
Ar smaržīgiem ziediem vasara nāk, 
Tā katru mūs ņem aiz rokas.
No ligzdas putnēni izlidot sāk –
Tiem vēlējums – Labi lai sokas!

30. un 31.maijs Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes lie-
lākajiem audzēkņiem, kuri šajā mācī-
bu gadā apmeklēja sešgadīgo bērnu 
apmācību, bija īpašas svētku dienas. 
30.maijā pirmsskolas izglītības iestā-
des ēkā Augšlīgatnē, Sporta ielā 14, 
bet 31.maijā pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Līgatnē, Gaujas ielā 7, 
mūsu lielie bērni – 13 no tiem Augš-
līgatnē un 8 – Līgatnes pilsētā – tei-
ca atvadas bērnudārzam. Šī bija viņu 
pirmā izlaiduma diena, kurā viņus 
sveikt bija ieradušies paši tuvākie 
un mīļākie cilvēki – vecāki, vecvecāki, 
māsas un brāļi, tuvākie draugi un radi. 
Ikviens bērnudārza darbinieks bija 
iesaistīts izlaidumu organizēšanā, 
ikviens šo dienu saviem audzēkņiem 
vēlējās padarīt neaizmirstamu un 
pārsteigumu pilnu, jo ikviens bērns, 
aizejot no bērnudārza, paņem mazu 
daļiņu mūsu sirds, ikviens bērns pa-
liek mūsu atmiņās.

Sirsnīgs paldies absolventu vecā-
kiem par pateicības vārdiem un laba 
vēlējumiem, kā arī par sagādātajiem 
pārsteigumiem, ko veltījāt mums – 
bērnudārza darbiniekiem.

Veiksmīgas skolas gaitas novēlam:
• pirmsskolas izglītības iestādes 

Augšlīgatnē, Sporta ielā 14, absol-
ventiem:

Aleško Fēbei Gabijai,
Baltānovam Mārcim,
Hamčanovskai Paulai,
Ķiņķerim Rolandam,
Leikartei Signei,
Lielmanim Kārlim,
Martiņivai Alisei,
Mudulim Jēkabam,
Nordvigam Kristoferam,
Priedītim Tomasam Ralfam,
Trallei Anetei,
Viļumam Kristiānam,
Vizulei Elisei,

• pirmsskolas izglītības iestādes 
Līgatnē, Gaujas ielā 7, absolven-
tiem:
Čemmei Undīnei,
Ķinnem Kristapam,
Ķinnem Raivo,

Mieriņai Kristīnei,
Mihļeņovam Romānam,
ozolai Laurai,
Ramānam Endijam,
Vidiņam Kasparam.

Paldies skolotājām un skolotāju 
palīdzēm, kuras pašaizliedzīgi un 
radoši strādāja, sagatavojot šos 
bērnus skolai, – Silvijai Rijniecei, 
Lailai Kisļickai, Veronikai Akmenei, 
Ivitai Neibergai, Vitai Siliņai, Zanei 
Kalniņai, Ņinai Jeromānei, Nonetai 
Baumanei.

Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja
Gunita Liepiņa  
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 22.augustā.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv. 
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. „Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var 
apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus 
par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. 

Vasarā

Īpa��� g���������:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Gaišas domas, priecīgu 
prātu un stipru veselību, 

jūnija jubilār!

P��e�ī�u� ��ē��u�!

Lai viss, kas pa gadu krājies, – 
Dusmas, rūgtums un naids – 
Sadeg ar gaišu liesmu
Un kopā ar dūmiem gaist.
Lai vīstošu Jāņu zāļu smaržā
Sirds noreibst un samulst prāts.
Šai naktī lai visa kā gana,
Pat ja bagātīgs galds nav klāts.
Lai priecīgi tiem, kas ir kopā,
Lai skumji nav tam, kas viens,
Jo šonakt mūs visus saista
Kāds neredzams pavediens.
Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz.

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde aicina vecākus līdz 
2013.gada 1.jūlijam pieteikt bērnus, kuri vēl nav uzņemti rindā, bet 

kuriem no 2013.gada 1.septembra nepieciešama vieta Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādē.

