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Pie Līgatnes stenda izstādē “Balttour 2017”. No kreisās: Līgatnes novada domes izpilddirektors Egils Kurpnieks, Lūsis - 
Līgatnes dabas taku pārstāve Anda Andrušaite, Ainars Vanags, PA “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” direktore 
Sarmīte Usāne, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

No kreisās Iveta Ašeniece, Ramona Vasiļjeva, Daina Klints.

Februārī

Vai tiešām labākais 
jau pagājis!?

NĒ...
Labākais vēl priekšā...
Drīz logā smiesies 

pavasara rīti,
kas uzdāvinās
prieka vizbulīti.
Vēl laiks tev atvēlējis daudz -
teikt labus vārdus,
smaidus dāvināt
un mīlestības varavīksnes 

krāt...

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību 
februāra 

jubilāriem!
Baiba Aizupiete
Anda Andrušaite

Ilga Eine
Ilva Jenča

Atis Meisters
Ainars Dreimanis
Viktors Krimbergs
Guntis Zicmanis

Biruta Bogdanoviča
Edmunds Šaumbergs

Velga Vītola
Gaļina Prokopoviča
Tamāra Ančevska

Ārija Salmiņa
Marlēna Vējiņa-Geca

Miķelis Alberts
Inta Daugule
Marija Kluša

Marija Kuzņecova
Ausma Dikelsone
Elmārs Drēviņš

Vija Bērziņa
Emīlija Silova

Anna Baranova
Aina Liepiņa

Elga Rodovica
Austra Štāle

Gunārs Freimanis
Mārtiņš Šūmanis

Liene Birne
Ausma Lamberga

Velta Beķere

 Jau piekto gadu no 1. jūnija līdz 
25. augustam Līgatnes novada paš-
valdība dod iespēju jauniešiem (ve-
cumā no 13 līdz 18 gadiem) prak-
tiski sagatavoties konkurētspējai 
darba tirgū, radot iespēju apgūt 
nepieciešamās pamatprasmes un 
iemaņas Līgatnes novadā.
 Aicinām Līgatnes novada 
domes struktūrvienības, ko-
mersantus, kapitālsabiedrības, 
zemnieku saimniecības u.c. 
saimnieciskās darbības veicē-
jus, piedāvājot darbu vasaras brīv-
laikā, saskaņā ar “Noteikumi par 
kārtību, kādā organizējama jaunie-
šu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) 
vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes 
novadā”, sniegt jauniešiem izprat-
ni par profesijām un nepieciešamo 

zināšanu līmeni tajā, darba saturu, 
pienākumiem, perspektīvu; rosi-
nām sniegt iespēju gūt pirmo prak-
tisko darba pieredzi profesionāļu 
uzraudzībā; sniegt iespēju lietderī-
gi pavadīt vasaras brīvlaiku.
 No 2. februāra līdz 31. mar-
tam gaidām pašvaldībā rakstis-
kus pieteikumus (veidlapa atro-
dama mājaslapā www.ligatne.lv)  
Līgatnes pakalpojumu centrā, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai Augš-
līgatnes pakalpojumu centrā, Nī-
taures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā. Kontakttālrunis informā-
cijai - 26866855 (Dace Bērziņa).

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes izglītības 

un jaunatnes lietu speciāliste

Aicinājums darba 
devējiem par jauniešu 
vasaras praksēm brīvlaikā

 No 3. līdz 5. februārim Līgatnes tūrisma informācijas 
centrs kopā ar novada tūrisma uzņēmējiem piedalījās starp-
tautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2017”. Šogad mūsu sten-
da moto bija “Līgatnes garša”, t.i., garšas, smaržas un izjūtas, 
ko atbraucēji var iegūt, ceļojot mūsu novadā. Lielu atzinību 
ieguva mūsu stends, kas bija veidots kā alu pagrabs ar visiem 
plauktiņiem, burciņām, kartupeļu maisu un kāpostiem. Katru 
dienu tajā saimniekoja vairāki cilvēki - gan informācijas cen-
tra darbinieki, gan arī gidi un uzņēmēji. Lūsis aicināja ciemos 
uz Līgatnes dabas taku jubilejas pasākumu, apmeklētāji tika 
aicināti pagaršot pagraba labumus, rehabilitācijas centra “Lī-
gatne” cienastu un Vīna darītavas jaunākās vīna šķirnes.

Līgatnes takas atklāj  
Līgatnes garšu “Balttour 2017”
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 Mana laimīgā zeme! 
 Dzīvoju Līgatnē jau 15 ga-
du, esmu laimīga, ka varē-
ju te pavadīt savus labākos 
bērnības gadus. Šeit ir ļoti 
skaisti - alas, kalni, klintis, no 
kurām Lustūzis ir mans pat 
mīļākais.  Līgatne ir patiesi 
brīnišķīga pilsēta. Šeit ir viss, 
ko vien sirds var vēlēties. Ir 
plašumi un augstienes. Tas 
visu padara ļoti īpašu. Jūtos 
lepna par savu dzimto pilsētu, 
jo ikviens, atbraucis uz šejie-
ni, var sajust un ieraudzīt šo 
skaistumu, par ko nez cik rei-
zes esmu stāstījusi.
 Līgatne ir skaista visos ga-
dalaikos, taču visskaistākā tā 
ir ziemā, kad, uzkāpjot Lus-
tūzītī, var redzēt visu to īpašo 
daili. Vasarā iesaku uzkāpt Lī-
gatnes dabas taku skatu tornī, 
kurā ir ļoti skaisti un roman-
tiski vērot zvaigznes, kuras 
brīnumaini apspīd mežu. 
 Es sliecos ticēt, tam, ka 
pēc skolu beigšanas jaunieši 
atgriezīsies dzīvot Līgatnē un 
turpinās viņu senču tradīcijas. 
Tāpat ticu, ka katram jaunie-
tim sirdī ir kāda īpaša stīga 
savai dzimtajai pilsētai - Līgat-
nei, un zinu, ka īstajā brīdī un 
īstajā laikā tā sāks skanēt un 
liks atgriezties. 

Sagaidot simtgadi 
Līgatnē

 Taču ir bēdīgi apzināties to, 
ka izklaides iespējas Līgatnē 
ir ļoti mazas. Mums gribētos, 
lai mums, jauniešiem, rīkotu 
vairāk pasākumu un ballīšu, 
bet ticu, ka tuvā nākotnē šis 
mūsu sapnis varētu piepildī-
ties.
 Līgatne ir mūsu laimes 
zeme, un es zinu, ka tā mūs 
nepievils! 

Linda Tralle,
Līgatnes Gada jauniete 2016

 Izsludināti iepirkumi: 
l Nr. LND/2017/4 “Līgatnes 
pagasta kultūras nama 2. stā-
va atjaunošanas darbi”. Objek-
tā plānots veikt kāpņu telpas 
un zāles remontdarbus pēc 
pasūtītāja izstrādāta dizaina. 
Tiks izveidota jauna skatuve 
ar aprīkojumu un ierīkos at-
bilstošus apgaismojuma un 
apskaņošanas komunikāciju 
un konstruktīvos elementus.

 Noslēgušies iepirkumi:
l Nr. LND/2017/3 “Nekusta-
mo īpašumu vērtēšana Līgat-
nes novada pašvaldības vaja-
dzībām”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA “DZIE-
TI”, reģ. Nr. 42403010964, 
par summu 4160 EUR bez 
PVN;
l Nr. LND/2017/2 “Mērniecī-
bas un zemes ierīcības darbu 
pakalpojumi Līgatnes novada 
pašvaldības vajadzībām”. Lī-
guma slēgšanas tiesības pie-
šķirtas SIA “METRUM”, reģ. 
Nr. 40003388748, par summu 
15 000 EUR bez PVN.

 Citas aktualitātes
l Pamatojoties uz konstatē-
tajām centralizētās apkures 
sistēmas darbības problēmām 
daudzdzīvokļu mājās Līgatnes 
novadā, SIA “Līgatnes nami”, 
SIA “Līgatnes komunālser-

viss” un pašvaldības pārstāvju 
tikšanās laikā apzinātas eso-
šās problēmas un iezīmētas 
veicamās darbības konstatēto 
problēmu risināšanā.  
 Pašvaldībā ir daudzdzīvokļu 
mājas, kur dzīvokļu īpašnieki 
kopā ar apsaimniekotāju minē-
tās problēmas jau ir novērsuši, 
bet vairumā gadījumu siltum-
apgādes problēmu cēlonis ir 
individuālu, nevis kompleksu 
tehnisku risinājumu veikšana, 
kā rezultātā centralizētās ap-
kures sistēmā radušies plūs-
mas traucējumi un siltuma 
zudumi. Par ikdienas parā-
dību kļuvuši milzu radiatori, 
aizspiestas caurules, neatbil-
stoši aizbīdņi (krāni), indivi-
duāli pieslēguma risinājumi 
un nekvalitatīvi metinājumi 
un savienojumi. Patlaban pēc 
atsevišķu siltummezglu un uz-
skaites ierīkošanas brīdī, kad 
īpašnieki mēģina taupīt siltu-
mu, vecie “nedarbi” liek sevi 
manīt.  Populārākais glābiņš ir 
cirkulācijas sūkņa darbināšana 
uz pilnu jaudu – daži salst ma-
zāk, daži uzkarsuši patur vaļā 
logu, bet rezultātā liela labuma 
no jaunajām iekārtām nav. 
 Ņemot vērā iepriekš minē-
to, informējam, ka līdz apku-
res sezonas beigām tiks veik-
ta katras SIA ”Līgatnes na- 
mi” apsaimniekošanā esošās 

