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Novembrī

Nepielipt šīs pasaules lietām,
Lidot pāri tām.
Ieraudzīt spožu zvaigzni 

krītam,
Ieklausīties vēja draiskajā 

dziesmā,
Izbaudīt rudens 

rūgteno garšu,
Satvert saulrietu 

savā plaukstā
Un tā burvību dvēselē nest.
Nepazaudēt sevi 

pelēkajā pūlī…
Saglabāt gaismu arī tad, 

kad grūti...

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību 

novembra 
jubilāriem!

Antra Jaunzeme
Ēriks Liepiņš
Ināra Mieriņa

Aivars Jaunākais
Lilita Priekuna

Ēvalds Andersons
Valdis Puriņš
Andris Viļums
Gunta Liepiņa

Anna Dūne
Jānis Gūtmanis
Anda Kauliņa
Ēvalds Kupčs

Juris Salamors
Nellija Vītoliņa
Maija Briede
Inta Liepiņa
Oskars Nille

Anatolijs Ogorodnikovs
Valērija Ščegļuka
Marija Ābeltiņa
Kornēlija Brence
Rita Čerepkova

Mirdza Pavlovska
Jānis Jansons

Aina Ose
Ilga Dreimane

Gunta Lielbriede
Jānis Šnē

Eleonora Lācare
Jānis Zicmanis
Aina Zvirbule
Zenta Gavare

Rasulīte Lūsare
Milija Varapoga
Nellija Landrāte

Jānis Incis

 Katru gadu, tuvojoties no-
vembrim, aizvien vairāk aiz-
domājamies par savu tautu, 
tās vērtībām un simboliem. 
Skolās runā par patriotismu. 
Vai lepojos, ka esmu latvietis? 
Vai esmu gatavs gan aizstā-
vēt, gan pārstāvēt savu tautu? 
Kas liecina par to, ka esmu šīs 
mazās, bet nozīmīgās tautas 
pārstāvis? Kas atšķir mani no 
citiem?
 Nākamais gads mūsu val-
stij būs īpašs. Svinēsim Lat-
vijas 100. dzimšanas dienu. 
Kā mēs to sagaidīsim, kā 
mēs tai gatavosimies savā –  
Līgatnes novadā? Varbūt iz-
zināsim savas saknes, pētot 
savas dzimtaskoku? Varbūt 
iesaistīsimies akcijā „Katram 
savu tautas tērpu” vai akci-
jā „Par tīru latviešu valodu” 
(bez žargona un svešvārdiem). 
Amatiermākslas kolektīvi ga-
tavosies un parādīs sevi Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un 
deju svētkos – koncertos, iz-
stādēs. Līgatnieši būs aicināti 
iesaistīties Amatu mājas akci-
jā „Katram savus rakstainos 
cimdus”, kurus jāpaspēj noadīt 
līdz 2018.  gada rudenim, pie-
daloties izstādē, vēlāk nēsā-
jot, lepojoties ar savu latvisko 
mantojumu. Līdz simtgadei 
iecerēts pagatavot kopīgu au-
deklu, kura aušanā iesaistīju-
šies 100 līgatnieši, ieaužot sa-
vas domas un enerģiju.
 Aicinām ikvienu pado-
māt, KĀ SAGAIDĪSIM LIE-
LOS SVĒTKUS! Esam atvērti 
idejām. Nāciet, zvaniet, stās-
tiet, rakstiet. Gaidīsim jūsu 
ierosinājumus līdz 15. decem-
brim.
Kultūras un tūrisma centrs 

Tālr. 27091308, 
e-pasts kultura@ligatne.lv

Aicinājums

 Kad aizlido dzērves un pa-
veikti rudens darbi, laiks pie-
sēst, ienest sevī mieru un at-
skatīties uz veikumu. Pārskatīt 
apcirkņos sezonas ražu. Ražu, 
ko gada laikā esam uzkrājuši 
savās galvās un domās. Klu-
sībā padomāt par sēklām, ko 
sējam savam dārzam un savai 
valstij. Paraudzīties guvumu, 
ko pašu sējums nesis. Latvija 
esam mēs katrs atsevišķi un 
visi kopā, un, domājot par savu 
valsti, vērts atcerēties latvisko 
gudrību – ko sēsi, to pļausi!
 Lai izaugtu laba raža, lauks 
ir jākopj. Tāpat kā kopjam sa-
vus laukus, domājot par pilna-
jiem apcirkņiem, mūsu spējā 
ir kopt valsti, domājot par tās 
labklājību. Un domām ir liels 
spēks! Laikam jau nekas prā-
tīgs nesanāks, ja, pavasaros 
sējot lauku, domāsim – viss 
velti, nekas te neizaugs. Lī-
dzīgi ar domām par valsti – ja 
domās turēsim nicību, nolem-

tību, skaudību, neticību, nav 
cerību saņemt labklājību.
 Latvija 99 gados piedzīvoju-
si plašas vēsturiskas pārmai-
ņas. No savstarpējiem partiju 
ķīviņiem divdesmitajos gados 
līdz vadonisma kultam trīsdes-
mitajos. No baigajiem gadiem 
četrdesmitajos līdz okupācijas 
norietam astoņdesmitajos. No 
tautas cerībām deviņdesmita-
jos līdz valsts nozagšanas krī-
zei pirms desmit gadiem. Kāds 
ir šodienas laiks, to vislabāk 
redzēsim pēc gadiem. Tomēr 
jāatzīst – šis laiks iezīmējas ar 
vispārēju neticību un neuzticē-
šanos, ar vēlmi skatīties šodie-
nā, nedomājot par rītdienu.
 Šodienas pasaule ir izaici-
nājumu pilna, un šis ir dina-
misku pārmaiņu laiks. Cilvēki 
baidās nepaspēt, neiegūt un 
pazaudēt. Latvju tautas gudrī-
ba māca, ka šādos laikos visla-
bāk nomierināties un skaidru 
galvu paraudzīties uz notieko-

šo. “Septiņas reizes nomēri...” 
Ikdienas dzīve kļūtu daudz 
saprotamāka, ja, pirms izteikt 
spriedumus vai mesties rīcībā, 
padomātu par šo senču gudrī-
bu. 
 Latvijā un aiz tās robežām 
bieži izskan stāsts par Līgat-
ni un līgatniešiem. Sabiedris-
kais un sociālais modelis, kas 
šeit valdīja pirms vairāk nekā  
100 gadiem, tiek saukts par 
utopiju. Tomēr mēs visi zinām, 
ka tā bija realitāte. Tās pamatā 
bija papīrfabrikas īpašnieku, 
īpaši Mencendorfu dzimtas, 
ikdienišķās rūpes par darbi-
niekiem. Un interesantākais 
šai stāstā, ka šīs bija “aprēķina 
rūpes”, kas nesa finansiālu la-
bumu fabrikai, bet sabiedrība 
to akceptēja un augstu novēr-
tēja. Cits, ne mazāk svarīgs as-
pekts, – Mencendorfi, domājot 
par šodienu, raudzījās rītdie-
nā. Par to varam pārliecināties 
joprojām, jo lielu daudzumu 

19. gs. radīto vērtību izmanto-
jam ikdienā.
 Stāsts par 19. gs. Līgatnes 
“utopiju” ir aktuāls arī mūsdie-
nās. Rūpes par tautu un valsts-
vīru spēja skatīties rītdienā 
ir nācijas izdzīvošanas un uz-
plaukuma pamats. Bet, lai to 
realizētu, svarīga ir savstarpē-
ja uzticēšanās un godprātīgs 
darbs. 
 Ticēsim savas tautas un 
valsts spējai! Esam izdzīvoju-
ši dažādus laikus, un vēsture 
māca, ka labais vienmēr uzvar. 
Turēsim prātā latvisko gudrī-
bu, mūsu senči to kaldināju-
ši gadu simtos, un, esot ar to 
kopā, vienmēr izkļūsim gais-
mā!
 Sirsnīgākie sveicieni līgat-
niešiem un visiem Latvijas pat-
riotiem šeit un plašajā pasau-
lē! Mēs kopā esam Latvija!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Novada domes priekšsēdētāja apsveikums Valsts svētkos
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Priekšsēdētāja sleja

Par bērniem ģimenē
Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

 Sabiedrībā uzvirmojušas 
sarunas par problēmām, kas 
valda Latvijas bērnunamos, 
un to audzēkņiem dots zīmīgs 
apzīmējums “sistēmas bērni”. 
Uzskatu, ka vairumā gadījumu 
tam ir pamatojums, un nebai-
dos teikt, ka bērnunami šādā 
izpratnē ir padomju laiku pa-
lieka, kas 27 gados no sabied-
rības acīm rūpīgi slēpta. Sa-
biedriskajā telpā tiek izplatīta 
informācija, ka vainojamas 
pašvaldības, īpaši uzsverot 
“mazās” pašvaldības, tā kār-
tējo reizi cenšoties diskreditēt 
pašvaldību lomu valstī.
 Neviens Līgatnes novada 
bērns nedzīvo bērnunamā, bet 
katram, kam bijusi nepiecie-
šamība, atrasta audžuģimene, 
kurā bērniem tiek piedāvāta 
ģimeniska vide. Diemžēl au-
džuģimeņu loma un tām ne-
pieciešamais atbalsts nav ticis 
novērtēts. To kustība Latvijā 
nav tikusi pienācīgi attīstīta, 
kas bieži radījis problēmas 
bērniem atrast ģimenisku 
vidi. Līgatnes novads nav iz-
ņēmums, jo novadā ir tikai 
viena audžuģimene, un – būšu 
godīgs – arī pašvaldība nav 
bijusi pietiekami aktīva, lai 
mudinātu jaunu audžuģimeņu 
izveidi.
 Pateicoties sabiedrības ak-
tivitātei, mainās valsts attiek-
sme par labu audžuģimeņu 
kustībai. Līdzšinējā birokrā-
tija un niecīgais materiālais 
atbalsts daudzus interesentus 
atturēja no audžuģimenes iz-
veides. Domāju, ka procesos 
nozīmīga loma bija arī Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības in-

spekcijai, jo mana pieredze 
un saskarsme rāda, ka šai in-
stitūcijai daudz svarīgāk par 
bērnu labklājību bijuši pareizi 
noformēti dokumenti, un – jo 
vairāk, jo labāk...
 Ar nākamo gadu valsts at-
balsts audžuģimenēm būs ne 
tikai deklaratīvs, bet pavisam 
reāls. Jau no 1. janvāra mini-
mālais pabalsta apmērs bērna 
uzturam audžuģimenē palieli-
nāts vairāk nekā divas reizes: 
215 eiro līdz sešu gadu vecu-
mam, 258 eiro no septiņiem 
gadiem. Pieaugs arī atlīdzība 
par audžuģimenes darbu: par 
viena bērna aprūpi audžuģi-
mene saņems 171 eiro atlī-
dzību, par diviem bērniem –  
222 eiro, bet par trim un vai-
rāk bērniem – 274 eiro. Sva-
rīgs ieguvums būs sociālās 
apdrošināšanas iemaksu veik-
šana par audžuģimeņu vecā-
kiem – pensijai, pret bezdar-
bu, invaliditāti. Līdz šim bieži 
vien kāds no audžuģimeņu ve-
cākiem nestrādāja citu darbu, 
līdz ar to viņam nepienācās 
nekādas sociālās garantijas, 
bet turpmāk sociālā aizsardzī-
ba būs arī audžuģimenēm. Arī 
pašvaldībā esam sākuši dis-
kusiju par materiālā atbalsta 
palielināšanu audžuģimenēm, 
un esmu pārliecināts, ka jau-
nas atbalsta formas tiks ie-
viestas jau no 2018. gada.
 Novada Bāriņtiesa un So-
ciālais dienests gatavo infor-
matīvos materiālus par iespē-
jām novadā veidot audžuģime-
nes un interesentiem sniegs 
plašu atbalstu. Esmu pārlieci-
nāts, ka novadā ir vecāki, kuri 
var un vēlas uzņemties šīs rū-
pes un atbildību, bet ir iespē-
jams, ka trūkst informācijas, 
pārliecības un atbalsta. Cen-
tīsimies kopā šos jautājumus 
risināt, lai Līgatnes novadā 
arī turpmāk nebūtu “sistēmas 
bērnu” un lai mēs visi kopā 
veidotu ģimenisku Latviju.

