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Decembrī

Kaut mazliet sāp, 
ka gads ir atkal garām,

Un tomēr smaidiet - 
jaunais nāk!

Lai laimes daudz, 
lai bēdas garām steidzas,

Lai sirds ik dienā 
prieku atrast māk!

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību 

decembra 
jubilāriem!

Ineta Uzoliņa
Aija Dzene

Pāvels Jakubovskis
Imants Jūlmanis

Rita Mieriņa
Māra Šleicere

Vladimirs Tihonovs
Vladimirs Baikovs

Gunta Likuma
Aleksandrs Mortuļevs
Vladimirs Ņeznajevs

Aivars Āboliņš
Vija Buķe

Liudmila Melnichenko
Maija Šļaukstiņa
Pēteris Dānielis

Garri Linga
Silvija Sakne

Biruta Niedrīte
Zaiga Vasiļjeva
Aivars Meļķis

Iraida Aļeksejeva
Ilze Grosfogele
Biruta Jansone
Jānis Kostovs
Maija Strante
Irēna Apine

Karloss Augstroze
Maria Lipnevich
Lilija Treifelde

Modris Malkausis
Ilmārs Norītis
Zenta Zicmane

Arnolds Aizupietis
Meta Amoliņa
Lidija Ābola
Jūlija Tūce

Nellija Puķīte
Zina Freimane

Zelma Gedrovica 
Aina Ozola

Jaunā Dienas un interešu centra atklāšana Augšlīgatnes kultūras namā. Foto Sarmīte Usāne.

Mūzikas un mākslas skolas 25 gadu jubilejas koncerts 
jaunajā Augšlīgatnes kultūras nama kamerzālē. 
Foto Ramona Mironova.

	 Pēc	ilgu	gadu	pārtrau-
kuma	Augšlīgatnes	ie-
dzīvotājiem	durvis	vēris	
kultūras	nams,	kur	 
3.	decembrī	sirsnīgā	un	
priecīgā	noskaņā	tika	
atklāts	Dienas	un	interešu	
centrs,	kā	arī	izskanēja	jau	
pirmais	koncerts,	Līgatnes	
Mūzikas	un	mākslas	skolai	
atzīmējot	savu	25	gadu	
jubileju.

 Atklājot Dienas un interešu 
centru, Līgatnes novada do-
mes priekšsēdētājs ar pateicī-
bas rakstiem atzīmēja visu to 
cilvēku devumu, kuri ar savu 
rūpīgo darbu deva iespēju 
saglābt šo namu, kas, atstāts 
novārtā, pēc speciālistu at-
zinuma vēl pēc 5 - 6 gadiem 
būtu neglābjami aizgājis pos-
tā. Šāda atzinība pienākas SIA 
“4E” un Guntim Gradovskim 
par energoefektivitātes plāna 
izstrādi un par pašaizliedzīgu 
darbu projekta dokumentā-
cijas sagatavošanā un darbu 
uzraudzīšanā, SIA “Erbauer 
Group” un A. Gavrilovam par 
atbildīgu, kvalitatīvu darbu 
ēkas fasādes renovācijas dar-
bu veikšanā, SIA «EKERS» 
un Uldim Bošam un Zigmā-
ram Kalējam par atbildīgu, 
kvalitatīvu telpu remontdar-
bu veikšanu un komunikāciju 
uzstādīšanu, SIA «Akords U» 
un Mārtiņam Metālam par tel-
pu remontdarbu uzraudzību, 
SIA «AJ Furniture» un Janai 
Velvelei par mēbeļu izgata-
vošanu, SIA «Līgatnes komu-
nālserviss» un Mārcim Kalni-
ņam par atbildīgu, kvalitatīvu 
remontdarbu veikšanu. Tāpat 
pateicība pienākas pašvaldī-
bas darbiniekiem: izpilddirek-
toram Egilam Kurpniekam, 
Plānošanas, nekustamā īpa-
šuma un būvniecības nodaļas 
vadītājai Dacei Gradovskai, 
projektu vadītājai Dainai Tē-
raudai, telpu dizaineriem In-
gunai Briedei un Arnim Bie-
ziņam, Mūzikas un mākslas 

Augšlīgatnes kultūras namā 
atklāts Dienas un interešu centrs

skolas direktorei Marlēnai La-
piņai, Līgatnes novada domes 
kancelejas darbiniecēm Viole-
tai Vikmanei un Ramonai Čun-
kurei. Atklājot Dienas un inte-
rešu centru, tā vadītāja Daina 
Klints pasniedza pateicības 
rakstu arī domes priekšsēdē-
tājam Aināram Šteinam, kurš 
jau no paša sākuma aktīvi 
virzījis Augšlīgatnes kultūras 
nama atjaunošanas gaitu, kā 
arī pēc sākotnējā noraidījuma 
izcīnīja energoefektivitātes 
projekta apstiprināšanu.
 Šobrīd	 namā	 pilnībā	 iz-

remontēts	 1.	 stāvs,	 kur 
darbojas Dienas un interešu 
centrs, kā arī atrodas kamer-
zāle ar 50 vietām, kurā iespē-
jams rīkot nelielus koncertus, 
seminārus un sapulces. Šo 
zāli semināru organizēšanai 
Līgatnes novada dome bez 
maksas piedāvā izmantot arī 
novada uzņēmējiem.
 Bet	 Dienas	 un	 interešu	
centrs	jau	gaida	visus	inte-
resentus,	kas	vēlētos	rado-
ši	darboties.	Pirmdienās gai-
dām bērnus, kas gatavi dar-
boties radošo darbu pulciņā, 

 Klāt gada skaistākie svētki, 
kad pāršķirstām atmiņu albu-
mus, kad ļaujamies lūgšanām, 
priekam, ticībai un cerībai. 
 Citam Ziemassvētki ir saul-
griežu laiks, kad, esot kopā, 
palīdzam saulei griezties uz 
gaismas pusi. Citam šis ir Kris-
tus dzimšanas laiks, kad klu-
sāk vai skaļāk paužam ticību 
mūžībai. Lai kādās domās dzī-

vojam, mūs vieno ticība laba-
jam un cēlajam.
 Aizejošais gads bijis prieka 
un rūpju piepildīts. Novada 
ļaudis cītīgi strādājuši, protot 
izbrīvēt laiku atpūtai. Nekas 
jau nenotiek uzreiz, bet maz-
pamazām. Gadu no gada, da-
rot skaistāku un ērtāku savu 
novadu, mēs pilinām kopējā 
laimes biķerī, kas, zināms, 

nekad nebūs pilns, bet sniegs 
enerģiju jauniem darbiem.
 Svētku laikā, atskatoties 
uz veikumu, sakām paldies 
visiem, kas kopīgā darbā kal-
dinājuši mūsu novada spējas, 
kas palīdzējuši, uzdrīkstēju-
šies, atbalstījuši un iedvesmo-
juši. Sakām paldies katram, 
kura ikdienas godīgs darbs ne-
sis labumu pašiem, tuvākajiem 

un visai sabiedrībai. Ļausimies 
svētku burvībai, lai sirdīs ie-
mājo sajūtas, ka patiesa laimī-
gā zeme ir mūsu mājas.
 Gaišus un prieka pilnus Zie-
massvētkus un laimīgu jauno 
gadu!

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs 

Gaišus un prieka pilnus svētkus!

otrdienās tiekas adīšanas klu-
biņa dalībnieces, trešdienās 
notiek gleznošanas studijas 
nodarbības, ceturtdienu rītos 
(sekojiet afišai!) kopā sanāk 
Māmiņu kluba dalībnieces, 
bet vakaros interesenti aicinā-
ti pieteikties dalībai mūzikas 
studijā, ko vada Anatolijs Te-
rentjevs.
 Paralēli	regulārajām	no-
darbībām	 Dienas	 un	 inte-
rešu	 centrā	 notiek	 arī	 citi	
pasākumi. Adventes laikā 
gaidām jūs uz Ziemassvētku 
darbnīcu 17. decembrī, lai 
iemācītos pagatavot skais-
tas Ziemassvētku kartītes un 
svētku dekorus – eņģelīšus. 
Turpmāk šeit notiks pasāku-
mi visu gadagājumu līgatnie- 
šiem – bērniem, jauniešiem, 
pieaugušajiem un senioriem.
	 Aicinām	 Augšlīgatnes	
un	 visa	 novada	 iedzīvotā-
jus	 apmeklēt	 pasākumus	
un	nodarbības	 jaunatgūta-
jās	 un	 koši	 izremontētajās	
telpās	 jau	šogad.	Savukārt	
2017.	 gadā	 pēc	 2.	 stāva	
remonta	 pabeigšanas	 pa-
redzēta	 jau	 visa	 kultūras	
nama	atklāšana.
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Neļaušu piemēslot manas domas

 No 28. līdz 29. novembrim 
Vidzemes Uzņēmējdarbības 
centrs reģiona pašvaldību uz-
ņēmējdarbības speciālistiem 
organizēja pieredzes apmai-
ņas vizīti uz Dienvidigaunijas 
Veru (Võru) apgabalu, rosinot 
viņus domāt par jaunām ide-
jām, kā vēl varētu atbalstīt 
vietējos uzņēmējus. No Līgat-
nes pašvaldības vizītē pieda-
lījās novada domes Plānoša-
nas, nekustamā īpašuma un 
būvniecības nodaļas vadītāja 
Dace Gradovska un projektu 
vadītāja Daina Tērauda. Pie-
redzes apmaiņas vizītes gal-
venais mērķis bija iepazīties 
ar uzņēmējdarbības atbalstu, 
attīstību un paveiktajiem dar-
biem Veru apgabalā. 
 Vizītes laikā mūs iepazīs-
tināja ar Veru apgabala ad-
ministrācijas darbību uzņē-
mējdarbības vides attīstībai. 
Prezentācijā uzzinājām, cik 
liels ir Veru apgabals un kāds 
ir administratīvais iedalījums 
pašlaik, un kā tiek plānota 
administratīvā reforma no  
2017. gada 1. janvāra. Admi-
nistrācijā darbojas Veru At-
tīstības aģentūra, kas sniedz 
konsultācijas jaunajiem bizne-
sa uzsācējiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmējiem, kā arī 
darbojas un sniedz konsultā-
cijas potenciālajiem investo-
riem. Uzzinājām, ka galvenās 
uzņēmējdarbības jomas Veru 
apgabalā ir kokapstrāde, ve-
selība un militārais sektors. 
Veru apgabala administrācija 
izveidojusi mājaslapu investo-
riem (www.investinvoru.com). 
Prezentācijas laikā tika uz-
svērts, ka ļoti lielu uzsvaru ad-
ministrācija liek uz informāci-
ju medijos, sociālajos tīklos, 
preses relīzēs, lai piesaistītu 
cilvēkus. Tāpat tika minēts, 
ka apgabala gubernators bieži 
apmeklē vietējos uzņēmumus.
 Apmeklējām kompetences 