Vadītājas Gunitas Liepiņas pieņemšanas laiki:
Augšlīgatnē, Sporta ielā 14:

Pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00
Trešdienās no plkst.7.30 līdz 10.00

Līgatnē, Gaujas ielā 7:
Pirmdienās no plkst.7.30 līdz 10.00

Trešdienās no plkst.14.00 līdz 18.00
Piektdienās no plkst.7.30 līdz 10.00

Nepieciešamības gadījumā iespējams vienoties par citu tikšanās laiku, 
iepriekš piesakoties pa tālruni 28661216.

PAZIŅOJUMS

Pirmais izlaidums – īpaši svētki!
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Lilita Bahare
Jevgenija Harlamova

Bruno Kauliņš
Uldis Ķepītis

Baiba Pīpkalēja
Dainis Vīksne

Jānis Zicmanis
Māra Daldere

Valērijs Dimitrenko
Māris Liepa

Jānis Mūrmanis
Aleksandrs Novikovs

Anita Strode
Ludmila Korņilova

Antons Stabulnieks
Anastasija Šveice

Marija Blocka
Skaidrīte Kalniņa

Valija Kupča
Vasilijs Mihļenāts
Andrejs Mūrnieks
Dagmāra ozoliņa

Vera ozoliņa
Solveiga Rotberga

Aivars Skuja
Pēteris Zvirbulis

Maiga Eriksone
Valentīns Pluto

Andris Raudzeps
Rasma Vanaga

Ženija Baumane
Vija Bērziņa

Ingrīda Nežborte
Līna Peļņa

Pēteris Maņšins
Ausma ozolniece

Genovefa Martinova
ojārs Palejs

Nikolajs Senkāns
Albertīne Zeltiņa

Jānis Kupčs
Jānis Sika

Vilija Petroviča
Biruta Druvkalne

Dzintra Šveice
Brigita Kauliņa

Ausma Mūrmane
orests Balodis
Daila Brante
Marija Deģe

Elena Venckus
Leo Balodis

Vasarā

Mazie gaviļnieki – Kristaps Ķinne, Romans Mihļeņovs, Kaspars Vidiņš, Endijs Ramāns, Raivo Ķinne, Undīne Čemme, Laura ozola, 
Kristīne Mieriņa – ar skolotājām Ivitu Neibergu, Gunitu Liepiņu, Veroniku Akmeni un skolotāja palīdzi Nonetu Baumani, kā arī 
bijušo Līgatnes novada domes priekšsēdētāju Aināru Šteinu.

Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.

Līksmu līgošanu vēl
Līgatnes 

novada dome
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2013.gada 1.jūnija  
pašvaldību vēlēšanās 
ievēlētie deputāti  
Līgatnes novadā:
1. Ainārs Šteins – 1252 balsis – 

partija „Vienotība”,
2. Guntars Pīpkalējs – 949 balsis – 

VA „Līgatnei”,
3. Gunita Liepiņa – 912 balsis – 

partija „Vienotība”,
4. Pēteris Lideris – 885 balsis – 

partija „Vienotība”,
5. Rihards Vidzickis – 867 balsis – 

partija „Vienotība”,
6. Guntis Zicmanis – 762 balsis – 

VA „Līgatnei”,
7. Jurijs Daģis – 749 balsis –  

VA „Līgatnei”,
8. Viktors Cīrulis – 736 balsis –  

VA „Līgatnei”,
9. Egils Kurpnieks – 221 balss –  

VA „Mēs Līgatnei”.  

1.daļa
Izskatītie jautājumi:
1. Balsu skaitīšanas komisijas iz-

veidošana.
Izveidot Balsu skaitīšanas ko-
misiju šādā sastāvā: Rita Deiča, 
Līvija Andersone, Iveta Viļum-
sone.

2. Novada domes priekšsēdētāja 
vēlēšanas.
Ievēlēt deputātu GUNTARU 
PĪPKALĒJU par Līgatnes nova-
da domes priekšsēdētāju.

2.daļa
Izskatītie jautājumi:
1. Līgatnes novada domes  

priekšsēdētāja vietnieka vēlē-
šanas.

Par Līgatnes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku iecelt 
deputātu Viktoru Cīruli.

2. Līgatnes novada domes pastā-
vīgo komiteju izveidošana un 
deputātu ievēlēšana komiteju 
sastāvā.
Apstiprināt Līgatnes novada 
domē četras pastāvīgi darbo-
jošās komitejas, šādā deputātu 
sastāvā:
Līgatnes novada domes Finanšu 
komiteju 5 cilvēku sastāvā: Egils 
Kurpnieks, Guntars Pīpkalējs, 
Jurijs Daģis, Pēteris Lideris, Vik-
tors Cīrulis.
Līgatnes novada domes Sociālās 
aprūpes un veselības aizsardzī-
bas komiteju 3 cilvēku sastāvā: 
Ainārs Šteins, Egils Kurpnieks, 
Guntis Zicmanis.