Noslēgušies iepirkumi:
l LND/2017/26, Ēku remon-
ta un uzturēšanas materiā-
lu regulāra iegāde Līgatnes 
novada domes un tās iestāžu 
vajadzībām. Iepirkuma līgu-
ma slēgšanas tiesības pie-
šķirtas SIA “Nodus”, Reģ. Nr. 
40003228822, abās iepirku-
ma daļās par kopējo summu 
12 172,91 EUR bez PVN;
l LND/2017/25/ELFLA, Krēs-
lu iegāde Līgatnes kultūras 
namam. Iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstības fonda līdzfinan-
sējuma piešķiršanas gadījumā 
piešķiramas UAB “JS Baltic”, 
Reģ. Nr. 302780922, par sum-
mu 36 750 EUR bez PVN;
l LND/2017/24, Ielu un 
ceļu mehanizēta tīrīšana 
2017./2018. gada ziemas se-
zonā. Iepirkuma līgumi no-
slēgti: 1. daļā (Līgatnes pil-
sētas un Augšlīgatnes ciema 
asfaltētie posmi) ar SIA “Ju-
mis”, Reģ. Nr. 40103032305, 
par summu 13 690,09 EUR 
bez PVN; 2. daļā (novada aus-
trumu daļas ceļi ar grants 
segumu) ar SIA “Auto MN”, 
Reģ. Nr. 40003572043, par 
summu 8097,71 EUR bez 
PVN; 3. daļā (novada ziemeļ-

rietumi) ar z.s. “Kociņi”, Reģ. 
Nr. 49501018658, par summu 
7676 EUR bez PVN; 4. daļā 
(novada dienvidi) ar z.s. “Sla-
ņi”, Reģ. Nr. 44101030895, 
par summu 3905,28 EUR bez 
PVN. 
	 Līgatnes novada iedzīvotāji 
informāciju par sniega tīrīša-
nas pakalpojumu iespējām var 
saņemt Līgatnes novada domē 
un SIA “Līgatnes komunālser-
viss”. 

Citas aktualitātes:
l Ir paveikti novada ceļu šīs 
sezonas plānotie un ārkār-
tas atjaunošanas darbi. Mitro 
laikapstākļu un lietus dēļ ne-
esam spējuši veikt visu pos-
mu greiderēšanu, tomēr, ja 
neiestāsies ilgstošs sniega un 
sala periods, atbilstošos laik-
apstākļos ceļu greiderēšanas 
darbus turpināsim. 
l Turpinām eksponātu vāk-
šanu Līgatnes papīrfabrikas 
strādnieka vēsturiskā dzīvok-
ļa (muzeja ekspozīcijas dzī-
voklī) iekārtošanai. Joprojām 
lūdzam atsaukties vietējos 
un citur dzīvojošos esošos un 
bijušos novadniekus piedāvāt 
ekspozīcijai pirmskara perio-
da ierastās strādnieku dzī-
vokļa lietas, iekārtas, mēbeles 

un aksesuārus. Pateicamies 
šībrīža ziedotājiem par pirma-
jiem eksponātiem un Līgatnes 
iedzīvotājiem par padomu dzī-
vokļa iekārtošanā!
l Informējam par zivju re-
sursu aizsardzības kontroles 
papildu reidu organizēšanu 
Līgatnes novadā un meža ka-
meru uzstādīšanu lašveidīgo 
zivju nārsta vietās. Ceram uz 
novada iedzīvotāju godīgumu 
un neiekļūšanu administratī-
vi sodāmo personu sarakstā. 
Aicinām kopīgi saudzēt un 
sargāt mūsu novada dabas ba-
gātības un pirmatnējo skaistu-
mu, kā arī nekavējoties ziņot 
par pamanītu maluzvejniecī-
bu.
    
Par jauniem siltumenerģi-
jas piegādes pakalpojuma 
tarifiem:
 Turpinām apskatīt jauno 
siltumenerģijas tarifu veido-
jošo pozīciju izmaiņas. Tabulā 
apskatāms vienotā siltum-
enerģijas pakalpojuma tarifa 
veidojošo šī brīža (esošā tari-
fa aprēķina) izmaksu pozīciju 
salīdzinājums ar iepriekšējā 
apkures perioda skaitlisko vēr-
tību uzskaitījumu, kā arī īss 
skaidrojums par izmaksu iz-
maiņu galvenajiem iemesliem.

Vienotā siltumenerģijas tarifa aprēķina salīdzinājums  
2016./2017. un 2017./2018. gadam Līgatnes novadā.

Balstoties uz izmaksām no 1. jūlija līdz 30. jūnijam 

Nr. Izmaksu posteņa nosaukums
Izmaksas 

2016./2017.
gadam

Izmaksas 
2017./2018. 

gadam

Pieaugums/ 
samazinājums

Izmaksu samazinājuma/ palieli-
nājuma skaidrojums

1. Energoresursi 
(gāze un elektroenerģija)

208 368,33 188 524,03 –19 844,30 Sakarā ar augstāku vidējo gaisa 
temperatūru (siltāka ziema)

2. Darbaspēks 
(darba samaksa un sociālais 
nodoklis)

1219,32 1935,04 715,72 Sakarā ar pašu darbinieku veik-
tajiem remontdarbiem Skaļupēs 
(katla remonts) un Gaujasmalā 
(cirkulācijas sistēmas remonts)

3. Iekārtu uzturēšana un 
remonts (tehniskā apkalpo-
šana, ēku uzturēšana, ēku 
un iekārtu noma, inventārs, 
remontmateriāli, sakaru 
pakalpojumi, vides kontrole, 
apsardze, pamatlīdzekļu 
nolietojums)

22 156,19 17 393,83 –4762,36 Bija mazāka nepieciešamība 
pēc ārpakalpojuma sniedzē-
jiem (citiem uzņēmumiem un 
ekspertiem) apkures sistēmas 
uzturēšanā

4. Dabas resursu nodoklis 1132,23 3771,33 2639,10 Valstī palielināta nodokļa likme, 
kā arī nodokļa maksājamās sum-
mas pieaugums sakarā ar kurinā-
mā materiāla maiņu Augšlīgatnē 
(no malkas uz dabasgāzi) 

5. Kopējās izmaksas 232 876,07 211 624,23 –21 251,84 Sakarā ar energoresursu patē-
riņa un uzturēšanas izmaksu 
samazinājumu

6. Administratīvie izdevumi 
(uz siltumenerģijas ražoša-
nu un piegādi attiecināmā 
administratīvo izmaksu daļa 
(atkarībā no apgrozījuma))

14 891,57 16 326,24 1434,67 Sakarā ar likumdošanā noteiktu 
ikgadējā zvērināta revidenta 
pakalpojumu, ugunsdrošības 
speciālista un darba drošības 
speciālista piesaisti. 

7. Izdevumi pavisam kopā 247 767,64 227 950,47 –19 817,17 Sakarā ar energoresursu patē-
riņa un uzturēšanas izmaksu 
samazinājumu

8. Peļņa 7% / 5% 17 343,73 11 397,52 –2% Sakarā ar klientu neatgūstamo 
parādu riska samazināšanos, 
pārvaldības optimizēšanu 
(apkalpes zonu apvienošanu) 
un lai palielinātu pakalpojuma 
pieejamību

9. Kopējie izdevumi, ietverot 
peļņu (EUR bez PVN)

265 111,38 239 348,00 –25 763,38 Sakarā ar energoresursu patē-
riņa, uzturēšanas izmaksu un 
peļņas daļas samazinājumu

Kopā piegādātais siltums 
(MWh)*

plānotais 
(aprēķi-
nātais) 

piegādātais 
apjoms

pēc fakta 
(reālās 

uzskaites) 
piegādātais 

apjoms

–475,11 Sakarā ar to, ka iepriekš plāno-
tais (aprēķinātais) atšķiras no 
reāli uzskaitītā, kā arī patēriņa 
iespējamo samazinājumu sakarā 
ar augstāku vidējo gaisa tempe-
ratūru apkures periodā4853,27 4378,16

Vienotā MWh cena (EUR) 54,63 54,67 0,04 Sakarā ar piegādātā apjoma 
samazinājumu pret iepriekšējā 
periodā plānoto

Aktualitātes novembrī

Patriotisku svētku noskaņu vēlot, 
Egils Kurpnieks,

Līgatnes novada domes izpilddirektors

 Līgatnes novada Sociālais dienests informē, ka ir uzsākta pa-
balsta politiski represētām personām izmaksa. 
 Līgatnes novadā deklarētos represētas personas statu-
su ieguvušos iedzīvotājus aicinām ierasties novada Sociālajā 
dienestā vai zvanīt pa tālr. 64155587 vai 29414465, lai vienotos 
par pabalsta saņemšanas veidu. 

Klientu pieņemšanas laiki:
l  Līgatnes pagastā, Nītaures ielā 6 – 
  pirmdienās un ceturtdienās 9.00—12.00,
l  Līgatnē, Spriņģu ielā 7 – trešdienās 9.00—12.00.
  Lūgums iepriekš pieteikties telefoniski, ja šajos laikos nav 
iespējams ierasties Sociālajā dienestā vai ja ir pārvietoša-
nās grūtības. Katra situācija tiks risināta individuāli.

 Patīkamiem notikumiem bagātu mūsu valsts svētku 
mēnesi!

Valsts svētkos – 
pabalsts politiski 
represētām personām
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KAS IR DZEMDES KAKLA 
VĒŽA SKRĪNINGS?

KAS IR DZEMDES KAKLA VĒŽA PĀRBAUDE?

 

SVARĪGĀKIE FAKTI PAR
UZAICINĀJUMA VĒSTULI

KĀPĒC NEESMU SAŅĒMUSI ŠĀDU VĒSTULI?

Rīgas nodaļa – tālr. 67201282
Kurzemes nodaļa – tālr. 63323471
Latgales nodaļa – tālr. 65476961

Vidzemes nodaļa – tālr. 64772301
Zemgales nodaļa – tālr. 63027249

Iespējams, ka:
izmeklējums jau ir veikts ārpus valsts organizētās profilaktiskās    
programmas - gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas 
datumam;
Tev ir uzstādītas noteiktas slimības diagnozes vai veiktas noteiktas 
ķirurģiskas procedūras;
Tev uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi nav deklarētas 
dzīvesvietas Latvijā;
Tu nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

Ļaundabīgs audzējs, kas veidojas 
dzemdes kakla gļotādas audos un 
galvenokārt attīstās pēc inficēšanās 
ar cilvēka papilomas vīrusu.

KAS IR DZEMDES 
KAKLA VĒZIS?

Tā ir valsts organizēta un apmaksāta profilakses 
pārbaude, kuras mērķis ir atklāt pirmsvēža šūnu 
izmaiņas vai dzemdes kakla vēzi agrīnā stadijā.

izsūta reizi 3 gados;
izsūta sievietēm vecumā no 25 līdz 67 
gadiem;
izsūta uz deklarēto dzīvesvietas adresi;
izsūta, ja attiecīgajā periodā nav veikta 
profilaktiskā pārbaude;
ir derīga 3 gadus;
vizīte pie ārsta un analīze ir valsts            
apmaksāta.

Tuvāko 3 mēnešu laikā pieraksties pie sava ginekologa vai 
jebkura ārsta, kurš veic valsts apmaksātu ginekoloģisko 
pārbaudi.

Ja izmeklējums tiek veikts pie maksas ginekologa, tad no 
valsts budžeta tiks apmaksāts tikai izmeklējums, bet par 
vizīti Tev būs jāmaksā pašai.