centru TSENTER. Tas ir ie-
gādājies modernas iekārtas 
un noalgojis profesionālus 
speciālistus, lai sniegtu proto-
tipēšanas pakalpojumus sais-
tībā ar mēbeļu ražošanu un 
kokapstrādi, kā arī ar koka un 
citu materiālu apdrukāšanu. 
Šajā centrā mūs iepazīstināja 
arī ar darbību amatniecības, 
tūrisma un pārtikas jomā.
 Tāpat vizītes laikā apmek-
lējām Veru pilsētas domi, kur 
tikām informēti par to, kā 
dome palīdz uzņēmumiem in-
frastruktūras attīstības, ēku 
un zemes jautājumos. Veru 
pilsētā apskatījām pludmali, 
kas ir moderni izveidota ar Ei-
ropas līdzekļu palīdzību. 
 Apmeklējām arī viduslaiku 
pilsdrupas Vastselīnas (Vast-
seliina) pašvaldībā. Blakus 
drupām tur izveidots multi-
funkcionāls muzejs, pasāku-
mu vieta. Šo vietu ar Eiropas 
finanšu palīdzību plānots vei-
dot kā svētvietu.
 Kā pēdējo apmeklējām 
 Reuges (Rõuge) pašvaldību. 
Tās Attīstības daļas vadītājs 
iepazīstināja ar pašvaldības 
darbību un veiksmes stāstiem. 
Pašvaldībā ir 2213 iedzīvotāji 
un tās teritorija ir 263,7 km2. 
Pašvaldības galvenais uzde-
vums ir vairot iedzīvotāju un 
uzņēmēju skaitu. Tikām ie-
pazīstināti ar pieejamajiem 
grantiem un biznesa ideju 
konkursiem, kā arī ar pašval-
dības izveidoto un uzturēto 
mājaslapu, kur uzņēmēji var 
ievietot informāciju par savu 
preci vai pakalpojumu. 
 Pieredzes apmaiņas vizītes 
laikā mums radās daudzas 
idejas, dažas no tām plānots 
pielietot Līgatnes novada paš-
valdības darbā ar uzņēmē-
jiem.

Daina	Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Pašvaldības pārstāvju 
pieredzes apmaiņas 
vizīte Igaunijā

 Ir apstiprināts Igaunijas 
pilsētas Narvas pieaugušo 
centra “Vestifex” koordinē-
tais Nordplus Adult projekts 
Nr. NPAD-2016/10257 “Step 
Forward into Growth” (Solis 
pretī izaugsmei), kur partne-
ri ir Līgatnes novada dome 
un Viļņas pieaugušo izglītības 
centrs. 
 Projekta galvenais mērķis 
ir atbalstīt uz sevi vērstu mā-
cīšanos darba vietā, paaugsti-
nāt transversālo prasmju at-
tīstīšanu un sekmēt izaugsmes 
domāšanas kultūru darba vie-
tā. Tā kā mācīšanās ir būtiska 
gan darbinieku labsajūtai, gan 
uzņēmuma vai organizācijas 
attīstībai, tad īpaši jāizceļ tāds 
termins kā mācīšanās darba 
vietā. Projektā tiks pievērsta 
īpaša uzmanība mācību ak-
tivitātēm, kas pilnveido dar-
binieku ne tikai specifisku 
uzdevumu pildīšanai, bet arī 

Līgatnes novada dome piedalīsies 
Nordplus Adult projekta 
“Solis pretī izaugsmei” realizācijā

attīsta darbinieku kā cilvēku 
un personību. Projekta reali-
zēšanas laiks paredzēts līdz 
2018. gada jūlijam. 
 Lai veiksmīgi sasniegtu 
projekta rezultātus, projekta 
ieviesēji sadarbosies ar uz-
ņēmējiem, kuriem ir interese 
apmācīt un palīdzēt saviem 
darbiniekiem pašizglītoties un 
attīstīt savu personību.
 Rezultātā tiek plānots izvei-
dot e-grāmatu, kas ietvers gan 
darba rīkus, gan pieaugušo 
apmācību modeli, kas balstīts 
uz pašu darbinieku vērstu ap-
mācību darba vietā. Tāpat tiks 
izveidotas vadlīnijas un ietei-
kumi, kā šo rīku lietot dažādās 
darba vietās. 
 Projekta realizācijas gaitā 

 Pēdējās dienās plašu rezo-
nansi izsauc pētījumi, kuros 
ar faktiem atmaskoti prokrie-
viski mediju tīkli, kurus vieno 
kopīgs mērķis – sēt sabiedrībā 
neticību savai valstij. Un jāat-
zīst, ka šai informatīvajā karā 
tiem sekmējas itin labi.
 Par to, ka Latvija ierauta 
informatīvajā karā, runāju jau 
2009. gadā. Tolaik vēl nezinā-
jām tādu terminu kā “hibrīd-
karš”, jo sekojošie notikumi 
Ukrainā bija piecus gadus 
vēlāk. Kad šos jautājumus 
aktualizēju valdības līmenī, 
nejutu, ka tam tiek pievērsta 
nopietna uzmanība. Bet mēdz 
teikt - laiks visu saliek savās 
vietās. Par informatīvajiem 
uzbrukumiem Latvijai valsts 
amatpersonas sāka runāt tikai  
2014. gadā.
 Atradu, manuprāt, labi 
skaidrojošu informatīvā kara 
definīciju: “Informācijas karā 
agresora valsts savai sabied-
rībai iestāsta “pareizo” situā-
cijas interpretāciju, bet preti-
nieka valstī izplata nomelnojo-
šu un provocējošu informāci-
ju. Mērķis ir saliedēt savu un 
šķelt	 pretinieka	 sabiedrī-
bu,	diskreditēt	otras	valsts	
varu	vietējā	un	starptautis-
kā	 līmenī”.	Šo papildinu, ka 
sabiedrības šķelšana un valsts 

varas diskreditācija jāturpina 
tiktāl, lai sabiedrība lemtu par 
politiskās sistēmas maiņu, pa-
kļaujot nāciju pašiznīcināša-
nai. 
 Izklausās neticami, ja kāds 
atzīst, ka Latvija dodas pašiz-
nīcināšanās virzienā. Tomēr, 
sekojot mediju telpā notieko-
šajam, aizvien biežāk pārņem 
sajūta, ka plašas sabiedrības 
apziņā iepotēts - visu Latvijas 
nelaimju cēlonis ir valdība un 
100 Saeimas deputāti. Šādiem 
viedokļiem seko aizvien lielā-
ka un lielāka sabiedrības daļa, 
un, atgriežoties pie informatī-
vā kara definīcijas, nākas seci-
nāt – šobrīd zaudējam.
 Uzskatu, ka risinājumi ie-
spējami tikai tad, ja spējam 
ieraudzīt un atzīt patiesos 
problēmu cēloņus. Neaizstāvu 
mūsu politiķus un birokrātus, 
bet apzinos, ka informatīvā 
kara izvērstā propaganda 
ar aicinājumu atcelt Saeimu 
un gāzt valdību šai zemei un 
tautai nāktu tikai par slik-
tu, jo pamatproblēma nav 
100 Saeimas deputātos vai  
13 ministros. Problēmu ko-
pums ir daudz plašāks un 
komplicētāks, un populistiski 
uzsaukumi šeit neko nelīdzēs.
 Manuprāt, vislabākais, ko 
šai situācijā varētu darīt, ir pa-

 Noslēdzies iepirkums 
“Saim niecības un higiēnas 
preču piegāde Līgatnes no-
vada domes un tās iestāžu 
vajadzībām”. Iepirkuma lī-
guma slēgšanas tiesības 
abās iepirkuma daļās pie-
šķirtas SIA “Merida-Latvija”, 
reģ. Nr. 40003681850, par 
20  154,62 EUR bez PVN un  
4854,28 EUR bez PVN. 
 Noslēdzies iepirkums “Ārē-
jā apgaismojuma tīklu projek-
tēšana un izbūve Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes no-
vadā”. Šobrīd notiek piedāvā-
jumu izvērtēšana. Šo darbu lai-
kā plānots izveidot ielu apgais-
mojuma līniju Ziedu, Vildogas 
ielā, Stacijas un Mākslas ielas 
krustojumā, ar atzariem virzie-
nā uz staciju un uz Nākotnes 
un Mākslas ielas krustojumu. 
Darbi ietver 37 apgaismojuma 
balstu un 40 gaismekļu izvieto-
šanu objektā. Turpmāk plānots 
atbilstoši pašvaldības budžeta 

iespējām turpināt ielu apgais-
mojuma tīkla paplašināšanu 
pa posmiem Druvas un Liepu 
ielā, Augšlīgatnē u.c., projektā 
prioritāri iekļaujot blīvi apdzī-
votas teritorijas bez ielu ap-
gaismojuma.
 Informējam, ka ūdensapgā-
des maģistrālo tīklu remont-
darbu laikā Līgatnes pilsētā 
tiek veikts papildu maģistrālā 
ūdensvada remonts – ūdens-
vada no Spriņģu ielas uz Rī-
gaskalnu atjaunošana. Līdz ar 
to tiks nodrošināta ūdens hid-
ranta izveide Rīgaskalnā, bū-
tiski uzlabojot ugunsdrošību, 
kā arī uzlabosies piegādātā 
dzeramā ūdens kvalitāte. Lī-
dzekļi šiem darbiem paredzēti 
no pašvaldības budžeta.