daudzdzīvokļu mājas komplek-
sa apkures sistēmas atkārtota 
apsekošana un atbilstoša uz-
labošanas darbu piedāvājuma 
izstrāde. Aicinām dzīvokļu 
īpašniekus būt saprotošiem 
un pretimnākošiem un lū-
dzam turpmāk atturēties no 
pašdarbības siltumapgādes 
problēmu risināšanā un uzti-
cēt darbu un risinājumu izvēli 
apsaimniekotājam, kas sis-
tēmu redz kompleksi. Mūsu 
mērķis ir mudināt veikt kopē-
jus daudzdzīvokļu mājas ap-
kures sistēmas uzlabojumus, 
kas nodrošinātu pilnvērtīgu, 
individuāli regulējamu cirku-
lāciju katra dzīvokļa apkures 
radiatoros bez ietekmes uz 
kopējo sistēmu, ļaujot katrā 
daudzdzīvokļu mājā izvēlēties 
optimālus un ekonomiskus sil-
tumapgādes regulācijas para-
metrus, nezaudējot komfortu.   
l Zemas temperatūras ap-
stākļos periodiski var tikt pār-
traukta Līgatnes pārceltuves 
darbība. Lūdzam vajadzības 
gadījumā sekot līdzi aktuāla-
jai informācijai novada domes 
mājaslapā vai lūgt informāciju 
par pārceltuves darbību paš-
valdības klientu apkalpošanas 
centros.   

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes februārī

Pasākumu kalendārs 
nākamajiem 
pirmklasniekiem 
2017. gadā

Datums Laiks Notikums

17. februāris 17.00
Vecāku sapulce b/d Sporta ielā 14, 
Līgatnes pagastā - viesojas nāka-
mā audzinātāja Aiga Vācere
Tiek aicināti vecāki kopā ar 
bērniem!

20. februāris 16.30 - 
17.30

B/d Gaujas ielā 7 viesojas Sporta 
centrs, Dienas un interešu centrs 
un Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skola (informatīvs pasākums bēr-
niem un vecākiem)

23. februāris 17.00 - 
18.00

B/d Sporta ielā 14 viesojas Sporta 
centrs, Dienas un interešu centrs 
un Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skola (informatīvs pasākums bēr-
niem un vecākiem)

18. marts 11.00 - 
13.00

Ģimeņu rīts Dienas un interešu 
centrā “Saulespuķe” Pilsoņu ielā 4, 
Līgatnes pilsētā

23. marts 17.00 - 
18.00

B/d bērni un vecāki viesojas 
Līgatnes novada vsk., Strautu  
ielā 4, Līgatnes pilsētā. Tikšanās ar 
nākamo audzinātāju Justīni Šteinu, 
iepazīšanās ar skolu

25. marts 11.00 - 
13.00

Ģimeņu rīts Augšlīgatnes Dienas 
un interešu centrā Nītaures ielā 4

29. aprīlis 11.00

Sportošana ģimenēm. Īpaši 
aicinātas nākamo pirmklasnieku 
ģimenes. Arī skola (Upes ielā 2) 
laipni gaidīs bērnus un vecākus, lai 
iepazītos ar to

maijs
Izbraukuma pasākums nākama-
jiem pirmklasniekiem kopā ar 
nākamajām audzinātājām

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste 

 (tālr. 26866855)

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdē (protokols Nr. 1, 11.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/4 
„Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un 
speciālais budžets 2017. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas 2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un 
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

1. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2017. gada 
pamatbudžetu ieņēmumos 
3  305  398 EUR apmērā un 
sadalījumu pa ieņēmumu vei-
diem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2017. gada 
pamatbudžetu izdevumos 
3 275 092 EUR apmērā saska-
ņā ar 2. un 3. pielikumu.
3. Apstiprināt Līgatnes nova-
da domes speciālā budžeta 
2017. gada ieņēmumu daļu 
105 666 EUR apmērā un izde-
vumu daļu 109  855 EUR ap-
mērā saskaņā ar 4. pielikumu.
4. Apstiprināt atmaksājamo 
aizņēmumu, galvojumu un 

citu saistību apmēru saskaņā 
ar 5. pielikumu.
6. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par Līgatnes novada 
pašvaldības 2017. gada bu-
džetu saskaņā ar 6. pielikumu.
7. Noteikt, ka budžeta izpildī-
tāji:
7.1. ir atbildīgi par to, lai iz-
devumi saskaņā ar naudas 
plūsmu nepārsniedz attiecīga-
jai programmai/pasākumam 
tāmē apstiprinātos un plāno-
tos budžeta izdevumus atbil-
stoši ekonomiskajām katego-
rijām;
7.2. organizējot iestādes, no-
daļas un struktūrvienības 
funkciju izpildi, ir atbildīgi par 

iepirkuma procedūras ievēro-
šanu atbilstoši Publisko iepir-
kumu likumam;
7.3. pamatbudžeta ieņēmu-
mus, kā arī speciālā budžeta 
ieņēmumus (bez ziedojumiem 
un dāvinājumiem), kas pār-
sniedz pašvaldības plānoto 
apjomu, ar Finanšu komitejas 
atzinumu var novirzīt budžetā 
paredzētās programmas iz-
devumu papildu finansēšanai 
pēc budžeta grozījumu apstip-
rināšanas Līgatnes novada 
domē. 

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

 Izdarīt Līgatnes nova-
da pašvaldības 2015. gada  
26. marta saistošajos noteiku-
mos Nr. 15/5 „Par veselības 
aprūpes pabalstu Līgatnes no-
vadā” šādus grozījumus:
1.  izteikt 10.1. punktu šādā 
redakcijā: 
“10.1. trūcīgām personām  
(1 persona mājsaimniecībā) 
līdz 70,00 EUR gadā”;

2.  izteikt 10.2. punktu šādā 
redakcijā:
“10.2. trūcīgām ģimenēm 
(mājsaimniecībām), kurās ir 
vairāk kā viena persona, līdz 
140,00 EUR gadā”;
3.  izteikt 10.3. punktu šādā 
redakcijā:
“10.3. atsevišķi dzīvojošiem 
vai vientuļiem pensionāriem 
līdz 100,00 EUR gadā”;

4.  izteikt 10.4. punktu šādā 
redakcijā:
“10.4. atsevišķi dzīvojošām 
vai vientuļām personām 
ar pirmās, otrās vai tre-
šās grupas invaliditāti līdz  
100,00 EUR gadā”.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdē (protokols Nr. 1, 10.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/3
“Grozījumi 2015. gada 26. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/5 “Par veselības aprūpes pabalstu 
Līgatnes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu un 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu
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 26. janvārī Līgatnes nova-
da domes deputāti vienbal-
sīgi atbalstīja pašvaldības 
2017. gada budžetu. Bu-
džeta plānotie ieņēmumi ir  
3 305 398 eiro, kas ir par 
4,7% vairāk nekā 2016. ga
dā, bet plānotie izdevumi  
3 275 092 eiro, kas ir par 
0,93% vairāk nekā 2016. 
gadā. Savukārt speciālā bu-
džeta ieņēmumi (pamatā valsts 
mērķdotācija pašvaldības ceļu 
un ielu uzturēšanai) 2017. ga- 
dā plānoti 105 666 eiro, kas 
ir par 0,76% mazāk nekā 
2016. gadā, bet izdevumi  
109 855 eiro, kas ir par 2,57% 
mazāk nekā 2016. gadā. 
 Naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā bija 278 794 
ei ro, kas ir par 99,14% vai-
rāk, nekā bija plānots. Pare-
dzams, ka naudas līdzekļu at-
likums 2017. gada beigās būs  
140 000 eiro. 2017. gadā par 
169 100 eiro paredzēts segt 
ilgtermiņa saistības.
 Nozīmīgākie budžeta iz-
devumi ir izglītības nodro-
šināšanai. Šai funkcijai 2017. 
gadā plānoti 1 255 262 eiro, 
kas ir 39,75% no visiem izde-
vumiem un ir par 7,02% vairāk 
nekā 2016. gadā. Izglītības bu-
džeta sadaļā būtiskākās izmak-
sas ir pedagogu un saimniecis-
ko darbinieku atalgojums. Lī-
dzīgi kā iepriekšējos gados vi-
sās izglītības iestādēs plānots 
veikt remonta un atjaunošanas 
darbus, kā arī līdzfinansēt vai-

rāku izglītības projektu aktivi-
tātes.
 Otra lielākā izdevumu 
sadaļa ir vispārējo vadības 
dienestu darbības nodroši-
nāšanai. Šim nolūkam paš-
valdības budžetā paredzēti 
497 514 eiro, kas ir 15,79% no 
visiem izdevumiem un ir par 
1,43% mazāk nekā 2016. ga - 
dā. Vispārējos vadības die-
nestos ietilpst pašvaldības 
kancelejas nodaļa, kas nodro-
šina visu iestāžu centralizētu 
juridisko, lietvedības, perso-
nālvadības un darba drošības 
apkalpošanu, IT sistēmu uztu-
rēšanu un sabiedriskās attiecī-
bas. Tajos ir arī Finanšu noda-
ļa, kas nodrošina centralizētu 
visu iestāžu finanšu vadību, 
iekšējās kontroles sistēmu un 
pašvaldības kapitālsabiedrī-
bu un aģentūras finanšu va-
dības uzraudzību. Tāpat tās 
sastāvā ir pašvaldības admi-
nistrācija un dzimtsarakstu 
nodaļa. Šai izdevumu sadaļā 
ietilpst maksa par pašvaldī-
bas kredītu apkalpošanu un 
procentu maksājumi, līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem un 
ar pašvaldību vēlēšanu norisi 
saistītie izdevumi. Izdevumu 
samazinājums pamatots ar 
iepriekšējā periodā veikta-
jām investīcijām, nodrošinot 
darbības efektivitātes palieli-
nāšanos.
 Trešā lielākā izdevumu 
sadaļa ir pašvaldības terito-
riju un mājokļu apsaimnie-

