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Aprīlī

Lai svētku diena
nāk ar sauli plecā
Un gaišu prieku
sirdī iedegt prot!
Bet rūpi sīkāko,
kas manāma tev sejā,
Ar siltu staru
noņem nemanot!

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību aprīļa 

jubilāriem!
Daiga Jansone

Inga Pīlupa
Juris Trops

Reinis Zeltiņš
Inita Zukmane-Čača
Vitālijs Afanasjevs

Jānis Auziņš
Gunta Rauza

Irēna Rešetņika
Aigars Valatkēvičs
Sergejs Žuikovs

Aldis Birkenšteins
Viktors Demidovs
Silvija Freimane
Margarita Keiša

Valentina Korsukova
Inta Liepa

Jānis Plūksnis
Inese Skrastiņa
Mārtiņš Sproģis

Biruta Tropa
Anita Jaunzeme
Valentīna Roma
Zigurds Zamaičs

Ņina Ņikitina
Maija Meļķe

Solveiga Strēle
Andrejs Ūsiņš
Rita Jaunzeme
Arvīds Janke

Tekla Saukāne
Maiga Upīte

Ausma Malcāne
Austra Salne

Brigita Šleicere
Jānis Bremšmits

Vladislavs Bukovskis
Dzidra Timermane
Emīlija Vīksniņa
Ingrīda Gustsone
Heinrihs Trainis

Nikolajs Lielbriedis
Lidija Breidaka
Vera Korņilova

Manfreds Dunde
Marta Jaunzeme

Ilze Kļaviņa
Maiga Bērziņa

 Brāļi, daru jums zināmu 
evaņģēliju, ko jums pasludinā-
ju un ko jūs arī pieņēmāt un 
kurā pastāvat. Caur to jūs arī 
tiekat glābti, ja vien stingri 
turaties pie tā, ko esmu jums 
pasludinājis. Citādi velti esat 
sākuši ticēt.
 Vispirms es jums nodevu to, 
ko pats esmu saņēmis: Kristus 
mira par mūsu grēkiem, pēc 
Rakstiem, un tika guldīts kapā 
un trešajā dienā augšāmcēlās, 
pēc Rakstiem. 
(Apustuļa Pāvila 1. vēstule ko-
rintiešiem, 15:1-4)
  Zaļajā Ceturtdienā, 13. ap - 
rīlī, plkst. 18.00 notiks diev-
kalpojums bez mūzikas ar  
Sv. Vakarēdienu. Šajā vakarā 
mēs pieminam Kristus pēdējo 
mielastu kopā ar saviem mā-
cekļiem un Sv. Vakarēdiena 
Sakramenta iestādīšanu.

 Lielajā Piektdienā, 14. ap-
rīlī, plkst. 11.00 būs dievkal-
pojums ar Sv. Vakarēdienu, un 
tas notiks pēc īpašas kārtības. 
Šī ir Kristus krusta nāves pie-
miņas diena.
 Lieldienu svētdienā, 16. ap - 
rīlī, plkst. 11.00 būs Kristus 
augšāmcelšanās dienas svētku 
dievkalpojums, kurā ar mūziku 
mūs priecēs jauktais koris “Lī-
gatne”. Pirms un pēc šī diev-
kalpojuma kursēs autobuss 
(Augšlīgatne, veikals “Elvi” –  
plkst. 10.15, Augšlīgatne, b/d 
“Zvaniņi” –  plkst. 10.20, Līgat-
ne, Gaujasmala –  plkst. 10.35, 
Remdenkalns – 10.40, Līgatne, 
kultūras nams – plkst. 10.45, 
Ķempji, baznīca – plkst. 10.55). 
 Visi mīļi aicināti.

Ķempju ev. luteriskā
draudze

www.kempji.lv

Sabiedrība ar dvēseli

Klusās nedēļas un 
Lieldienu dievkalpojumi 
Ķempju baznīcā

 Līgatnes novada dome iz-
sludina projektu konkursu 
“Sabiedrība ar dvēseli 2017”, 
dodot iespēju vietējiem iedzī-
votājiem saņemt līdzfinansē-
jumu projektiem dzīves vides 
kvalitātes uzlabošanai. Kon-
kursa mērķis ir veicināt Līgat-
nes novada iedzīvotāju dzīves 
vides sakārtošanu un uzlabo-
šanu, kā arī uzlabot dzīves 
kvalitāti fiziskajā un sociālajā 
jomā Līgatnes novadā.
 Projektu var iesniegt, pre-
tendējot uz pašvaldības finan-
sējumu ne vairāk kā 750 eiro 

vienam projektam. Konkursā 
kopējais pieejamais finansē-
jums ir 3750 eiro. 
Kā pieteikties konkursam?
 Konkursa nolikums un pie-
teikuma veidlapa atrodama 
Līgatnes novada mājaslapā 
www.ligatne.lv sadaļās Jaunu-
mi un Konkursi.
Kurš var piedalīties?
 Konkursā var piedalīties ie-
dzīvotāju grupas, fiziskas per-
sonas un biedrības vai nodibi-
nājumi.
Kā tiks vērtēti pieteikumi?
 Projekta atbilstību vērtēša-

nas kritērijiem pārbaudīs īpa-
ši konkursa izvērtēšanai izvei-
dota žūrija, kas izvirzīs labā-
kos Līgatnes novada teritorijā 
īstenojamos projektus, kurus 
atbalstīt. Priekšroka būs tiem 
projektiem, kas būs labāk iz-
strādāti, finansiāli pamatoti 
un sniegs ieguldījumu lielā-
kai mērķauditorijai. Jo grupa 
pati vairāk darīs, lai projektu 
īstenotu, jo lielākas izredzes, 
ka projekts tiks akceptēts. 
Projekti nevar būt saistīti ar 
personīga labuma vai peļņas 
gūšanu.

 Jau otro gadu Līgatnes no-
vadā tiks svinēti Baltā galdau-
ta svētki. Tā ir kopā būšana 
un sarunas, sadziedāšanās, 
sadancošanās, filmu skatīša-
nās, dzejas vai prozas lasīju-
mi, izceļot savas apkaimes 
nozīmīgākos notikumus un 
godinot personības, kopīga 
galda klāšana un svinēšana 
par godu Latvijai. 
 Baltā galdauta svētki ir 
veids, kā svinēt Latvijas otro 
dzimšanas dienu - mūsu PAR 
dienu, pieminot 1990. gada  
4. maiju, kad Latvijas PSR 
Augstākā Padome pieņēma 
deklarāciju par Latvijas Re-
publikas neatkarības atjauno-
šanu - lēmumu, kas atjaunoja 
Latvijas suverenitāti. Tā bija 
diena, kad izvēlējāmies brīvī-
bu, pateicām PAR grāmatām, 

kas drīkst būt mūsu grāmat-
plauktos, PAR mūsu draugiem 
no visas pasaules, PAR brīvai 
informācijai, uzņēmīgumam 
un patiesai līdzdalībai.
 Šogad svētku svinības 
notiks Līgatnes kultūras 
namā. Plkst. 14 visi aicināti 
kopīgi noskatīties Rolanda 
Kalniņa filmu “Ceplis”. Tā 
veidota pēc Pāvila Rozīša ro-
māna “Ceplis”. 20. gadsimta 
20. gadi Latvijā. Uzņēmīgais 
Edgars Ceplis nodibina akci-
ju sabiedrību, lai no Latvijas 
māla ražotu ķieģeļus ekspor-
tam, viņa projektā iesaistās 
daudzi, cerot uz solīto milzu 
peļņu. Drīz Ceplis aizraujas ar 
sava kantora mašīnrakstītāju 
Austru Zīli, bet bizness tikmēr 
atstāts novārtā, turklāt izrā-
dās, ka Cepļa izvēlētais māls 

ražošanai nav derīgs. Kamēr 
neviens to nav uzzinājis, Cep-
lis ātri savērpj intrigu, un par 
akciju sabiedrības vadītāju 
kļūst Nagaiņa znots Sausais.
 Plkst. 16 sāksim svinī-
bas, kur katrs aicināts pa-
ņemt līdzi kādu cienastu 
kopīgam galdam un ap-
ģērbā iekļaut kādu latvis-
ku akcentu. Svētku laikā 
godināsim mūsu kaimiņus, 
ko mēs paši būsim pieteikuši 
dižaptaujā “Labs kaimiņš tu-
vāks par radu” (skat. 8. lpp.). 
Noteiksim labākos pīrāgu ce-
pējus Līgatnes novadā (skat. 
8. lpp.). Lustēsim kopā ar ka-
pelu «Luste» no Kurzemes.
 Svētku noslēgumā ap 
plkst. 20 būs iespēja no-
skatīties filmu «Savējie 
sapratīs». Tā ir ļoti piemē-

rota 4. maija svētkiem, jo ai-
cina atsaukt atmiņā iemīļotās 
dziesmas, to autorus un izpil-
dītājus. Pirmo reizi hronolo-
ģiskā secībā apkopots un soli 
pa solim izstāstīts, kā aizsākās 
rokmūzikas vēsture Latvijā. 
Filmā labi parādīts padomju 
laika vēsturiskais fons, visi at-
miņu stāsti ir viegli, gaiši un 
brīžiem smieklīgi. Filmā sa-
tiksimies ar Raimondu Paulu, 
Imantu Kalniņu, Pitu Anderso-
nu, Mārtiņu Braunu, brāļiem 
Sējāniem, Borisu Rezņiku, 
Niku Matvejevu, Zigmaru Lie-
piņu, Valdi Skujiņu un citiem 
iemīļotiem māksliniekiem, 
kuri par aizgājušajiem laikiem 
runā ar humoru un mīlestību. 
Filma ar labu pēcgaršu.
 Tiekamies Baltā galdau-
ta svētkos!

4. maijā Baltā galdauta svētki

Līgatnes baptistu draudzē
 Lieldienu svētku dievkalpojums notiks 

16. aprīlī plkst. 11.00 Līgatnes pagasta “Briņķos”.

 Projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir  
12. maija pulksten 16.