Sirsnīgus, gaišus, mīlestības 
pilnus Ziemassvētkus vēlot -

Egils	Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes decembrī

nākt izlīgumu un vienošanos 
starp valsts varu un sabiedrī-
bu. Nav noslēpjams, ka valsts 
birokrātija ir pārāk attālinā-
jusies no reālās dzīves, ka tās 
komunikācijā, bet līdz ar to arī 
pieņemtajos lēmumos dominē 
neuzticēšanās un aizdomas. 
Tāpat jāatzīst, ka sabiedrība 
visai bieži prasa neiespējamo 
un uzreiz, bet ne vienmēr god-
prātīgi pilda pienākumus pret 
savu valsti. Konflikta situāci-
jas starp sabiedrību un valdī-
bu ir politiskā ikdiena daudzās 
valstīs, un, kā saka – “viena 
pagale nedeg”. Tikai Latvijas 
gadījumā liela loma ir ārējiem 
un iekšējiem spēkiem, kas šim 
konflikta ugunskuram vēl un 
vēl piešauj benzīnu. 
 Latvieši kritiskajos brīžos 
spējuši vienoties, un šī tautas 
vienotība vienmēr nesusi panā-
kumus un uzvaras. Arī šobrīd, 
manuprāt, situācija ir kritiska. 
Visi esam ierauti informatīvajā 
karā, un ir acīmredzams, ka ie-
naidnieks gūst aizvien jaunas 
uzvaras. Šai laikā, kad ienaid-
nieks dzen ķīli starp valdību 
un tautu, mums jābūt gudriem 
un jāsaprot, ka nekā neda-
rīšana vai akla pakļaušanās 
propagandas murgiem ir iz-
nīcība. Tāpēc valdībai jāatzīst 
savas kļūdas, jāsola un jāsāk 
pārveidot valsti, lai tā kalpotu 
sabiedrībai, bet sabiedrībai jā-
atzīst, ka labklājības pamatā ir 
godīga attieksme. 
 Iespējams, ka daudzu apzi-
ņā idealizēju un tas vispār nav 
iespējams. Bet ideja par valdī-
bas un sabiedrības vienošanos 
uz pasaules politiskās skatu-
ves nav nekas jauns. Galvenais 
ir saprast un godīgi atzīt prob-
lēmu cēloņus, tad iespējami 
risinājumi. Es cienu savu zemi 
un valsti un neļaušu piemēslot 
manas domas! 

paredzēts sadarboties ar uz-
ņēmējiem un veidot dialogu 
ar darbiniekiem, lai izvērtētu 
rīkus un apmācības ciklus, 
ko nepieciešams ievietot pro-
jekta rezultātu e-grāmatā. Tā 
būs pieejama jebkuram darba 
devējam un uzņēmumam, 
kas vēlēsies atbalstīt savus 
darbiniekus un ieguldīt viņu 
profesionālajā un personīgajā 
dzīvē. 
 Projekta kopējais Nordplus 
Adult programmas finansē-
jums ir 16 060 eiro. Līgatnes 
novada domei kā partnerim 
tiks piešķirti 5020 eiro, kas ir 
visu projekta realizācijas dar-
bību izmaksas.
 12. un 13. decembrī nori-
sinājās šī projekta pirmā par-
tneru tikšanās Narvas pilsētā 
Igaunijā.

Daina	Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja
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 Līgatnes novada dome 
2016. gada 24. novembra 
sēdē pieņēmusi lēmumu iz-
maksāt vienreizēju pabal-
stu Līgatnes novadā dekla-
rētajām personām, kuras  
2016. gadā sasniegušas cie-
nījamu vecumu:
1) 90 un vairāk gadus sasnie-
gušām personām – 50 EUR;
2) 80 – 89 gadus sasniegušām 
personām – 30 EUR.
 Pabalsta saņemšanai var 

pieteikties:
1)  personai vai tās pilnvaro-
tajai personai (pilnvara) iero-
doties Līgatnes novada Sociā-
lajā dienestā, līdzi ņemot per-
sonu apliecinošu dokumentu.  
Adrese:
l Augšlīgatnē, Nītaures ie- 
lā 6 - pirmdienās un ceturt-
dienās 9.00 – 12.00,
l Līgatnē, Spriņģu ielā 7 – 
trešdienās un ceturtdienās 
9.00 – 12.00;

2) zvanot pa tālruni 64155587 
vai 29414465 uz Līgatnes no-
vada Sociālo dienestu.
 Pabalsts tiks izmaksāts līdz 
2016. gada 30. decembrim. 
Piesakoties pabalstam, vē-
lams norādīt konta numuru. 
Lūdzam pieteikties laikus.

Iveta	Viļumsone,
Līgatnes novada 

Sociālā dienesta vadītāja

Līgatnes novada dome piešķīrusi 
pabalstu senioriem

 Līgatnes novada dome sa-
darbībā ar zivju audzētavu 
“Kārļi” īstenojusi Lauku at-
balsta dienesta un Zivju fonda 
finansēto projektu «Agri uz 
nārstu migrējošo Atlantijas 
lašu vaislas materiāla ievākša-

na un izturēšana». Tā gaitā ir 
nozvejoti laši, lai nodrošinātu 
vaislas bara saglabāšanu, pro-
jekta laikā ir uzstādīta apsar-
dzes sistēma pret dzīvniekiem 
un cilvēkiem.
 Šī projekta rezultātā tiks 

veikta agri uz nārstu migrējo-
šo lašu populācijas atjaunoša-
na Gaujas upes baseinā.

Daina	Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Īstenots projekts «Agri uz nārstu 
migrējošo Atlantijas lašu vaislas 
materiāla ievākšana un izturēšana»

 23. novembrī Dienas un in-
terešu centra atjaunotajās tel-
pās Nītaures ielā 4, Augšlīgat-
nē, Līgatnes novada uzņēmēji, 
mājražotāji un pašnodarbinā-
tie bija aicināti uz neformālu 
tikšanos, lai pārrunātu svarī-
gus jautājumus saistībā ar uz-
ņēmējdarbības veicināšanu un 
attīstību Līgatnes novadā.
 Pašvaldības darbinieki bija 
patiešām patīkami pārsteigti 
par kuplo apmeklētāju pulku 
un vēlas pateikties par atsau-
cību un sniegtajām idejām un 
ierosinājumiem. 
 Tikšanās laikā Līgatnes no-
vada domes priekšsēdētājs 
Ainārs Šteins, izpilddirektors 
Egils Kurpnieks un projektu 
vadītāja Daina Tērauda iepa-
zīstināja uzņēmējus ar plāno-
tajiem pasākumiem uzņēmēj-
darbības atbalstam Līgatnes 
novadā. Nākamgad tiks rīkoti 
konkursi sabiedrībai noderī-
gu projektu atbalstam, kā arī 
mazo uzņēmēju attīstībai efek-
tivitātes palielināšanai. Pašval-
dība plāno iegādāties pārvieto-
jamu Līgatnes novada stendu, 
ko uzņēmēji varēs izmantot tir-
dziņos un izstādēs. Tāpat paš-
valdība sniegs atbalstu izstāžu 
un tirdziņu dalības maksai un 
ceļa izdevumiem. Papildus šīm 
darbībām pašvaldība organi-
zēs nelielus konkursus, kuru 
rezultātā tiks veidota Līgatnes 
garša un suvenīrs. 
 Tikšanās laikā uzņēmēji 
tika iepazīstināti ar nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem Līgatnes novadā, 
kas stāsies spēkā 2017. gadā. 
Tikšanās laikā Latvijas Darba 
devēju konfederācijas darba 
aizsardzības eksperte Laima 

Beroza iepazīstināja ar projek-
tu “Darba drošības normatīvo 
aktu praktiskās ieviešanas un 
uzraudzības pilnveidošana”. 
Šajā projektā darba devējiem   
ir iespējams saņemt konsultā-
cijas darba strīdu vai domstar-
pību gadījumos gan darba tie-
sību, gan darba aizsardzības 
jautājumos. Sīkāka informāci-
ja par to pieejama mājaslapā 
www.lddk.lv/notikums/kon-
sultacijas-darba-devejiem-un-
darba-nemejiem-darba-stridu-
vai-domstarpibu-gadijumos/.
	 Lai	 novada	 iedzīvotāji	
un	 uzņēmēji	 vairāk	 zinātu	
viens	 par	 otru,	 esam	 plā-
nojuši	 izveidot	 Līgatnes	
novada	 uzņēmēju	 datubā-
zi.	 Lai	 veiksmīgi	 realizētu	
šo	 ieceri,	 lūdzam	visus	uz-
ņēmējus,	 mājražotājus	 un	
pašnodarbinātās	 personas	
informēt	 Līgatnes	 novada	
domes	 projektu	 vadītāju	
Dainu	Tēraudu	par	to,	ar	ko	
jūs	nodarbojaties	un	kādus	
pakalpojumus	sniedzat.
 Tikšanās laikā pašvaldības 
pārstāvji uzklausīja uzņēmēju 
sniegtos ierosinājumus un ide-
jas. Šie ieteikumi ir apkopoti 
pa labi redzamajā tabuliņā.
 Lai arī turpmāk veidotos 
veiksmīga sadarbība starp Lī-
gatnes novada uzņēmējiem, 
mājražotājiem un pašnodarbi-
nātām personām, lūdzam jūs 
būt atsaucīgiem un informēt 
pašvaldību, ja ir ierosinājumi 
vai idejas, kā sadarboties un 
ko uzlabot.

Vēlot veiksmi un cerot uz 
veiksmīgu sadarbību -

Daina	Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja 

Nr.p.k. Problēma/ierosinājums Risinājums/plānotās darbības
1. Telpu pieejamība uzņēmē-

jiem biznesa sarunām.
Līgatnes novada dome no 2017. gada 1. janvāra piedāvā Līgatnes novada 
uzņēmējiem bezmaksas atvērtā tipa konferenču telpu biznesa sarunām, 
nelieliem semināriem vai konferencēm līdz 30 cilvēkiem.
Telpas atrodas Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē.
Telpa būs aprīkota ar projektoru, WIFI, tāfeli ar papīru un piederumiem, kafi-
jas automātu.
Par telpas nepieciešamību sazināties ar Dienas un interešu centra vadītāju 
Dainu Klints pa telefonu 29123825

2. Pašvaldībai jādodas pie uz-
ņēmēja, nevis uzņēmējam 
pie pašvaldības.

Līgatnes novada dome izstrādā darba plānu “Uzņēmējdarbības vide un socia-
lizācija”, kur pašvaldība koordinē pasākumus trīs galvenajos virzienos:
1) pašvaldības pārstāvju tikšanās pie uzņēmējiem – 1 reizi mēnesī;
2) uzņēmēju savstarpējā pieredzes apmaiņa – 1 reizi 2 mēnešos – Pirmais 
pasākums plānots 2017. gada janvāra vidū;
3) pašvaldībā organizētie pasākumi – apmācība, sarunas, tikšanās. (Pašval-
dība organizē, koordinē, pilnībā vai daļēji apmaksā uzņēmējus interesējošas 
norises. Piemēram, apmācības seminārs “Sociālo tīklu mārketings”);
4) uzņēmēju iesaistīšana pašvaldības vizītēs ārpus pašvaldības (ārzemju vizī-
tes vai vizītes Latvijas pašvaldībās).
NB. Lai veiksmīgi realizētu šīs idejas, lūgums uzņēmējiem atsūtīt savas uzņē-
mējdarbības īsu aprakstu jeb profilu.