KAS JĀDARA, KAD SAŅEMTA 
UZAICINĀJUMA VĒSTULE?

Dzemdes kakla vēža pārbaude ir citoloģiskā uztriepe - ginekoloģiskās apskates 
laikā tiek paņemtas dažas šūnas no dzemdes kakla un izmeklētas laboratorijā. 
Izmeklējums ilgst dažas sekundes un nav sāpīgs.

Par analīžu rezultātiem interesējies pie 
ginekologa, pie kura veici izmeklējumu.

KĀ RĪKOTIES TĀLĀK?

Ja analīžu rezultāts būs atbilstošs 
normai, veic atkārtotu pārbaudi pēc 
3 gadiem.

Ja analīžu rezultāts būs neatbilstošs 
normai, seko ārsta norādēm.    
Iespējams, Tev būs jāveic papildu 
izmeklējumi. Izmaiņas dzemdes 
kakla šūnās vēl nenozīmē, ka Tev ir 
vēzis!

KO DARĪT, JA ŠĀDA VĒSTULE NAV SAŅEMTA VAI IR PAZUDUSI?

Vērsies sava ģimenes ārsta praksē;
Sazinies ar Nacionālā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām:

Materiāls sagatavots 2017. gadā

2016. gadā no 241 diagnosticētajiem 
dzemdes kakla vēža gadījumiem katrs 
trešais tika atklāts novēloti.

DZEMDES KAKLA VĒŽA
SKRĪNINGS

I

Riga

Jelgava
Kuldīga

Smiltene

Daugavpils

 Gatavojoties gripas sezonai, 
Nacionālais veselības dienests 
atgādina par iespējām veikt 
valsts apmaksātu vakcināciju 
pret gripu iedzīvotāju grupām, 
kam ir lielāks risks saslimt un 
smagāk izslimot gripu. Vakci-
nācija palīdz ierobežot gripas 
izplatību, jo, veicot vakcināci-
ju, cilvēks pasargā no saslim-
šanas ne vien pats sevi, bet 
arī savus tuvākos, kolēģus un 
citus cilvēkus.
 Lai veiktu vakcināciju, jā-
vēršas sava ģimenes ārsta 
praksē vai pie ārstējošā spe-
ciālista (piemēram, grūtniece 
var vērsties pie ginekologa). 
Ģimenes ārsts vai speciālists 
izraksta atlaižu recepti. Pa-
cienti ar to iet uz aptieku un, 
saņemot vakcīnu, dodas pie 
saviem ārstiem veikt vakcinā-
ciju.
 100% apmērā valsts apmak-
sā pretgripas vakcināciju:

l bērniem vecumā no 6 līdz 
24 mēnešiem;
l bērniem līdz 18 gadiem ar 
hroniskām slimībām:
l plaušu slimībām;
l kardiovaskulārām slimībām;
l vielmaiņas slimībām;
l nieru slimībām;
l imūndeficītu;
l kuri saņem imūnsupresīvu 
terapiju vai terapiju ar acetil-
salicilskābi.
 50% apmērā valsts apmak-
sā pretgripas vakcināciju:
l grūtniecēm;
l senioriem no 65 gadu vecu-
ma;
l iedzīvotajiem ar hroniskām 
slimībām:
l plaušu slimībām;
l kardiovaskulārām slimībām;
l vielmaiņas slimībām;
l nieru slimībām;
l imūndeficītu;
l kuri saņem imūnsupresīvu 
terapiju.

Valsts apmaksāta 
vakcinācija pret gripu

Veselības ziņas

Ģimenes ārste dr. Sandra Kukaine 
atgādina par iespēju izmantot valsts 
apmaksāto vēža skrīninga programmu.

 Turpinot darbu pie Centrā-
lās vēlēšanu komisijas (CVK) 
izsludinātās tautas parakstīša-
nās par likumprojektiem, kas 
reģistrēti CVK, komisija izstrā-
dājusi ieteikumus, lai atvieglo-
tu iedzīvotājiem iespēju nodot 
savus parakstus par CVK re-
ģistrētajām iniciatīvām.
 Atbilstīgi likumam “Par 
tautas nobalsošanu, likuma 
ierosināšanu un Eiropas pil-
soņu iniciatīvu” un Centrālās 
vēlēšanu komisijas instrukci-
jai “Kārtība, kādā apliecinā-
mi vēlētāju paraksti likumu 
ierosināšanai” (www.cvk.lv/
pub/public/31160.html) no-
drošināma iespēja vēlētājiem 
parakstīties likumprojekta at-
balstam:

1)  E-pakalpojumā www.latvi-
ja.lv;
2) pie zvērināta notāra;
3)  novadu bāriņtiesās, kas 
veic notariālās darbības. Jā-
ievēro! Apliecināt parakstu 
bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir 
deklarēta dzīvesvieta attiecī-
gās bāriņtiesas darbības teri-
torijā.
 Līgatnes novadā atbildīgā 
par parakstu vākšanu bāriņ-
tiesas priekšsēdētājas viet-
niece Elita Lapsiņa pieņem 
Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā (bāriņtiesas telpās) 
piektdienās no pulksten 8.00 
līdz 15.00. Cena par paraksta 
apliecināšanu – 0,71 EUR.
 Ar CVK 2015. gada 7. sep-

tembra lēmumu Nr. 7 apstip-
rinātās instrukcijas “Kārtība, 
kādā apliecināmi vēlētāju pa-
raksti likumu ierosināšanai” 
(ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 2015. gada 18.  septembra 
lēmumu Nr.  9) 3.2.  punktā 
noteikts, ka pēc vēlētāju lūgu-
ma, ja tam ir sevišķi svarīgs 
iemesls (slimība, invaliditāte 
vai cits), parakstu apliecinā-
tājs var vienoties par paraksta 
apliecināšanu vēlētāja atraša-
nās vietā.
 Tiesības piedalīties parak-
stu vākšanā ir balsstiesīga-
jiem Latvijas pilsoņiem no  
18 gadu vecuma.

Dace Krūmiņa-Eglīte,
Līgatnes novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja

Par parakstu vākšanu

 Biedrība „Ignatius”, kas 
pārstāv Ķempju baznīcas 
draudzi, piedalījās Līgatnes 
novada 2017.  gada projek-
tā „Sabiedrība ar dvēseli”. 
Projekta mērķis bija baznī-
cas dārzā izgatavot un iz-
vietot informācijas stendu, 
koka solus un velonovietni. 
Biedrības biedri ir draudzes lo-
cekļi, kas ikdienā veic brīvprā-
tīgu darbu baznīcas apkaimes 
sakārtošanā, uzturēšanā. Ga-
rīgo un vispār humāno vērtību 
kopšana ir viena no sabied-
risko aktivitāšu un brīvā laika 
pavadīšanas svarīgām izpaus-
mēm mūsdienu sabiedrībā. Pa-
tiesu vērtību pamati ir svarīgi 
ikvienā ģimenē un sabiedrībai 
kopumā.
 Ķempju baznīca ir vietē-
jās nozīmes vēsturisks kultū-
ras piemineklis, kas atrodas 

Līgatnes pagastā, netālu no 
Jaunķempju muižas. Baznīca 
visiem ir atvērta dievkalpoju-
mu laikā – svētdienās no plkst. 
11 līdz plkst. 14. Pārējā laikā 
baznīca apskatāma no ārpu-
ses. Novada iedzīvotājiem, 
tūristiem un velobraucējiem 
būs pieejama informācija par 
šo vietu, kā arī pēc pastaigas 
apkārtnē būs iespējams apsēs-
ties, atpūsties un padomāt par 
dzīvi un Dievu, vērot glezno ai-
navu. Ieguvēji būs arī Līgatnes 
viesi, kurus interesē kultūrvēs-
turiskie objekti.
 Ik gadu notiek divas sezonā-
las sabiedriskās brīvprātīgās 
talkas, lai sakoptu un uzturē-
tu baznīcas apkārtni. Pagāju-
šā vasarā pašu spēkiem tika 
atjaunots jumta seguma krā-
sojums, iepriekš ar LEADER 
projektu un Cēsu rajona lauku 

Radīta jauna vieta piestāšanai Ķempjos

Sadarbojoties Līgatnes novada domei un iedzīvotājiem, radīta jauna atpūtas vieta pie Ķempju 
baznīcas.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu 
un Ministru kabineta 2010. gada 30. marta 
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19. punkta 19.4. apakšpunktu

 Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada do-
mes 2015. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.  15/7 ”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinā-

tu Līgatnes novadā”:
1. izslēgt saistošo noteikumu 4.1.1. un 4.1.2. pun-
ktu;
2. Saistošo noteikumu 6. punktu izteikt šādā re-
dakcijā:
“6. Ģimene (persona) atzīstama par maznodro-
šinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 285,00 EUR 
(divi simti astoņdesmit pieci euro un 00 centi).”.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 28. septembra sēdē (protokols Nr. 14, 13.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/21
Grozījumi Līgatnes novada domes 2015. gada 23. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 15/7 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu Līgatnes novadā”

partnerības atbalstu atjaunots 
torņa segums, lai celtni tādē-
jādi darītu pievilcīgāku, lai tā 
iekļautos apkārējā vidē, lai vie-
tējie lepotos ar sakoptu vietu. 
 Īstenojot šo projektu, 
sakām paldies draudzes lo-
cekļiem un Līgatnes iedzī-
votājiem Rasmai Vanagai, 
Ārijam Skujiņam, Dacei 
Kalniņai, Ievai Zicmanei, 
Edgaram un Kārlim Vinķe-
ļiem.

Biedrība „Ignatius”
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Laikraksts Rigische Anzei-
gen, Nr. 11, 1817. gada  
12. martā. Vidzemes ķeiza-
riskās galma tiesas ziņojums 
par to, ka tiesa izskatīja 
Kyber kunga iesniegumu 
par viņa un Conrad Justus 
Storch noslēgto līgumu.

Laikraksts Rigasche Zei-
tung, Nr. 104, 1823. gada 
28. decembrī. Nāves ziņa, 
ko ievietojusi Kyber kun-
ga atraitne Margaretha 
 Jacobina Kyber.

Laikrakstā Mājas Viesis,  
Nr. 28, 1872. gada 8. jūlijā 
rakstīja par viesuļa-stabu 
Siguldas draudzē.

Laikrakstā Rigasche Stadt
blätter, Nr. 3, 1824. gada 
15. janvārī ievietots izvērsts 
Diedrich Karl Christian 
Kyber nekrologs.

Laikraksts Mājas Viesis, Nr. 39, 1870. gada 
28. septembrī. Stāsts par to, cik labs ir bijis 
Paltemal muižas lielskungs Eugen Ferdinand 
Kyber.

Rīgā, Jēkaba kapos saglabājies šis 
piemineklis, kas uzcelts Eugen Ferdinand 
Kyber un Eleonore Karoline Valerie Kyber 
piemiņai. Uz pamatnes ir lasāms, ka abi ir 
apbedīti Verthaimā (Vācijā).