Papildu informācija:
Līgatnes novada domē 
Spriņģu ielā 4 (2. stāvā) 
pie Dainas Tēraudas (e-pasts - 
daina.terauda@ligatne.lv) 
vai pa telefonu 64153408.

http://www.kempji.lv/
http://www.ligatne.lv/
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Sagaidot simtgadi Līgatnē

 Mūsu ģimene īpašumu Līgatnē ie-
gādājās 2000. gadā. Dzīvojot un strā-
dājot Rīgā, sākām ilgoties pēc miera 
un dabas, vismaz brīvdienās. Kad iz-
skatījām dažādus variantus, kur iegā-
dāties īpašumu, ieraudzījām sludinā-
jumu par īpašumu Līgatnē. Tuvojoties 
Līgatnei, likās, ka braucam aizvien 
dziļāk biezā mežā, bet, izbraucot pē-
dējos šosejas līkumus, skatam pavērās 
Līgatne - maza, klusa, jauka pilsētiņa, 
ar skaistu, plašu dīķi pilsētas centrā, 
staltām eglēm un kolosālu klinti, ku-
ras pakāji apskalo strauja upīte. Tā 
bija mīlestība no pirmā acu skata, tieši 
tas, kas pietrūkst rīdziniekam, tas, ko 
nemaz neceri ieraudzīt Latvijā. 
 Tieši pilsēta, daba un kalni bija no-
teicošais, lai paliktu šeit. Pilsēta bija 
tik klusa un senatnīga, likās, ka laiks 
šeit apstājies. Visas brīvdienas pava-
dījām šeit, un, laikam ejot, pieķērām 
sevi pie domas, ka nevaram sagaidīt 
nedēļas nogales, kad atkal varēsim 
atgriezties “mājās”. Pēc vairākiem 
gadiem sapratām, ka ir grūti sevi pie-
spiest doties prom no Līgatnes pat uz 
nedēļu, un pieņēmām lēmumu atvadī-
ties no Rīgas dzīves un pārcelties uz 
Līgatni pavisam. 

 Sākotnēji miers un klusums bija 
viss, ko vajag, bet pamazām atgriezās 
vēlme rosīties un sevi realizēt. Tas sa-
krita ar to laiku, kad pilsētā sāka at-
tīstīties tūrisms. Pilsētā parādījās arī 
jauni cilvēki, kas līdzīgi man saskatī-
ja iespējas būt Līgatnē un piedalīties 
pilsētas attīstībā. Cilvēki atrada iespē-
ju veidot savu biznesu, un klāt nāca 
daudz interesantu apskates un izklai-
des objektu. Arī es radu iespēju savu 
aizraušanos un vaļasprieku padarīt 
par biznesu. Tā tapa “Pasaku māja”. 
Tajā visas lelles un eksponāti veidoti 
no papīra, kas ir vispateicīgākais ma-
teriāls tādam darbam. Pilnveidojot leļ-
ļu gatavošanas prasmi no papīra ma-
sas, radās ideja par papīra smelšanu, 
kas ir Līgatnes papīrfabrikas un līdz ar 
to Līgatnes vēstures sastāvdaļa. 
 Līgatnē ir daudz un dažādas iespē-
jas radošiem cilvēkiem atrast iespēju 
sevi pierādīt un realizēt. Tūrisma in-
formācijas centrs sadarbībā ar uzņē-
mējiem spēj Līgatnes viesiem piedāvāt 
plašas brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas. No daudziem tūristiem dzirdēts, 
ka vajag vairāk par vienu dienu, lai 
izbaudītu visu, ko sniedz Līgatne. Un 
atkal kādam uzņēmīgam cilvēkam pa-

vērusies iespēja mazajam biznesam, 
izveidojot naktsmītnes. Vienlaikus tas 
arī ir apskates objekts vai pat piedzī-
vojums, jo vairumā gadījumu nakts-
mītnes tiek ierīkotas “vecajā Līgatnes 
apbūvē”. 
 Līgatne ir maza. Visi tūrisma objek-
ti ir tuvu cits citam, līdz ar to izaugsme 
vienā nozarē paver iespējas citām no-
zarēm. 
 Te gan jāpiemin viena liela prob-
lēma - Līgatne ir aktīva tikai vasaras 
periodā, bet ziemā tūristu plūsma 
izsīkst. Līgatne nepiedāvā nevienu 
ziemas izklaidi, šī ir pilnīgi brīva un 
neaizņemta joma. Tam jābūt komplek-
sam pasākumam. Līgatne ir kalnu pil-
sēta, kas ziemā var nodrošināt aktīvā 
ziemas tūrisma piedāvājumu, kas sa-
vukārt pavērtu iespējas attīstīties arī 
citiem pakalpojumu sniedzējiem. 
 Vislielākais prieks ir par to, ka Lī-
gatne atradusi iespēju attīstībai un 
turpina to darīt, saglabājot vēsturisko 
izskatu. Mums priekšā ir grūts uzde-
vums - saglabāt Līgatni kā vēsturisku 
pilsētu, kas ir interesanta viesiem, tajā 
pašā laikā ar attīstītu infrastruktūru, 
kas ir ērta un patīkama vietējiem ie-
dzīvotājiem. Kāda būs Līgatne pēc 100 

gadiem? Varbūt tās veiksmes stāsts ir 
padziļināta atgriešanās vēsturiskajās 
vērtībās, ļaujot tās viesiem izbaudīt 
senatnes auru?
 Līgatnei var būt daudz un dažādi iz-
augsmes un attīstības scenāriji, un ti-
kai vietējiem uzņēmīgajiem cilvēkiem 
ar savām pārdrošajām idejām ir iespē-
ja šo nākotni veidot. 

Diāna Gustava,
2014. gada Līgatnes Gada uzņēmēja

Skaistums un iespējas

Izsludināti iepirkumi: 
l LND/2017/12 “Skaņas un apgais-
mojuma aprīkojuma iegāde Līgatnes 
novada domes iestāžu vajadzībām”. 
Viena no pašvaldības plānotajām ak-
tivitātēm Lauku atbalsta dienesta 
 LEADER projektā “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”. Atbalsta sa-
ņemšanas gadījumā tiks veikta skaņas 
aparatūras iegāde Līgatnes pašvaldī-
bas aģentūrai “Kultūras un tūrisma 
centrs” kultūras nama ēkai Spriņģu 
ielā 4 Līgatnē un skaņas un gaismas 
aparatūras iegādei pirmsskolas iz-
glītības iestādes ēkas zālei Sporta  
ielā 14 Augšlīgatnē; 
l LND/2017/11 “Minerālmateriāla 
piegāde SIA “Līgatnes komunālser-
viss” vajadzībām” – plānots iegādāties 
drupinātu granti (“ceļa maisījumu”) 
pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai;
l LND/2017/10 “Kancelejas preču 
piegāde Līgatnes novada domes un 
tās iestāžu vajadzībām”;
l LND/2017/9 “Pārtikas produktu 
piegāde Līgatnes novada izglītības 
iestādēm” (piena un saldēti produk-
ti). Šobrīd notiek pretendentu vērtē- 
 šana.
  
Noslēgušies iepirkumi:
l LND/2017/5, atklāts konkurss 
”Pārtikas produktu piegāde Līgatnes 
novada izglītības iestādēm”. Noslēgti 
produktu piegādes līgumi par gaļas 
produktu piegādi ar SIA “Nākotne 
 Exports” par 12 652 EUR bez PVN, 
desu un kūpinātu gaļas produktu 
piegādi ar SIA “Rēzeknes gaļas kom-
bināts” par 6758,40 EUR bez PVN, 
apstrādātu zivju piegādi ar SIA “LA-
NEKSS” par 876 EUR bez PVN, sie-
ru piegādi ar SIA “KABULETI FRU-
IT” par 2538 EUR bez PVN, Latvijā 
audzētu augļu, dārzeņu un sezonas 
ogu piegādi ar SIA “Līgatnes ābele” 
par 4630,60 EUR bez PVN, augļu un 
dārzeņu piegādi ar SIA “KABULETI 
 FRUIT” par 4608,97 EUR bez PVN, 
maizes un mīklas izstrādājumu pie-

gādi ar SIA “BEĀTUS” par summu 
6022,80 EUR bez PVN, bakalejas 
un citu saistīto produktu piegādi ar  
SIA “LANEKSS” par 18 457,02 EUR 
bez PVN;
l LND/2017/8 “Līgatnes novada kap-
sētu inventarizācija, datu digitalizāci-
ja un informācijas tehnoloģiju sistē-
mas nodrošināšana”. Līguma slēgša-
nas tiesības piešķirtas SIA “CEMETY”,  
reģ. Nr. 40103618951 uz četriem ga-
diem par 13 445,92 EUR bez PVN;
l LND/2017/7 “Kravas automašī-
nas (pašizgāzēja) iegāde SIA “Līgat-
nes komunālserviss” vajadzībām”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķir-
tas SIA “SKUBA Latvija”, reģ. Nr. 
40003948098 par 33 800 EUR bez 
PVN.

Citas aktualitātes
l Uzsākti ceļu un ielu greiderēša-
nas un atputekļošanas darbi, kā arī 
grants ceļu seguma atjaunošana kri-
tiskākajos posmos.
l Turpinās darbi atbalsta saņemša-
nai Eiropas Savienības fondu pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. Nobeigu-
ma stadijā atrodas pašvaldības auto-
ceļu  “Ratnieki - Rūpnieki” un “Blodzi-
ņi (Vaisuļi) - Asaru ceļš” atjaunošanas 
darbu projektēšana. Tehniskie risinā-
jumi tiek saskaņoti ar ceļam piegulo-
šo zemju īpašniekiem. Atjaunošanas 
darbus atbilstoši piešķirtā finansēju-
ma iespējām (atbilstošā garumā) plā-
nots veikt 2018. gada vasarā.
l Aktīvi, atbilstoši laika grafikam 
noris Augšlīgatnes kultūras nama zā-
les atjaunošana. Paralēli tiek izvēlēts 
atbilstošs skaņas un apgaismojuma 
aprīkojums, kā arī mēbeles (skatītāju 
 krēsli).

Priecīgas Lieldienas un dūšīgu 
talkošanu vēlot –

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes aprīlī

Līgatnes novada Sociālais dienests aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU 
(profesijas klasifikatora kods 2635 01)

Galvenie veicamie uzdevumi:
l nodrošināt konsultācijas sociālā dienesta klientiem; 
l identificēt personu sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, vadīt so-
ciālā gadījuma risināšanas gaitu, izvērtēt sociālos riskus; 
l lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt ra-
dušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt intervences procesu;
l informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pa-
kalpojumiem, un par to realizācijas iespējām, kā arī klientu līdzdarbības pienā-
kumiem sociālā pakalpojuma un sociālās palīdzības saņemšanā;
l organizēt un sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, 
sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, apsekot klientu dzīvesvietā saistībā 
ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos 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 tiek noteikta saskaņā ar valsts un pašvaldību amatu katalogu  
(39. saime (IIIB) līmenis) un atbilstoši kvalifikācijai.

Iesniedzamie dokumenti:
l pieteikuma vēstule;
l pretendenta CV;
l izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē (sekretārei) Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā 
vai elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi novadadome@ligatne.lv, fakss – 
64153176, līdz 30. aprīlim.