3. Pašvaldībai jādod uzņēmē-
jiem konkrēti uzdevumi, un 
tad uzņēmējs tos izpildīs.

Pašvaldība uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem, ņemot vērā uzņēmēja 
darbības profilu, aicinās sadarboties dažādu sabiedrībai nozīmīgu projektu 
realizācijā. Piemēram, kopīgi iesaistīties Novada ziemas sporta spēļu organi-
zēšanā, kas notiks 2017. gada 11. februārī.

4. Novada uzņēmumu un paš-
nodarbināto datubāze.

Pašvaldības jaunveidotajā mājaslapā plānota būtiska sadaļa “Uzņēmējdarbī-
ba novadā”, kurā visiem uzņēmējiem piedāvāta iespēja izmantot šo plakni 
savu produktu un pakalpojumu mārketingam. Sadaļa plānota vairākās va-
lodās.
Pašvaldība izvērtē labākos risinājumus jaunajai mājaslapai un aicina sabiedrī-
bu iesaistīties ar ieteikumiem tās izveidei. Uzņēmēju ieteikumus, lūdzu, sūtiet 
Dainai Tēraudai. Par rezultātiem un idejām informēsim.

5. Anketēšana, lai izvērtētu 
uzņēmēju un iedzīvotāju 
apmierinātības līmeni.

Pašvaldībā 2017. gadā un sekojoši reizi gadā plāno pasūtīt “Līgatnes novada 
tēla pētījumu”, ko aicinās nodrošināt profesionālai pētījumu kompānijai.

6. Iedzīvotāju sapulču atjauno-
šana.

Janvārī tiks organizētas iedzīvotāju sapulces gan Augšlīgatnē, gan Līgatnē. Šī 
tikšanās tiek veidota kā 2016. gada atskaite. 
Arī turpmāk iedzīvotāju sapulces notiks pēc nepieciešamības (apspriežot kon-
krētas aktualitātes) un kā gada pārskata sapulces. 

7. Novada avīzīte netiek 
nogādāta katras mājsaim-
niecības pastkastītē.

Tiek apzinātas izmaksas par pasta vai citu pakalpojumu maksu, kā arī adrešu 
datubāze. Ar 2017. gadu plānots uzlabot “Līgatnes Novada Ziņu” loģistiku, lai 
izdevumu saņemtu maksimāli visas mājsaimniecības.

8. Līgatnes novada avīzes 
saturs. Anketas avīzē.

Pašvaldība arī turpmāk pilnveidos pašvaldības izdevuma saturu, lai tas būtu 
interesants un noderīgs iedzīvotājiem. Tai pašā laikā jāņem vērā, ka ir no-
teikumi, kas jāievēro pašvaldības izdevuma satura veidošanā. Pašvaldība 
meklēs labākos risinājumus.

9. Līgatnes novada mājaslapa 
ir nemoderna un nepārska-
tāma.

Pašvaldība ir uzsākusi pakalpojuma sniedzēju apzināšanu jaunas mājaslapas 
izstrādei. Lūdzam arī jūs – uzņēmējus – sūtīt ieteikumus, ko šajā lapā vaja-
dzētu un kā to veidot, lai tā būtu lietotājam draudzīga. (Jāņem vērā, ka arī 
pašvaldības mājaslapu izstrādei un informācijai ir noteikumi, kas jāievēro)

10. Pašvaldības jaunumu un 
informācijas izplatīšanas 
problēma.

Gaidām ieteikumus, kā vēl nogādāt informāciju līdz iedzīvotājiem un uzņēmē-
jiem. (Pa e-pastu? Kam? Cik bieži? Kādu informāciju? utt.) 

11. Pašvaldībai jāizvērtē, vai 
ir ēkas, ko var piedāvāt 
uzņēmējiem.

Pašvaldības īpašumā nav ēkas, ko varētu piedāvāt uzņēmējiem lietošanā. 
Tai pašā laikā pašvaldība plāno izveidot tādu kā nekustamā īpašuma tirgus 
reģistru, kur katrs, kam ir pārdošanai vai nomai paredzēts nekustamais īpa-
šums, īpaši komercdarbībai, var izvietot savu informāciju. Šis reģistrs atradī-
sies pašvaldības mājaslapā un tiks nogādāts potenciāliem investoriem caur 
valdības izplatības kanāliem – LIAA, LTRK, Ārzemju investoru padomi, vēst-
niecībām, konsulātiem u.c. Pašvaldība sagatavos vadlīnijas par piedāvājumā 
iekļaujamo informāciju. 

12. Ziemassvētku eglīte Vienko-
ču parkā.

21. decembrī pulksten 18 uzņēmēju sanākšana Ziemassvētku noskaņās. Plā-
nota neliela karstvīna un pīrādziņu baudīšana dabā pie eglītes un vienlaikus 
iepazīšanās ar Vienkoču parku.

Tiekas Līgatnes 
novada aktīvie 
uzņēmēji

1. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 
pamatbudžetu ieņēmumos 
EUR 3 178 671 apmērā un 
sadalījumu pa ieņēmumu vei-
diem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. ga- 
da pamatbudžetu izdevumos 
EUR 3 454 185 apmērā sa-
skaņā ar 2. un 3. pielikumu.
3. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 

speciālo budžetu ieņēmumos 
EUR 106 476 apmērā un sa-
dalījumu pa ieņēmumu vei-
diem saskaņā ar 4. pielikumu.
4. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2016. gada 
speciālo budžetu izdevumos 
EUR 112 743 apmērā saska-
ņā ar 4. pielikumu.

Ainārs	Šteins,
sēdes vadītājs, 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 
24. novembra sēdē (protokols Nr. 15, 1.§)

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 16/17 
„Grozījumi 2016. gada  
28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 16/2 
„Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais 
budžets 2016. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas 
2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 7. pantu
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Mana mīļā 
Līgatne
28. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; 
augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; 
decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; 
septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; 
decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs, Nr. 7; 
augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr. 10; novembris, Nr. 11

Līgatnes upes sākums Google kartē.

Kanāla sākums. Izmantota “Karšu 
izdevniecības Jāņa sētas” karte no portāla 
www.balticmaps.eu. Skaists foto pie Anfabrikas slūžām pagājušā gadsimta 30. gados.

Jāņa Gulbja (juniora) foto pie Anfabrikas slūžām pie bijušās 
vietējās aristokrātijas dāmu peldētavas. 50. gadu sākums.

Slūžas Līgatnē. Foto Aivars Gulbis.
Bildēts 2012. gada 4. martā, Līgatnē. http://www.redzet.lv.

Ligates upe visā garumā. Izmantota “Karšu izdevniecības Jāņa sētas” karte no portāla 
www.balticmaps.eu.

Līgatnes kanāls pie fabrikas kluba. Pagājušā gadsimta 
30. gadi.

Andrejs	Cīrulis

 Iepriekšējā reizē es stāstī-
ju, ka mēs mācījāmies papīra 
ražošanas tehnoloģiju, un es 
tagad tādos vienkāršotos vār-
dos gribēju izstāstīt, kā tad 
īsti to papīru ražoja. Tagad ir 
izaugusi jauna paaudze, kas 
fabrikā nemaz nav bijusi, un 
neko daudz par šiem proce-
siem nezina. Es pat biju sa-
runājis Ilmāru Norīti, ka viņš 
man sniegs padomus un pala-
bos, ja man kaut kur kaut kas 
ne tā būs uzrakstījies. Taču uz-
radās daži apstākļi, kas mani 
novirzīja no ieprojektētajām 
sliedēm.

	 Pirmkārt,	 šodien	 man	
un	 daudziem	 vecajiem	 lī-
gatniešiem	 ir	 liela	 diena,	
jo	 tieši	 avīzes	 iznākšanas	
dienā	 mūsu	 ievērojamais	
papīrražošanas	aroda	vec-
meistars	 Ilmārs	 Norītis	
svin	85.	dzimšanas	dienu!
	 Šajā	 priekā	 un	 svinībās	
viņš	 ir	 kopā	 ar	 milzīgo	
bērnu,	mazbērnu	un	maz-
mazbērnu	 pulku,	 kā	 arī	
daudzajiem	radiniekiem.
Kopā	ar	citiem	 laikraksta	
“Līgatnes	 Novada	 Ziņas”	
lasītājiem	 jubilāram	 sūtu	
laimes	 un	 veselības	 vēlē-
jumus!