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

 Iepriekšējā laikraksta nu-
murā mēs pabeidzām stāstīju-
mu par līgatniešu braukšanu 
Otrā pasaules kara beigās uz 
Sudetiju, kā arī viņu turpmā-
kajām gaitām. Daudzi devās 
emigrācijas grūtajos ceļos, bet 
neliela daļa devās mājās – uz 
Latviju, laimīgi izvairoties no 
izsūtījuma uz Sibīriju.
 Tagad esmu izvēles priek-
šā, par ko stāstīt tālāk. Acu 
priekšā man nostājas mana 
klasesbiedrene Astrīda Blūmi-
ņa (tolaik Jansone), kas rūpju 
pilnā balsī teiks: – Nu, kā tā 
var, Andrej? Pats sasolīji, ka iz-
vērsti stāstīsi par papīra ražo-
šanas tehnoloģiju, bet tu visu 
laiku aizklīsti prom un raksti 
par pilnīgi citām Līgatnes tē-
mām… Nu, kā tā var? Es taču 
gaidu!
 Bet tā sanācis, ka man atkal 
jāapbēdina mana jaukā klases-
biedrene Astrīda, jo es pirms 
papīra ražošanas tehnoloģijas 
izklāsta grasos doties vēl vi-
sādos ceļojumos. Protams, ka 
kopā ar mūsu brīnišķīgajiem 
lasītājiem. 
 Kā jau žurnālistam man ir 
uzradusies kāre doties ekskur-
sijā pa veco avīžu valstību Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
krājumos. Mani aizrāva Līgat-
nes kluba 120. gadadienas lie-
liskās svinības, kuru laikā no-
tika videoekskursijas Līgatnes 
pagātnē. Koncerts, kura sce-
nāriju talantīgi bija uzrakstījis 
mana bijušā darbabiedra Bro-
ņislava Beķera jaunākais dēls 
Harijs, publiku tā sajūsmināja, 
ka vairāk nekā četras stundas 
aizskrēja kā viens mirklis. 
 Arī šī superkoncerta laikā, 
ko vadīja nepārspējamie Zane 
Kalniņa un Jānis Ramāns, ar 
neapbruņotu aci bija redzams, 
ka līgatniešiem ir milzīga inte-
rese par sava novada vēsturi, 
un tas kalpo kā attaisnojums 
manas klasesbiedrenes Astrī-
das priekšā. 
 Līgatnieši pa vēsturi rakņā-
jas daudz un aizrautīgi. Savāk-
to pētījumu un liecību ir bagā-
tīgs klāsts, un tās publicētas 
gan dažādās mājaslapās, gan 
glabājas Līgatnes pilsētas un 
Augšlīgatnes bibliotēkās. Ro-
sīgi darbojas Līgatnes Vēstu-
res biedrība, un arī eksponātu 
savākts liels daudzums. Lai 
to visu sakārtotu, pēc dažiem 
gadiem šim nolūkam Līgatnē 
Dacei Gradovskai laikam būs 
jādibina zinātniskās pētniecī-
bas institūts. J – Smaids!
 Manu vēlmi doties iekšā 
LNB Digitālās bibliotēkas bie-

zokņos stiprināja arī Vienkoču 
parka dibinātājs un saimnieks 
Rihards Vidzickis. Argumen-
tācija bija šāda: ne visi lieto 
internetu, ne visi prot atrast 
senos rakstus par Līgatni, ne 
visi saprot rakstīto vecmodī-
gajā drukā un ortogrāfijā. Paši 
senākie teksti ir tikai vācu va-
lodā, un problēmas risināšanā 
man palīdz šīs jomas pārzi-
nātājs Jānis Turlajs, kas sava 
mūža ražīgākajā daļā ir bijis 
LR Kultūras ministrijas Biblio-
tēku un arhīvu nodaļas vadī-
tājs. 
 Tagad nu ir pienācis brīdis 
sākt mūsu ceļojumu dziļajā pa-
gātnē. Un tā kārtība būs tāda 
pati kā parastās ekskursijās – 
stāstīsim ne jau par visu pēc 
kārtas, bet gan tikai par to, kas 
īpaši piesaistīs mūsu uzmanī-
bu. Lai nešaudītos šurpu un 
turpu, centīsimies daudzmaz 
pieturēties pie hronoloģiskā 
principa, lai gan visādas atkā-
pes, protams, ir iespējamas. 
 Lai iejustos to senu laiku 
noskaņās, atgādināsim kopējo 
ainu, ko par 19. gadsimtu Lī-
gatnē savā diplomdarbā iezī-
mējis mūsu agrāk pieminētais 
Artūrs Kokorēvičs.

 1814. gada 13. novembrī 
(pēc vecā stila) Rīgas tirgotāji 
K. Štorhs un K. Ķibers uzsāka 
papīra manufaktūras celtniecī-
bu veco papīrdzirnavu vietā un 
uzbūvēja arī dzīvojamās ēkas 
strādniekiem.
 Papīra ražošana līdz mūsu 
dienām pēc ražošanas veida 
iedalāma trīs posmos: 1) papīra 
dzirnavas, 2) papīra manufak-
tūra, 3) papīra fabrika – 2 papīr-
mašīnas (1858. g.) – lielrūpnie-
ciskā ražošana. Pirmajos divos 
posmos ražošana ir roku darbs, 
bet pēdējā to veic ar mašīnām.

 Ja visi ceļojumam esam ga-
tavi, tad sākam! 
 Mūsu pirmais apskates 
objekts, ko atradām pēc jē-
dziena Kyber un kam saska-
tāma nepārprotama saistība 
ar nākamo Līgatni, ir publi-
cēts laikrakstā Rigische An-
zeigen Nr. 11, kas klajā nāca  
1817. gada 12. martā. Tas ir 
sarežģīts teksts, kura skaid-
rošanai talkā aicināju manu 
draugu Jāni Turlaju. Viņa 
skaidrojums bija šāds: 

 Tas ir Vidzemes ķeizaris-
kās galma tiesas ziņojums  
1817. gada 1. martā. Diezgan 
sarežģīta latīniska un vācis-
ka juridiskā terminoloģija, bet 
doma, ko es sapratu, ir tā, ka 
tiesa izskatīja Kyber kunga ie-

sniegumu par viņa un Conrad 
Justus Storch [K. Štorhs] noslēg-
to līgumu. 1817. g. 15.  janvārī 
koroborēta cedēšanas apliecī-
ba uz Līgatnes [Ligatzschen] 
papīra dzirnavām un to apkār
tnes zemi, kas veikta 1815. g. 
25.  maijā. Acīmredzot tas pār-
ņemšanas process nav bijis 
vienkāršs pirkšanas pārdoša-
nas līgums, bet gan iepriekšējā 
īpašnieka parādu administrēša-
na, kuras rezultātā Kyber kļūst 
par šī parāda īpašnieku. Tiesa 
nolēma, ka viena gada un sešu 
mēnešu laikā tiesai var iesniegt 
pretenzijas uz šo cedējumu. 
Pēc tam vairāk neviens nevar 
iebilst pret to, ka šis īpašums 
ar visu, kas tajā ietilpst, pieder 
Kyber kungam. 

 Nākamais raksts ir ar gau-
žām bēdīgu saturu. Tas publi-
cēts laikrakstā Rigasche Zei-
tung 1823. gada 28. decembrī. 

Nāves ziņa 
 To ievietojusi Kyber kunga 
atraitne Margaretha Jacobina 
 Kyber (dzimusi Fock). Viņa rak
sta: “Mūžīgajam ir paticies manu 
dzīvesbiedru un manu raudošo 
bērnu tēvu Diedrich Karl Chris
tian Kyber apveltīt ar 28 laimī-
gas laulības gadiem. 1823. gada  
27. decembrī viņš miris 52 gadu 
un 6 mēnešu vecumā. Izvadīša-
na 31. decembrī.” 

 Pēc divām nedēļām –  
1824. gada 15. janvārī – laik-
rakstā Rigasche Stadtblätter 
ievietots izvērsts nekrologs: 

 Diedrich Karl Christian Kyber, 
dzimis Pernigeles pastorātā. 
Zaudējis tēvu 14 gadu vecumā. 
Paņemot no mājām labu izglītī-
bu un jaukas atmiņas par laimī-
gu bērnību, kuru viņš pavadījis 
kopā ar 13 brāļiem un māsām, 
viņš dodas uz Rīgu. Pie kāda vēl 
šobrīd dzīva kunga, kuram pie-
der zīda audumu tirgotava un 
kurš viņam kļūst par otro tēvu. 
Kyber sevī glabā ticību Dievam, 
kas, pateicoties viņa čaklumam, 
izglītībai sniedz viņam citas vēr-
tības. 1794. gadā viņš uzsāk 

savu patstāvīgu tirdzniecisko 
darbību, kas sekmīgi attīstās 
un sagādā viņam tādu stāvok-
li, ka jau nākamajā gadā viņš 
apņem par sievu sava labvēļa 
sievas meitu no viņas pirmās 
laulības, Margaretha Jacobina 
Fock. Šajā laulībā viņi pavada 
kopā 28 laimīgus gadus. Laulā-
tajiem ir 6 bērni. Slimības laikā 
no 1800. gada līdz pat savai 
nāvei viņš centās uzlabot savu 
veselību Bohēmijas un Nasavas 
kūrortos. Laikā, kad veselība to 
atļāva, viņš aktīvi pievērsās vi-
sam labajam un skaistajam, ko 
sniedz māksla, zinātne, drau-
dzība, kā arī attīstīja savu arī 
ārzemēs plaši pazīstamo papīra 
ražotni, kuru vadīja 25 gadus. 
Pēdējos dzīves gadus viņš pa-
vadīja lauku nošķirtībā, ar lielu 
patriotisku gandarījumu sekojot 
līdzi savas pazīstamās Ligates 
papīrfabrikas labiekārtošanai 
un labklājībai.

 Pēc Kārļa Ķibera aiziešanas 
viņsaulē uzņēmumu turpina 
vadīt viņa atraitne Margareta 
Jakobīne Ķibere ar saviem trim 
dēliem.

*   *   *
 Es tagad uzrakstīšu iestar-
pinājumu – tās būs pārdomas 
par Kibera uzvārda rakstību. 
Vērīgākie lasītāji būs pamanī-
juši, ka šī problēma jauc galvas 
visiem pēc kārtas. Tiek lietoti 
apzīmējumi Kyber, Kiber, Ķi-
ber, Ķibers, Kiberkalns, Ķi-
berkalns. Un nav neviena, kas 
pateiktu, kā ir pareizi. Vārda 
sakne viena, bet rakstības da-
žādas. 
 Tāpat ir ar Merkel, no kā iz-
veidojies gan Garlībs Merķelis, 
gan Angela Merkele. 
 Mēs ar Līgatnes vēstures 
pētnieci Rasmu Vanagu no-
spriedām darīt tā: ja būs darī-
šana ar veciem tekstiem, lieto-
sim: Kyber, Kiber, Kibers, bet 
ja ar jaunmodīgiem – Kārlis 
Ķibers vai vienkārši - Ķibers.

*   *   *
 Tagad pievērsīsimies nāka-
majai tēmai. Ar Jāni Turlaju re-
gulāri tiekamies Rīgas Kristus 
evaņģēliski luteriskajā drau-

Viktor Kyber un kopā ar sievu 
izceļojis uz Vāciju – uz Verthai-
mu pie Mainas. Dzimis Līgatnē 
1840. gada 16. janvārī, miris 
1901. gadā 21. martā Verthai-
mā pie Mainas (Wehrtheim am 
Main). Viņa tēvs bija Albert Ju
lius Kyber un māte – Olga Kyber.
 Viņa sieva bija Eleonore 
Karoline Valerie Kyber (Gi-
rardde Soucanton). Dzimusi  
1842. gada 17. februārī Kundā 
(Igaunija), mirusi 1910. gada 
24. augustā Verthaimā pie 
Mainas. Viņas tēvs bija Arthur 
Baron Girardde Soucanton un 
māte – Marie Louise Girardde 
Soucanton, brālis – Baron Etien-
ne Johann Karl Girardde Sou-
canton.
 1865. gada pavasarī Eugen 
Ferdinand Kyber un Eleonore 
Karoline Valerie, Baronesse Gi-
rardde Soucanton tika uzsaukti 
Pētera un Doma baznīcā. Par to 
vēstīja avīze Rigasche Stadt
blätter 1865. gada 5. jūnijā. 