 Līgatnes vēstures biedrība, piedalo-
ties biedrības “Cēsu lauku partnerība” 
izsludinātajā ELFLA atklātajā projek-
tu konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.—2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. “Darbības īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivi-
tātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas”, ir realizējusi projektu 
“Līgatnes papīra muzeja aprīkojuma 

iegāde”. Projektā iegādāti divu veidu 
izstāžu stendi, grāmatplaukti, četras 
izstāžu vitrīnas, rasējumu un karšu 
skapis un seši krēsli. Projekta kopējās 
izmaksas – 10 986,04 eiro. Piešķirtais 
publiskais finansējums – 9887,45 eiro. 
1098,59 eiro līdzfinansējumu nodroši-
nāja Līgatnes novada dome.
 Pirmo ekspozīciju apmeklētājiem 
plānots atvērt maija beigās.

Dace Gradovska

Papīra muzejs

Līgatnes Pasaku mājas saimniece 
Diāna Gustava ar tikko smelta 
papīra lapu “Balttour 2014” izstādē.

mailto:novadadome@ligatne.lv
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 “Latvijas Mobilais Tele-
fons” (LMT) projektā “LMT 
Latvijai” no Līgatnes novada 
saņēmis 25 ideju pieteikumus, 
no kuriem 20 izvirzīti otrajā 
kārtā. Iedzīvotāji aicināti no-
vērtēt projektus, balsojot par 
labākajām iecerēm Līgatnes 
novada dzīves uzlabošanai. 
 “Esam gandarīti, ka šogad 
par “LMT Latvijai” novadu 
iedzīvotāji izrādīja īpaši lie-
lu ieinteresētību. Sadarbībā 
ar pašvaldībām šogad pirmo 
reizi organizējām sešus infor-
matīvos seminārus. Tikāmies 
ar iedzīvotājiem un rosinā-
jām uzdrošināties piedalīties. 
Priecē pašvaldību pieaugošais 
atbalsts aktīvajiem novadnie-
kiem, lai, kopīgi darbojoties, 
veicinātu sava novada attīstī-
bu. Ikkatra doma var tapt par 
labu darbu, tāpēc aicinu ikvie-
nu iedzīvotāju novērtēt un at-
balstīt labākās ieceres, kuras 
šogad īstenot Līgatnes nova-
dā,” rosina LMT prezidents 
Juris Binde.
l Lai noteiktu uzvarētājus 
un finansējuma saņēmējus, 

līdz 21. aprīļa plkst. 17   
ikviens interesents aici-
nāts novērtēt otrajā kārtā 
izvirzītos projektus inter-
neta vietnes www.lmt.lv  
sadaļā “LMT Latvijai” 
(www.lmt.lv/lmtlatvijai). 
l LMT klienti balsot var 
arī īsziņas veidā, sūtot 
izvēlētā projekta identifi-
kāciju uz numuru 1668. 
Piemēram, balsojot par 
projektu, kas sarakstā ir 
ar pirmo kārtas numuru, 
jāsūta īsziņa ar tekstu: 
Ligatne1. 
l Savukārt Līgatnes no-
vada domē Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē un Nītaures ielā 6,  
Augšlīgatnē iespējams 
balsot arī klātienē, aiz-
pildot balsošanas anketu 
par kādu no novadnieku 
iesniegtajiem projektiem.

 Iedzīvotāju ieceru īstenoša-
nai Līgatnes novadam kopumā 
paredzēts piešķirt 8000 eiro. 
Katram projektam ir iespēja 
saņemt finansējumu vai līdzfi-
nansējumu līdz 2000 eiro.

20 izvirzītie projekti:
1. Apgaismojuma izveide atkritumu laukumam Priežu 
ielā, Līgatnē (Gaujasmalā)
2. Avota ūdens ņemšanas vietas labiekārtošana 
Beiverkas ielā, Līgatnē (Gaujasmalā)
3. Interneta vietnes “Mēs esam Līgatnē!” izveide
4. Mobilā invalīdu ratiņu pacēlāja iegāde
5. Ķempju baznīcas vitrāžu restaurācija
6. Takas no Līgatnes pilsētas kultūras nama uz 
Skolaskalnu labiekārtošana
7. Atpūtas zonas izveidošana pie kanāla un 
Vilhelmīnes tilta Līgatnē
8. Laivenes volejbola laukuma uzlabošana
9. Apgaismojums pie āra trenažieriem Skolaskalnā
10. Bērnu rotaļu laukums pie Līgatnes dīķa
11. Batuts un piepūšamās atrakcijas
12. Foto pulciņš
13. Nojumes – lapenes radīšana pie Augšlīgatnes 
vidusskolas
14. Dabas mūzikas instrumentu (liras un flautas) 
iegāde ikvienam novada bērniņam
15. Lielizmēra radio vadāmo modeļu trases izveide
16. Volejbola laukuma izveide Gaujasmalā
17. Aktīvās atpūtas laukuma uzlabošana Augšlīgatnē, 
Ošu ielas rajonā
18. Sporta laukuma pilnveidošana pie Līgatnes 
novada vidusskolas 
19. Bērnu stūrītis Līgatnes pilsētas bibliotēkā
20. Skrituļošanas iekārtu atjaunošana

Iedzīvotāji 
aicināti balsot 
par 20 iecerēm 
Līgatnes novada 
attīstībai  Līgatnes novada Vēlēšanu 

komisija laikā no 14. līdz 
24. aprīlim izsludina 2017. 
gada 3. jūnija novada domes 
vēlēšanu kandidātu sarakstu 
pieņemšanu, nosakot šādus 
pieņemšanas laikus:
18. aprīlī 
no pulksten 14.30 līdz 16.30,
19. aprīlī 
no pulksten 13.30 līdz 15.30,
20. aprīlī 
no pulksten 12.00 līdz 14.00,
21. aprīlī 
no pulksten 11.00 līdz 13.00,
24. aprīlī 
no pulksten 10.00 līdz 18.00.
 Sarakstu iesniegšanas lai-
ku lūdzam iepriekš obligāti 
saskaņot ar novada vēlēšanu 
komisijas sekretāri pa telefonu 
64155636 vai 26190680.

Novada 
domes 
vēlēšanu 
kandidātu 
sarakstu 
pieņemšana

 Jau piekto gadu Līgat-
nes novadā no 1. jūnija līdz  
25. augustam novada pašval-
dība dod iespēju jauniešiem 
(vecumā no 13 līdz 18 ga-
diem) praktiski sagatavoties 
konkurētspējai darba tirgū, 
apgūstot nepieciešamās pa-
matprasmes un iemaņas.
 Saskaņā ar “Noteikumiem 
par kārtību, kādā organizē-
jama jauniešu (vecumā no 
13 līdz 18 gadiem) vasaras 
prakse brīvlaikā Līgatnes no-
vadā”  (2012. gada 27. sep-
tembra domes lēmums, prot. 
Nr. 12, 67. §, ar grozījumiem 
2013. gada 25. aprīlī, prot. 
Nr. 4, 9. § un 2014. gada  
23. janvārī, prot. Nr. 1, 26. §)  
līdz 28. aprīlim  gaidām 
pašvaldībā ar rakstisku ie-
sniegumu un ārsta izziņu, 
kurā norādīts, ka jaunietim 
atļauts strādāt algotu dar-
bu (pielikums Nr. 2 norādīta-
jos noteikumos. Saite uz no-
teikumiem atrodama mājas-
lapas www.ligatne.lv sadaļās 
Jaunumi un Jauniešiem):
 Līgatnes pakalpojumu cen-
trā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē 
(sekretārei Anitai Jaunzemei),
 Augšlīgatnes pakalpoju-
mu centrā, Nītaures ielā 6, 
Augš līgatnē, Līgatnes pagastā 
(sekretārei Līvijai Anderso-
nei).
 Kontakttālrunis infor-
mācijai - 26866855 (Dace 
Bērziņa).

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste

Aicinājums 
jauniešiem 
vasaras 
praksēm 
brīvlaikā 
Līgatnes 
novadā

1. Komunālie pakalpojumi Mērvienība EUR bez PVN *
1.1. Aukstais ūdens mᵌ 0,88 EUR
1.2. Kanalizācija mᵌ 1,56 EUR
1.3. Kanalizācijas tīklu tīrīšana * Samaksa pēc kalkulācijas
1.4. Asenizācija (1 cisterna 5 m³) 1x 50 EUR
1.5. Asenizācijas pakalpojumi (ārpus Līgatnes novada teritorijas) * Cena pēc vienošanās
2. Pakalpojumu izcenojumi
2.1. Ūdens patēriņa skaitītāja demontāža/montāža un plombēšana (bez materiāliem) gab. 10 EUR
2.2. Ūdens patēriņa skaitītāja demontāža/montāža un plombēšana (ja izmantoti materiāli) * Samaksa pēc kalkulācijas
2.3. Ūdens skaitītāja filtra tīrīšana un plombēšana 5 EUR
2.4. Santehniķa pakalpojumi un santehniskie darbi * Samaksa pēc kalkulācijas
3. Transporta pakalpojuma izmaksas
3.1. Traktortehnikas Belarus MTZ 82.1 pakalpojums h 28,30 EUR
3.2. Traktortehnikas New Holand TL-100A pakalpojums h 28,30 EUR
3.3. Universālās pašgājēja mašīnas BOBCAT S450 ar rotējošu birsti/kausu pakalpojums h 18 EUR
3.4. Traktortehnikas Belarus MTZ 82.1 sniega tīrīšanas ar lāpstu pakalpojums h 24,08 EUR
3.5. Traktortehnikas New Holand TL-100A sniega tīrīšanas ar lāpstu pakalpojums h 24,08 EUR
3.6. Kravas furgona VW LT 35 pakalpojums h + km 0,60 EUR/km + 7,77 EUR/h
4. Pļaušanas pakalpojumi
4.1. Zāles pļaušanas ar trimmeri pakalpojums h 10,65 EUR
4.2. Zāles pļaušanas ar trimmeri īpaši aizaugušās platībās pakalpojums * Cena pēc vienošanās
4.3. Zāles pļaušanas ar raideri pakalpojums h 11,20 EUR
4.4. Traktortehnikas New Holand TL-100A zāles pļaušanas-smalcināšanas pakalpojums h 30 EUR
4.5. Zāles pļaušana ar universālo pašgājēja mašīnu BOBCAT S450 h 20 EUR
5. Labiekārtošanas pakalpojumi
5.1. Dzīvžoga apgriešanas pakalpojums h 10,65 EUR
5.2. Motorzāģa pakalpojums h 10,65 EUR
5.3. Koku zaru zāģēšanas pakalpojums h * Cena pēc vienošanās
6. Speciālistu/transporta pakalpojumi
6.1. Tehniskā strādnieka pakalpojums h 7,77 EUR
6.2. Elektromontiera pakalpojumi h 7,77 EUR
6.3. Metinātāja pakalpojums h 12,71EUR
6.4. Nobrauktā kilometra cena km 0,60 EUR

SIA “Līgatnes komunālserviss”
SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDIS
spēkā no 2017. gada 1. marta

* Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri nosakāmi, vienojoties pēc atsevišķas tāmes.
www.līgatne.lv – tel. 64153509 - komunalserviss@ligatne.lv

http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Jaunumi/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Jaunumi/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Jaunumi/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Jaunumi/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Jaunumi/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Jaunumi/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc
http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/Jaunumi/pielikums.doc
http://www.ligatne.lv/
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Mana mīļā Līgatne
31. 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
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Līgatnes papīra vēsture. 8. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 26. maijā.