 Otrkārt, mani ārkārtīgi iein-
triģēja vēl vairākas plašas un 
apjomīgas tēmas, kas visas iz-
rādījās ārkārtīgi interesantas, 
to izpētei un izlasīšanai ar lie-
lu labpatiku es veltīju samērā 
daudz laika.
 Man tagad ir tāda sajūta kā 
saimniecei, kas tā aizrāvusies 
ar rasola sastāvdaļu sagata-
vošanu, ka ne mirkli nav do-
mājusi par gatavā produkta 
kopapjomu. Tādos gadījumos 
ierastie trauki par maziem un 
tad jāmeklē gandrīz vai mutes 
mazgājamā bļoda.
 Kādas tad bija tās tēmas, 
kas mani tik ļoti izsita no ie-
priekš izdomātā maršruta?
 Pirmkārt, Līgatnes upīte. 
Tā ir galvenais panākumu 
avots tik ļoti sekmīgajai papīr-
ražošanas attīstībai Līgatnē.
 Otrkārt, kā jau aprasts, es 
samērā bieži ciemojos Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Perio-
dikas vietnē.
 Tam ir vairāki patīkami ie-
mesli, par ko plašāk pastāstīšu 
kādu citu reizi.
 Bet šoreiz es uzskrēju vir-
sū lielam daudzumam rakstu 
par Ligati un Līgatni, ko ag-
rāk nebiju pamanījis. Un tas ir 
dabiski, jo Latvijas Nacionālā 

bibliotēka turpina krājumu di-
gitalizēšanu. Tagad virtuāli ir 
pieejamas tādas vecas avīzes, 
kam neviens Līgatnes vēstu-
res pētnieks vēl nebija racies 
cauri. Tie apdrukāto un no-
dzeltējušo papīru blāķi bija 
putekļaini, trausli un saudzē-
jami. Skaistajā Gaismas pilī 
tiem labi klājas, un arī mēs 
visi tagad varam tiem piekļūt 
caur datoru ekrāniem. Parasti 
no bibliotēkām, bet dažreiz arī 
no dzīvokļiem.
 Tur es atradu vecas un sais-
tošas publikācijas. Daļa no 
tām ir vecajā drukā, un to pār-
veidošana par mūsdienu cilvē-
kam saprotamu lasāmo gabalu 
nav nemaz tik vienkāršs uzde-
vums.
 Domājot par papīrražoša-
nas prasmju attīstības līklo-
čiem, atkārtoti ieskatījos arī 
Līgatnes vidusskolas vēstur-
nieku pulciņa sagatavotajā 
apcerējumā “Līgatnes papīra 
vēsture”, kas tapis leģendā-
rā skolotāja Tadeuša Buņķa 
vadībā. Laikrakstā “Līgatnes 
Papīrnieks” tas publicēts pa-
visam nesen – pirms nieka  
54 gadiem. Tas bija tajā gadā, 
kad biju jauns puikiņš un saņē-
mu savu pirmo pasi.
 Un vēl es nejauši uzskrē-
ju virsū Līgatnes mājaslapā 
publicētajai Artūra Daniēla 
Kokorēviča prezentācijai par 
Latvijas papīrrūpniecības vēs-
turi. Izrādījās, ka ar talantīgo 
studentu jau sadarbojušies Lī-
gatnes vēstures zinātājas Ras-
ma Vanaga, Anita Jaunzeme, 
Norīšu ģimene un vēl citi.
 Darbojoties Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Reto grāma-
tu un rokrakstu nodaļā, Artūrs 
Daniēls Kokorēvičs izstudējis 
nopietno pētnieku Jāņa Tāli-
valža Zemzara un Georga Jen-
ša personālfonda dokumentus.
 Kad Artūru atradu un sa-
zinājos populārajā interneta 
vietnē “draugiem.lv”, viņš 
man atsūtīja savu bakalaura 
darbu, kas rakstīts Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Informācijas un bib-
liotēku studiju nodaļā. Darba 
tēma “Līgatnes papīrfabrikas 
vēsture (1814 - 2009)”. Ar-
tūrs deva atļauju viņa tekstu 
izmantot publikācijā. Man šis 
bakalaura darbs būtisks šķiet 
tāpēc, ka Līgatnē notiekošo 
Artūrs vērtējis plašā sociāli 
ekonomiskā kontekstā.
 Rasma gan zināja teikt, ka 
viņa Artūra rakstīto jau izman-
tojusi gan publikācijās, gan 
deponējusi Līgatnes pilsētas 
bibliotēkā, kur tas ir pieejams 
interesentiem. Taču pētījums 

māja. Braukšanai uz to bija 
ierīkoti vēl vieni vārti, kuriem 
varēja piekļūt tikai no Gaujas 
ielas, un kurus ļoti reti kad lie-
toja – par to liecināja gaužām 
aprūsējusī milzu piekaramā 
atslēga. Klīda runas, ka tur it 
kā esot noliktava, kur glabāju-
šās reti lietojamas ķimikālijas 
un arī milzīgie papīrfabrikas 
dārgumi – egutieri. Egutie-
ris ir tāds veltnis, ko uzstāda 
papīrmašīnai, lai vēl mitrajā 
papīrā izveidotu ūdenszīmi. 
Tagad gan ūdenszīmes galve-
nokārt lieto tikai banknotēs 
un vērtspapīros, bet agrāk tas 
skaitījās ļoti smalki – uzrakstīt 
jūsmīgu mīlestības vēstuli uz 
veržē papīra.
 Abās Līgatnes upītēs ūdens 
tecēšanas ātrums un skaļums 
bija stipri atšķirīgi. Ja abas 
tās ūdensteces salīdzinātu ar 
sievietēm, tad augšējo kanālu 
varēja salīdzināt ar rāmu un 
cienīgu pilsētas kundzi, bet le-
jas upīti – ar skaļu, dauzonīgu 
un vieglprātīgu lauku skuķi, 
kas palaists savā vaļā bez jeb-
kādas pieskatīšanas.
 Diemžēl šis salīdzinājums 

vairs derīgs tikai atmiņās. 
Laikā ap gadsimtu miju brī-
nišķīgais kanāls cietsirdīgi un 
brutāli tika iespundēts lieliz-
mēra dzelzsbetona caurulēs. 
Līgatniešu sašutumam nebija 
ne gala, ne malas. Kur tagad 
paliek tik apjūsmotais skais-
tums? Romantiskās izjūtas? 
Un tās brīnišķās pastaigu vie-
tas, ko zem ievām tik ļoti bija 
iemīļojuši romantiskie pārīši! 
Pastaigāties, protams, var arī 
tagad, bet kādas gan var būt 
sajūtas, ja zem zemes, iespros-
tota barbariskajā dzelzsbeto-
na cietumā, mokās Līgatnes 
upīte.
 Fabrikas direktors, šīsdie-
nas jubilārs Ilmārs Norītis to 
lietu izskaidroja gaužām prag-
matiski. Kanāla krasti bija no-
stiprināti ar koka baļķēniem, 
kuru ekspluatācijas laiks bija 
beidzies pirms daudziem gadu 
desmitiem. Kanāla krasti bei-
dzot bruka kopā, naudas nebi-
ja nemaz, un mūsu jau tik ļoti 
nopeltās dzelzsbetona cauru-
les izrādījās vienīgais glābiņš.
 Šī mākslīgi radītā līmeņu 
starpība apliecināja papīrfab-

rikas vietas izvēlētāju un cēlā-
ju ģenialitāti.
 Neparasti, bet to es visla-
bāk izpratu tad, kad vēl strādā-
ju Līgatnē, bet kā tūrists pabi-
ju Bulgārijā. Gabrovas pilsētā 
skatījām pasaulslaveno humo-
ra muzeju. Plašās zāles dārdē-
ja no ekskursantu smiekliem, 
bet citi rada neaprakstāmu 
prieku, staigājot augšup un 
lejup pa platām kāpnēm, gar 
kurām pie sienas bija visdažā-
dākie greizie spoguļi. Ikviens 
gājējs tika tik komiski pārvei-
dots, ka galu galā visi smējās 
pa visiem. Un visi jutās laimīgi.
 Taču tajā dienā mums bija 
ieplānots vēl vienas ekspozī-
cijas apmeklējums. Un tas bija 
tolaik jaunatklātais etnogrāfi-
jas brīvdabas muzejs Etar, kas 
atrodas apmēram sešus kilo-
metrus no Gabrovas.
 Šajā muzejā es tā pa īstam 
novērtēju Līgatnes pirmo pa-
pīra dzirnavu cēlāju pragma-
tismu.
 Etar muzejs izveidots mē-
renā nogāzē straujas upītes 
krastā, un izvietots diezgan 
daudzās mājiņās, būdiņās un 
arī tieši zem klajas debess. 
Visu eksponātu vienojošais 
elements ir straujā upīte. No 
tās atzarojas lielāki un mazāki 
kanāli, kas H2O pievada kādam 
darbgaldam vai arī ierīcei. 
Spēcīgās ūdens straumītes 

asina nažus un šķēres, virpo 
podus, vīna krūkas un bļodas, 
maļ miltus, zāģē malku un, 
protams, arī mazgā drēbes. 
Pat bezcerīgi savārtītus paklā-
jus. Ūdens strūkla to mazgāja-
mo objektu tā dzenā pa īpaši 
izveidoto trauku, ka tas – pat 
pret savu gribu! – spiests kļūt 
tīrs. Gide krieviski izskaidroja: 
- Белье белое и мыло целое! 
Tas nozīmē: - Veļa ir balta, un 
ziepes – veselas (t.i., neskar-
tas)!
 Arī Līgatnē šīs te ūdens te-
cēšanas īpašības un gudrības 
prasmīgi izmantotas, jau sākot 
ar pirmo papīra dzirnavu iz-
veidošanu. Protams, ka tāpēc 
mums tagad gribas ielūkoties 
vēsturē, papīrražošanas pirm-
sākumos.
 Man izskatās, ka iepriekš 
minētie vēstures apcerējumi 
prasmīgi apkopoti Vikipēdijā, 
un tāpēc izlasīsim, kas te raks-
tīts par Līgatnes pašiem pirm-
sākumiem.

 Līgatne  ir pilsēta  Vidze-
mē, Gaujas kreisajā krastā, Lī-
gatnes novada centrs. Pilsētu 
mēdz saukt arī par “alu pil-
sētu”. Tā atrodas pie  Līgat-
nes  upes ietekas  Gaujā, no 
kuras arī cēlies pilsētas no-
saukums.
 Līgatne ir viens no vissenā-
kajiem papīra ražošanas cen-

triem  Latvijā. Papīru šeit uz-
sāka ražot 1815. gadā papīra 
ražošanai pielāgotās Paltma-
les muižas miltu dzirnavās, 
bet papīrfabrika, kas darbo-
jas arī mūsdienās, uzcelta 
nedaudz vēlāk. Pēc papīrfab-
rikas uzcelšanas Līgatne sāka 
veidoties par apdzīvotu vietu, 
kas pilsētas tiesības ieguva 
1993. gadā. (..)
 Līgatnes vārds (Ligat) pir-
mo reizi sastopams  Zviedru 
Vidzemes  laika dokumentos 
17. gadsimta pirmajā pusē. 
1630. gadā vaku grāmatā 
redzams, ka tā saucās kā-
das mājas Siguldas pilsno-
vada latviešu vakā un tāds 
nosaukums bija arī krogam, 
kas atradās pie Rīgas — Cēsu 
ceļa, Līgates upītes krastā.
 Izšķirošs Līgatnes attīstībā 
bija 1815. gads, kad Rīgas 
zīda tirgotājs Konrāds Justus 
Štorhs no Paltmales muižas 
nopirka zemesgabalu, lai uz 
tā celtu papīra dzirnavas.
 Sākotnēji papīru ražoja 
pielāgotās Paltmales mui-
žas miltu dzirnavās, bet jau  
1816. ga dā uzcēla jaunas 
papīra dzirnavas jeb t.s. roku 
darba fabriku (Handfabrik, 
sauktu arī par Anfabriku vai 
Ānfabriku). Handfabrikā pa-
pīru ar rokām ražoja līdz pat 
1871. gadam. 1830. gadā 
tika pabeigta jaunas t.s. Gal-
venās vai Vidusfabrikas ēkas 
celtniecība. Šajā ēkā  Līgat-
nes papīrfabrika darbojās līdz 
2014. gadam.