košanai. Budžetā šīm funk-
cijām paredzēti 488 787 eiro, 
kas ir 15,48% no kopējiem 
izdevumiem un ir par 17,66% 
vairāk nekā 2016. gadā. Lielā-
kie izdevumi paredzēti novada 
teritoriju labiekārtošanai –  
212 438 eiro, Līgatnes pagas-
ta kultūras nama rekonstruk-
cijas 2. kārtas realizācijai –  
150  000 eiro, projekta «Ap-
gaismojuma izveide Augšlīgat-
nē» realizācijai – 40 500 eiro. 
Tāpat šai sadaļā ir izdevumi 
Līgatnes pārceltuves, Līgat-
nes pirts, tautsaimniecības 
uzturēšanai, skolēnu vasaras 
prakšu nodrošināšanai un al-
gotiem pagaidu sabiedriska-
jiem darbiem.
 12,3% no kopējiem bu-
džeta līdzekļiem vai 353 600  
eiro ir atvēlēti atpūtai un 
kultūrai. Salīdzinot ar 2016. 
gadu, šai funkcijai ir budžeta 
palielinājums par 11,96%. Tas 
galvenokārt saistīts ar jaunu 
programmu nodrošināša-
nu Augšlīgatnes kultūras 
namā. Šai sadaļā ietilpst iz-
devumi kultūras namiem un 
Sporta centram.
 Sociālajai aizsardzībai 
pašvaldības budžetā atvē-
lēti 237 525 eiro jeb 7,52% 
no visiem izdevumiem. Salī-
dzinot ar 2016. gadu, tas ir par 
0,4% mazāk. Budžeta izdevu-
mu samazinājums panākts uz 
dienesta administratīvās dar-
bības nodrošināšanai nepiecie-
šamajiem izdevumiem, jo lielā-

kie ieguldījumi tika veikti pa-
gājušajā gadā. Tas dod iespēju 
vairāk līdzekļu veltīt soci
ālajiem pabalstiem, kuriem 
2017. gadā atvēlēti 116 125 
eiro, kas ir par 7,92% vairāk 
nekā 2016. gadā.
 Ekonomiskās darbības 
nodrošināšanai pašval-
dība 2017. gadā ieguldīs  
364 147 eiro, kas ir 6,71% 
no visiem izdevumiem. Tas, 
salīdzinot ar 2016. gadu, ir 
par 25,06% mazāk. Šāds sa-
mazinājums saistīts ar strauju 
attīstību tūrisma nozarē, kurā 
plānots būtiski palielināt pašu 
ieņēmumus. Vēl šai sadaļā  
48 520 ei ro paredzēti pašvaldī-
bas ielu un ceļu uzturēšanai un  
163  187 eiro - PNĪB nodaļas 
darbības nodrošināšanai.
 Sabiedriskajai kārtī-
bai un drošībai pašvaldī-
ba 2017. ga dā atvēlējusi  
73 557 eiro, kas ir 2,33% 
no kopējiem izdevumiem 
un par 32,10% mazāk nekā 
2016. gadā. Esošie izdevumi 
pilnībā nodrošinās pašvaldī-
bas policijas un bāriņtiesas 
darbu, bet izdevumu sama-
zinājums saistīts ar to, ka  
2016. gadā pašvaldības poli-
cijas darbības nodrošināšanai 
iegādāts moderns aprīkojums 
un jauna automašīna.
 0,15% no pašvaldības 
kopējiem izdevumiem atvē-
lēti veselībai jeb Līgatnes 
un Augšlīgatnes doktorātu 
uzturēšanai. Salīdzinot ar  

2016. gadu, šai funkcijai atvē-
lēts par 28,94% līdzekļu vai-
rāk.
 Līgatnes novada 2017. 
gada aktivitāšu plānā pare-
dzēts turpināt vairāku nozī-
mīgu projektu realizāciju, tai 
skaitā Augšlīgatnes kultūras 
nama rekonstrukcijas 2. kār-
tu, sistemātisku ielu apgais-
mojuma attīstību Augšlīgatnē 
un asfaltēto ielu seguma atjau-
nošanu Līgatnē un Augšlīgat-
nē. Tiks turpināta lauku ceļu 
sakārtošanas programma. 
Plānots pabeigt siltumtrašu 
siltināšanas projektu Augšlī-
gatnē, bet Skaļupēs uzstādīt 
ekonomisku apkures katlu. 
Iecerē ir vairāki teritoriju lab-
iekārtošanas infrastruktūras 
projekti, tai skaitā bērnu ro-
taļu laukumu atjaunošana un 
jaunu izveide. Īpaša vērība 
tiks veltīta teritoriju labiekār-
tošanas projektiem novada 
ciemos – Skaļupēs, Ķempjos, 
Ratniekos. Kopumā novada 
attīstībai plānoti vairāk nekā  
40 projekti, kuru daļa tiks fi-
nansēti no pašvaldības līdzek-
ļiem, kā arī tiks meklētas ie-
spējas piesaistīt fondu projek-
tu līdzfinansējumu.
 Detalizēti ar Līgatnes no-
vada 2017. gada budžetu var 
iepazīties Līgatnes novada 
mājaslapā www.ligatne.lv.

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Pieņemts Līgatnes pašvaldības 
2017. gada budžets

 26. janvārī notika Līgatnes 
novada domes janvāra sēde. 
Sēdes laikā tika izskatīti un 
pieņemti lēmumi par 11 jautā-
jumiem. Dome nolēma:
l noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi iznomātajai 
daļai nekustamajā īpašumā 
“Mazzanderi”;
l atļaut nekustamajā īpašu-
mā „Lejas Sinepes”, 1 ha pla-
tībā mainīt zemes lietošanas 
veidu no zemes, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, par apbūves 
zemi;
l atļaut nekustamajā īpašu-
mā „Lejas Blogi” 2 ha platībā 
mainīt zemes lietošanas veidu 
no zemes, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, par zemi, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība;
l veikt grozījumus saistoša-
jos noteikumos Nr. 16/5 “Par 
izglītojamo braukšanas mak-
sas atvieglojumiem Līgatnes 
novadā”; 
l apstiprināt Līgatnes nova-
da domes saistošos noteiku-
mus Nr. 17/2 „Interešu izglītī-
bas un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu licencē-
šanas kārtība”;
l apstiprināt Līgatnes no-
vada domes Sociālā dienesta 
darbības un attīstības stratē-

ģisko plānu 2017. - 2021.ga-
dam;
l apstiprināt SIA „ZAAO” ie-
sniegto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas ap-
rēķinu un noteikt maksu par 
sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Līgatnes novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, sākot ar 2017. gada 
1. janvāri, 13,51 EUR   par  
1 m³ atkritumu (bez PVN);
l veikt grozījumus Līgatnes 
novada domes 2016. gada 
28. janvāra lēmumā „Par Lī-
gatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku 
štata sarakstu un atalgoju-
ma noteikšanu no 2016. gada  
1. februāra”;
l apstiprināt Līgatnes no-
vada domes saistošos notei-
kumus Nr. 17/3 „Grozījumi  
2015. gada 26. marta sais-
tošajos noteikumos Nr. 15/5 
„Par veselības aprūpes pabal-
stu Līgatnes novadā””;
l apstiprināt Līgatnes no-
vada domes saistošos notei-
kumus Nr. 17/4 „Līgatnes 
novada pašvaldības pamat-
budžets un speciālais budžets  
2017. gadam”.

 Vairāk informācijas par do-
mes lēmumiem www.ligatne.lv, 
Līgatnes un Augšlīgatnes iedzī-
votāju apkalpošanas centros.

Janvāra domes sēdē 
izskatītie jautājumi

 “Latvijas Mobilais Tele-
fons” (LMT) projektā “LMT 
Latvijai” līdz šim ir atbalstī-
jis 145 iedzīvotāju iniciatī-
vas Latvijas reģionu attīstī-
bai vairāk nekā 380 tūksto-
šu eiro apjomā. 13. februārī 
LMT ciešā sadarbībā ar Lī-
gatnes novada pašvaldību 
izsludina pieteikšanos kon-
kursa jaunajam posmam. 
Interesenti tiek aicināti 
pieteikt ieceres sava nova-
da attīstībai.
 “Šogad cipars pieci LMT 
ir īpaši zīmīgs. Augot kopā ar 
mūsu valsti, atzīmējam jau 
25. darbības gadu. Esam spē-
ruši ievērojamu soli ceļā uz 
jaunās paaudzes 5G tīkla ie-
viešanu Latvijā. Savukārt pro-
jektu konkurss “LMT Latvijai” 
norisināsies jau piekto reizi, 
sniedzot reģionu iedzīvotājiem 
papildu impulsu ieceru īsteno-
šanā. Apvienojot viedas tehno-
loģijas, gudrus prātus un labas 
idejas, nostiprinām viedvalsts 
potenciālu, lai Latvija būtu la-
bākā vieta, kur dzīvot un strā-
dāt. Aicinām Līgatnes novada 
iedzīvotājus uzdrošināties pie-
dalīties konkursā un kļūt par 
iedvesmojošiem darītājiem,” 
uzsver LMT prezidents Juris 
Binde.
 Lai piedalītos konkursā, līdz 
7. martam ikviens Līgatnes no-