2008. gada 28. aprīlī savam bakalaura darbam Artūrs Daniēls Kokorēvičs 
intervēja Ilmāru Norīti, Rasmu Vanagu un Valdu Norīti.

Artūrs Daniēls Kokorēvičs Līgatnes bunkurā 2008. gadā.  
Ar fonā esošajām dekorācijām Artūram nevajadzēja sadzīvot – 
viņš izauga pēcpadomju laikā.

Līgatnes papīra vēsture. 9. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 24. jūlijā.

Līgatnes papīra vēsture. 10. turpinājums. “Līgatnes 
Papīrnieks”. 1962. gada 9. augustā.

Andrejs Cīrulis

 Tagad publicēsim Tade-
uša Buņķa vadībā uzrakstītās 
“Līgatnes papīra vēstures”  
10. turpinājumu. 

(10. turpinājums)
 Streiks ieilga. Apmēram  
10 dienas fabrikā neviens ne-
strādāja. Beidzot strādnieku 
prasību – paaugstināt algu – 
apmierināja.
 Pēc kāda laika strādnieki 
pieprasīja brīvu svētdienu. 
Arī šoreiz piespiest adminis-
trāciju izpildīt vēlēšanos va-
rēja tikai ar streiku. Šo streiku 
pārtrauca jau pēc dažām die-
nām, jo fabrikas vadība izde-
va rīkojumu par brīvu svētdie-
nu.
 Buržuāziskās Latvijas laikā 
akciju sabiedrība vairs neie-
guldīja kapitālus ražošanas 
paplašināšanai. Trešā papīr-
mašīna, ko uzstādīja 30. ga-
dos, bija pagājušā gadsimta 
beigās Austrijā ražota un pa 
daļai nolietota. Nekādas mo-
dernas mašīnas nepirka un 
nekādus progresīvus ražoša-
nas paņēmienus neieviesa.
 Buržuāziskās Latvijas laikā 
papīra ražošanas uzņēmumu 
skaits un produkcijas dau-
dzums Latvijā samazinājās.
 Arī Līgatnes papīrfabrikas 
produkcija apmēru ziņā (līdz 
1940. gadam) nesasniedza 
1913. gada līmeni.
 Līdz ar to strādnieku skaits 
samazinājās no 800 strād-
niekiem 1913. gadā līdz ap-
mēram 500 strādniekiem  
1940. gadā. 
 Galvenais, kas noteica ra-
žošanas sašaurināšanos, bija 
nelabvēlīgās starptautiskās 
attiecības, kas izveidojās sa-
karā ar Otrā pasaules kara 
sākumu. To apstiprina Rīgas 
papīrfabriku akciju sabiedrī-
bas 1939. g. 14. novembra 
lūgums Tirdzniecības un rūp-
niecības departamentam. 
Lūgumā norādīts, ka darbs 
fabrikā ir stipri sašaurinājies, 
jo eksports uz rietumvalstīm, 
kas sastādīja 40 līdz 50% no 
fabrikas produkcijas, gandrīz 
pavisam apstājies. Ekspor-
tieriem, kas atrodas Anglijā, 
Dānijā, Holandē un Zviedrijā, 
nav iespējams transportēt 
mūsu preci tālāk uz aizjūras 
valstīm.
 Sarežģījumi starptautiskos 
bezmaksas norēķinos izsauca 
valdības noliegumu eksportēt 
preci uz Lietuvu, kas visu šo 
laiku bija mūsu pastāvīgā pa-
pīru ražojumu noņēmēja.
 Sakarā ar to sabiedrība lūdz 
atļaut saīsināt darba dienu 
skaitu uz 4 dienām nedēļā vai 
arī no 8 stundām uz 5 stun-
dām dienā.
 Traucējumi darbā ir ne ti-
kai palīgcehos. Fabrikas  
1939. gada decembra paziņo-

jumā teikts, ka papīrmašīna 
un attiecīgās papīru apstrā-
dāšanas nodaļas nodrošinā-
tas ar papirosu papīra pasū-
tījumiem līdz 1940. gada au-
gusta mēnesim, papīrmašīna 
nodrošināta darbiem iekšē-
jam tirgum un citiem pasūtī-
jumiem 10—15 darba dienas 
mēnesī, bet 3. papīrmašīna 
nav nodrošināta pasūtīju-
miem tuvākajam laikam un, 
ja pašreizējie apstākļi negro-
zīsies, darbs uz 3. papīrmašī-
nas netiks atjaunots.
 Turpat arī norādīts, ka šo 
nepatīkamo stāvokli varētu 
izlīdzināt Padomju Savienības 
pasūtījumi, bet tie pašreiz ir 
tikai papirosu papīram, kas 
nodrošina 2. papīrmašīnas 
darbu.
 Nekādas labvēlīgas izmai-
ņas tuvākajā laikā nenotiek, 
un 1940. g. ziemā akciju sa-
biedrība grib atbrīvot no dar-
ba 45 strādniekus, kas jau il-
gāku laiku strādājuši dažādus 
gadījuma darbus.

 “Līgatnes papīra vēstures” 
noslēgums. Atgādināsim, ka 
pirmo reizi tas tika publicēts 
laikrakstā “Līgatnes Papīr-
nieks” 1962. gada 9. augustā.

(Nobeigums)
 No neapturamas ražošanas 
samazināšanās un strādnieku 
atlaišanas līgatniešus izglāba 
padomju varas atjaunošana 
1940. gada jūlijā.
 Jaunā valdība tūlīt centās 
ražošanu atjaunot. Vienlai-
kus ar ražošanas paplašinā-
šanu Līgatnes papīrfabrikas 
strādniekiem sāka celt jaunu 
dzīvojamo māju. Jāatzīmē, ka 
no 1913. līdz 1940. gadam Lī-
gatnē netika uzcelta neviena 
strādnieku dzīvojamā māja.
 Sociālisma celtniecību pār-
trauc vācu fašistu iebrukums 
Latvijā, un Līgatnes ziedošos 
pakalnus mīda vācu fašistu 
naglotais papēdis. Nodibinā-
jās vācu okupācijas režīms. 
Tas bija laiks, kurā fašistu ro-
kaspuiši centās no strādnie-
ku atmiņām izdzēst skaisto 
1940. gada vasaru, jaunās 
darba uzvaras 1940./41. gada 
ziemā. Okupācijas gados vai-
rākus strādniekus, kas aktīvi 
darbojušies padomju varas 
iestādēs un atklāti simpati-
zēja padomēm, apcietināja. 
Tos strādniekus, kas izrādīja 
kaut vismazāko neapmieri-
nātību ar pastāvošo iekārtu, 
pārvietoja no darba cehos uz 
Gaujmalu pie koku pludinā-
šanas un citiem smagākiem 
darbiem.
 Ļoti strauji samazinās ra-
žošana. Traucējumi ražošanā 
rodas neregulāras izejvielu 
un ogļu piegādes rezultātā. 
Daudzus strādniekus no dar-
ba atbrīvo. Tiem jāiet strādāt 
meža darbos.

  Vairāk nekā trīs gadus 
okupācijas režīms cenšas no-
slāpēt līgatniešos katru brīvu 
domu.
  Beidzot 1944. gada 26. 
un it sevišķi 27. septembra 
rītā skaidri varēja sadzirdēt 
kauju dunu ziemeļos no Līgat-
nes. Sarkanā Armija strauji 
tuvojās. Vācu iebrucēji ma-
nāmi uztraucās. Zinādami, ka 
viņiem no Līgatnes jāaiziet, 
tie negribēja atstāt mūsu cie-
matu neizpostītu.
  26. septembrī vācu ar-
mijas spridzinātāju vienība 
uzspridzināja galvenās fabri-
kas transmisiju, nodedzināja 
fabrikas kantori un noliktavu. 
Otrajā dienā neliela spridzinā-
tāju grupa devās uz Beiverku, 
lai to izpostītu. Šai grupai ceļā 
stājās paši strādnieki — no 
gravas uz vāciešiem kāds 
šāva. Pēc atkārtotiem šāvie-
niem vācieši griezās atpakaļ 
un, apkārt neskatīdamies, at-
stāja fabrikas teritoriju.
  Šai pašā laikā Handfab-
rikā, kur atradās strādnieks 
Jānis Pauga, ieradās trīs vācu 
karavīri: vienam rokā bija 
āmurs, otram — revolveris, 
trešajam spridzekļu saiņi. 
Pirmais sāka dauzīt mašīnas 
iekārtu, bet otrs pavēlēja  
J. Paugam atstāt telpu. Pēc 
tam fabriku aizdedzināja. Pēc 
brīža J. Pauga iesteidzās de-
gošajā telpā un noņēma divas 
ādas dzensiksnas, kuras pa-
slēpa fabrikai blakus esošajā 
kanālā. Vairāk arī nekā izglābt 
nepaspēja.
  Vācieši aizdedzināja arī 
klubu un aizbēga. Pēc ne-
daudz stundām ciematā ie-
nāca Sarkanās Armijas tanku 
daļas. 
  Jau nākamajā dienā fab-
rikā sākās jauna darba rosme: 
tīrīja telpas, steidzās novākt 
tikko atdzisušās gruvešu kau-
dzes, lai pēc iespējas ātrāk 
uzsāktu ražošanu.
  1945. gadā fabrikā atsā-
ka ražošanu. Kara postījumi 
bija tik lieli, ka 1913. gada 
ražošanas līmeni sasniedza 
tikai 1950. gadā. 
  Pēckara gados fabrikā 
uzstādīti jauni tvaika katli, 
jauna 4. papīrmašīna čauliņu 
papīra ražošanai, jauni burt-
nīcu automāti un daudz citu 
iekārtu. Rekonstruētas vecās 
mašīnas. Balstoties uz jaunā-
kajiem zinātnes un tehnikas 
sasniegumiem, pārkārtota arī 
darba organizācija un tehno-
loģiskais process. Tas devis 
iespēju līgatniešiem šodien 
ražot sešas reizes vairāk pa-
pīra nekā pēc kara.
  Uzlabojušies arī strād-
nieku sadzīves un kulturālie 
apstākļi. Strādnieku ciematā 
uzcelts daudz jaunu dzīvoja-
mo namu.
  Spraigajā darbā kolektīvs 
izpelnījies atzinību un daudzi 