 Pirmo papīra dzirnavu ma-
ketu iespējams apskatīties 
Vienkoču parkā.
 Kad nu esmu pieminējis 
Vienkoču parku, man gribas 
teikt atzinības vārdus Rihar-
dam Vidzickim, kas Trešās at-
modas grūtībām sākoties, ne-
vaimanāja, bet gan izmantoja 
jaunās iespējas. Viņš burtiski 
ne no kā – pilnīgi tukšā vie- 
tā – izveidoja pievilcīgu ap-
skates objektu un arī biznesu. 
Vienkoču parkā esmu bijis di-
vas reizes, un abas atceros ar 

milzīgu labpatiku. Ja kāds vēl 
tur nav bijis, tad man jāizsaka 
gan nožēla par līdzšinējo neie-
šanu, gan cerība par iespēja-
mo iešanu.
 Tomēr šobrīd vēl gribētos 
atgriezties pie Līgatnes upī-
tes, kurai blakus esmu no-
dzīvojis daudzus jo daudzus 
gadus. Vispirms jau “Pum-
purīšos” – pie Ķempjiem. Par 
to jau esmu rakstījis. Puikas 
gados blēņojos ar aizsprostu 
celšanu upītē. Kaut gan ūdens 
bija ļoti auksts, kājas tomēr 
nesala. Toties ar apbrīnu varē-
ja noskatīties, kā upītes strau-
me, ārdot aizsprostu, samērā 
lielus akmeņus nesa kā pūci-
ņas. Arī pie Ķempju muižas un 
“Pumpurīšiem” ir prāvi avoti. 
Šādi upe tiek bagātināta visa 
tecējuma garumā.
 Bet vienā grēkā man jāat-
zīstas gan – es itin neko ne-
zinu par Līgatnes jeb Ligates 
upītes iesākumiem. Rihards 
Vidzickis man teica, ka inte-
resants esot garais kanāls aiz 
Visendorfa dzirnavām.
 Vikipēdijā rakstīts:

 Līgatne, saukta arī Ligate, 
ir Gaujas kreisā pieteka Līgat-
nes un Amatas novados. Upi 
šķērso autoceļš A2 un Rīgas -  
Valgas dzelzceļš. Sākas Me-
žoles paugurainē no Mežēku 
ezeriem Nītaures pagastā. 
Augštecē lejpus Nītaures - 
Spāres ceļa tilta tek pa 4 km 
garo Elles gravu. Sākot no 
Šķēpeļu dzirnavu ezera upe 
tek pa 45 - 60 m dziļu ieleju. 
Krastos smilšakmens atse-
gumi.
 Lielākās pietekas ir Silma-
cis, Kārkliņupīte, Liepene, 
Ratnieku upe, Pagūžu upe 
(kreisās), Māliņupīte un Mel-
līte (labās). Lielākās apdzī-
votās vietas krastos ir Līgat-
ne, Augšlīgatne un Ķempji. 
(lv.wikipedia.org)

www.ligatne.lv/ligatnes-upe

 Līgatnes upe ir viena no 
visstraujākajām vidējā garu-

ma upēm Latvijā. Tā sākas 
pie Nītaures, tās garums ir  
31 km, tās vidējais kritums ir 
5,8 m/km, bet lejas posmā -  
6,6 m/km. Upē ietek daudz 
avotu, tās ūdens ir tīrs un 
auksts, tādēļ šeit tika celta 
papīrfabrika. Pie iztekas tā ir  
206 m virs jūras līmeņa, bet 
pie ietekas Gaujā Līgatnes 
pilsētā – 17 m virs jūras līme-
ņa. Upes krasti visā tās garu-
mā ir krāšņi, iežiem un krau-
jām bagāti.

 Es mēģināju Līgatnes iz-
teku atrast Google kartē, bet 
atdūros klajās pretrunās. To 
var apskatīt ilustrācijā. Toties 
Jāņa sētas vietne www.bal - 
ticmaps.eu/ ir tā, kas palīdz 
iegūt daudz lielāku skaid- 
rību.
 Taču pats vislielākais brī-
nums tomēr ir brīnišķīgā ideja 
par kanālu. Pirmās slūžas tika 
uzbūvētas dziļi iekšā Ķempju 
gravā. Pēc kartes redzams, 
ka tās atradās vietā, kur, no 
vienas puses, augšā bija Stīp-
nieku mājas, kas bija nākamās 
uz Ķempju pusi aiz tā sauca-
majām Zviedra mājām, bet 
otrā krastā – gandrīz vai pre-
tī - Zanderu kapi. Tur sākās 
kanāls uz Anfabriku, kur ar 
ūdens spēku darbināja turbī-
nas un arī dažādus mehānis-
mus. Pie klintīm bija tādi joki, 
ka kanāls tecēja pa t.s. ūdens 
tiltu, lai šķērsotu apakšā teko-
šo upīti.
 Otrās slūžas pie Anfabrikas 
esot uzbūvētas 1824. - 1828. 
gadā, bet to pārbūve veikta 
1904. - 1906. gadā. Rihards 
Vidzickis zināja teikt, ka šādi 
dati minēti Aivara Baloža pētī-
jumos.
 Ļoti asprātīgi tika izman-
tota līmeņu starpība arī Vi-
dusfabrikā. Te ražošanas pro-
cesam vajadzīgais ūdens jau 
bija, ūdeni nevajadzēja pum-
pēt dažus metrus augšup no 
lejas, bet tas pats pietecēja 
klāt.

Turpinājums sekos

ir tik vērtīgs, ka Līgatnes sa-
biedrībai tas allaž būs intere-
sants.

*   *   *
 Un tā nu griezīšos atpakaļ 
pie Līgatnes upītes. Tagad gan 
man jāstāsta, kā bija tajos ga-
dos, kad es pats strādāju fabri-
kā.
 Pirms vārtiem tas skats bija 
dziļi simbolisks. Brīvības ielas 
labajā pusē, kādu piecu vai 
astoņu metru dziļumā tecēja 
vēsturiskā upīte pa savu da-
bisko un vēsturisko gultni.
 Kāpēc es tā rakstīju – “pie-
cu vai astoņu metru dziļumā”? 
Lieta tāda, ka, pirmkārt, to 
patieso dziļumu es nezinu. Bet 
nezināja arī neviens cits vie-
tējais, kuri patlaban tur dzī-
vo, kam es zvanīju un vaicāju. 
Vārdus neteikšu, lai citi viņus 
neķircinātu. Otrkārt, te ir tāds 
jocīgums, kas visbiežāk mēdz 
būt kalnainajā Līgatnē. Upītes 
kreisais krasts ir daudz aug-
stāks par labo. Bēda tāda, ka 
šī līmeņa starpība vismaz pa-
domju laikā radīja galvassāpes 
celtniekiem, jo tas gājēju tilts 
pie autoostas reižu pa reizēm 
neizprotamu iemeslu dēļ bru-
ka kopā. Es atceros šī tilta trīs 
variantus.
 Pirmais bija kreisā krasta lī-
menī. Labajā pusē pa trepītēm 
nācās kāpt augšup. Vecākas 
tantītes žēlojās, ka viņām ļoti 
bail un ka tādā augstumā reib-
stot galva. Bija arī variants, ka 
tilts bija pavisam zemu – tikai 
nedaudz virs ūdens. Tad garas 
un kāpšanai grūtas trepes bija 
abos krastos. Bet vispopulā-
rākais bija tiltiņš labā krasta 
līmenī.
 Kad nu par šiem tiltiem 
esam izrunājušies, atgriezīsi-
mies uz Brīvības ielas (lai cik 
tas nebūtu jocīgi, šo Brīvības 
ielu sauca par Brīvības ielu arī 
padomju gados!), un nostā-
simies ar skatu pret fabrikas 
vārtiem.
 Kreisajā pusē aiz paaugsti-
nājuma, kas pārsniedza cilvē-
ka augumu, tecēja Līgatnes 
upītes civilizētā daļa – kanāls, 
gar kuru vijās grantēts celiņš. 
Kanālam pāri veda samērā 
plats tilts, kas bija domāts ti-
kai gājējiem.
 Mākslīgi izveidotās upītes 
daļa tecēja gar kantora nama 
sētas pusi. Bet fabrikas teri-
torijā augstu kalnā ir vēl vie-
na no lieliem akmeņiem celta 

http://www.redzet.lv
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgatnes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgatnes_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgatne_(upe)
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgatne_(upe)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gauja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zviedru_Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zviedru_Vidzeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgatnes_pap%C4%ABrfabrika
https://lv.wikipedia.org/wiki/L%C4%ABgatnes_pap%C4%ABrfabrika


6 2016. gada DECEMBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

 17. novembrī veselības mi-
nistre Anda Čakša pasniedza 
Veselības ministrijas Atzinības 
un Pateicības rakstus veselības 
nozares darbiniekiem. Viņu 
vidū arī ārstei Ārijai Akmenti-
ņai – par nozīmīgu, ilggadīgu 
un pašaizliedzīgu ieguldījumu 
iedzīvotāju veselības aprūpē!
 Ārsti Āriju Akmentiņu pazīst 
ikviens Līgatnes iedzīvotājs, jo 
viņa līgatniešiem veltījusi vi-
sas savas darbadienas, kā arī 
vēlus vakarus un naktsstun-
das, agrus rītus un brīvdienas. 
Stundas neskaitot un neatsa-
kot, jo augstāk par visu kalpo-
jusi savai misijai palīdzēt slim-
niekiem.
 To, ka viņa būs ārste, zināju-
si jau kopš 3. klases un mērķ-
tiecīgi sasniegusi savu sapni 
par Medicīnas akadēmiju. 
Līgatne pēc augstskolas bija 
pirmā viņas darba vieta, un 
vēl šodien Ārija atceras savus 
pirmos slimniekus un pirmo 
istabiņu Līgatnes slimnīcas bē-
niņos. 
 Es atceros viņas baltos ha-
lātus lielajā skapī, slimnīcas 
smaržu, kas man vēl šodien 
liek saraukt degunu ikvienā 
medicīnas iestādē, koferīti ar 
zālēm un špricēm, kas vienmēr 
stāvēja uz sekcijas malas – kat-
ram gadījumam. Jā, un konfek-

Veselības ministre A. Čakša un ārste Ā. Akmentiņa. Foto A. Zarāne.