vada iedzīvotājs, iedzīvotāju 
grupa, nevalstiska organizā-
cija vai juridiska persona var 
iesniegt projekta pieteikumu. 
Projektu īstenošanai novadam 
kopumā paredzēts piešķirt 
8000 eiro, katram projektam 
ir iespēja saņemt līdz 2000 ei-
ro finansējumu vai līdzfinan-
sējumu. Ar detalizētiem kon-
kursa noteikumiem iespējams 
iepazīties novada mājaslapā  
www.ligatne.lv, kā arī portālā 
www.lmt.lv/lmtlatvijai.
 Projektu izvērtēšana norisi-
nāsies martā, savukārt balsot 
par tiem varēs martā un aprīlī. 
1. kārtā projektus vērtēs LMT 
un Līgatnes novada domes 
pārstāvju žūrija. Kā ierasts,  
2. kārtā uzvarētājus un finan-
sējuma saņēmējus noteiks ti-
kai paši iedzīvotāji, balsojot 
elektroniski vai aizpildot bal-
sošanas anketas novada domē. 
LMT klienti varēs balsot arī ar 
īsziņas palīdzību. 
 Projekta “LMT Latvijai” 
mērķis ir veicināt sabiedrisko 
dzīvi Latvijas novados, atbal-
stīt privāto un juridisku perso-
nu, kā arī nevalstisko organizā-
ciju iniciatīvas novadu sabied-
riskās dzīves izaugsmei, īpaši 
sekmējot vides uzlabošanas 
projektus, projektus ar plašu 
sabiedrības iesaisti un aktīva 
dzīvesveida popularizēšanu. 

Aicina Līgatnes novada iedzīvotājus pieteikt 
idejas jauniem “LMT Latvijai” projektiem

 Kopš 2011. gada projektu 
konkursa laikā kopumā īste-
noti vairāk nekā 145 iedzīvo-
tājiem nozīmīgi projekti visā 
Latvijā, kam LMT atvēlēja vai-
rāk nekā 380 000 eiro. Iepriekš 
projekti realizēti 31 Latvijas 
pilsētā un novadā: Alūksnes 
novadā, Balvu novadā, Bauskā, 
Cēsīs, Daugavpilī, Daugavpils 
novadā, Dobelē, Grobiņas no-
vadā, Iecavā, Jelgavā, Jēkabpi-
lī, Jēkabpils novadā, Krāslavas 
novadā, Kuldīgā, Liepājā, Līvā-
nos, Madonā, Mārupes novadā, 
Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rojā, 
Saldū, Skrundā, Talsos, Tēr-
vetes novadā, Tukumā, Valkā, 
Valmierā, Ventspilī un Vents-
pils novadā. Vairāk par projek- 
tiem - www.lmt.lv/lmtlatvijai.

Papildu informācija:
Egils Kurpnieks,

Līgatnes novada domes 
izpilddirektors

Tālr.: 64155635; 22005965, 
e-pasts 

egils.kurpnieks@ligatne.lv
Valdis Jalinskis,

LMT Sabiedrisko attiecību 
daļas vadītājs

Tālr. 29248645, 
e-pasts valdis.jalinskis@lmt.lv

http://www.ligatne.lv/
http://www.ligatne.lv/
mailto:egils.kurpnieks@ligatne.lv
mailto:valdis.jalinskis@lmt.lv
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Laikraksta “Līgatnes Papīrnieks” galviņa 1962. gadā.

Līgates upe pie Nītaures. “Atpūta”, Nr. 67 (12.02.1926.).

Līgatnes vēstures pulciņa nodarbība. Piecdesmito gadu beigas. No kreisās: Ruta Siliņa, skolotājs Tadeušs 
Buņķis, Aija Sietpine, Jānis Gulbis un Jānis Vērmanis.

Līgatnes papīra vēsture. Sākums. “Līgatnes Papīrnieks”. 
1962. gada 19. janvārī.

Līgatnes papīra vēsture. 1. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 2. februārī.

Līgatnes papīra vēsture. 2. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 21. februārī.

Līgatnes papīra vēsture. 3. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 2. martā.

Andrejs Cīrulis

 Iepriekšējā reizē mēs ar lie-
lu pietāti stāstījām par Līgat-
nes upīti, jo kvalitatīvs ūdens 
ir viens no visbūtiskākajiem 
nosacījumiem laba papīra ra-
žošanai. 
 Pēc iepriekšējā turpinājuma 
publicēšanas saņēmu vēstu-
li no Andra Norīša, kurā viņš 
rakstīja: 

 Paldies! Labi un interesanti 
raksti! Esmu bijis arī pašā Līgat-
nes upes augštecē. Tur tā ir ti-
kai nepilnu metru plats strauts!

 Papildus noskaidroju, ka 
Andris Norītis savulaik mak-
šķerējis Nītaures pagasta 
Mežēku ezerā, no kura iztek 
Līgatnes upīte. Tas noticis 
pirms 25 gadiem, un, protams, 
nevienam neienāca prātā to 
nofotografēt. Tolaik jau mo-
bilo telefonu nebija. Un ne-
fotografēja jau arī visu, kas 
tik patrāpījās pa ceļam kā ta- 
gad – tolaik tā bija dārga un 
piņķerīga padarīšana.
 Pagaidām man nav izdevies 
satikt vēl kādu citu cilvēku, kas 
būtu bijis šajā noslēpumainajā 
vietā – Līgatnes upītes iztekā. 
 Vienīgā vizuālā dokumen-
tālā liecība ir gaužām veca –  
tā ir fotogrāfija, kas ievieto-
ta Latvijas brīvvalsts laika 
populārā žurnāla “Atpūta”  
1926. ga da 12. februāra numu-
rā ar parakstu “Līgates upe pie 
Nītaures”. Ja vien esat čakli 
rēķinātāji, tad varat izskaitļot, 
ka minētais žurnāla numurs 
pirms četrām dienām – tātad 
aizvadītajās svētdienā – būtu 
varējis svinēt savu 90. dzim-
šanas dienu. Protams, ja viņš  
(t. i., tas žurnāla numurs) būtu 
to gribējis un varējis.
 Jaunāka un daudz vērienī-
gāka publikācija par Līgatnes 
upītes vēsturi lasāma izcili 
zinošās Līgatnes novada gi-
des Rasmas Vanagas saisto-
šajā publikācijā, kas “Līgat-
nes Novada Ziņās” ievietota  
2009. gada oktobra izdevu-
mā. Senos ceļvežos Rasma 
bija atradusi apliecinājumus, 
ka Līgatnes upe savā laikā ir 
darbinājusi 5 miltu dzirnavas, 
ražojusi elektrību un tai vēl ir 
pieticis spēka piedalīties papī-
ra ražošanā. 
 Tepat varam arī iegūt pla-
šāku informāciju par to, ka 
Līgatnes upītei jau no iztecē-
šanas brīža piemitis neparasts 
vaļasprieks – veidot gravas. 
Ne tikai lejas Līgatnē vien. 
Tālu prom no ziņkārīgo tūris-
tu acīm atrodas dabas veido-
jums ar briesmīgu nosaukumu 
- Elles grava, ko sauc arī par 
Bada jeb Ķauķu gravu. Šī čet-
rus kilometrus garā grava esot 
īpatnēji skaista, dziļa un me-
žaina. Līgatnes upītei esot līdz  
30 metru augstas krastu krau-

jas, kas apaugušas ar vecām 
un staltām priedēm. Šīs krau-
jas bieži šķērso dziļas un šau-
ras sāngravas, pa kurām zem 
apsūnojošajām siekstām guldz 
strautiņu ūdeņi. Tātad Elles 
gravas krasti ir desmitstāvīgas 
mājas augstumā. Taisni bail ie-
domāties. 
 Šajā gravā 1906. gadā ilgā-
ku laiku uzturējušies Jāņa Lie-
piņa un Pētera Pidriksona va-
dītie kaujinieki. Pārtiku viņiem 
esot piegādājuši apkārtējo 
māju iedzīvotāji. Mežabrāļiem 
bijusi ierīkota arī spiestuve, 
kur drukātas skrejlapas un uz-
saukumi. Kā darba galdu viņi 
izmantojuši kādas resnas egles 
celmu. 
 Tā jau ir sena un tāla vēstu-
re.
 Un tā, lūk, gluži nemanāmi 
esam nokļuvuši pie nākošā ma-
nis pieminētā temata – vēstu-
res. 
 Te nu vietā atgādinājums, ka 
jēdzieni “vēsture” un “atmiņas” 
nav gluži viens un tas pats. At-
miņas ir tikai tas, ko stāstītājs 
pats atceras, dzirdējis un re-
dzējis. Bet tas ir tas brīnišķīgā-
kais un vērtīgākais izejmateri-
āls vēstures tapšanai. 
 Gadu gadiem ar apbrīnu no-
lūkojos, kā līgatnieši mīl, ciena 
un godā savu vēsturi. Un arī es 
to uztveru kā vienu no visinte-
resantākajām lietām pasaulē. 
 Man – tāpat kā daudziem 
citiem Līgatnes bērniem – to 
iemācīja skolā. Vecajā skoliņā 
pirms došanās uz jauno namu 
man iznāca mācīties tikai vie-
nu gadu, un skolas direktores 
vīru Tadeušu Buņķi redzēju 
retumis. Es jau iepriekš biju 
rakstījis, ka atceros, kā mēs, 
bērni, ar aizturētu elpu skatījā-
mies, kā skolotājs Buņķis foto-
grafē skolas bibliotēkas skapi, 
kas nakts laikā vai nu pats pēc 
savas gribas, vai arī no grāma-
tu smaguma bija sabrucis. Tas 
bija šausmīgs skats, bet pats 
nofotografēšanas fakts mūs 
nomierināja, un viesa cerības, 
ka gan jau būs labi. 
 Bet bija arī viens cits ap-
stāklis, kas skolotāju Tadeušu 
Buņķi mūsu acīs padarīja par 
leģendu. Klīda runas, ka viņš 
esot izracies cauri gadsimtu 
noslēpumiem un izveidojis Lī-
gatnes papīrražošanas vēsturi, 
ko tad neviens nebija ne redzē-
jis, ne lasījis. 
 Mans lielais un vecais 
draugs Jānis Gulbis (juniors) 
šo darbošanos atcerējās gan 
un pat sameklēja bildi, kas 
vēstures rakstīšanas vēsturis-
ko procesu atainoja. Jānis Gul-
bis atcerējās, ka fotografēts ar 
viņa fotoaparātu, bet skaidri 
nezināja, kurš ir knipsētājs. 
Viņš pieļāva domu, ka tā varētu 
būt pati skolas direktore Ērika 
Buņķe. Uz to vedina domāt arī 
attēla kompozīcija, kas ir tik-
pat perfekta kā dižo vecmeis-