kolektīva locekļi ir saņēmuši 
valdības apbalvojumus. Ap-
balvoto vidū ir atslēdznieks 
A. Spoģis, 1. papīrražoša-
nas ceha priekšnieks J. Gul-
bis, E. Krūmiņš, V. Veištorts 
un citi. Ceturtās papīrmašī-
nas vadītājam V. Krūmiņam  
1961. gadā piešķirts Sociā-
listiskā Darba Varoņa nosau-
kums.
 Papīrfabrikas kolektīvs ar 
saviem izstrādājumiem pie-
dalījies daudzās izstādēs un 
saņēmis diplomus un atzinī-
bas rakstus.
 Līgatnes papīru savās rokās 
turējuši visi tie, kas lasījuši 
A. Upīša “Spartaka”, A. Kivi 
“Septiņu brāļu” un J. Raiņa 
“Induļa un Ārijas” jaunākos iz-
devumus. Arī grāmata “Dzin-
tarzeme Latvija» un daudzas 
citas ir iespiestas uz Līgatnes 
papīra. Uz Līgatnes papīra ie-
spiež arī žurnālus “Zvaigzne”, 
“Bērnība”, “Padomju Latvijas 
Sieviete”, “Karogs” un citus. 
Līgatnes papīru pazīst arī ār-
pus mūsu zemes robežām, jo 
nu jau vairākus gadus līgat-
nieši ražo produkciju arī eks-
portam.
 Gadu no gada strādnieku 
čaklās rokas ražo arvien vai-
rāk laba papīra, tā piedalī-
damies kopējā mūsu zemes 
jauncelsmes darbā.

 Šeit pat ievietojam arī tālai-
ka publikāciju reprodukcijas, 
tas ir, pašu rakstu attēlus, lai 
būtu redzams arī rakstības 
stils. Jau minēju, ka 1962. gadā 
šī vēstures pētījuma parādīša-
nās parastajiem līgatniešiem 
bija liels notikums. Par to, kas 
iepriekš te bija noticis daudzu 
gadu desmitu garumā, vietējai 
sabiedrībai nekas īpaši stāstīts 
netika – nebija ne tādu iespēju, 
ne arī tolaik valdošās sabied-

riskās iekārtas ieinteresētības. 
No mutes mutē pārceļoja tikai 
tās atmiņu ainas un fakti, ko 
ģimenēs bērniem bija stāstīju-
ši vecāki.
 Tagad šajā jomā atbildīgi un 
raženi darbojas Līgatnes vēs-
tures biedrība ar Daci Gradov-
sku priekšgalā, kā arī Rasma 
Vanaga, Anita Jaunzeme, Vera 
Dālberga. Nozīmīgu veikumu 
atstājis viņsaulē aizgājušais 
Aivars Balodis. Apbrīnojami zi-
nošs ir čaklais novadpētnieks 
Sigurds Rusmanis un vēl citi, 
kuru rakstīto var izlasīt gan 
“Līgatnes Novada Ziņās”, gan 
novada mājaslapā.
 Ar cieņu jānovērtē tas, ka 
Tadeuša Buņķa vadībā rakstī-
tā “Līgatnes papīra vēsture” 
nedziedāja treļļus Komunistis-
kajai partijai, padomju atbrīvo-
tājiem un brālībai ar diženās 
Krievzemes tautu, kas tolaik 
bija samērā obligāta prasība.
 Pie vēstures tēmas es vēl 
atgriezīšos, bet te man gribē-
tos mazlietiņ skumji ieminē- 
ties – man šķiet ļoti netaisnī-
gi tas, ka daudzi mūsdienās 
dzīvojošie neizjūt pienācīgo 
pateicību pret iepriekšējām 
paaudzēm par to milzīgo, rei-
zēm necilvēciski grūto darbu, 
ko viņi ieguldījuši mūsu pašrei-
zējo dzīves ērtību radīšanā un 
pilnveidošanā.
 Progress ir milzīgs, pat salī-
dzinot ar ne visai attālu pagāt-
ni, bet ne katrs to saprot. Un 
tādi paši priekšstati daudziem, 
šķiet, ir arī par Līgatnes pa-
gātni. Daudziem liekas – cik 
tad viss bija skaisti, romantis-
ki, jūsmīgi. Pavirši domājot, 
tāds iespaids tiešām var ras-
ties, bet īstenībā dzīve tolaik 
bija nežēlīgi smaga un nežēlīgi 
grūta. 
 Lai to situāciju un apstākļus 
labāk saprastu, pamēģiniet, 

godātie lasītāji, paši sevi kaut 
uz mirkli domās ielikt tajos 
apstākļos, kādi bija, teiksim, 
1882. gadā.
 Pieņemsim, ka jums ir  
40 gadi, jums ir divi dēli -  
15 un 10 gadus veci. Jūs dzī-
vojat bezmaksas dzīvoklī, kurā 
elektrība vēl nav ievilkta, jo tā 
strādājošo mitekļos parādījās 
tikai ap aizpagājušā gadsimta 
deviņdesmito gadu. Algā jūs 
saņemat 6,5 līdz 12 rubļiem 
mēnesī, kas ir divreiz mazāk 
nekā citur tagadējās Latvijas 
teritorijā, toties bez maksas 
pienākas malka, skola un ār-
stēšanās. Skola atrodas Ķi-
berkalna staļļu mājas otrajā 
stāvā blakus kučiera dzīvok- 
lim – šaura, gara telpa ar di-
viem logiem. Sociālie labumi 
ir tie, kas jūs notur Līgatē (Ie-
vērojiet: nevis Līgatnē, bet gan 
Līgatē!).
 Lai savilktu galus kopā, fab-
rikā jāstrādā gan jūsu sievai, 
gan bērniem. Jums un sievai 
darbā jābūt jau piecos no rīta. 
Atkārtoju: piecos no rīta. Abi 
puisīši uz darbu var nākt stun-
du vēlāk – viņiem maiņa sākas 
sešos no rīta. Pieaugušajiem 
darbs beidzas septiņos vakarā, 
bet abi dēliņi mājās var iet ag-
rāk – jau sešos vakarā. Un tā 
katru dienu. Saīsinātā darba 
diena bija vienīgi sestdienās. 
Pie papīrmašīnas strādājoša-
jiem vienu reizi nedēļā – maiņu 
laikā – bija jāiztur 24 stundu 
ilga darba slodze.
 Darbs bija ļoti smags, grū-
tos apstākļos, bieži vien caur-
vējā un arī dzīvībai bīstams 
nemitīgā kustībā esošo mašīnu 
dēļ. Ja meistari pieķēra strā-
dājošos, jo īpaši pusaudžus, 
snaužam, viņi drīkstēja nogrē-
kojušos sist ar rīkstēm. Lielu 
muti neviens nebrūķēja, jo no 
darba atlaistie, kā arī sakrop-
ļotie, kas fabrikā pastrādāt 
vairs nevarēja, no dzīvokļiem 
tika izlikti. Viņiem nācās doties 
prom no Līgates.
 Grūti pat iztēloties, ko viņi 
ēda, kur iepirkās, kad un kā at-
pūtās. Domāt, ka sievietes dzī-
voja mājās, piekopa mājas soli 
un gatavoja vīriem ēst, laikam 
nebūtu īsti pareizi. Oficiālā 
statistika rādīja, ka 1891. gadā 
fabrikā strādājošo kopskaits 
bija 633. No tiem 3761 bija 
vīrieši un 257 sievietes, kuru 

nodarbināšana fabrikas īpaš-
niekiem atmaksājās. Ja vīrieši 
saņēma 45 – 50 kapeikas die-
nā, tad sievietēm pietika ar  
25 – 34 kapeikām. Domāt, ka 
pa dzīvokļiem rosījās vecvecā-
ki, diez vai arī būtu pareizi –  
tolaik cilvēku mūžs bija samē-
rā īss.
 Mazgadīgo strādnieku aiz-
sardzībai kalpoja likums, ko 
1882. gada 1. jūlijā izdeva 
Krievijas valdība. Šis likums 
aizliedza nodarbināt bērnus, 
kas bija jaunāki par 12 gadiem, 
bet mazgadīgajiem strādnie-
kiem 12 - 15 gadu vecumā par 
maksimālo darba laiku noteica 
8 stundas diennaktī. Tos ne-
drīkstēja nodarbināt naktīs no 
22iem līdz 5iem, svētdienās un 
svētku dienās, tāpat aizliedza 
tos likt pie darbiem, kas bērna 
organismam ir pārāk grūti un 
kaitīgi. 
 Atgādināšu, ka runa ir par 
19. gadsimta 80. gadu sāku-
mu. Ap to pašu laiku, kad tapa 
skumju pilnais Raiņa dzejolis 
“Fabrikas meitenes dziesma”, 
kas ievietots 1903. gadā iznā-
košajā krājumā “Tālas noska-
ņas zilā vakarā”. Es to šeit ci-
tēšu, jo šīs dzejas rindas mūsu 
iztēli emocionāli patin mazliet 
atpakaļ – no šodienas moder-
nās pasaules. 
Ak, lakstīgala, nedziedi
Pie mana loga sērīgi,
Man rītu agri jāceļas,
Sirds kūst man vienās žēlabās,
Sirds tavām dziesmām 

līdzi kūst,
Kā viņas līst un rimst, un plūst.
Man rītu agri jāceļas,
Man saules nav tais istabās,
Tur putekļi, tur lampas kūp,
Tur lēni mana dzīve drūp,
Tur lēni, tā kā pulkstens sit,
Man velkas stundas 

sešpadsmit.
Tu šūposies vēl saskaņās
Līdz rītam, kad man jāceļas,
Tev birzē ritēs rasas zelts,
Man vecais slogs 

būs plecos velts –
Ak, lakstīgala, nedziedi
Pie mana loga sērīgi!
 Arī vairākkārt jau pieminē-
tajā Artūra Daniēla Kokorēviča 
pētījumā par šo pašu periodu 
ieskanas pavisam skumjas no-
tis:

 Līgatnes fabrikas strādnie-
ku darba un dzīves apstākļi 

laika posmā līdz 1884. gada 
ugunsnelaimei bija joprojām 
smagi, un to uzlabošana at-
karājās pilnīgi no fabrikas 
īpašnieka – akciju sabiedrī- 
bas – labās gribas (..). 
 Lielākais strādnieku vai-
rums Līgatnē bija latvieši. 
Līgatnes fabrikas administrā-
cija centās panākt, lai strād-
nieki bērni neaizklīstu no fab-
rikas, bet saistītos turpat dar-
bā, kas tajā laikā arī parasti 
notika. Tāpēc fabrikas vēstu-
rē ir bijuši periodi, kad fabri-
kai pietika savu strādnieku un 
ka no ārpuses iekļūt tajā bija 
grūti. (..)
 Kā zīmīgu piemēru var mi-
nēt Līgatnes papīrfabrikas 
administrāciju, kas vēl 19. gs. 
otrajā pusē saviem strādnie-
kiem uzspieda patriarhālus 
nosacījumus. Daudz kas fab-
rikā bija aizgūts no feodālās 
muižas tradīcijām un dzimt-
būtnieciskiem principiem. 
Strādniekiem bija pavēlēts 
uzņēmuma direktorus uzru-
nāt par lielkungiem, strād-
nieku bērniem vajadzēja tiem 
bučot roku. 
 Valdīja bezierunu paklau-
sība. Bez direktora atļaujas 
strādnieks nedrīkstēja precē-
ties, īpaši, ja tas bija nodo-
mājis sievu ņemt no meitām, 
kas nestrādāja fabrikā. Valdī-
ja pamatprasība, ka fabrikas 
ļaudīm jāprecas savā starpā, 
jo tad vieglāk bija nokārtot 
strādnieka dzīvokļa jautāju-
mu. 
 Administrācija centās strād-
niekus norobežot no apkārtē-
jās pasaules. Strādnieku pa-
ses tika atņemtas un turētas 
kantorī, un pat galvasnaudu 
pagastiem nomaksāja fabri-
kas administrācija. Pēc tam 
šo naudas summu atvilka no 
strādniekiem izmaksājamās 
algas. Visas iekšējās nesa-
skaņas un pārpratumus iz-
šķīra fabrikas administrācija. 
Par lielu noziegumu tika uz-
skatīts, ja kāds strādnieks ar 
savu sūdzību griezās tiesā.

 Tas bija sen. Vēstures sace-
rējumos par to aprakstīts gan 
ir, bet reālistiski iztēloties to 
tālo pagātnes gadu skaudro 
realitāti nepavisam negribas. 
To gadu dzīve bija skarba.
 Tomēr, pateicoties uzņē-
muma prasmīgajai vadībai un 
strādnieku smagajam un rūpī-
gajam darbam, 20. gadsimta 
30. gados Līgatnes papīrfab-
rika piedzīvoja savus ziedu lai-
kus – tajā darbojās tā laika vis-
modernākā ražošanas iekārta, 
un tā bija viena no izcilākajām 
smalkā papīra fabrikām Eiro-
pā. Papīru eksportēja uz visām 
piecām pasaules daļām. Tajos 
gados Līgatnē ražoja vienīgi 
smalkās un vissmalkākās papī-
ra šķirnes.
 Šī raksta 28. turpinājumā 
es jau pieminēju Artūra Da-
niēla Kokorēviča pētījumu par 
Latvijas papīrrūpniecības vēs-
turi. Tā saīsinātais variants 
izlasāms Līgatnes novada mā-
jaslapā, bet bakalaura darba 
pilns teksts atrodams Līgatnes 
pilsētas bibliotēkā, kā arī Lat-
vijas Universitātes Sociālo zi-
nātņu fakultātes bibliotēkā.
 Pētījuma sakarā Artūrs Da-
niēls Kokorēvičs intervēja Il-

Līgatnes papīra vēsture. Nobeigums. 
“Līgatnes Papīrnieks”. 1962. gada 
1. septembrī.

1 Pareizais skaitlis ir 376, bet nevis 876, kā tas kļūdaini bija 
norādīts “Līgatnes Papīrnieka” publikācijā.

māru Norīti, Valdu Norīti un 
Rasmu Vanagu. 
 Tā tekstu pārlasīju arī ta-
gad, un to sirsnīgi iesaku ikvie-
nam, kas par Līgatnes vēsturi 
interesējas detalizētāk. 

Turpinājums sekos
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Baltkrieviju, Kazahstānu, Lie-
tuvu, Latviju, Igauniju, Gru-
ziju, Krieviju u.c. valstis. No 
mūsu iestādes lasījumus ap-
meklēja septiņas pirmsskolas 
izglītības skolotājas. Arī mēs, 
pirmsskolas pedagogi, sa-
protam, ka jebkurš bērns, 
kurš ienāk mūsu redzeslo-
kā, tur nav nokļuvis nejauši 
un bez iemesla. Viņš ir iera-
dies mums kaut ko iemācīt. 
Varbūt pacietību, augstsir-
dību, domu tīrību? Būtiska 
ir cilvēku savstarpējā cieņa 
vienam pret otru visos līme-
ņos. Izcilais gruzīnu pedagogs 
Šalva Amonašvili mūs vēlreiz 
aicināja pārdomāt, cik daudz 
savas sirds ieliekam ikdienā 
veicamajā darbā, jo, ja tur tās 
nav, arī darbam zūd jēga.

 Esam dzirdējuši, ka jau-
natnei trūkst līdzjūtības, žēl-
sirdības, mīlestības, taču šīs 
vērtības nav audzināmas ar 
vārdiem, tās bērns apgūst ti-
kai ar atdarināšanu. Te vēlreiz 
jādomā par to, cik liela atbil-
dība ir mums, pieaugušajiem. 
Ko “iesējam” savos bērnos? 
Protams, pirmā vērtību au-
dzinātāja bērnam ir ģimene. 
Kāpēc agrāk bērnu zābaciņi 
bija ar šņorēm, krekli - ar po-
dziņām? Tagad daudz kas no 
tā bērnam ir liegts. Klipši, rā-
vējslēdži - it kā lai atvieglotu 
bērnam dzīvi... Bet humānā 
pedagoģija atzīst – ja nav grū-
tību, nav attīstības. Tikai pār-
varot grūtības, tiek trenēta 
bērna griba, kas ir spēcīgs 
pamats visai turpmākajai 

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas 
16. starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos Minskā. 
Zanes Kalniņas foto.

Florbola simboliskā izlase

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas 
piedalās 16. starptautiskajos pedagoģiskajos lasījumos Minskā.

Ticiet bērna bezgalīgajām iespējām!
personības izaugsmei. No  
3 līdz 7 gadiem norisinās bēr-
nu tikumiskā audzināšana, 
taču ģimenes kā tikumisko vēr-
tību audzinātājas šodien tikpat 
kā nav, dzīvojam nepārtrauktā 
laika trūkumā - bērnus mēdz 
audzināt dators un televizors.
 Tomēr mūsu, pedagogu, 
loma nav mazāk svarīga, jo lie-
lāko dienas daļu bērns pavada 
kādā no izglītības iestādēm. 
Tādēļ ir tik būtiski, lai blakus ir 
dzīvesgudrs skolotājs. Š. Amo-
našvili atzīst: „Lai kāds arī 
bērns nebūtu, kāds neliktos 
šodien, ticiet viņa bezgalī-
gajām spējām. Atrodiet vei-
dus, iespējas, kas šīs viņa 
bezgalīgās spējas attīstīs.”
 Paata Amonašvili iepazīsti-
nāja ar savu pētījumu, ka mī-
lestība pret skolotāju ir skolē-
nu motivācijas un izzināšanas 
sasniegumu avots. Šajā stei-
dzīgajā laikā ļoti būtiski atrast 
laiku sarunai ar bērnu, patiesi 
iedziļināties tajā, kas viņu in-
teresē, jo komunikācijas dau-
dzumam un kvalitātei ir liela 
ietekme uz bērna attīstību. 
Dzirdējām piemērus, cik liela 
nozīme ir skolotāja ticībai savu 
skolēnu spējām un talantam, 
ka bērna izziņa pietiekami ne-
attīstās, ja nav pieaugušo kva-
litatīvu uzmundrinājumu un 
pamudinājumu. Ir vienkārši 
dižoties ar spējīgu bērnu, 
bet daudz vērtīgāk ir no vā-
jāka un nedrošāka izveidot 
par sevi pārliecinātu un iz-
zināt gribošu bērnu.

 Humānas un personiskas 
izglītošanas procesam jābūt 
caurstrāvotam ar optimismu 
attiecībā pret bērnu, ar po-
zitīvajām gaidām pret katru 
konkrētu bērnu. Skolotāja op-
timisms attiecībā pret bērniem 
ir atkarīgs no tā, kā pats filozo-
fiski uztver bērnu, ko šis bērns 
skolotājam nozīmē.
 Lasījumos izskanēja doma, 
ka ir vērojams zināms para-
dokss, – skolotāju kvalifikācija 
aug, bet skolēnu sekmes krī-
tas. Pētot šo parādību, tika vē-
rota zināma likumsakarība, jo 
skolēniem bija lielākas mīles-
tības jūtas pret kādu no priek-
šmeta skolotājiem, jo augstā-
kus rezultātus viņi uzrādīja ša-
jos priekšmetos. Dažos gadīju-
mos starpība bija mērāma pat 
50—70%, jo šādā uzticēšanās 
un mīlestības gaisotnē bērns 
atrod divreiz vairāk spēka sa-
vai attīstībai. Tāpēc ir svarīgi, 
pie kāda skolotāja viņš nonāk.
 Vēl un vēlreiz nācās pār-
domāt, kādas pēdas mēs 
kā skolotāji atstājam savu 
audzēkņu dvēselēs, kā viņu 
dzīves veidosies turpmāk, 
vai būsim spējuši būt par 
gaismas un mīlestības ne-
sējiem viņu radošā poten-
ciāla izaugsmei. Pedagoģis-
kajos lasījumos ieguvām daudz 
radošu domu savam ikdienas 
darbam, guvām pārliecību, ka 
uzsāktais ceļš ir tā vērts, lai to 
turpinātu.