Līgatnes novada domes Izglītī-
bas, kultūras, sporta un jaunat-
nes komiteju 3 cilvēku sastāvā: 
Gunita Liepiņa, Guntis Zicmanis, 
Rihards Vidzickis.
Līgatnes novada domes Ekono-
miskās un teritoriālās attīstības 
komiteju 3 cilvēku sastāvā: Gun-
tars Pīpkalējs, Rihards Vidzickis, 
Viktors Cīrulis.

3. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas amatpersonu paraksta tiesī-
bām.
Noteikt, ka Līgatnes novada 
domē no 2013.gada 14.jūnija pir-
mās paraksta tiesības ir:
Līgatnes novada domes priekš-
sēdētājam Guntaram Pīpkalē-
jam;
Līgatnes novada domes priekš-
sēdētāja prombūtnes laikā Lī-

gatnes novada domes priekš-
sēdētāja vietniekam Viktoram 
Cīrulim.
Noteikt, ka Līgatnes novada 
domē otrās paraksta tiesības ir 
Finanšu un grāmatvedības noda-
ļas vadītājai, galvenajai grāmat-
vedei Gitai Ķikutei.

4. Par Līgatnes novada domes iz-
pilddirektora Guntara Pīpkalēja 
atbrīvošanu no amata.
Atbrīvot Guntaru Pīpkalēju, no 
Līgatnes novada domes izpilddi-
rektora pienākumu pildīšanas ar 
2013.gada 14.jūniju.

5. Par Līgatnes novada pašval-
dības izpilddirektora iecelšanu 
amatā.
Ar 2013.gada 14.jūniju iecelt Lī-
gatnes novada domes izpilddi-
rektora amatā Egilu Kurpnieku. 

Juris Saukāns

Pagājušās nedēļas pēdējā darba dienā Līgatnes nova-
da domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē ar piecām bal-
sīm „par” un četrām „pret” par Līgatnes novada domes 
priekšsēdētāju tika ievēlēts līdzšinējais izpilddirektors 
Guntars Pīpkalējs („Līgatnei”). Otrs kandidāts uz no-
vada mēra amatu bija līdzšinējais domes priekšsēdētājs 
Ainārs Šteins („Vienotība”).

Par novada domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts 
vēlētāju apvienības „Līgatnei” ceturtais numurs Viktors 
Cīrulis, savukārt par izpilddirektoru deputāti izvēlējās Egi-
lu Kurpnieku („Mēs Līgatnei”). Nākamajā domes sēdē, kas 
notiks 27.jūnijā, paredzēts, ka viņš noliks deputāta mandātu, 
lai strādātu šajā amatā, un viņa vietā domes sastāvā ienāks 
jauns deputāts – tehniski tai vajadzētu būt Baibai Pelsei, 
kura ieguva otru lielāko punktu skaitu no „Mēs Līgatnei” 
kandidātiem, ja vien Pelses k-dzei nebūs iebildumu (šī sa-
saukuma laikā viņa iesoļotu savas dzīves devītajā gadu des-
mitā un vienlaikus būtu vēl viena dāma visnotaļ vīrišķīgajā 
domes sastāvā).

Kā zināms, Līgatnes novada domes vēlēšanās vienādu 
balsu skaitu (4 deputātu mandāti) ieguva „Vienotība” un sa-
raksts „Līgatnei”. Savukārt „Mēs Līgatnei” domē ieņem vie-
nu deputāta krēslu, bet 5% barjeru šajās vēlēšanās Līgat-
nes novadā nepārvarēja vēlētāju apvienība „Vienmēr kalnā”. 
Faktiski šī situācija, kad novada mēra vēlēšanās bija viena 
izšķirošā balss (E.Kurpnieks), un šīs balss īpašnieks tika 
arī iecelts par izpilddirektoru pēc tam, kad ievēlēts novada 
domes priekšsēdētājs, liecina par to, cik nopietna ir bijusi 
konkurence uz tiesībām noteikt novada tālāko attīstību, ja 
reiz tika riskēts atbildīgo izpilddirektora amatu nodot de-
putātam, kuram nav lielas politiskās un pašvaldības darba 
pieredzes. Tiesa gan, kā uzsver E.Kurpnieka darba kolēģi te-
levīzijā, kur viņš līdz šim strādāja par operatoru, Kurpnieka 
k-gs ir ļoti inteliģents, rūpīgs un uzcītīgs, līdz ar to viņam 
bez bažām uzticēti atbildīgākie un sarežģītākie darbi, ar ku-
riem viņš spējis sekmīgi tikt galā.