taru gleznās. Fotografējamās 
personas prasmīgi izvietotas, 
radīta vizuālā atmosfēra, in-
scenēta jēgpilna darbošanās. 
Vērīgo skatītāju uzmanību pie-
saistīs abu meiteņu tolaik ļoti 
modernās frizūras un skolas 
formas tērpa blūzīšu sniegbal-
tās apkaklītes. Savukārt Jānis 
Gulbis kreiso roku novietojis 
tā, ka labi būtu redzams ro-
kas pulkstenis. Visā skolā viņš 
bija vienīgais skolēns, kam ta-
jos trūcīgajos gados piederēja 
tāds greznumpriekšmets, par 
ko citi, protams, bija baltā un 
saprotamā skaudībā.
 Diemžēl par to pašu vēstu-
res veidošanas procesu Jānis 
Gulbis (juniors) neatceras ne-
maz. Taisnojas ar savu vecu-
mu! Un nav arī neviens cits, 
kam pavaicāt, jo itin visi pārē-
jie attēlā redzamie jau ir zem 
velēnām. 
 Pēc Buņķu ģimenes aiz-
braukšanas no Līgatnes 1959. 
gadā runas par “Līgatnes papī-
ra vēsturi” noklusa un aizmir-
sās. 
 Līgatnes sabiedrībai 1962. 
gada 19. janvārī “Līgatnes Pa-
pīrnieks” dāvāja patīkamu pār-
steigumu. Avīzē bija teikts: 

  Sākam publicēt materi ālus 
no Līgatnes papīrfabrikas attīs-
tības vēstures, kurus savācis 
un sakopojis Līgatnes vidussko-
las vēstures pulciņš skolotāja  
T. Buņķa vadībā, izmantojot 
arhīvos saglabātās ziņas, veco 
Līgatnes strādnieku atmiņas un 
citus avotus. 

 Pārsteidzošākais bija Ta-
deuša Buņķa pieminēšana, jo 
viņš bija iekūlies kaut kādās 
nepatikšanās, par ko visi līgat-
nieši taktiski klusēja. Un tajā 
pašā laikā Tadeušs Buņķis bija 
Līgatnes vidusskolas pirmā iz-
laiduma audzinātājs. Tā teikt, 
vidusskolas pirmatklājējs. 
Kopā ar saviem absolventiem 
no skolas un arī no Līgatnes 
aizgāja Tadeušs Buņķis ar savu 
kundzi. Nemanāmi. Vispārējā 
klusumā.
 Šī vispārējā noklusēšana 
padomju laikā skāra arī bi-
jušo Līgatnes vidusskolas di-
rektori Ēriku Buņķi. “Cīņā” 
un “Padomju Jaunatnē” tikai 
1981. un 1982. gadā Ērika 
Buņķe tika pieminēta vienīgi 
kā “ilggadējā Vangažu vidus-
skolas direktore”. Bet Tadeuša 
Buņķa izveidotais Vangažu 
skolas muzejs ar vairāk nekā  
1500 priekšmetiem darbojas 
joprojām, vēl nesen piedalījās 
Muzeju naktī arī tagad – tik 
daudzus gadus pēc sava izvei-
dotāja došanās viņsaulē.
 Bet nu atgriezīsimies pie 
jau minētās “Līgatnes Papīr-
nieka” publikācijas 1962. gada 
19. janvārī. Virsraksts tā arī 
saucās: “Līgatnes papīra vēs-
ture”.

(Sākums)
 Par papīra pagatavošanas 
sākumu Līgatnē ir maz ziņu. 
Zviedru arhīva materiālos mi-
nēts, ka 17. gs., tātad apmēram 
pirms 300 gadiem, Paltmales 
muižas miltu dzirnavas pārvei-
dotas par papīra dzirnavām, un 
te izgatavots papīrs. Fabrikas 
atskaitēs 19. gs. beigās teikts, 
ka papīra ražošana Līgatnē uz-
sākta ap 1770. gadu. Tajā pe-
riodā galvenā izejviela papīra 
izgatavošanai bija linu lupatas. 
Pēc rūpīgas iztīrīšanas lupatas 
sasmalcināja starp dzirnavak-
meņiem. Šo masu atšķaidīja 
ūdenī, līdz izveidojās biezpien-
veidīga šķidra masa. Strādnieki 
iegremdēja šajā masā no zirgu 
astriem pītus sietiņus. Izce-
ļot sietiņus no masas, uz tiem 
palika masas kārtiņa, uz kuras 
uzspieda vadmalas gabalu. No-
ņemot vadmalu, no sieta atdalī-
jās arī slapja papīra loksne. No-
susināto loksni novietoja zem 
preses. Tad nosusināto papīru 
iemērca līmes šķīdumā, kuru 
pagatavoja no aitu kāju novā-
rījuma. Pēc piesūcināšanas ar 
līmi papīru žāvēja vēlreiz un tad 
gludināja: uzlika papīra loksnes 
uz ozola galdiem un ar gludiem 
ozola āmuriem sita pa loksni. 
Gludināšana bija pats atbildī-
gākais darbs visā papīra ražo-
šanas procesā, jo, tiklīdz strād-
nieks uzsita pa loksni ar āmura 
malu, papīrā radās rieva, un 
papīra loksne bija nederīga.
 Šāda veida papīra pagatavo-
šana prasīja daudz darba. Pa-
pīrs bija neizturīgs un dārgs. 

 Jāatzīstas, ka šiem “Līgat-
nes Papīrniekā” ievietotajiem 
rakstiņiem es skatienu daudz-
kārt biju slidinājis pāri, bet 
tekstu nebiju pamatīgi anali-
zējis. Un tagad ieraudzīju, cik 
pacietīgi un rūpīgi aprakstīta 
tajos gados lietotā papīrražo-
šanas tehnoloģija. Izlasītais 
mana tā ieintriģēja, ka neka-
vējoši šķīru nākamo laikraksta 
numuru! (Iekavās palielīšos, 
ka man pašam ir savs avīzes 
komplekts).

(1. turpinājums)
 Laikā no 1814. līdz 1816. g. 
netālu no papīra dzirnavām uz-
cēla jaunu manufaktūras ēku. 
Papīra ražošanā sāka nodarbi-
nāt vairāk strādnieku, Līdz šim 
papīra pagatavošanā, sākot ar 
masas malšanu un beidzot ar 
gludināšanu, strādāja vieni un 
tie paši cilvēki, bet tagad darba 
procesu sadalīja – atsevišķa cil-
vēku grupa izpildīja tikai vienu 
darba daļu. Tas izdevīgi uzņē-
mējam:

 1) strādniekus vieglāk saga-
tavot darbam;
 2) var lētāk samaksāt par pa-
darīto, pamatojoties, ka strādā 
vienkāršāku darbu;
 3) strādnieks, ievingrinājies 
vienā un tai pašā darbā, strādā 
ātrāk par amatnieku;
 4) zinot tikai vienu specialitā-
ti, strādnieks nevar tik viegli at-
rast darbu citur, tādēļ samieri-
nās ar jebkurām manufaktūras 
īpašnieka prasībām.
 Tā kā darbs bija sīki sadalīts, 
manufaktūrā atradās darbs arī 
sievietēm un bērniem, kuriem 
bija daudz daudz mazāks atal-
gojums nekā vīriešiem.
 Pēc galvenās manufaktūras 
ēkas uzcelšanas papīra masu 
joprojām mala vecajās dzirna-
vās. No turienes to, iepildītu 
mucās, ar zirgiem aizveda uz 
galveno manufaktūras ēku, kur 
turpinājās papīra izgatavošana. 
Manufaktūras pastāvēšanas 
pirmajos gados papīra paga-
tavošana palika roku darbs, 
ko palēnam sāka aizstāt vien-
kāršākās mašīnas. 1821. gadā  
2 holenderu vietā darbu sāka 3, 
1827. gadā – jau 5, bet 1830. 
gadā – 6 holenderi. 1827. gadā 
manufaktūrai bija 15 spiedes 
un 2 lupatu griežamās mašīnas.
 Nepārtraukti auga strādnieku 
skaits:
  1818. g. – 16,
  1821. g. – 30,
  1827. g. – 62,
  1830. g. – 71 cilvēks.
 Visa tā rezultātā pieauga ra-
žošana, uzlabojās papīra kvali-
tāte:
 1818. gadā ražoja 3  031 rī-
su*/ papīra; 
 1821. gadā ražoja 5 090 rīsu 
papīra un 2 660 pudu papes;
 1827. gadā ražoja 3 726 rīsu 
papīra un 4 220 pudu papes.
 19. gs. 30. un 40. gados, kā 
liecina bijušā fabrikas direktora 
Fr. Gierkes atmiņas, strādnieku, 
darba alga bija 5 kapeikas die-
nā. Šai laikā papīra manufaktū-
ra piederēja Rīgas vācu tirgotā-
jam Kārlim Ķiberam, bet zeme 
piederēja Paltmales muižai.
 Līgatnes manufaktūras atskai-
tēs, fabrikas galvenajā grāmatā 
un bijušā direktora Fr. Gierkes 
atmiņās atzīmēts, ka 1858. g. 
Līgatnes manufaktūrai iegādā-
tas 2 papīrmašīnas. Šīs ražotas 
Skotijā. 1858. gadā tās uzstādīja 
un no tā laika Līgatnē papīru ra-
žoja ar mašīnām. Šo abu mašīnu 
jauda – 3 miljoni krievu mārciņu 
papīra gadā. Papīra un izejvielu 
pārvadāšanai izmantoja zirgus. 
60 pajūgi diendienā brauca uz 
Rīgu un atpakaļ.
*/ Paskaidrojums: viens rīss pa-
pīra – 1 000 loksnes.

 Joprojām interesanti! No iz-
lasītā nu visiem kļūst skaidrs, 
kāpēc nesenā pagātnē nepa-
rastības sanāca ar tām jubile-
jām: 1958. gadā tika svinēta Lī-
gatnes papīrfabrikas 100 gadu 
jubileja, bet pēc 32 gadiem –  
jau 175 gadu jubileja. Tātad 
dažādi bija traktēts fakts –  
kas ir papīrfabrikas sākums: 
vai nu pirmās manufaktūras 
izveidošana, vai arī pirmās pa-
pīrmašīnas uzstādīšana.
 Starp citu, Anita Jaunzeme 
ir parūpējusies, lai YouTube 
ikviens, kas vēlas, var noska-
tīties jau pieminētās 175. ga-
dadienas svinēšanu. Meklētājā 
ierakstiet: “Līgatnes papīrfab-
rikas 175 gadu jubileja”. Līdzī-
gu ierakstu tur ir daudz.
 Bet nu šķiram vaļā “Līgat-
nes Papīrnieka” 1962. gada 
21. februāra numuru!

(2. turpinājums)
 1865. gadā Līgatnes papīr-
fabriku nopirka Rīgas papīrfab-
riku akciju sabiedrība, kurai jau 
piederēja 1858. gadā nopirktā 
Juglas papīru manufaktūra. Šai 
laikā fabrikā strādā apmēram 
300 strādnieku. 19. gs. 70-os 
gados ražošanu paplašina.
 Ap 1883. gadu fabrikā strādā 
apmēram 300 strādnieku. Lī-
gatnes papīru fabrika bija viens 
no tā laika lielākajiem uzņēmu-
miem Latvijā.
 1884. gada naktī no 6. uz  
7. janvāri nodega gandrīz visa 
Līgatnes fabrika. Dažas dienas 
vēlāk nodega Juglas papīrfabri-
ka. Fabrikas administrācijas un 
policijas izmeklēšanas rezultātā 
konstatēja, ka ugunsgrēks Lī-
gatnes papīrfabrikā sācies sar-
ga Lindes nolaidības dēļ.
 Pēc ugunsgrēka akciju sa-
biedrība nolēma pārdot Juglas 
fabriku un atjaunot Līgatnes 
fabriku. Tūlīt sāka meklēt jau-
nas mašīnas. Izrādījās, ka firma 
Skotijā, kas piegādāja Līgatnei 
mašīnas 1858. gadā, arī 1883. 
gadā ražoja pilnīgi tādas pašas 
mašīnas bez konstruktīviem uz-
labojumiem.
 Pie akciju sabiedrības vadītā-
jiem ieradās aģents no Vācijas 
un piedāvāja daudz labākas 

mašīnas. Fabrika iegādājās vie-
nu papīrmašīnu no Hemmera 
firmas Neidenfelsā.
 Vienas Skotijā ražotās mašī-
nas jauda bija 1,5 miljoni krievu 
mārciņu papīra gadā, bet vācu 
mašīnas jauda bija 4 miljoni 
krievu mārciņu gadā.
 1884. gadā latviešu strādnie-
ki Cēsu meistara Meņģeļa va-
dībā sāka celt jaunas fabrikas 
ēkas. Meņģeļa vadībā tika uz-
celtas visas galvenās fabrikas 
ēkas un palīgēkas. Būvdarbi 
turpinājās līdz Pirmajam pasau-
les karam.
 Tas nebija nejauši, ka akciju 
sabiedrības vadība izvēlējās 
tieši Līgatni, lai te atjaunotu ra-
žošanu. Līgatnei bija vairākas 
priekšrocības: 
  tīrs ūdens, 
  lētākas lupatas, 
  lētāks darbaspēks. 
 1885. gada 1. martā Līgatne 
atkal sāka ražot papīru.
 Līdz 1894. gadam fabrika 
tvaika katlus kurināja ar mal-
ku. 1885. gadā izlietoja pusotru 
miljonu kubikpēdu malkas. Ko-
kus pirka Gaujas augštecē un 
pludināja pa Gauju. 1894. gadā 
Līgatnes fabrikā pārbūvēja kat-
lus un tos sāka kurināt ar ak-
meņoglēm, kuras galvenokārt 
ieveda no Anglijas.
 1890. gadā nopirka otro Vā-
cijā ražotu papīrmašīnu, kura 
1891. gadā uzsāka darbu.

 Līgatnes papīra vēstures  
3. turpinājums tika publi-
cēts “Līgatnes Papīrnieka”  
1962. gada 2. marta numurā.

(3. turpinājums)
 90. gados uzbūvēja “lejasfab-
riku”, kur 1896. gadā novietoja 
trešo papīrmašīnu.
 Līdz 1891. gadam visas 
kravas pārvadāja ar zirgiem.  
1890. gadā pārvadāja pavi-
sam 500 tūkstoš pudu kravas. 
Apmēram 70 km garo ceļu 
līdz Rīgai veica 1 – 2 dienās.  
80. gados uzbūvēja dzelzceļa lī-
niju Pēterburga – Rīga. Pēc ilgā-
kas sarakstīšanās ar dzelzceļu 
pārvaldi akciju sabiedrība saņē-
ma atļauju par saviem līdzek-
ļiem uzcelt dzelzceļa staciju un 

pievadceļus. No tā laika papīru 
pārveda un izejvielas pieveda 
pa dzelzceļu.
  90. gados vispirms fabri-
kas telpas un vēlāk arī dzīvok-
ļus sāka apgaismot ar elektrību.
  1888. gada atskaitē par 
fabrikas darbu parādās ziņas, 
no kādiem materiāliem tajā lai-
kā ražoja papīru.
  „(..) Tepat Krievijā iepir-
ka lupatas, celulozi, kokmasu, 
kartupeļu miltus, līmi, sērskā-
bi u. c. preces par apmēram  
320 tūkstoš rubļu gadā. Ārze-
mēs iepirka hlorkaļķi u. c. pre-
ces par apmēram 40 tūkstoš 
rubļu gadā.”
  90. gados iepirkumi ārze-
mēs palielinājās. 1898. gada 
atskaitē minēts, ka no Vācijas 
ievesta celuloze, hlorkaļķis, 
krāsas, sieti un mašīnas; no 
Zviedrijas – celuloze; no Holan-
des un Ungārijas – salmu masa; 
no Anglijas – kaolīns, soda, sie-
ti; no Beļģijas – kokvilnas lupa-
tas.
  Līgatnē ražoto papīru pār-
deva visā cariskās Krievijas te-
ritorijā. Akciju sabiedrība iekār-
toja Pēterburgā, Maskavā, Var-
šavā, Tbilisi, Daugavpilī, Odesā, 
Ņižnijnovgorodā un Kijevā kan-
torus papīra pārdošanai vairu-
mā. Līdz 1913. gadam papīru 
uz ārzemēm neizveda.
  Pēc papīra ražošanas at-
jaunošanas 1885. gada līdz 
1913. gadam papīru ražoja ar-
vien vairāk. 1885. gadā ražoja 
2,3 miljonu krievu mārciņu pa-
pīra, bet 1913. gadā – 17,3 mil-
jonus krievu mārciņu papīra.
  Arī strādnieku skaits tai 
pašā laikā nepārtraukti pie-
auga: 1885. gadā strādāja  
500 cilvēku, bet 1913. gadā – 
jau 800 cilvēku.
  1882. gada atskaite par 
strādniekiem sniedz ziņas par 
strādājošo vecumu un darba 
dienas ilgumu. Tai laikā fabri-
kā strādāja bērni un jaunieši:  
3 strādnieki 10 – 12 gadus veci, 
17 strādnieki 12 – 15 gadus 
veci. Pieaugušiem darba dienas 
garums bija 14 stundas, t. i., 
no plkst. 5.00 līdz plkst. 19.00;  
10 – 15 gadu veciem pusau-
džiem bija jāstrādā no plkst. 