 Apdzeltējušajos laikrakstos 
stāstīts, ka Eiženijs ar savu Va-
leriju esot bijuši ārkārtīgi jauki 
cilvēki. Taisni vai asaras riešas 
acīs, lasot to, kas teikts Mājas 
Viesī, 1870. gada 28. septem-

dzē, kuras mājvieta ir maza 
balta skaista baznīciņa Rīgā, 
Jēkaba kapos, Mēness ielā 1. 
Tā kā es viņam esmu piestās-
tījis pilnu galvu par Līgatni un 
Ķiberu, tad izveidojās priecīgs 
gadījums, kad Jānis īpaši sāka 
uzlūkot uzrakstu kāda varena 
krusta pakājē gandrīz blakus 
Miera ielai, starp Mēness un 
Senču ielu. Izlasāms nebija 
tikpat kā nekas, bet, saulītei 
pošoties uz vakara pusi, tās 
stari sagriezās tādā leņķī, ka 
uzraksta fragmentu tomēr iz-
devās nofotografēt. 
 Izrādās, ka tas ir krusts 
bijušā Paltmales (Līgatnes) 
muižas īpašnieka un viņa 
laulātās draudzenes pie-
miņai. Pētot internetu un 
 ciltsrakstus (www.geni.com/
people/Eugen-Ferdinand-Ky-
ber/6000000017153769228), 
Jānis atklājis, lūk, ko: 

 Eugen Ferdinand Kyber – 
Paltemales muižas īpašnieks. 
1870. gadā nodevis muižas 
vadību savam brālim Eduard 

bra numurā. (Liels paldies par 
šī teksta apstrādāto variantu 
vietnes www.segewoldiana.si-
gulda.lv veidotājiem!)

 Kad daudzreiz „Mājas Viesī” 
dabū lasīt par to, cik daži mui-
žu dzimtkungi ar saviem valsts 
ļaudīm mīlīgi un saticīgi kopā 
dzīvo, par tiem labprātīgi gā-
dādami, tad es domāju, ka par 
tādām ziņām gan ikkatrs Lat-
viets visvairāk priecājās, nekā 
par kādām citām. Tādēļ īsumā 
gribēju arī par Paltemal mui-
žas lielskungu pieminēt, kas,  
3 gadus valdīdams, sev tādu 
mīlestību no valsts1 bij manto-
jis, kādu gan neviens lielskungs 
priekš viņa šai valstī nebij atra-
dis. Trūkuma laikā viņš maksā-
šanas atlaida, tūliņ pēc termi-
ņiem nepiedzīdams, tā kā tas 
katram pēc iespēšanas labāk 
iznāktu. Kad arī šinīs gados 
daudz slimības piekrite un te 
tuvumā nedz dakters, ne zāles 
nebij dabūjamas, tad viņš līdz ar 
lielmāti rūpīgi par katru gādāja, 
labas zāles bez kādas maksas 
dodams, nevien savas valsts 
ļaudīm, bet arī svešiem, dažu 
savā mājā ņemdami kopdami, 
kamēr vesels palike – kā jau tas 
daudzreiz noticis, tā arī šis liel-
kungs uz savu vecāku vēlēša-
nos tai 14. Juni š.g. no Paltemal 
muižas atstājās, sev citu muižu 
meklēt pirkt. Priekš aiziešanas 
viņš valstij šķiņķoja 5000 rbļ.s., 
kuru naudu valsts tad dabūšot 
izmaksātu, kad viens no viņiem 
(vai lielkungs vai lielmāte) mir-
šot. Tās procentes no 1000 rub-
ļiem sudr. esot arvien pie kapi-
tāla klāt jāliek, un tās procentes 
no 2000 rbļ. sudr. priekš pavai-
rošanas valsts amatavīru lo-
nēm un procentes no 2000 rbļ. 
sudr. priekš valsts nabagu uztu-
rēšanas. Par to naudas iedalīša-
nu vienīgi valsts valdīšanai vien 
pienākoties nosacīt. Tad vēl viņš 
maksā katru gadu priekš valsts 
skolas svecēm 6 rbļ. sudr. tik 
ilgi, kamēr viņš dzīvo. Viena 
saimnieka dēlam, kas Rīgas Po-
litechnikumskolā iet, dod viņš 

katru gadu 200 rbļ. sudr. tik ilgi, 
kamēr tas to skolu apmeklē. Tad 
dažus arī vēl apšķiņķoja. 
 Pieminētās 14. Juni dienas rītā 
bij valsts saimnieki līdz ar da-
žiem citiem valsts locekļiem, kā 
arī ar kādiem no nāburgu valsts 
ļaudīm muižā sapulcējušies pie 
lielkunga ērbēģa, kur valsts 
skolmeistars ar dziedātājiem 
par iepriekšķīgu apsveicināšanu 
uz 4 balsīm vienu rītadziesmu 
nodziedāja. Pēc nodziedātas 
dziesmas lielskungs uz trepēm 
iznāca un visus sanākušus mīlīgi 
sveicināja. Tad valstsvecākais 
Leitmann kungs tam priekšā 
stājās, to apsveicinādams, visu 
valsts saimnieku vārdā tam pa-
sniedza divus sudraba biķerus, 
pieminēdams, ka tie tiekot par 
pateicīgu piemiņu lielkungam 
viens un lielmātei otrs no valsts 
šķiņķoti un visas valsts vārdā 
pateica par to labbadarījumu, 
ko lielskungs un lielmāte tais 
grūtos laikos valstei darījuši. Uz 
pirmā biķera bij gravierēts: 
 „Par pateicīgu piemiņu šķiņ-
ķots no Paltemal valsts saimnie-
kiem savam lielkungam Eugen 
Kyber tai 14 Juni 1870.” Uz otra: 
„Par pateicīgu piemiņu šķiņķots 
no Paltemal valsts saimniekiem 
savai lielmātei, Valerie Kyber, 
dzim. Baronesse Girardvon Sou-
canton tai 14 Juni 1870.” 
 Lielam kungam biķerus saņe-
mot, asaras acīs spiedās, viņš 
ļoti pateicās un vēlēja, lai Dievs 
ikkatram palīdzot un sacīja: Pal-
temal valsti šis nekad neaizmir-
sīšot, kad ar Dievs zin, cik tāļu 
būtu jāaiziet, šā sirds aizvien pie 
Paltemal valsts būšot, jo te arī 
šā dzimtene esot un vēlējās no 
savas puses to dziesmu „Dievs 
Kungs ir mūsu stipra pils”, kas 
no visiem kopā tika nodziedā-
ta. Tad valstsvecākais kādus 
vārdus runāja un priekšā sacīja 
to peršu „Tu Dieva gaišums, ap-
skaidro mūs” un t.pr. Pēc to at-
kal no dziedātājiem uz 4 balsīm 
tika dziedāts. Tad no baznīcas 
pērmindera tika viena dzies-
ma izsacīta un pēc tam kādi 
pateikšanas vārdi runāti. Atkal 
uz 4 balsīm tika dziedāts. Par 
šo visu lielskungs pateicās un 
tiem sanākušiem brokasti deve. 
Pēc brokasta projām brauca, no 
visiem atvadīdamies, pie kam 
katram klātbūdamam asaras 
spiedās acīs, redzot savu mī-
ļotu kungu šķiroties. Vispēdīgi 
tika vēl tā dziesma „Jēzus, pa-
vadi ceļā žēlīgi” nodziedāta, un 
lielskungs aizbrauca. Lielmāte 
bij jau senāk uz Vāciju aizreizo-
jusi savas veselības dēļ. Lai 
Dievs dod, ka viņa brālis, kurš 
tagad muižu uzņēma valdīt, ar 
tāds pats labs būtu.

 Tagad žēlīgajiem lasītājiem 
par labpatikšanu sarūpēsim 
arī kaut ko šausminošu. Runa 
ir par dramatiskajiem notiku-
miem 1872. gadā. Lai to visu 
labāk uztvertu, palasīsim kādu 
gabaliņu no Ķempju evaņģē-
liski luteriskās baznīcas vēs-
tures, kas iezīmēs fonu mūsu 
nākamajam lasāmgabalam.

 Ķempju koka baznīca pirmo-
reiz minēta 1669. gadā, vēlāk 
1789. gadā Siguldas draudzē 
kā Sv. Ignata kapela. Tā atradu-
sies 2 km no Jaunķempju mui-
žas, tuvu tagadējai baznīcai.
 1841. gadā ar Jaunķempju 

muižas īpašnieku fon Ikskilu 
(von Uexküll) dzimtas palīdzību 
netālu no vecās baznīcas tika 
uzcelta jauna mūra baznīca.
 1872. gada 10. maijā draudze 
palika bez baznīcas, to gandrīz 
līdz pamatiem noārdīja viesuļ-
vētra. Deviņus gadus draudze 
dievkalpojumus noturēja mui-
žas īpašnieka ierādītās telpās.
 1882. gadā plašā Volfu dzim-
ta, kam Jaunķempju muiža 
piederēja no 1856. gada, par 
saviem līdzekļiem lika celt jau-
nu mūra baznīcu ar 600 sēdvie-
tām. Jaunā Ķempju jeb Incēnu 
baznīca tā paša gada 31. oktob-
rī tika iesvētīta.

 Tajā pasaulē tā ir ierīkots, 
ka cilvēkiem, kam nākas pie-
dzīvot plūdus, apjomīgas lie-
tavas, siltu ziemu vai aukstu 
vasaru, liekas, ka pasaules 
gals strauji tuvojas un slik-
tāk vairs būt nevar. Tā runāja 
siguldieši šī gada 20. jūlijā, 
kad tur plosījās virpuļviesulis. 
Bet ātrumā nevienam no vi-
ņiem tolaik neienāca prātā, ka 
pirms 145 gadiem, 1872. gada  
10. maijā gan Siguldā, gan Ra-
mas muižā, gan Līgatnē pie 
Ķempju muižas (tolaik tā visa 
skaitījās Siguldas draudze) plo-
sījās šausminošs viesuļa stabs. 
Mājas Viesis par to rak stīja 
1872. gada 8. jūlijā. Nr. 28.

 Mīļi avīžu lasītāji gan jau 
daudz būs dzirdējuši kādus 
Dieva brīnumadarbus mēs tai  
10. Mai [maijā] piedzīvojuši: ir 
gan par šo un par to jau rak
stīts, bet tak viss nav iespējams 
tā aprakstīt, kā tas noticis un 
atliek vēl diezgan par to stāstīt.
 Pieminētā dienā, starp pulk-
sten četri un pieci pēc pusdie-
nas viss gaiss palika tumšs: 
zibeņi, pērkoņi, lietus un varen 
liela krusa nāca pār mums, tā ka 
mūs bailes pārņēma, to redzot. 
Drīz arī redzējām tumšu, melnu 
viesuļa stabu no debesīm uz ze-
mes griežoties, no Silciema pu-
ses uz mums nākam, kurš pēc 
maz minūtēm Siguldas valstē 
4 mājas gluži nopostīja, kādām 
20 mājām jumtus izlauza, tos 
visstiprākus kokus vai ar sak-
nēm izcēla jeb gabalos salauzī-
ja. Daži lopi un zirgi tika uz lau-
kiem, kā arī ēkās nosisti, mājas 
un lauka lietas sadauzītas un pa 
gaisu pa tīrumiem un mežiem 
projām aiznestas, no kura dru-
pām maz vairs kāds atlikums 
ir atrasts. Tad šis viesuls tādu 
pašu briesmīgu postadarbu pa-
strādāja pie citām šīs draudzes 
muižām un zemnieku ēkām. 
Rammas muižā, bez vien liela 
kunga mājas, visas muižas ēkas 
un 1 zemnieka māju ar tām tur-
klāt piederīgām ēkām sagāza, 
pie muižas kokus un tālāk stā-
vēdamas birzes tā salauza, ka 
gandrīz neviens koks vairs nav 
uz kājas palicis. Paltemalmui-
žā 2 šķūņus izjauca, pie muižas 
dažus kokus un vienu lielu ga-
balu meža nopostīja. Visu pēc 
šis briesmīgs viesuļastabs savu 
ceļu ņēma uz JaunKempa mui-
žu, kur mūsu otru mūra baznīcu 
(Kempa baznīcu) pavisam līdz 
gruntei sagāza, torņa galu līdz 
pulksteņa logiem nolauza un 
kādus 200 soļus tālu uz tīruma 
nosvieda; ērģeles tā saplosīja, 
ka tikai kādas retas stabules vēl 
atrastas; lielkunga mājai jumtu 