Jāatzīmē, ka pirmajā jaunās domes sēdē, kas norisinājās 
Augšlīgatnes administratīvajā pašvaldības ēkā, valdīja vis-
notaļ saspringta atmosfēra. To gan mēģināja kliedēt ziemas 
makšķerēšanas eksperts, vairākkārtējais Latvijas čempions 
un arī aktīvs zemessargs, līdzšinējais deputāts un domes 
priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Lideris („Vienotība”), kurš 
ar sirsnīgu uzrunu un ziediem apsveica ar ievēlēšanu domē 
tobrīd vienīgo deputāti – dāmu, Līgatnes novada pirms-
skolas izglītības iestādes vadītāju Gunitu Liepiņu. Pēc tam 
P.Lideris turpināja savu uzrunu, nokauninādams gan depu-
tātus, gan pie reizes arī Līgatnes novada Vēlēšanu komisiju 
par to, ka novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas notiek 
dienā, kad visā valstī, godinot 1941.gada 14.jūnija deportā-
ciju upurus, karogi ir rotāti sēru lentēm. Šī uzruna komplektā 
ar P.Lidera personisko šarmu un harizmu iedzina deputātus 
mulsumā, un sekojošās amatpersonu vēlēšanas noritēja ar 
tādu kā sēru pieskaņu, kuru kliedēja vien dažas ik pa brīdim 

izteiktas kritiskas un vairāk sarakstam „Līgatnei” adresētas 
replikas.

Taču visas šīs norises nesatricināja Līgatnes novada 
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Vilni Gabliku un balsu 
skaitītājus, kuri savus pienākumus veica ar tik lielu rūpību, 
ka atsevišķi deputāti pārtraukumos paguva mierīgi iziet 
uzpīpēt un relaksēties vasaras saulītē. Pēc novada mēra 
ievēlēšanas sēdi turpināja vadīt Guntars Pīpkalējs, sekmīgi 
pārvarēdams satraukumu un cilvēciski ļoti saprotamo neēr-
tības sajūtu, kāda mēdz pārņemt agrākos padotos, kuri ir 
nobīdījuši pie malas savu līdzšinējo priekšnieku.

Guntars Pīpkalējs pēc ievēlēšanas novada domes 
priekšsēdētāja amatā atzina, ka, viņaprāt, šāds vēlēšanu 
iznākums bija skaidri prognozējams jau iepriekš. „Priekšsē-
dētāja vēlēšanas – kā bija, tā bija, arī iznākums nevarēja 
būt citāds, tādēļ arī varbūt bija neliela ažiotāža ap šo pir-
mo domes sēdi. Tie deputāti, kas bija ar mani vienisprātis, 
uzskata, ka domes darbā daudz kas ir jāmaina. Nepareizi 
ir bijis tas, ka man kā izpilddirektoram līdz šim nebija ne 
paraksta, ne līgumu slēgšanas tiesību, tas nebija normāli. 
Faktiski tas arī bija mudinājums man startēt šajās vēlē-
šanās,” – stāstīja G.Pīpkalējs. Vaicāts, vai tas nozīmē, ka 
jaunajam izpilddirektoram šādas tiesības būs, viņš atzina, 
ka, lai tas notiktu, vispirms būs nepieciešamas zināmas 
izmaiņas domes darbību reglamentējošajos dokumentos, 
tad izpilddirektors apstiprinātā budžeta ietvaros varēs 
strādāt pietiekami patstāvīgi. „Protams, jārēķinās arī ar 
to, ka E.Kurpniekam būs nedaudz jāiepazīst šis darbs, jo 
lielas pieredzes pašvaldības struktūrās viņam pagaidām 
nav,” atzina G.Pīpkalējs, paužot cerību, ka pēc stratēģisko 
jautājumu atrisināšanas, kāda ir priekšsēdētāja ievēlēšana, 
deputātiem sāksies ikdienas lēmumu pieņemšanas rutīna 
un tur, risinot konkrētus, iedzīvotājiem svarīgus sadzīves 
un saimnieciskus jautājumus, politiskiem balsojumiem un 
nevajadzīgām debatēm nebūs vietas. 