Veselības ministrijas Atzinības raksts – 
Ārijai Akmentiņai

tes, ko pacienti pateicībā viņai 
dāvināja!
 Slimnieki viņu ir mīlējuši 
vienmēr, jo Ārija ir ļoti iejūtīga 
un reizē augsti profesionāla. 

Par saviem pacientiem domā, 
arī aizvērusi kabineta durvis, 
un vienmēr seko līdzi, lai pa-
cients pēc iespējas ātrāk atve-
seļotos. 

 Ārija ir ļoti īpaša ārste, viņa 
vienkārši jau piedzima ar ār-
stes talantu šūpulī. Sapni par 
klavierspēli piepildīja viņas 
meitas, un Līgatnes kora pir-

mā soprāna iemaņas tagad lie-
ti noder, iemidzinot savus trīs 
mazbērnus. 

Ilze	Kūle	(Akmentiņa)

Sporta centra ziņas

 23. novembrī Līgatnes no-
vada Sporta centrā tika iz-
spēlēts 2. posms Amatas un 
Līgatnes kopīgi organizētājā 
florbola turnīrā jauniešiem, 
kurā šogad sacenšas astoņas 
komandas. Pirmajā posmā uz-
varēja “Zaube-1” florbolisti, 
aiz sevis atstājot “Skujenes” 
un “Līgatnes-1” florbolistus, 
bet šoreiz vietu sadalījums 
mainījās pretēji. 
 Izspēlējot grupu turnīra 
spēles, lai noteiktu labākās 
četras komandas, kuras sa-
centīsies pusfinālā, vislabāk 
veicās “Zaubes-1” florbolis-
tiem. Otro vietu izcīnīja “Lī-

gatne-1”. Pēc grupu turnīra 
spēlēm vienāds punktu skaits 
bija trīs komandām – “Nītau-
rei”, “Skujenei” un “Krimul-
dai”, bet, ņemot vērā savstar-
pējo spēļu attiecību, šoreiz aiz 
labāko četrinieka nācās palikt 
Krimuldas florbolistiem. Ses-
tajā, septītajā un astotajā vie-
tā attiecīgi ierindojās “Zau-
be-2”, “More” un “Līgatne-2”. 
 Pirmajā pusfināla pārī sa-
centās “Zaube-1” pret “Nītau-
ri”. Lai arī spēles sākums iz-
vērtās līdzīgs, tomēr beigu re-
zultāts par labu Zaubei - 4:1. 
Otrajā mačā tikās “Līgatne-1” 
pret “Skujeni”, kurā pārāki iz-

rādījās līgatnieši, svinot uzva-
ru ar rezultātu 3:0. 
 Spēle par trešo vietu, kurā 
tikās “Nītaure” pret “Skuje-
ni”, izvērtās ļoti spraiga. Spē-
les pēdējā minūtē rezultāts 
rādīja vēl 1:1. Nītaures ko-
mandai savukārt izdevās gūt 
vārtus, ko tiesneši neieskai-
tīja, nesaskatot, vai bumbiņa 
jau bija vārtu tīkliņā. Tad jau 
mirkli vēlāk precīzs metiens 
padevās Mārtiņam Vējkrīge-
ram – 2:1, un nītauriešiem 
vairs nepietika laika, lai gūtu 
atbildes vārtus. 
 Finālā tikās jau ierasti vieni 
no sīvākajiem konkurentiem 

“Zaube-1” pret “Līgatni-1”, 
kuri pērnajā sezonā dalīja 
medaļas. Lai arī daudz vairāk 
metienu izdarīja Zaubes flor-
bolisti, rezultāts turējās ne-
mainīgs - 1:1. Līgatnei vārtos 
lieliski darbojās Norberts Go-
lubkovs, un līgatnieši node-
monstrēja teicamu aizsardzī-
bu, kas ļāva pretuzbrukumā 
Dāvim Pocēvičam izvirzīt va-
dībā Līgatni ar 2:1. Šo spēles 
rezultātu izdevās noturēt arī 
līdz spēles beigu signālam. 
 Kopvērtējumā vadībā pēc 
aizvadītajiem diviem posmiem 
ar 15 punktiem atrodas “Zau-
be-1”, par punktu mazāk “Lī-

gatne-1” (14 p.), bet trešajā 
vietā ar 13 punktiem ierindo-
jas Skujene. Ceturto vietu ar  
9 punktiem ieņem krimul-
dieši, ar 8 punktiem piektajā 
vietā pacēlusies “Nītaure”, 
sestajā vietā “Zaube-2”, sep-
tītie “Mores” florbolisti, bet 
tabulu noslēdz Līgatnes otrā 
komanda. 
 Nākamais - 3. - posms tiks 
izspēlēts janvārī, kad koman-
das tiksies Zaubes sporta cen-
trā. 

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes Sporta centra 

vadītājs

 20. novembrī Līgatnes 
Sporta centrā aizvadīts tur-
nīra otrais posms, šajā reizē 
pulcējot 7 komandas. Posma 
uzvarētājs tika noskaidrots 
pēc riņķa izspēles. Katra ko-
manda aizvadīja 6 spēles, kas 
no komandām prasīja lielāku 
izturību un koncentrēšanos 
spēlei nekā parasti. Pie šāda 
turnīra formāta komandas 
nevarēja atļauties kādu spēli 
spēlēt bez 100% atdeves. Tas 
solīja spraigu cīņu laukumā 
no pirmās līdz pēdējai spēlei. 
Komandu neatlaidība un cī-
ņasspars atspoguļojās turnīra 
tabulā. Iznākumā turnīra otra-

jā posmā sesto no otrās vietas 
šķīra tikai divi (!) punkti.
 Par otrā posma uzvarē-
tājiem kļuva komanda “FK 
Torpēdas”, kas savas spēles 
aizvadīja pārliecinoši un pos-
mā nezaudēja nevienu spēli. 
Otrajā vietā komanda “Drill”, 
trešajā - “Tobijs”. Uzreiz aiz 
godalgotajām vietām koman-
das “Husky” un “Rauna”, bet 
sestajā vietā - “Bazinga”, kas, 
uzvarot pēdējā spēlē, varē-
ja šo posmu pabeigt otrajā 
vietā. Savukārt neveiksmīgs 
rezultāts pirmā posma uzva-
rētājiem Līgatnes “Zenit FC”, 
kas šo posmu pabeidza pēdē-

jā - septītajā - vietā.
 Turnīra kopvērtējums pēc 
aizvadītajiem 2 posmiem:
1. Līgatnes Zenit FC (4,5 p.)
2. FK Torpēdas (4 p.)
3. Tobijs (4 p.)
4. Drill (3,5 p.)
5. Rauna (3,5 p.)
6. Husky (1 p.)
7. Bazinga (1 p.)
8. Diskusiju Klubiņš (1 p.)
9. Siguldas Būvmeistars 

(0,5 p.)
10. BLLG (0,5 p.)

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes Sporta centra 

vadītājs

Līgatnieši uzvar 2. posmu, Zaubes florbolisti saglabā līderpozīciju

Futbola otrais posms Līgatnes komandai liek padomāt un 
gatavoties revanšam nākamajās sacensībās

Līgatnes telpu futbola atklātā čempionāta spēle Sporta centrā.
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Līgatnes novada Gada 
cilvēks - Laima Timermane.

 18. novembra svētku kon-
certa laikā Līgatnes kultūras 
namā tika paziņoti šī gada 
balvas “Līgatnes gada cilvēks” 
laureāti.
 Domājams, nevienam ne-
bija pārsteigums, ka galvenā	
balva	un	novada	iedzīvotāju	
atzinība	un	mīlestība	šoreiz	
pienācās	 ilggadējai	 Līgat-
nes	pilsētas	bibliotēkas	va-
dītājai	Laimai	Timermanei.
 Novērtēta arī Līgatnes no-
vada vidusskolas skolnieces, 
Latvijas Jauniešu Saeimas da-
lībnieces Lindas	Tralles aktī-
vā darbība un iniciatīva. Viņai 
tikusi atzinība “Līgatnes gada 
jaunietis” . 
 Par sirsnīgu, cieņas un rūp-
ju pilnu attieksmi darbā ar 
bērnudārza audzēkņiem, ku-
riem nepieciešama īpaša aprū-
pe, “Līgatnes novada sirdscil-

vēka” balvu saņēmusi Ligita	
Treija. 
 “Līgatnes novada skolotāja” 
šoreiz ir 2.a klases audzinātā-
ja, vienmēr rūpīgā, gādīgā un 
sirsnīgā mūzikas skolotāja 
Dace	Zariņa. 
 Par iniciatīvu un apzinīgu 
darbu, kā rezultātā Līgatnes 
novada kapsētas allaž ir rūpīgi 
un skaisti sakoptas, Līgatnes 
novada gada cilvēka balva arī 
Inesei	Matrozei.
 Visbeidzot klātesošā pub-
lika uzgavilēja un kolēģes ar 
lieliem ziedu pušķiem sveica 
Sociālā dienesta šoferi Induli	
Jaunzemu, kurš saņēma bal-
vu par atsaucību un godprātī-
gu darbu.
	 Sveicam	 visus	 2016.	 ga
da	 laureātus	 un	 aicinām	
novada	 iedzīvotājus	 pieda-
līties	nākamā	gada	aptaujā.