noplēsa un gandrīz visas mui-
žas ēkas sagāza; muižas ābolu 
dārzā un ap muižas visus kokus 
nolauza un lielu gabalu meža 
nopostīja. Vēl 3 mājas ar visām 
ēkām līdz gruntei izārdīja, kā-
dām 12 mājām jumtus izjauca 
un zemnieka mežus salauzīja. 
Šinīs izpostītās vietās arī daži 
zirgi un lopi tika nosisti. Jūs, mīļi 
avīžu lasītāji, prasīsat, kā gan 
tiem cilvēkiem klājās, kas tādā 
briesmu brīdī taīs izpostītās vie-
tās atradās? Paldies Dievam, 
ka Viņš savu žēlīgu Tēva Roku 
brīnišķā vīzē pār mūsu draudzi 
izplēta! Viens ganu puika Sigul-
das valstī tika tīrumā nosists at-
rasts, kuram locekļi bij salauzti, 
un viens jūds Kempa–muižā pie 
vienas ēkas no krizdamiem baļ-
ķiem nosists; bet citiem visiem 
bij Dievs paglābšanasvietiņu 
taīs drupukaudzēs ierādījis, kur 
viņu dzīvība izglābta palika. Ir 
gan kādi cilvēki stipri ievaino-
ti, bet mēs esam taī cerībā, ka 
viņi vēl veseli paliks. Tad nu, mīļi 
kristīgi brāļi un māsas, kas jūs 
esat no Dieva ar savu dzīvību un 
mantām no tādām briesmām 
pasargāti, vai šis nebūtu tāds 
laika brīdis, kur kristīgu mīles-
tību varat parādīt tiem brāļiem 
un māsām, kas nabagi palikuši, 
kuriem vairs nav pajumta, nav 
maizes un apģērba? Tāpēc mēs 
saucam uz jums, nākat un pa-
līdzat mums! Nesat kristīgas 
mīlestības un līdzcietības dāva-
nas un nododat tās saviem cie-
nījamiem draudzes mācītājiem. 
Gan tie gādās, ka mēs tās rokā 
dabūjam un izdalām tiem, kas 
patiesu trūkumu cieš un bēdu
asaras raud.
  Bet ne vien to dienišķu 
pārtiku, kas mums pie miesas
uzturēšanas vaijadzīga, esam 
pazaudējuši. Mēs arī esam 
pazaudējuši mūsu otru Dieva–
namu Kempa muižā, kurš tagad 
akmeņu kaudzē guļ. Līgates 
fabrika un mūsu pus draudze 
turējās pie šīs baznīcas; šie visi 
tagad bez mīļa Dieva–nama. 
Uz klaju placi mums tagad ir 
jāsapulcējas un Dieva vārdi jā-
tur tik ilgi, kamēr vietiņu priekš 
tam atradīsim, kur atkal varam 
sapulcēties. 6 līdz 7  000 rbļ. 
vismazāk mums ir vajadzīgs, 
lai kamēr atkal varam iesākt 
Dieva namu būvēt. Kur mēs to 
ņemsim? Mūsu cienījams drau-
dzes mācītājs līdz ar mums, 
saviem draudzes locekļiem, ir 
biedrību cēlis, un mēs visi kopā 
mūsu draudzē dāvanas lasām 
tiem draudzes locekļiem palī-
dzēt, kam palīdzības vaijaga; 
bet kur tos tūkstošus ņemsim, 
ar ko mūsu Dieva–namu būvēt? 
Tāpēc mēs lūgdami vēl reiz sa-
kām: apžēlojaties un palīdzat 
mums! Mēs zinām, ka tādas 
briesmas nav vien mūsu drau-
dzi piemeklējušas, bet arī vēl 
citas draudzes, tomēr tikai šī ir 
tā viena vienīgā baznīca mūsu 
zemē, kura no tādas vētras no-
postīta. Vai tad nevaijadzētu vi-
sām draudzēm pie tā mums pa-
līgā nākt, ka mēs atkal pie mūsu 
Dieva–nama varam tikt!
  Lai Dievs atver mīlīgas 
sirdis un rokas, ka katris pēc ie-
spēšanas mums savu palīdzību 
pasniedz!
  Draudzes skolmeisters 
  P. Graumann

Turpinājums sekos
1 “Valsts” šajā tekstā jāsaprot 
 kā “pagasts”. 
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Skolas ziņas

tību ielicēja bērnā, un vis-
svarīgākais ir personīgais 
piemērs. Ir jāsakrīt vār-
diem un rīcībai. Ja pieaugu-
šais darīs pretēji paša teikta-
jam, viņa pedagoģijai nebūs 
rezultāta. Tāpat jācenšas sa-
prast bērnu, kopā ar viņu jā-
mācās arī pašiem vecākiem, jo 
mēs visi, arī pieaugušie, savā 
iekšējā būtībā vēlamies būt 
saprasti, novērtēti un mīlēti.
 Bija iespēja klausīties labu 
pieredzi skolas un ģimeņu 
sadarbībai. Tās ir vecāku uni-
versitātes, kur profesionāļi 
māca vecākus izprast bērnu, 
viņa patiesās vajadzības, at-
šķirības meiteņu un zēnu au-
dzināšanā, vecāku lomu bērna 
potenciāla izaugsmē, spēju 
ieraudzīt bērna stiprās puses, 
palīdzēt to attīstībā. Tas ir arī 
kopīgs darbs un kopīgi svētki. 

Vērojot pieredzi, radās vēl-
me piekrist senai gudrībai 
„Kamēr bērni vēl mazi, do-
diet viņiem stipras saknes, 
kad bērni sāks pieaugt, do-
diet viņiem spārnus!”.
 Ļoti emocionāli un spilgti 
aktieriski piesātināta bija Tal-
linas Pae ģimnāzijas jauniešu 
iestudētā luga „Manas sirds 
mājas”, kurā tika risinātas 
problēmas, ar ko savas dzīves 
gaitā sastopas katra dvēsele. 
Šaubas, izmisums, kārdināju-
mi, bet iznākumā – labā uzva-
ra pār ļauno.
 Ar optimismu un cerību, 
ka nākotne būs tāda, kādu to 
veidosim, dodamies mājās, lai 
pilnīgāk apzinātos savu misi- 
ju – būt skolotājam.

Silvija Rijniece,
Līgatnes novada pirmsskolas
izglītības iestādes metodiķe

Līgatnes novada vidusskolas skolotājas Liene Pīlēģe (no 
kreisās), Daiga Meistere, Dace Zariņa un Ilze Treifelde 
11. Starptautiskajā Baltijas valstu humānās pedagoģijas 
konferencē.

No kreisās – Gunita Liepiņa, Agnese Gulbe, Veronika 
Akmene, Silvija Rijniece, Vita Siliņa 11. Starptautiskajā 
Baltijas valstu humānās pedagoģijas konferencē.

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības pedagogi piedalās  
11. Starptautiskajā Baltijas valstu 
humānās pedagoģijas konferencē

 Šī gada oktobrī Līgatnes 
novada vidusskolas skolotājas 
Daiga Meistere, Ilze Treifelde, 
Liene Pīlēģe un Dace Zariņa 
devās uz XI Baltijas starptau-
tisko konferenci humānajā 
pedagoģijā Igaunijā. Konfe-
rences tēma bija “Ģimene, 
bērns, skola.” Klausītājus no 
Lietuvas, Latvijas, Igaunijas 
un Krievijas uzņēma Pae skola 
Tallinā.
 Konferencē pedagogi dalī-
jās pieredzē, pārrunāja un mā-
cījās. Galvenais akcents bija 
vērsts uz ģimenes un skolas 
sadarbību. Aktuālākie jautāju-
mi, kas tika apspriesti, – mūs-
dienu bērnu attīstība, pozitīva 
saskarsme ar bērnu, 21.gs. 
audzināšanas stratēģija, atšķi-
rības zēnu un meiteņu audzi-
nāšanā, interneta iespējas u.c.
 Rudens brīvdienās skolotāja 
Ilga Gablika kopā ar dažādu 
Latvijas skolu skolotājiem pie-
dalījās projekta „Esi līderis!” 
seminārā „Mūsdienīga mācību 
vide – izziņas aktivitāti, pastā-
vību un radošumu veicinošs 
mācību process” Vācijā. Ilga 
Gablika stāsta: “Semināra lai-
kā apmeklēju Potsdamu, kur 
iepazinos ar Potsdamas kon-
ferencei veltīto muzeju – eks-

pozīciju un Sansusī pils parku. 
Iepazinos ar auto ražošanu 
Volkswagen rūpnīcā Volfsbur-
gā, apskatīju arī automuzeju. 
Iepazinos arī ar mūsdienīgiem 
mācību līdzekļiem no dažādām 
pasaules valstīm Georg – Ec-
kert institūta bibliotēkā. Šajā 
bibliotēkā varēja apskatīt arī 
Latvijas mācību grāmatas ģeo-
grāfijā, vēsturē, sociālajās zinī-
bās. Noklausījos lekciju par Vā-
cijas un Polijas kopīgo projek-
tu mācību grāmatas veidošanā 
par šo valstu vēsturi. Projekta 
dalībnieki jau izstrādājuši un 
izdevuši šīs grāmatas pirmās 
divas daļas, kas poļu un vācu 
valodā ir pilnīgi identiskas. Šo-
brīd tiek veidota grāmata par  
20. gadsimtu. Nodarbības no-
tika arī ārpus telpām, dabas 
vidē – Harca kalnos. Semināra 
laikā tika gūtas jaunas atziņas 
un idejas darbam.”
 Savukārt skolotāja Aija Zie-
diņa kopā ar 10 valstu skolotā-
jiem rudenī piedalījās Eiropas 
Savienības Erasmus+ projekta 
kontaktseminārā Tallinā par 
digitālajām kompetencēm iz-
glītībā.