Silvija Rijniece,
Līgatnes novada PII metodiķe

 Mūsu iestādes pedagogi 
jau vairākus gadus interesējas 
par humāno pedagoģiju, kuras 
iedīgļi meklējami klasiskajā 
pedagoģijā. Esam apmeklēju-
ši daudzus seminārus Latvijā, 
tāpat aiz mūsu valsts robežām. 
Arvien meklējam atbildi 
uz jautājumu, kā strādāt 
ar mūsdienu bērnu šajā 
strauji mainīgajā pasaulē, 
laikmetā, kur arvien lielāks 
uzsvars tiek likts uz infor-
māciju, jaunākajām teh-
noloģijām. Redzam, ka bieži 
novārtā tiek atstāta bērnu jūtu 
pasaule, tikumiskās vērtības, 
kas nosaka sabiedrības garī-
go veselību. Pasaule mainās, 
un neapšaubāmi, ka daudzi 
zinātnes un tehnikas sasniegu-
mi mūs tiešām bagātina, taču 
līdzās ir arī citi “sasniegumi” –  
tādi kā masu iznīcināšanas ie-
roči, visaptverošā kontrole un 
manipulēšana ar cilvēka un 
sabiedrības apziņu un zemap-
ziņu. Tāpēc aizvien vairāk ne-
pieciešamas klasiskās pedago-
ģijas pamatvērtības - garīgums 
un humānisms, mīlestība un 
labestība, miers un viss, kas 
vairo labo ap mums.
 Bērni ir kļuvuši citādi, ci-
tāda ir viņu uztvere, apziņa. 
Protams, arī laika un vides 
prasības atšķiras. Kā audzināt 
bērna sirdi? Šie un daudzi citi 
jautājumi nodarbināja izcilu 
pedagogu un zinātnieku prā-
tus arī šogad 16. starptautiska- 
jos pedagoģiskajos lasījumos 
Minskā. Dalībnieki pārstāvēja 

ņēma jaunu “Oxdog” florbola 
nūju no mūsu atbalstītājiem 
Lino.lv un Florbolaveikals.lv. 
 Ar vērtīgām balvām no 
Florbolaveikals.lv tika sveik-
ta arī čempionāta simboliskā 
izlase: vārtsargs Guntis Knēts 
(Zaube); uzbrucēji Armands 
Maksīmovs (Zaube), Mārtiņš 
Vējkrīgers (Skujene), Verners 
Rudens (Nītaure); aizsargi 
Mārtiņš Ervīns Brants (Zau-
be), Dāvis Pocēvičs (Līgatne).
 Paralēli turnīram notika āt-
ruma stafete, kur veiklākais 
izrādījās Līgatnes komandas 
spēlētājs Angus Mārtiņjēkabs, 
distanci veicot 15,27 sekun-
dēs. Savukārt par stiprākā si-
tiena īpašnieku ar 131 km/h 
kļuva Zaubes komandas vārt-
sargs Guntis Knēts. 
 Zaubes, Līgatnes un Sku-
jenes florbolisti saņems arī 
turnīra Lielo balvu - iespēju  
8. aprīlī doties uz Latvijas čem-
pionāta florbolā finālspēlēm 
Arēnā Rīga, kas būs grandiozs 
florbola sezonas noslēgums. 
 Uz tikšanos jau nākamajā 
sezonā! 

Viesturs Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Noslēdzies Līgatnes/Amatas kauss florbolā
Sporta centra ziņas

 22. martā Līgatnes sporta 
centrā norisinājās fināla posms 
Līgatnes un Amatas florbola 
turnīrā, kas bija arī florbola 
sezonas noslēguma pasākums 
ar dažādiem konkursiem un 
balvām. 
 Sākoties turnīram, varēja 
just, ka visas komandas cīnās 
par katru punktu un uzmanīgi 
seko līdzi vietām kopvērtēju-
ma tabulā. Par čempiona titu-
lu cīnījās Līgatnes, Zaubes un 
Skujenes florbolisti. Savukārt 
tieši Līgatne ar Skujeni neva-
rēja justies pilnīgi drošas, ka 
turnīra noslēgumā kārs kaklā 
medaļas, jo veiksmes gadīju-
mā arī nītaurieši varēja izcīnīt 
3. vietu, ja uzvarētu posmu, un 
tad Līgatne vai Skujene palik-
tu ārpus labāko četrinieka. 
 Grupu turnīra spēlēs pir-
majā vietā ierindojās Līgatne, 
kas, pateicoties labākai zaudē-
to vārtu attiecībai, apsteidza 
Zaubi. Jāpiemin fakts, ka Zau-
bes florbolisti ikdienā trenē-
jas Līgatnes Sporta centrā un 
šovasar aizvadīs arī svarīgas 
sacensības Latvijas jauniešu 
olimpiādē, pārstāvot Līgat-
nes novadu. Emocijām bagāta 
spēle bija par atlikušo vietu 

play off spēlēs, kad Nītaurei 
izdevās pārspēt Skujeni ar 4:1. 
Skujenes zaudējums deva vēl 
cerības Nītaurei pacīnīties par 
medaļām. Skujene nedrīkstēja 
atļauties palikt ārpus labāko 
četrinieka, bija jāuzvar Krimul-
da. Sensācija nenotika, Skuje-
ne svarīgākajā mačā uzvarēja 
Krimuldu ar rezultātu 5:2 un 
kā beidzamie iekļuva izslēgša-
nas spēlēs. Piektajā vietā ierin-
dojās Krimulda, sestajā - “Zau-
be-2”, bet septītā vieta Morei. 
 Izslēgšanas turnīrā pārstei-
gumi nenotika, un pirmajā spē-
lē līgatnieši uzvarēja Skujeni 
ar 2:0, savukārt otrā pusfinālā 
Zaube pārliecinoši pārspēja 
Nītauri ar 3:0. Spēlē par 3. vie-
tu Skujene revanšējās Nītaurei 
par zaudējumu grupu spēlēs 
un sagrāva nītauriešus ar 5:0, 
nodrošinot bronzas medaļas. 
Finālā Līgatnei izdevās uzva-
rēt Zaubi, tomēr rezultātam 
bija vairs tikai formāla nozīme, 
jo pēc kopvērtējuma punktiem 
par čempioniem kļūs tieši Zau-
bes florbolisti. 
 Par čempionāta rezultatīvā-
ko bombardieri kļuva Armands 
Maksīmovs, kurš čempionātā 
guva 58 vārtus un dāvanā sa-
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 5. aprīlī aizsākām tradīciju 
volejbolā - Lieldienu kausa iz-
cīņas sacensības jauniešiem. 
Šī kausa izcīņa jauniešiem dod 
iespēju iegūt pieredzi un iema-
ņas sacensībās ar spēkos līdzī-
gām komandām. Sacensības 
bija ļoti interesantas, jo visas 
spēles ritēja punkts punktā un 
līmenis visām komandām bija 
līdzīgs. Vietu sadalījumu izšķī-
ra veiksmes faktors.
 Meiteņu grupā 1. vieta 

Limbažu novadam, 2. vieta 
Inčukalnam un 3. vieta Līgat-
nes jaunietēm. Puišu grupā  
1. vieta Krimuldas novadam, 
2. vieta Saulkrastiem, 3. vieta 
Līgatnei.
 Paldies trenerei Sallijai, ku-
ras ieguldījums volejbola attīs-
tībā Līgatnē ir nenovērtējams. 
Tā turpināt.

Viesturs Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Līgatnes 
Lieldienu kauss 
volejbolā

 Izstādes autore – Santa 
Salmiņa-Balode, mākslinie-
ce, grafiķe stāsta par sevi:
 – Esmu beigusi Latvijas 
Mākslas akadēmijas grafikas 
nodaļu, kur pēc mākslas ba-
kalaura (2001. g.) ieguvu arī 
maģistra grādu humanitārajās 
zinātnēs (2003. g.).
 Pirms Rīgas Lietišķās māk-
slas koledžas mācījos Līgatnes 
vidusskolā un joprojām labprāt 
braucu uz savu skaisto Līgatni 
paciemoties.
 Kopš 2002. gada esmu Rī-
gas Dizaina un mākslas vidus-
skolas zīmēšanas pasniedzēja, 
esmu pasniegusi arī glezno-
šanu. Jau apmēram 10 gadu 
zīmēju kāzās. Zīmēšana man 
pašai ir interesantas un reizēm 
neprognozējamas spēlītes. 
Tam visam piemīt vieglums un 
rotaļīgums, reizēm atklātība, 
reizēm – maskēšanās. Zīmēju 
to, kas pašai patīk, izbaudot 
radošo procesu. Mani zīmēju-
mi ir sava veida sievišķīgi pie-
raksti, fiksēti sajūtu stāvokļi, 
dzīves epizodes un notikumu 
nospiedumi.
 Mani darbi top galvenokārt 
litogrāfijas un kologrāfijas teh-
nikā. Litogrāfija ir sena grafi-
kas tehnika, kas pamatojas uz 
eļļas un ūdens nesavienojamī-
bas principu. Litogrāfijā zīmē-
jums ar speciālu eļļainu krītu 
tiek zīmēts uz īpašas šķirnes 
kaļķakmens plātnes, zīmējumu 
iekodinot ar atšķaidītu skā-
bi. Novilkums tāpat kā citās 
grafikas tehnikās tiek iegūts 

spoguļattēlā. Man visvairāk 
patīk process – pārsteiguma 
moments, eksperimentēšana, 
spēlēšanās ar fragmentiem, 
laukumiem, līnijām, gaismē-
nām, ritmiem, tēliem un mo-
tīviem. Kologrāfijā zīmējums 
tiek veidots uz kartona, kas no-
klāts ar līmi. Kad tas nožuvis, 
klāj krāsu, kas aizķeras aiz rel-
jefa maliņām. Zem spiedes tas 
atstāj nospiedumus uz uzklātā 
papīra. Neprognozējamība un 
brīvības iespējas mani piesais-
ta šai tehnikai.
 Pavasaris – tie ir asni, 
prieks, saules gaisma un aug-
lība visapkārt. Pavasarī sākas 
sēšanas darbi un augšana!
 Ja atnākšana uz manu 
zīmējumu izstādi kādam 
radīs svētku sajūtu, ja kaut 
nedaudz mani darbi cilvē-
kus izklaidēs un ieprieci-
nās, būšu priecīga un patei-
cīga.

Prieks un 
pavasaris 
līgatnietes 
zīmējumos

13. aprīlī plkst. 10.30 - 12.00 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Māmiņu klubs. Sapņu ķērāju 
  gatavošana ar Natāliju Juškovu. 
  Ieeja bez maksas.
13. aprīlī plkst. 18.00 
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
Ķempjos
  Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums 
  bez mūzikas ar Sv. Vakarēdienu.
14. aprīlī plkst. 11.00 
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
Ķempjos
  Lielās Piektdienas dievkalpojums 
  ar Sv. Vakarēdienu.
16. aprīlī plkst. 10.30 
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Ķempjos
  Kristus augšāmcelšanās dienas 
  svētku dievkalpojums.
16. aprīlī plkst. 11.00 
laukumā pie novada domes, Augšlīgatnē
  Zaļā tirgus atklāšana un 
  Lieldienu svinības.
16. aprīlī plkst. 13.00 
Vienkoču parkā, Augšlīgatnē
  Vienkoču 10 gadu jubilejas 
  Lieldienas. Ieeja ar biļetēm, 
  ar Līgatnieša karti bez maksas.
16. aprīlī plkst. 15.00 
pie Līgatnes kultūras nama, Līgatnē
  Lieldienu svinības.