6.00 līdz plkst. 18.00. Darba 
alga Līgatnes strādniekiem bija 
visai zema: ja Latvijas tā laika 
lielākajos uzņēmumos maksāja 
līdz 20 rbļ. mēnesī, tad Līgat-
nē darba alga bija no 6,5 līdz 
12 rbļ. mēnesī. Līgatnes strād-
nieku stāvokli uzlaboja tas, ka 
strādnieki lietošanā saņēma 
bezmaksas dzīvokli, apgaismo-
šanu un malku. Arī par ārstēša-

nos un mācībām skolā nebija 
jāmaksā.

 Atzīšos, ka esmu mazā neiz-
pratnē – vai nākamajā numurā 
man turpināt Tadeuša Buņķa 
rakstītās Līgatnes papīra vēstu-
res turpinājumu pārpublicēša-
nu? Nāks laiks, nāks padoms!

Turpinājums sekos

Mana mīļā Līgatne
29. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, 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
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 Tautā bieži ir dzirdēts tei-
ciens - nevis kaķis dzīvo pie 
mums, bet gan mēs dzīvojam 
pie kaķa. Ja kāds vēl par to 
šaubas, tad komēdija “Mana 
kaķa dienasgrāmata” neat-
stās ne mazākās šaubas. Izrā-
dē rotaļīgā un asprātīgā veidā 
tiks apspēlēta saimnieku dzī-
ve, tikai no kaķa redzējuma. 
Dažādas dzīves situācijas, 
kas pirmajā mirklī līdzinās 
rutīnai, iegūst pilnīgi jaunu 
kvalitāti, ja uz to visu paska-
tās ar “īstenā mājas saimnie-
ka acīm”. 
 Pikanti, smieklīgi, reizēm 
pat ar nelielu rupjības un ci-
nisma devu tiks parādīts viss, 
ko jūsu neatkarīgais mīlulis 
domā par jums. 
 Fragments no kaķa die-
nasgrāmatas: 
 - Piem...  zem krēsla. Labi! 
Garlaicīgi. Atcerējos savu 
trauksmaino jaunību, kā mani 
pieķēra virtuvē pie kondensē-
tā piena bundžas! Paspēju ie-
bāzt ķepu bundžā līdz pašam 
elkonim. Atnāca Viņi un tak 
sāka bļaut. Palīdu zem gultas. 
Guļu zem gultas, laizu ķepu - 
ņirdzu. Biju lepns par sevi.
 - Šodien man ir uznācis 
slinkums. Slapināt slinkums, 
ieēst vairs nevaru. Ielīdu 
skapī, snaužu. Viņi nervozē, 
tramīgi skatās, vēl nezin, ko 
Viņiem būšu sagatavojis. He!
 Jānis Jarāns: - Pārsmie-
sieties uzzinot, ko patiesī-

Jānis Jarāns monoizrādē 
pieaugušajiem

MANA KAĶA 
DIENASGRĀMATA 
Līgatnes kultūras namā 
22. aprīlī 18.00

 25. februārī plkst. 11.00 
Augšlīgatnes Dienas un inte-
rešu centrā, Nītaures ielā 4 
visas ģimenes mīļi aicinātas 
un pirmo Ģimeņu rītu. Tā 
nosaukums - “Sarkanā pasa-
ka”. Lasīsim Imanta Ziedo-
ņa “Sarkano pasaku”, iesim 
rotaļās, darīsim praktiskas 
lietas, uzzināsim šo to jaunu 
un baudīsim sadraudzību pie 
tējas tases.
 Ieejas maksa ģimenei 
1,50 eiro. 

25. februārī 
Ģimeņu rīts

bā tavs četrkājainais mīlu-
lis domā par tevi.
 Dramatizējums, režija  
Ivars Lūsis.
 Kaķa lomā  Jānis Jarāns.
 Biļešu cenas iepriekš-

pārdošanā:   februārī   
5 eiro, martā  7 eiro, aprīlī 
9 eiro.
 Biļetes Līgatnes kultū-
ras namā un www.bilesupa-
radize.lv.

Galvenie veicamie uzdevumi:
l nodrošināt konsultācijas Sociālā die-
nesta klientiem; 
l identificēt personu sociālās problēmas 
un izvērtēt sociālo situāciju, vadīt sociālā 
gadījuma risināšanas gaitu, izvērtēt 
sociālos riskus; 
l lemt par nepieciešamo intervenci, 
lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt 
radušās grūtības un motivēt viņu pārmai-
ņām, vadīt intervences procesu; 
l informēt un konsultēt klientus par 
viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un 
pakalpojumiem, un par to realizācijas 
iespējām, kā arī klientu līdzdarbības 
pienākumiem sociālā pakalpojuma un 
sociālās palīdzības saņemšanā; 
l organizēt un sniegt klientam profesio-
nālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, 
sociālo palīdzību un sociālos pakalpoju-
mus, apsekot klientu dzīvesvietā saistībā 
ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadī-
jumos pēc nepieciešamības u.c. 

Kvalifikācija un prasmes:
l otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā 
izglītība sociālajā darbā; 
l darba pieredze sociālā darba specialitātēs, 
l labas latviešu un krievu valodas prasmes, 
l labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehniku un 
lietvedības zināšanas, 
l prasme strādāt ar SOPA programmu, 
l augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte; 
l prasme strādāt gan komandā, gan individuāli, 
l precizitāte pienākumu izpildē, 
l spēja uzņemties atbildību. 
Amata alga – 650 EUR mēnesī
 
Iesniedzamie dokumenti:
l pieteikuma vēstule;
l pretendenta CV; 
l izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 
Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē (sekretā-
rei) Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai Nītaures ielā 6, Augš-
līgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatne novadā vai elektro-
niski nosūtīt uz e-pasta adresi novadadome@ligatne.lv, 
fakss 64153176, līdz 28. februārim.

Līgatnes novada Sociālais dienests aicina darbā
SOCIĀLO DARBINIEKU 
(profesijas klasifikatora kods 2635 01) 

http://www.bilesuparadize.lv/
http://www.bilesuparadize.lv/
mailto:novadadome@ligatne.lv
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 Aicinām apmeklēt filmas 
“Svingeri” seansu Līgatnes 
kultūras namā 20. febru-
ārī plkst. 19.00. Biļetes   
3 eiro. 
 “Latvijā ir sekss!” Ar šādu 
skaļu teikumu sevi piesaka ilgi 
gaidītās un daudz apspriestās 
pašmāju pikantās komēdijas 
“Svingeri” veidotāju koman-
da. No februāra filma ieziet 
ārpus tradicionālajiem kino-
teātriem, lai dotos pie skatītā-
jiem visā Latvijā reģionu tau-
tas namos un kultūras namos.
 “Svingeri” ir viegla komē-
dija par attiecību veidošanu, 
greizsirdību un kaisli. Visus 
filmas personāžus vieno vēl-
me pēc flirta, vai tas būtu 
partneris svingeru vakarā, vai 
nejauši sastapts svešinieks uz 
balkona.
 “Svingeri” ir:
l sievietes, kuras nebaidās 
gribēt mīlestību, seksu un lai-

mīgu dzīvi;
l vīrieši, kuri mīl, nodarbojas 
ar seksu un bauda dzīvi.
 Iekāre, kaisle, kas mijas ar 
bailēm palikt vienam un ilgām 
pēc kāda cita dzīves. Nejauši 
sastapts svinga partneris vai 
svešinieks uz kaimiņu balko-
na. Galvenie varoņi filmā ir 
tēli, kurus vieno vēlme pēc 
flirta, asuma, riska.
 Tas ir izaicinājums nākt un 
pasmieties pašiem par sevi!
 Režisors – Andrejs Ēķis, 
producenti Kristians Alhimio-
noks un Zanda Seņkova.
 Lomās: Intars Rešetins, 
Kristīne Nevarauska, Jānis 
Jubalts, Elīna Vāne, Ģirts Ķes-
teris, Kristīne Belicka, Jurijs 
Djakonovs.
 Filmu kompānija: Platfor-
ma Filma, Cinevilla Studio
 Vecuma ierobežojums 16+.
 Filmas demonstrēšanu or-
ganizē Kinopunkts.

“Svingeri” Līgatnē

 25. februārī plkst. 17.00 
Siguldas Tautas teātris 
aicina uz Anšlava Eglīša 
„Galma gleznotāju” (masku 
spēli 4 ainās) Līgatnes kul-
tūras namā!
 Anšlavs Eglītis: “Ņēmos 
sacerēt romantisku pārpratu-
mu spēli – “brīvi” saistītu ar 
Leonardo da Vinči dzīves pos-
mu Milānas hercoga galmā. 
Likās patīkami padarboties ap 
šo fantastiski daudzpusīgo un 
diezgan noslēpumaino rene-
sanses meistaru”. Eglītis tēlo 
dievišķīgas dzirksts apmirdzē-
to Leonardo da Vinči un viņa 
skolnieku Frančesko, kuri 
1482. gadā, paša Milānas her-
coga Lodoviko Sforcas aicinā-
ti, no Florences ierodas Mi-
lānas galmā. Lionardo (lugā 
izcilā meistara vārds ir ar šīm 
mazajām izmaiņām) jākļūst 
gan par galma gleznotāju, gan 
par pils, dārzu un pašas Milā-
nas pārveidotāju - pilsētai un 
galmam jātop pirmajiem Itāli-
jā un visā pasaulē. Taču Lodo-
viko sapnis sastopas ar lieliem 
pārbaudījumiem, jo abu jauno 
cilvēku ierašanās satracina 
gan hercogieni Beatriči, gan 
veco galma gleznotāju Gracia-
dio. Ir noprotams, ka Beatriči 
un Lionardo saista kāds noslē-
pums, kādas īpašas attiecības, 
kas sakņojas pagātnē. 
 Jāpiemin, ka ļaudis šajā 
lugā, vēlēdamies izdibināt 
citu noslēpumus, vēlēdamies 
apmierināt savu egoismu un 
jebkuriem līdzekļiem sagla-
bāt savu statusu sabiedrībā, 
uzdodas par citiem cilvēkiem, 
piesavinās cita vārdu. Rodas 
virkne intrigu, kas tiek skaid-
rotas asprātīgos dialogos. 
Taču jautājums saglabājas vi-
sas izrādes garumā - vai tie-
šām ir jānomaina savs vārds, 
sava patība, uzdodoties par 
citu. Ko iegūstam (ja iegūs-
tam) un ko zaudējam, pat no-
dodam? Hercogs Lodoviko pē-
dējā sarunā ar Lionardo saka: 