Aija Ziediņa,
Līgatnes novada vidusskolas 

skolotāja

Arī skolotājas mācās

 Laika rats strauji rit uz 
priekšu. Ik diena nes jaunus 
atklājumus un zināšanas ik-
vienam Līgatnes novada vi-
dusskolas skolēnam un skolo-
tājam.
 Oktobrī paplašinājies sko-
lēnu redzesloks. Vidusskolēni 
tikās ar Saeimas deputātu, 
ģenerāli Kārli Krēsliņu no Na-
cionālās apvienības. Sarunā 
viņi uzzināja daudz intere-
santa par deputāta radošajām 
aktivitātēm, lēmumu pieņem-
šanas kārtību un militārā die-
nesta iespējām Latvijā.
 Kopā ar savām klašu au-
dzinātājām iepazītas daudzas 
interesantas vietas un lietas.  
9. klases apmeklēja Kurzemi –  

bija Sabilē, Liepājā, izbaudīja 
Karostas piedāvātās aktivi-
tātes. 8. un 10. klase devās 
uz Rīgu, lai Latvijas Bankā 
apmeklētu interaktīvo ekspo-
zīciju “Naudas pasaule”. Sa-
vukārt 3.a un 4.a klases bērni 
centās rast atbildi uz jautāju-
mu “Kā top šokolāde?”, veido-
jot savu īpašo šokolādes kon-
fekti fabrikā “Laima”.
 Katram skolēnam ir svarīgi 
attīstīt savu radošumu. Tādas 
iespējas bija 1.—5. klašu au-
dzēkņiem “Krāsaino graudu 
spēlēs”, kad tapa darbi no 
dažādiem graudiem un sēk-
lām. Kā katru gadu, arī šogad 
mūsu skolēni aktīvi atsaucās 
Ādažu vidusskolas aicināju-

mam uz radošo literāro kon-
kursu “Gaujas prēmija”, kurā 
piedalās Gaujas tuvumā eso-
šo skolu bērni. Labākie darbi 
gaida žūrijas komisijas gala 
vērtējumu.
 Līgatnieši ir aktīvi spor-
ta atbalstītāji. 3.a klase kopā 
ar skolotājām D. Zariņu un  
B. Kobilinsku Valmieras Olim-
piskajā centrā piedalījās Lat-
vijas Olimpiskās komitejas 
organizētā projekta “Sporto 
visa klase” ceturtās sezonas 
atklāšanā. Pavisam projek-
tā iesaistījušies 2500 skolē-
ni, starp viņiem arī mūsējie. 
Visa mācību gada garumā 
bērni aktīvi sportos. Bet 1. un  
2. klašu skolēni novembrī ap-

gūs fiziskās izturības nostip-
rināšanas un pareizas elpoša-
nas vingrinājumus.
 Oktobrī skolēni varēja iz-
baudīt rudens brīvlaiku, at-
pūsties no skolas ikdienas un 
uzkrāt spēkus jaunam darba 
cēlienam. Skolotāji aktīvi iz-
mantoja šo laiku, lai izglīto-
tos un apgūtu jaunās nostād-
nes pedagoģijā. Skolotājas  
L. Pīlēģe, I. Treifelde, D. Za-
riņa un D. Meistere piedalījās 
Baltijas valstu humānās pe-
dagoģijas konferencē Tallinā. 
Skolotāju grupa devās piere-
dzes apmaiņās uz Igauniju, 
lai Kurtnas skolā vērotu, kā 
strādā kolēģi kaimiņvalstī. 
Vairāki skolotāji apmeklēja 

dažādus kursus tepat Lat- 
vijā.
 Novembris – valsts svētku 
mēnesis. Tajā daudz uzmanī-
bas tiks veltīts Latvijas valsts 
vēsturē nozīmīgiem notiku-
miem. Ikvienam latvietim va-
jadzētu mīlēt un cienīt savu 
Tēvzemi, kā mīl savu māti. Lai 
Latvija veidotos skaista, ikvie-
nam jāpieliek roka un jāizdara 
kāds labs darbiņš, negaidot 
neko pretī un nerēķinot savu 
labumu. Mums pašiem ar la-
biem darbiem jāveido Latvija. 
Lai gaiša noskaņa mūsu valsts 
svētkos!

Dzintra Upīte,
Līgatnes novada vidusskolas 

skolotāja

Redzesloks kļūst plašāks

 No 20. līdz 22. oktobrim 
piecas mūsu iestādes sko-
lotājas devās uz Tallinu, lai 
piedalītos 11. Starptautiskajā 
Baltijas valstu humānās peda-
goģijas konferencē. Mūs ļoti 
viesmīlīgi uzņēma Tallinas Pae 
ģimnāzija. Šoreiz konferences 
organizētāji bija izvēlējušies 
pievērsties tēmai „Ģimene, 
bērns, skola. Kur šīs vienības 
jēga?”. Lektori pārstāvēja ne 
tikai Baltijas valstis, bet arī at-
tālākas vietas – Novosibirsku 
Krievijā. Klausoties viņu saga-
tavotājās prezentācijās un uz-
runās, nācās domāt par bērnu 
mācīšanas un audzināšanas 
nesaraujamām saitēm, par to, 
kā panākt pozitīvu saskarsmi 
ar bērnu, par mūsdienu bērnu 
attīstību, par ģimenes un sko-
las sadarbību, par mātes un 
tēva lomas apzināšanos un to, 
kā visi iepriekš minētie proce-
si varētu ietekmēt nākotnes 
sabiedrību.
 Konferencē izskanēja 
doma, ka mūsu sabiedrī-
bas nākotne būs atkarīga 
no cilvēces garīgās veselī-
bas. Mēs dzīvojam milzīgā 
informācijas pārpilnībā, 
skolotāja kā informācijas 
nesēja loma arvien samazi-
nās. Skolotājs vairāk nepie-
ciešams kā vidutājs infor-
mācijas atlasei, būtiskākā 
nošķiršanai no mazsvarīgā. 
Arvien mazāk laika atliek mo-
rālo vērtību pārnesei. Attīs-
toties tehnoloģijām, nedrīkst 
pazaudēt cilvēcību, jo tam ir 
globāla nozīme. Skolotāja uz-
devums ir cilvēciskot vidi ap 
bērnu, cienīt bērna personī-
bu un ar radošu pacietību to 
veidot. Skolotājam jāpiemīt 
tādām rakstura īpašībām kā 
labestībai, atklātībai, patie-
sumam, uzticībai. Nākotnes 
pedagoģija – tā ir radoša sa-
darbība, kur notiek katra in-
divīda – gan bērna, gan skolo- 
tāja – unikāla pašattīstība.
 Ģimene ir galveno vēr-
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lodas apmācību, kurā brīv-
prātīgais jaunietis asistēs 
iestādes pedagogiem mā-
cību laikā, kā arī patstāvīgi 
darbosies ar bērniem ār-
pusnodarbību laikā. Jaunie-
tim būs iespēja apgūt latviešu 
valodu, iepazīt mūsu valsts 
kultūru, attīstīt savas radošās 
prasmes. Viņam būs iespēja 
satikties un sadarboties ar 
vietējiem iedzīvotājiem un ci-
tiem jauniešiem, kuri ieradu-
šies Latvijā veikt brīvprātīgā 
darbu.
 Šādu projektu īstenosim 
pirmo reizi, tādēļ, lai labāk 
izprastu brīvprātīgā darba bū-
tību, devāmies uz trīs dienu 
apmācību Rēzeknē. Mācības 
bija ļoti saturīgas, bija iespēja 
veidot nelielus radošus pro-
jektus, dzirdēt labas prakses 
pieredzi darbā ar jauniešiem 
no citām Eiropas valstīm, iz-
prast mentora lomu brīvprātī-
gā jaunieša ikdienā.
 Sadarbībā ar biedrību „Si-
guldas Alternatīvā izglītība” 
esam iesaistījušies projek-
tā „EVS 4 sustainable life” 
(20172LV02KA135001675) 
un 10.  novembrī sagaidīsim 
brīvprātīgajā darbā Tamāru 
Thelidzi (Tamara Tkhelidze) 
no Gruzijas – skolotāju ar pie-

redzi angļu valodas mācīšanā 
bērniem Gruzijā. Viņai ir ma-
ģistra grāds angļu filoloģijā. 
Darbojoties Latvijā, viņa cer 
apgūt jaunu pieredzi, iepazīt 
mūsu tautu, tradīcijas, papla-
šināt savu redzesloku. Esam 
priecīgi satraukti satikties, ie-
pazīties un uzsākt kopīgo pro-
jektu gada garumā. Kā men-
tors jaunajai skolotājai atsau-
kusies līgatniete Ieva Šulca, 
kurai ir ievērojama pieredze 
darbā ar Eiropas jauniešiem.
 Mūsu iestādes kolektīvs 
ir gatavs sadarboties, iesais-
tīties visās aktivitātēs, kas 
saistās ar iecerēto projektu. 
Esam saņēmuši atbalstu arī 
no Līgatnes novada pašvaldī-
bas dažādu formalitāšu kār-
tošanā, kā arī praktisku palī-
dzību saistībā ar brīvprātīgās 
dzīvesvietu. Ļoti ceram arī 
uz bērnu vecāku atbalstu, lai 
ieguvēji būtu mēs visi – gan 
mūsu bērni un viņu vecāki, 
gan pedagogi un brīvprātīgā 
darba veicēja. Lai Līgatnes 
cilvēku viesmīlība brīvprātīgā 
darba skolotājai liek justies kā 
mājās un īpaši gaidītai!

Silvija Rijniece,
Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes metodiķe

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura 
apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Esam gatavi jauniem 
izaicinājumiem!

 Uzsākot jauno mācību 
gadu, Līgatnes novada pirms-
skolas izglītības iestāde iesais-
tījusies Eiropas Savienības 
programmā „Erasmus+:  Jau-
natne darbībā” un saņēmusi 
akreditāciju dalībai Eiropas 
brīvprātīgā darba projektos 
uzņemošās organizācijas sta-
tusā.
 ES programmas mērķis ir 
paaugstināt jauniešu, t.sk. 
jauniešu ar ierobežotām ie-
spējām, galveno prasmju un 
spēju līmeni, kā arī veicināt 
viņu līdzdalību demokrātiska-
jā dzīvē Eiropā un darba tirgū, 
jauniešu aktīvu pilsoniskumu, 
starpkultūru dialogu, sociālo 
iekļaušanu un solidaritāti, jo 
īpaši palielinot iespējas mobi-
litātei mācību nolūkos jaunie-
šiem un personām, kas aktīvi 
iesaistījušās darbā ar jaunat-
ni. 
 Pirmsskolas izglītības 
iestādes mērķis saistībā 
ar iesaistīšanos šāda vei-
da projektā ir nodrošināt 
iestādes bērniem un darbi-
niekiem ikdienas angļu va-

15. novembrī plkst. 15.00—18.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4
  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 
  “Dārgumu meklēšana bibliotēkā”. 
  Lasīšana, rakstīšana un zīmēšana. Ieeja bez maksas.
16. novembrī plkst. 17.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4
  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa: 
  Lasītāju klubiņš. Ieeja bez maksas.
17. novembrī plkst. 19.00 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 6
  Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas 
  dienai: grupas “Līvi” koncerts 
  (Ainars Virga – vokāls, ģitāra; Jānis Buķelis – vokāls; 
  Guntars Mucenieks – vokāls, taustiņi; 
  Henrijs Mucenieks – vokāls, ģitāra). Ieeja bez maksas.
18. novembrī plkst. 11.00 
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā
  ekumeniskais valsts svētku dievkalpojums
18. novembrī plkst. 15.30 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
  Askolda Saulīša dokumentālās filmas 
  “Astoņas zvaigznes” pirmizrāde. Ieeja bez maksas.
18. novembrī plkst. 18.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
  Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts svinīgs 
  pasākums:
  “Līgatnes novada Gada cilvēks 2017” godināšana. 
  Līgatnes novada amatiermākslas kolektīvu 
  svētku koncerts “Piemini Latviju”. 
  “Trīs tenoru” – Naura Puntuļa, Miervalda Jenča un 
  Guntara Ruņģa – koncerts. 
  Pēc koncerta salūts. 
  Ieeja bez maksas.
20. novembrī plkst. 11.00 
Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
  Māmiņu klubs – “Rotaļu puzles veidošana”. 
  Vada Sarmīte Kreitāle. Ieeja bez maksas.
23. novembrī plkst. 14.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
  Senioru kluba „Spēkavots” tikšanās.
23. novembrī plkst. 20.00 
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
  Latvijas florbola čempionāta mājas spēle.
25. novembrī plkst. 12.00 Līgatnes dabas takās 
  „Karaliskā aļņa diena”. Ieejas biļetes jāiegādājas 
  Līgatnes dabas taku informācijas centrā.
25. novembrī plkst. 13.00 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 6
  Senioru kluba „Možums” tikšanās.
27. novembrī plkst. 11.00 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 6
  Māmiņu klubs – “Triki, kas veido manu ikdienu”. 
  Vada Natālija Juškova. Ieeja bez maksas.
27. novembrī plkst. 18.30 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 6
  Meistardarbnīca “Pērļu uzroču adīšana”. 
  Vada Guna Uldriķe.
30. novembrī plkst. 20.00 
Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
  Latvijas florbola čempionāta mājas spēle.
3. decembrī eglītes iedegšana.
8. decembrī Rīgas 45. vidusskolas kolektīvu koncerts.
13. decembrī Ziemassvētku pasākums senioriem.
16. decembrī Ziemassvētku pasākums bērniem.