Līgatnes novada 
Gada cilvēks - 
Laima Timermane

l	 15.	decembrī plkst. 10.30 Līgatnes pilsētas Dienas un inte-
rešu centrā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē, Māmiņu	klubā	piparkū-
ku	darbnīca	ar	Natāliju	Juškovu.	Ieeja bez maksas. 
l	 15.	decembrī plkst. 14.00 Līgatnes kultūras namā, Spriņ-
ģu ielā 4, Līgatnē, Senioru	Ziemassvētku	pasākums.	Īpa-
šie	viesi	brāļi	Ziemeļi.	Ieeja bez maksas. 
l	 17.	decembrī plkst. 10.00 Līgatnes novada Sporta centrā, 
Augšlīgatnē, Latvijas	čempionāta	spēle	florbolā	(Līgatne/	
Koknese).	
l	 17.	decembrī plkst. 11.00 Augšlīgatnes kultūras namā, 
Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē, radošās	darbnīcas	Ziemas-
svētku	noskaņās.	Eņģeļu	darbnīca	un	Ziemassvētku	
rotājumu	filcēšana (vada Antra Strazdiņa un Daina Klints). 
Ieeja bez maksas. 
l	 17.	decembrī plkst. 13.00 Līgatnes kultūras namā, Spriņ-
ģu ielā 4, Līgatnē, Ziemassvētku	pasākums	bērniem	“Bal-
tā	Lāča	Ziemassvētki”.	Ieeja bez maksas. 
l	 17.	decembrī plkst. 18.00 Līgatnes dabas takās pārgā-
jiens	“Satiec	zvērus	tumsā”.	Ieeja ar biļetēm. 
l	 24.	decembrī plkst. 17.00 Ķempju evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Ziemassvētku	vakara	dievkalpojums.	Piedalās	
Cēsu	koris	“Vidzeme”.	
l	 30.	decembrī plkst. 21.00 Līgatnes kultūras namā, Spriņ-
ģu ielā 4, Līgatnē, Vecgada	balle	pie	galdiņiem	“Staru	
virpulī”. Ieeja ar biļetēm.

Pasākumi Līgatnes novadā  
DECEMBRIS 2016

 Kā bija plānots, pasākums 
notika 26. novembrī. Tajā pie-
dalījās pulciņš bērnu (skaitā 
ap desmit) un daži pieaugu-
šie. Kad vairākums jau bija 
sanācis, pasākuma vadītājs 
Osvalds Puriņš iepazīstināja 
klātesošos ar turpmāko nori-
šu plānu un darbnīcas telpām, 
kurās varēja sagatavot savu 
tehniku pirms lielā ceļojuma. 
Kādam modelim bija noplīsusi 
antena, citam nedarbojās stū-
res iekārta. Kad tehnika bija 
kārtībā, kā jau kārtīgiem ko-
lonistiem, arī mūsu komandai 
bija treniņnometne, kurā ap-
guvām teorētiskās un praktis-
kās zināšanas par paredzēto 
lidojumu. 
 Ekspedīcijas laikā radās 
dažādi sarežģījumi, piemē-
ram, nosēdāmies ne uz tās 
planētas, kur bijām paredzē-
juši, bet uz svešas, tomēr par 
laimi arī uz tās bija gaiss un 

varējām brīvi elpot. Tad seci-
nājām, ka puse no līdzpaņem-
tajām lietām piezemēšanās 
laikā bija pazudušas vai sabo-
jājušās. Nācās iztikt ar to, kas 
bija palicis. 
 Pirmais solis bija tuvākās 
apkārtnes izpēte. Izveidojām 
savas izlūklidmašīnas no pu-
tuplasta un visi kopīgi laidām 
tās gaisā, lai izpētītu, kādi 
laikapstākļi valda uz šīs pla-
nētas. Drīz pēc tam atradām 
derīgo izrakteņu vietu. Sa-
montējām makšķerei līdzīgu 
elektronisko “roku”, ar kuras 
palīdzību varējām izcelt gar-
šīgos derīgos izrakteņus un 
draudzīgi tos sadalījām. Kad 
secinājām, ka laiks ir mierīgs 
un silts, sūtījām ekspedīciju 
tālākai planētas izpētei. 
 Grupa atklāja neizprota-
mus gaismas starus, ko raidī-
ja kāda citplanētiešu iekārta. 
Secinājām, ka planēta ir ap-

dzīvota. Atgriežoties uz bāzi, 
sastapāmies ar naidīgi noska-
ņotiem citplanētiešiem, kuri 
mūs apmētāja ar dīvainām 
spīdīgām bumbām. Par laimi, 
neviens no ekspedīcijas dalīb-
niekiem necieta, bet mums nā-
cās paslēpties kādā klints ie-
dobumā. Pretoties nevarējām, 
jo visi ieroči bija gājuši zudībā 
piezemēšanās laikā. No aug-
stās klints tomēr ieraudzījām 
mūsu bāzi, bet sakaru nebija, 
tāpēc ar visurgājēja palīdzību 
mums atsūtīja vadus, bateriju 
un kabatas lukturīti. No tiem 
ātri samontējām ierīci, ar ku-
ras palīdzību varējām noraidīt 
Morzes signālus. Otra grupa 
bija atradusi citu kalna taku, 
pa kuru veiksmīgi apgājām 
naidīgos citplanētiešus un ar 
lielu prieku sirdīs satikāmies 
ar pārējiem grupas dalībnie-
kiem. 
 Pa to laiku tehniķiem bija 

izdevies sazināties ar Zemi, 
un no kosmodroma izlido-
ja lidaparāts, kas mūs visus 
sveikus un veselus nogādāja 
atpakaļ mājās. 
 Ir daži secinājumi, kas jā-
ņem vērā pēc šīs ekspedīci-
jas. Noteikti daudz lielāka 
uzmanība jāpievērš ekspe-
dīciju tehniskajam nodroši-
nājumam. Ļoti grūti bija tikt 
galā ar Morzes tekstiem. Tas 
nav tik vienkārši, kā liekas. 
Ir nepieciešama nopietnāka 
sakarnieku sagatavošana. Nā-
kamajām ekspedīcijām nepie-
ciešami labi tehniķi, kuri māk 
izveidot izdzīvošanai nepie-
ciešamās lietas no viegli pie-
ejamiem materiāliem.
 Turpmākais darbs. No	de-
cembra	 Līgatnes	 novada	
Sporta	 centrā	 notiek	 teh-
niskās	 jaunrades	 nodarbī-
bas,	kur daži no dalībniekiem 
jau parādījuši pirmos sasnie-

gumus. Pašu rokām pagata-
votas lidmašīnas, ko var rai-
dīt tālāk nekā tās, kas bija 
pieejamas ekspedīcijas laikā. 
Ir uzsākta aerodinamikas ap-
mācība. Pie viena arī labojam 
un remontējam vecās radiova-
dāmās tehnikas, kas bija no-
mestas skapī un gaidīja savu 
nonākšanu atkritumu kontei-
nerā. Tomēr pirmā ekspedīci-
ja pierādīja, ka arī šīs ierīces 
var palīdzēt izdzīvošanā uz 
nepazīstamas planētas. 
 Ar katru nodarbību mūsu 
spēki aug, ar katru reizi mēs 
esam vairāk un vairāk. Bet	
vēl	mūsu	komanda	līdz	ga-
lam	 nav	 nokomplektēta,	
un	 mēs	 gaidām	 tieši	 tevi	
katru	 pirmdienu	 no	 14.00	
līdz	17.00	Līgatnes	novada	
Sporta	centrā.

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes Sporta centra 

vadītājs

Sporta centrā tehniskās jaunrades pasākums Dzirkstele
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2017. gada 18. janvārī.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem.

Novembrī	Līgatnes	
novadā	piedzimušas	
trīs	meitenītes	un	

divi	puisīši:
Adriāna,	Anna,	Alise,	Pēteris	un	Klāvs.

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

Nekad no rudens mākoņiem
Nav tik daudz tumšu skumju lijis.
Nekad vēl vējš zem debesīm
Tik nežēlīgs un ass nav bijis.
       (F. Bārda)

Novembrī	mūžībā	aizgājuši:
Gunārs	Kamšs		1.	novembrī
Imants	Priedītis	–	8.	novembrī
Roberts	Celmiņš	–	12.	novembrī
Visvaldis	Andrejs	Jaunzems	–	

22.	novembrī
Andris	Danovskis	–	22.	novembrī
Marta	Ūdre	–	24.	novembrī

Zoja	Mūrmane	–	29.	novembrī
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien 
Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs.” 

(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā 
notiks 24.	decembrī	plkst.	17. Ar mūziku mūs priecēs Cēsu 
jauktais koris “Vidzeme”. Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs au-
tobuss (“Elvi” 16.00, “Zvaniņi” 16.10, Gaujasmala 16.25, Centrs 
(pie dīķa) 16.30, Spriņģi 16.35, Ķempji 16.45). Visi mīļi aicināti.

Ķempju	evaņģēliski	luteriskā	draudze,	www.kempji.lv

Ziemassvētku vakara 
dievkalpojums

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās
Un tev silti vienmēr būs
      (A. Straube)

Izsakām	visdziļāko	līdzjūtību	
Verai	Greblei,	tēvu	mūžībā	pavadot.

Pašvaldības aģentūras «Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs» kolektīvs

 Līgatnes bērnudārza bērni cītīgi gatavojas Ziemassvētku pasākumiem, mācās dzejoļus, 
dziesmas, dejas un ļoti gaida ciemos Ziemassvētku vecīti. Uz Ziemassvētku pasākumiem 
bērnudārzā aicinām visus, kuri vēlas būt kopā ar saviem bērniem šajā skaistajā 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā.
 Lai pasākumi izdotos, būsim saprotoši un iejūtīgi cits pret citu, 
ļausim svētku prieku izbaudīt ikvienam!
	 Pasākumu	norises	laiki:
	 	 v 19. decembrī plkst. 15.30 Zaķēnu grupai
	 	 v 19. decembrī plkst. 17.00 Pelēnu grupai
	 	 v 20. decembrī plkst. 16.00 Ežuku grupai
	 	 v 21. decembrī plkst. 15.30 Bitīšu grupai
	 	 v 21. decembrī plkst. 17.00 Pūcīšu grupai
	 	 v 22. decembrī plkst. 15.00 Lapsēnu grupai
	 	 v 22. decembrī plkst. 17.00 Lācēnu grupai
	 	 v 23. decembrī plkst. 15.30 Vāverēnu grupai

Sirsnīgu	un	miera	pilnu	
Ziemassvētku	gaidīšanas	laiku	vēl	
visi	bērnudārza	bērni	un	darbinieki!

Ziemassvētki 
Līgatnes bērnudārzā

Līdz	23.	decembrim Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē 

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ. 
Darba laiks: darbdienās 9.00 - 17.00; sestdienās, svētdienās 10.00 - 15.00.  

Sīkāka informācija: www.ligatne.lv  
www.facebook.com/Notikumi-Līgatnes-novadā

http://www.kempji.lv
http://www.ligatne.lv
http://www.facebook.com/Notikumi-L%C4%ABgatnes-novad%C4%81