“Galma gleznotājs” 
Līgatnē

„No visām cilvēka jūtām tikai 
draudzība var ilgt visu mūžu, 
no visiem cilvēka darbiem ti-
kai māksla dzīvo pāri laikam.”
 Vai tā ir? Vai cilvēku daba 
pagājušo gadsimtu gaitā ir 
ko mācījusies, vai arī ne vie-
nā vien situācijā atpazīsim 
mūsu ikdienā joprojām piedzī-
votas masku spēles? Ceram, 
ka 25. februāra pēcpusdiena 
Līgatnes kultūras namā kļūs 
par interesantu, intriģējošu 
piedzīvojumu Milānas galmā 
kopā ar Lionardo, Beatriči un 
citiem galma iemītniekiem.
 Izrādes scenogrāfe un kos-
tīmu māksliniece ir Evita Ru-
sova (LMA profesora un izcilā 
scenogrāfa Andra Freiberga 

studente). Ir radīta neparasta 
un spēcīgi uzrunājoša mūzika 
(autors UNIMENTAL).
 Atzīmējot A. Eglīša 110 ga-
du jubileju, mūs uzaicināja 
2016. gada 16. oktobrī spē-
lēt “Galma gleznotāju” Rīgas 
Latviešu biedrības Zelta zālē. 
Esam viesojušies arī Vese-
lavas muižā, Cesvaines un 
Bauskas pilī, kultūras namos 
un kultūras centros. Līgatnē 
“Galma gleznotāja” 12. - pēdē-
jā - izrādē no mūsu iemīļota-
jiem varoņiem – hercogu pāra 
un Lionardo da Vinči, Fioras 
un Frančesko atvadīsimies.

Ārija LiepiņaStūrniece,
Siguldas Tautas teātra 

režisore

16. februārī plkst. 17.15 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja bez maksas
16. februārī plkst. 18.00 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
   filcēšanas nodarbība. Ieeja: 1,50 eiro, papildu 
   maksa pa materiāliem vai jāņem līdzi savi
17. februārī plkst. 20.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   Valentīndienas balle pie galdiņiem 
   “Ar mīlestības pinekļiem”. Biļetes 
   iepriekšpārdošanā novada domes kasēs: 
   līdz 14. februārim 7 eiro, vēlāk - 10 eiro
18. februārī plkst. 11.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   radošā darbnīca “Mana pasaku leļļu māja” 
   vai “Mana pasaku garāža”. Ieeja bez maksas
20. februārī 
Augšlīgatnē, Sporta ielā 14 plkst. 9.00; 
Līgatnē, Gaujas ielā 7 plkst. 10.30 
   Rīgas leļļu teātra izrāde “Ziemas pasaka”. 
   Biļetes - 2 eiro
20. februārī plkst. 17.00 
Līgatnes Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
   projekta “Nederīgs par derīgu” radošās 

   darbnīcas “Dekoratīvi un praktiski darbi 
   no pārstrādāta papīra”. Ieeja bez maksas
20. februārī plkst. 19.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   filma “Svingeri”. Biļetes - 3 eiro
22. februārī plkst. 18.00 
Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
   sarunas “Sports un veselība”. 
   Ieeja bez maksas
25. februārī plkst. 11.00 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
   Ģimeņu rīts “Sarkanā pasaka”. 
   Ieeja - 1,50 eiro ģimenei
25. februārī plkst. 12.00 Līgatnes dabas takās
   Zelta caunas diena. Ieeja ar Līgatnes dabas 
   taku biļetēm
25. februārī plkst. 17.00
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   Siguldas Tautas teātra izrāde 
   “Galma gleznotājs”. Biļetes - 2 eiro
3. martā plkst. 19.00 
Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
   ciklā “Latvijas dziesminieki” 

   tikšanās ar Arni Miltiņu. Biļetes - 3 eiro, 
   pasākuma dienā - 4 eiro
5. martā plkst. 9.30 Līgatnes Sporta centrā
   Līgatnes novada atklātā čempionāta telpu 
   futbolā 6. posms. Ieeja bez maksas
6. martā plkst. 17.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   atmiņu pēcpusdiena “Kultūras namam 120”. 
   Ieeja bez maksas
8. martā plkst. 20.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   Ivo Fomina koncerts “Nekas jau nebeidzas”. 
   Biļešu cena iepriekšpārdošanā novada domes 
   kasēs un www.bilesuparadize.lv: 
   februārī - 7 eiro, martā - 10 eiro
22. aprīlī plkst. 18.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
   Jāņa Jarāna monoizrāde “Mana kaķa dienas-
   grāmata”. Biļešu cenas iepriekšpārdošanā 
   novada domes kasēs un www.bilesuparadize.lv: 
   februārī - 5 eiro, martā - 7 eiro, aprīlī 9 - eiro 
Līdz 27. februārim 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
   Ilzes Bindemanes personālizstāde 
   “Sirds sniegs”
Sīkāka informācija www.ligatne.lv, 64153180.

Pasākumi Līgatnes novadā

http://www.ligatne.lv/


“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.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa
Kā mākonītis zilganbalts,
Kā augošs mēnestiņš ik gads,
Lai ļauj man izaugt pasaulē
Ar debess gaismu dvēselē!

Janvārī Līgatnes 
novadā piedzimusi 
viena meitenīte un 

trīs puisīši:
Marta, Jēkabs Krists, Olivers Dominiks 

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

Kaut varētu šo smilšu sauju nemest,
Bet to vairs nevar, pavasar’s bez tevis plauks.
Ņem mūsu mīlestību, lai tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.

Janvārī mūžībā aizgājuši:
Vija Kaņepe  2. janvārī

Vija Graudiņa – 17. janvārī
Juris Ābrams– 17. janvārī
Nellija Siliņa – 21. janvārī

Albertīne Florentīne Zeltiņa – 30. janvārī
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Ķempju ev. luteriskajā draudzē ir pagarināts pieteikšanās 
laiks iesvētes mācībai. Nodarbības sāksies 19. februārī un 
notiks katru svētdienu. Kristību un iesvētes dievkalpojums 
būs Vasarsvētkos, 4. jūnijā. 
 Iesvēte ir kā durvis, caur kurām jāieiet, lai saņemtu Baznīcas dāvātās svētības pilnā mērā. 
Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var nākt pie grēksūdzes un saņemt grēku piedošanas paslu-
dinājumu, kā arī nākt pie Sv. Vakarēdiena. Vienīgi iesvētīti draudzes locekļi var tikt salaulāti 
baznīcā un tikt aicināti par krustvecākiem. Iesvētes mācība jāiziet arī ikvienam skolas vecumu 
sasniegušam kristību kandidātam.
 Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personiski runājot ar mācītāju pēc dievkalpojuma 
vai elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu ainars@kempji.lv.
 Pieteikumā sniedziet īsu aprakstu par sevi un motīvus, kādēļ vēlaties nākt uz iesvētes mā-
cību. Uz jūsu e-pastu saņemsiet visu turpmāko nepieciešamo informāciju. Jūsu iesniegtā in-
formācija par sevi būs konfidenciāla.

Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze 
www.kempji.lv

 Šajā gadā Līgatnes kultū-
ras nams (saviesīgais bied-
rības nams, klubs) iesoļo  
120. gadskārtā.
 Taču pa kuru laiku lai no-
veco, ja viss laiks pagājis 
vienās puķēs un vienā mū-

zikā? Cik daudz mēģināju- 
mu - teātris, koris, deju ko-
lektīvs. Baleta, foto, kokgrie-
zēju pulciņi. Bērnu sektors ar 
dažādām nodarbībām. Vienu 
vakaru nedēļā uz kora dzie-
dāšanas mēģinājumu, otru - 

teātra mēģinājumu, cit vakar 
vēl deju mēģinājums. Sest-
dienās, svētdienās uzstāša-
nās, aplausi, ziedi, mūzika, 
balles līdz rītausmai...
 Tik daudz atmiņu! Lai jubi-
lejas balle izdotos, dalīsimies 

ar savām atmiņām, tiekoties 
6. martā plkst. 17 Līgatnes 
kultūras namā.
 Mīļi gaidīti visi, kuri šo 
ēku sauc par savējo (ir bijuši 
pašdarbības kolektīvu dalīb-
nieki, apmeklējuši koncertus, 

izrādes un pasākumus). Va-
rēsim dalīties atmiņās. Līdzi 
ņemiet albumus, fotogrāfijas 
un citas vēstures liecības!
 Sīkāka informācija - Dai-
na, 29346946.

Līgatnes kultūras namam - 120

mailto:ainars@kempji.lv
http://www.kempji.lv