Izstādes novembrī:
l Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 6
 Unas Leitānes un Aigara Truhina gleznu izstāde 
 “Līdzās”.
l Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
 TLMS “Līgatne” 50 gadu jubilejai veltītā rokdarbu 
 izstāde “No pūra lādes”.
l Līgatnes bibliotēkā, Spriņģu ielā 4
 Madaras Židauas foto izstāde «Rudens spoguļi».
l Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
 no 4. līdz 23. decembrim Ziemassvētku tirdziņš.

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

Pasākumi 
Līgatnes novadā

 Domājot par ģimenēm 
draudzīgas vides izveidi Līgat-
nes novadā, Līgatnes Māmiņu 
klubs, pateicoties projektam 
„Sabiedrība ar dvēseli”, sāk 
nodarbību ciklu Ģimenes sko-
la. Oktobrī jau notika veselīgā 
dzīvesveida piekritēja Kaspa-
ra Vendeļa lekcija „Kā visu 
paspēt un turklāt justies labi”. 
Tajā klausītāji varēja gūt ie-
rosmes pareizai laika plānoša-
nai, uzmanības veltīšanai sev 
un saviem bērniem, pozitīvai 
un veselīgai domāšanai.
 Turpmāk reizi mēnesī Ģi-
menes skolā viesosies dažādu 
jomu lektori ar mūsdienās ak-
tuālām tēmām, lai pēc kopī-
gām diskusijām un sarunām 
mēs varētu uzlabot savas ģi-
menes dzīves kvalitāti.
 Sestdien, 9.  decembrī, 
plkst. 11 Augšlīgatnes Dienas 
un interešu centrā, Nītaures 
ielā 4, Ģimenes skolā vieso-
sies  konditore Nora Bērtiņa 
un dalīsies ar savu veiksmes 
stāstu par to, kā tapa ceptu-
ve un kafejnīca “Trīs kūkas”. 
Gatavosim kūciņas “Vecrīga» 

jeb vēja kūkas, kas ir Latvijas 
konditorejas klasika. Māmi-
ņas tiek aicinātas ierasties ar 
vīriem un draudzenēm. Aici-
nām pievienoties ikvienu in-
teresentu – gan sievietes, gan 
arī vīriešus. Kā zināms, vīrieši 
pat biežāk bijuši izcili pavāri! 
Līgatnes Māmiņu kluba ēst-
gatavošanas nodarbības vien-
mēr bijušas ļoti apmeklētas, 
esam cepuši ābolu pīrāgus, 
sāļos cepumus, cepumus-riek-
stiņus, šoruden spieduši sulas 
un vārījuši ķirbju zupu. 
 Lūk, ierosmei Māmiņu 
kluba ķirbju biezzupas ar 
kausētu sieru recepte!
Sastāvdaļas:
	 l 500 g ķirbja,
	 l 1—2 burkāni,
	 l 1—2 kartupeļi,
	 l 1 sīpols,
	 l 100 g kausēta siera,
	 l Sagriezti zaļumi – 
  pētersīļi, dilles.
Pagatavošana:
 ķirbi un kartupeļus sagriež 
gabaliņos, sīpolu sīki sagriež, 
sarīvē burkānus, apcep sīpolu 
un burkānus, pielej 1 l ūdens 

un zupu vāra uz mazas uguns 
apmēram 15 minūtes. Tad sa-
blenderē. Zupā iemaisa kau-
sēto sieru, pievieno zaļumus. 
Lai labi garšo!

 Paralēli arī bērniem tiks 
nodrošināta radošā darbnī-
ca, kuras laikā Kristīne Gailī-
te mācīs veidot svētku galda 
dekorus. Ar tiem tiks rotāts 
kopīgais svētku galds – līdzīgi 
kā Ziemassvētkos, ģimenēm 
sanākot kopā un katram ar 
savu devumu radot brīnišķīgo 
svētku noskaņu. Kaut apritējis 
jau vesels gads kopš Māmiņu 
kluba Ziemassvētkiem Augš-
līgatnes Dienas un interešu 
centrā, ikviens ar siltumu sir-
dī atceras to vakaru, kad ģi-
menes sanāca kopā un deva 
un guva labas emocijas.

Natālija Juškova,
Māmiņu kluba vadītāja 

 P.S. Tiekamies pirmdienās 
Māmiņu kluba nodarbībās, se-
kojiet informācijai Facebook 
grupā Līgatnes Māmiņu klubs.

Ģimenes 
skola

Ķirbju zupa. Natālijas Juškovas foto.

http://www.ligatne.lv
http://www.facebook.com/ligatnestakas/
http://www.draugiem.lv/ligatnesnovads/


“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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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2017. gada 13. decembrī.

2017. gada NOVEMBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Es paņemšu pusi no sāpēm, kas tavā sirdī griež,
Vēl paņemšu rūpju nastu, kas tavus plecus spiež
Un smaidīšu katru rītu, kad acis atvērsi tu,
Un ar glāstu maigu, kad tu man pieskarsies. 

Oktobrī Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

jāvārdu teikuši divi pāri:
Jevģenijs un Baiba,

Elvis un Simona Liliāna.
Sveicam jaunās ģimenes!

Lai sazied domas, dvēsele un jūtas
Šai dienā saulainā, kad bērniņš rokās likts.
Lai sazied visa viņa dzīve
Tāpat kā pavasarī sazied balto ievu krūms!

Oktobrī Līgatnes 
novadā piedzimusi 
viena meitenīte un 

četri puisīši:
Eivrila un Otto, Henrijs, Tomass, Artis.

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

Ir pēdējais mūža cēliens beidzies,
Ar dzērvju kāsi uz debesīm steidzies.

Oktobrī mūžībā aizgājuši:
Pēteris Gorovojs – 4. oktobrī,
Alla Goršanova – 23. oktobrī.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Skaistā 
Līgatne
Cik skaista mana zeme,
Kur zilie virši zied,
Un skaistie zaļie meži, 
Kur putni dziesmas dzied.

Es mīlo skaisto Gauju,
Kas plūst gar Līgatni,
Ar saviem stāviem krastiem
Un bērzu birztalām.

Es mīlu skaisto Līgatni
Ar saviem stāviem kalniem.
Un pavasaros dārzos
Dzied skaistās lakstīgalas.

Es mīlo skaisto Līgatni,
Kad Gaujā ievas zied
Un skaistās Līgatnes pļavās
Zied neaizmirstules.

Veltījums Līgatnei 
no Annas Ķillas

2017. gada 3. novembrī

 Gadā, kad klubs atskatās 
uz 120 gadiem, man atkal gri-
bējās ielūkoties skaitļos. Cēsu 
rajona laikraksts “Druva” 
2004. gada 21. decembrī rak-
sta par rokdarbu izstādi “Zie-
massvētku ieskaņās”, kurā 
piedalās 13 sava amata pra-
tēji. Šajā rakstā pieminēts, ka 
pirmā izstāde notikusi 1998. 
gadā. Skaisti! Nākamgad svi-
nam desmito jubileju.
 Viss vienmēr ir mainīgs. No 
izstādes, kur pārdošanā bija 
tikai daži eksponāti, šis pasā-
kums izvērties īstā tirdziņā, 
kur pagājušajā gadā savus da-
rinājumus piedāvāja 60 dalīb-
nieki.
 Skaitļiem ir savi pienāku-
mi, un reizēm tie izsaka ļoti 
maz. Vairāk runā mīļums, ar 
kādu rokdarbnieces izsaiņo 
tirgošanai atnestos dūraiņus, 
cepures, šalles, segas un se-
dziņas. Vairāk runā mīļums, 
ar kādu apmeklētājs izvēlas 
ar rokām darinātu apsveiku-
ma kartīti, kur ierakstīt siltus 
vārdus draugiem ārzemēs, ilgi 
cilā un vērtē zeķu pāri opim, 
vai nāk jau piekto reizi, jo par 
kādu dāvaniņu atkal un atkal 
ir piemirsts.
 Arī šajā gadā Līgatnes kul-
tūras namā Ziemassvētku 
tirdziņš darbosies no 4. līdz  
23. decembrim. Darbdienās 
no 9.00 līdz 17.00, brīvdienās 
no 10.00 līdz 15.00. 
 Ļoti gaidīšu tos, kuri pie-
dalījušies jau iepriekšējos tir-
dziņos un bezgala priecāšos 
par tiem, kuri šogad pirmo 
reizi prezentēs savus dari-
nājumus.

Tiksimies 
Ziemassvētku tirdziņā!

Sīkāka informācija – 
29346946 – Daina.

Ziemassvētku kartīšu 
lielā izpārdošana

Līgatnes informācijas centrā, Spriņģu ielā 4, 
šobrīd ir iespējams iegādāties 

Ziemassvētku kartītes ar 50% atlaidi. 

Sakām sirsnīgu paldies visiem, kas iesaistījās 
Līgatnes kultūras nama 120 gadu jubilejas pasākuma 
tapšanā: audējām, dziedātājiem, dejotājiem, 
aktieriem, vadītājiem, visiem, kas atcerējās, dalījās 
atmiņās un fotogrāfijās, viesiem, sveicējiem, 
skatītājiem. Paldies jums!

PA “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” kolektīvs

Dzīvokļu izsole
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus – dzīvokļus:
l Gaujas iela 17-15, Līgatne, Līgatnes novads, 
 kadastra Nr. 42119000523, nosacītā cena – 1000 EUR;
l Gaujas iela 17-16, Līgatne, Līgatnes novads, 
 kadastra Nr. 42119000521, nosacītā cena – 1000 EUR;
l Gaujas iela 20-16, Līgatne, Līgatnes novads, 
 kadastra Nr. 42119000522, nosacītā cena – 900 EUR.

 Izsole notiks 6. decembrī plkst. 10.30 Līgatnes novada Līgatnes pa-
gasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. 
Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures 
ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā darbdienās līdz 5. decembra  
plkst. 16.00.
 Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā 
Līgatnes novada domes kontā AS „Swedbank”, konta  
Nr.  LV47HABA0551012412261 līdz reģistrācijai izsolei.
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līgatnes novada domē un tās 
interneta vietnē www.ligatne.lv. Tālrunis uzziņām – 29181845.

Cirsmu izsole
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli 
ar augšupejošu soli šādām cirsmām:
l 1. cirsma – kailcirte īpašumā «Pagasta mežs-16», 
 Līgatnes pagasts, Līgatnes novads (kad. Nr. 42620090072) 
 1,22 ha platībā, likvīdās krājas apjoms 436 m3, 
 nosacītā cena 18 640 EUR;
l 2. cirsma – sanitārā cirte īpašumā “Cepurlejas», 
 Līgatnes pagasts, Līgatnes novads (kad. Nr. 42620020043) 
 7,58 ha platībā, likvīdās krājas apjoms 28 m3, 
 nosacītā cena 325 EUR;
l 3. cirsma – koki elektrolīniju nodalījuma joslās 
 (kad. Nr. 42620060076; 42620100088; 42620090052; 
 42620090051), likvīdās krājas apjoms 132 m3, 
 nosacītā cena 4411 EUR.

 Izsole notiks 1. decembrī plkst. 9.30 Līgatnes novada Līgatnes pa-
gasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. 
Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Līgatnes novada 
domes kontā AS „Swedbank”, konta Nr. LV47HABA0551012412261, 
pirms piedāvājuma iesniegšanas. Organizēta cirsmu apskate 27. un  
28. novembrī plkst. 9.30. Pulcēšanās vieta apskatei Nītaures iela 6, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads. 
 Ar izsoles noteikumiem un cirsmu sarakstu var iepazīties Līgatnes 
novada domē un tās interneta vietnē www.ligatne.lv. Piedāvājumus 
iesniegt līdz 30. novembra plkst. 16.30 Līgatnes pagasta pārvaldē 
 Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. 
 Tālr. informācijai – 29181845.

Radīšanas, 
pārdošanas, 
pirkšanas un 
svētku prieks

http://www.ligatne.lv/
http://www.ligatne.lv/