20. aprīlī plkst. 10.30 - 12.00 
Līgatnes pilsētas Dienas un interešu centrā, 
Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
  Māmiņu klubs. Pūču šūšana 
  ar Dainu Klints. Ieeja bez maksas.
22. aprīlī plkst. 10.00 
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
  Līgatnes atklātie galda tenisa un 
  novusa turnīri. Ieeja bez maksas.
Visi talkot gribētāji aicināti piedalīties talkā pie 
Sporta centra.
22. aprīlī plkst. 18.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Stand-up komēdija pieaugušajiem 
  “Mana kaķa dienasgrāmata” 
  ar Jāni Jarānu. Ieeja 9 eiro*.
23. aprīlī plkst. 12.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  izrāde bērniem “Toms pret 
  superpelēm”. Ieeja pieaugušajiem 
  2 eiro, bērniem no 4 gadiem 1,50 eiro.
27. aprīlī plkst. 10.30 - 12.00 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Māmiņu klubs. Mīlestības pedagoģija 
  ar Natāliju Juškovu. Ieeja bez maksas.
27. aprīlī plkst. 17.15 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Lasītāju klubiņš. Ieeja bez maksas.
29. aprīlī plkst. 10.00 
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
  Ģimeņu sportošanas diena.

4. maijā 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Baltā galdauta svētki.
9. maijā plkst. 18.00 
Papīra muzejā, Spriņģu ielā 1, Līgatnē
  Sarunu cikls “Kā es pazīstu 
  Līgatni”. Ieeja 1 eiro.

Izstādes
No 29. marta līdz 29. aprīlim 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, 
Augšlīgatnē
  Santas Salmiņas-Balodes zīmējumi 
  “Prieks un pavasaris”. Ieeja bez maksas.
No 8. aprīļa līdz 5. maijam 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Tautas lietišķo mākslu studiju darbu 
  izstāde “Paklāji, tepiķi un dekori”. 
  Ieeja bez maksas.

* Biļetes var iegādāties Līgatnes novada domes 
kasēs.
  Kases darba laiks:
  Līgatne, Spriņģu iela 4
    Pirmdienās  8.00 - 16.00
    Trešdienās  8.00 - 12.00
  Augšlīgatnē, Nītaures iela 6
    Otrdienās  8.00 - 16.30
    Trešdienās  13.00 - 18.00
    Ceturtdienās  8.00 - 16.30
    Piektdienās  8.00 - 15.00

Sīkāka informācija - www.ligatne.lv, 64153180.

Pasākumi Līgatnes novadā

Trenere Sallija dod 
norādījumus.

 Jau trešo gadu Līgatnes no-
vada vidusskolā tiek organi-
zēts zinātņu vakars. Un, tā kā 
parasti tas notiek pašās marta 
beigās, tad 1. aprīlim par godu 
nosaukums ir “Tie nav joki!”. 
Skolai izveidojusies lieliska 
sadarbība ar Z(in)OO centru 
no Cēsīm; šogad speciālistu 

vadībā skolēni darbojās Lego 
un konstruktoru darbnīcās, kā 
arī vēroja aizraujošus ekspe-
rimentus. Dažādas aktivitātes 
bija sarūpējuši arī mūsu skolas 
skolotāji. Bērni kopā ar vecā-
kiem būvēja makaronu tiltus, 
risināja matemātiskas problē-
mas, izmēģināja apelsīnu sulas 

Tie nav joki!

Estera Serkova kopā ar klasesbiedrenēm, būvējot makaronu 
tiltu. Beātes Kobilinskas foto.

iedarbību uz baloniem, vēroja 
vulkānu un tornado veidoša-
nos miniatūrā, kā arī daudzas 
citas interesantas lietas. Spē-
ka klasē, veicot fiziskās aktivi-
tātes, noderēja angļu valodas, 
ģeogrāfijas un reizrēķina zinā-
šanas. 
 Pēc pasākuma, izvērtējot to, 
kas izdevās un kas būtu jāmai-
na, skolēni atzina, ka vislabāk 
paticis būvēt tiltus, konstruēt 
robotus, darboties ar Lego, 
eksperimentēt pašiem un vē-
rot eksperimentus. Tika ierosi-
nāts, ka vajag vairāk laika no-
darbībām, ilgāku pasākumu, 
demonstrējumus ar baloniem 
un burbuļiem, kā arī vakariņas 
(ne tikai našķus) skolā.
 Paldies skolēniem un viņu 
vecākiem, kas piedalījās pa-
sākumā! Paldies Z(in)OO dar-
biniekiem un skolotājiem, kuri 
to visu organizēja!

Aija Ziediņa,
Līgatnes novada vidusskolas 

skolotāja

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

Lai skaistākos sapņus jūs nosargāt protat
No salnām, no vējiem, no ziemeļa sala,
Lai sapņi kā teiksmaini smaržīgi ziedi
Zied ilgi un nevīst nekad.

Martā Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teicis viens pāris:

Aldis un Inese.
Sveicam jauno ģimeni!

Es iešu dienā un vērošu to,
Es smaidīšu dienai un gaismai,
Es būšu kā liesma, kas uzliesmo,
Es būšu kā klusums pirms vēja.

Martā Līgatnes novadā 
piedzimušas  

piecas meitenītes:
Samanta, Nora, Linda, 

Elīna un Made.
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai meitenītes aug veselas un laimīgas!

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tava dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Martā mūžībā aizgājuši:
Aija Zariņa – 11. martā,

Aleksejs Siliverstovs – 26. martā.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

 Aicinām novada iedzīvotā-
jus pastāstīt par saviem kaimi-
ņiem, par viņu atsaucību, iz-
palīdzību, sirsnību, labu, jaut-
ru un draudzīgu sadzīvošanu. 
Piemēram, man kaimiņš katru 
rītu dzīvespriecīgi sveicina, 
palīdz darbos gan praktiski, 
gan ar labu padomu, pieskata 
māju, kamēr esmu projām, ir 
atsaucīgs, izpalīdzīgs un ne-

savtīgs grūtā brīdī.
 Dariet zināmu visiem 
mums, cik labi ir jūsu kai-
miņi un cik labi cilvēki dzī-
vo mums apkārt!
 Visi labie kaimiņi tiks 
godināti Baltā galdauta 
svētkos 4. maijā Līgatnes 
kultūras namā. Būs arī īpa-
šas pārsteigumu balvas.
 Pieteikumu dižaptaujai, 

norādot ziņas par pieteicēju 
(vārds, uzvārds, adrese, tāl-
ruņa numurs, e-pasts) un kai-
miņu (vārds, uzvārds, adrese, 
kontaktinformācija, apraksts), 
lūdzam sūtīt elektroniski kul-
tura@ligatne.lv vai atdot Lī-
gatnes novada domes sekretā-
rei līdz 22. aprīlim.
 Sīkāka informācija –  
t. 27091308, Ingūna.

Dižaptauja “Labs kaimiņš 
tuvāks par radu”

mets ir ļoti iecienīts. Arī tā-
dēļ, ka tajā var izpausties krā-
su un faktūru pielietojumā.
 Paldies visiem dalībnie-
kiem par radošumu un pacie-
tību, īpašs paldies izstādes ie-

kārtotājiem Lailai un Aivaram 
Šteinbergiem.

Daina Klints,
Līgatnes Amatu centra 

vadītāja

Paklāji, tepiķi un dekori
 Līdz 5. maijam Līgatnes 
kultūras namā apskatāma iz-
stāde, kur eksponēti dažādās 
tehnikās un materiālos dari-
nāti grīdas un sienas paklāji 
un dekori. Tos darinājuši da-
žādu Latvijas Tautas lietišķo 
mākslas studiju, amatniecī-
bas kopu un rokdarbu pulciņu 
dalībnieki vai individuāli au-
tori – gan no Vidzemes (Sigul-
das, Valmieras, Vangažiem, 
Smiltenes, Krimuldas, Dra-
bešiem, Cēsīm, Carnikavas, 
Limbažiem, Ogres), gan Kur-
zemes (Talsiem), tāpat Zem-
gales (Dobeles, Jelgavas), kā 
arī no Rīgas un Jūrmalas.
 Paklājs ir viens no vecāka-
jiem interjera priekšmetiem 
pasaulē, tas radies jau mūsu 
senču senču laikos. Vēl ak-
mens laikmetā, lai saglabātu 
siltumu, cilvēki alu grīdas un 
sienas pārklāja ar dzīvnie-
ku ādām. Vēlāk paklāji telpā 
dažām tautām simbolizējuši 
īpašnieka labklājības līmeni, 
bet parasti tiem bija praktis-
kas funkcijas - dekoratīvā un 
siltuma un skaņas izolācija. 
Mūsdienu cilvēkam paklājs 
uz grīdas vai pie sienas bie-
žāk ir dizaina elements, nevis 
nepieciešamība, jo tas vairāk 
kā citas interjera detaļas spēj 
akcentēt telpas gaisotni, rak-
sturot īpašnieku un sniedz 
mājoklim pievilcīguma un 
respektabluma auru.
 Arī šī izstāde liek domāt, 
ka paklājs kā interjera priekš-

Šogad, turpinot pērn iesākto tradīciju, noteiksim 
Līgatnes labākos beķerus. Cepsim pīrāgus! 

Visi, kas vēlas izmēģināt spēkus, aicināti 
piedalīties un līdz 3. maija pusdienlaikam 

pieteikties, nosūtot pieteikumu 
uz e-pastu kultura@ligatne.lv vai 
zvanot Dainai Birnei (29346946). 

Un tad jau jāatrota piedurknes 
un jācep pīrāgi! 

Tie var būt gan saldi, gan sāļi, 
galvenais, lai būtu gardi. 

30 pīrāgus (vai pīrādziņus 30 personām) 
kopā ar sastāvdaļu sarakstu un 

nosaukumu 4. maijā jāatnes uz kultūras 
namu, kur pie darba ķersies žūrija. 

Labākos beķerus apbalvosim ar vērtīgām balvām. 
Konkursa pilnu nolikumu lasiet mājaslapā www.ligatne.lv.

Lai izdodas!

Līgatnes pīrāgs 2017
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