Kopš Līgatnes novada izveides 
pagājuši četri gadi, un paveiktā 
darba novērtējums ir pašvaldību 
vēlēšanas. Iepriekšējais periods 
bijis saspringtu notikumu un di-
namisku pārmaiņu laiks. Dziļākās 
ekonomiskās krīzes laikā, kad 
pašvaldībai, tāpat kā lielākajai 
sabiedrības daļai, ienākumi saru-
ka zem iztikas robežas, vajadzēja 
paveikt šķietami neiespējamo – iz-
veidot rīcībspējīgu un uz attīstību 
orientētu pašvaldību.

To, ka daudzās jomās esam starp 
labākajiem, apliecina mūsu un citu 
pašvaldību darbinieku pieredzes 
apmaiņas vizītes. To apliecina gan 
vienkārši cilvēki, kas apmeklē no-
vadu kā ciemiņi, gan prominenti 
ārvalstu diplomāti, kas savu iepa-
zīšanās vizīšu laikā aizvien biežāk 
izvēlas apmeklēt Līgatni.

Mēdz teikt – nekļūdās tie, kas 
neko nedara. Atzīstu, ka pašvaldī-
bas darbā kļūdas bijušas. Veidojot 
novada struktūru un darot ikdie-
nas darbus, daudzas lietas vaja-
dzēja izdomāt pašiem, veidot no 
jauna. Daudzreiz nebija, kam lūgt 
padomu un palīdzību. Bet tā notiek 
visur. Svarīgākais ir darīt, labot 
kļūdas un virzīties uz priekšu!

Pateicos līgatniešiem par ak-
tivitāti pašvaldības vēlēšanās. 
Esmu gandarīts, ka manis pārstā-
vētajam politiskajam spēkam un 
man personīgi devāt visaugstāko 
novērtējumu. Rezultāts nav vie-
na cilvēka vai domubiedru grupas 
sasniegums. Šis ir visu līgatniešu 
kopējā darba rezultāts. Paldies! 

Dziļā cieņā,  
Ainārs Šteins 

* * * * *
Līgatnes novada dome (reģistrā-

cijas numurs: 90000057333, juridiskā 
adrese: Spriņģu iela 4, Līgatne, Lī-
gatnes novads, LV–4110, telefons/
fakss 64153176; e-pasts novadado-
me@ligatne.lv) izīrē dzīvokli:

Adrese: „Skaļupes–1”, dz. Nr.27, 
Skaļupes, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads, LV–4110;

Platība: 53,6 m2;
Īres izmaksas: Ls 0,24 – 1m2; sa-

karā ar mājas renovāciju turpmāk 
īres maksa Ls 0,64 – 1m2;

Komunālie maksājumi: Ls 73 
mēnesī (aprēķins vienai personai, 
ieskaitot apkures, karstā un auk-
stā ūdens, kanalizācijas, atkritumu 
izvešanas maksājumus, teritorijas 
apkopšanu un elektrības patēriņu 
koplietošanas telpās);

Minimālais izīrēšanas termiņš: 1 
gads;

Maksimālais izīrēšanas termiņš: 
12 gadi.

Zvanīt un interesēties pa 
tālr.64153118.

* * * * *
Līgatnes novada dome 

(reģistrācijas numurs: 
90000057333, juridiskā adrese: 
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgat-
nes novads, LV–4110, telefons/
fakss 64153176; e-pasts nova-
dadome@ligatne.lv) izīrē dzī-
vokli:

Adrese: Gaujas iela 12B, dz. 
Nr.5, Līgatne, Līgatnes no-
vads, LV–4110;

Platība: 42,8 m2;
Īres izmaksas: Ls 0,27 – 1m2; 

sakarā ar mājas renovāciju turp-
māk īres maksa Ls 0, 58 – 1m2;

Komunālie maksājumi: Ls 40 
mēnesī (aprēķins vienai perso-
nai, ieskaitot apkures, ūdens, 
kanalizācijas, atkritumu izveša-
nas maksājumus);

Minimālais izīrēšanas ter-
miņš: 1 gads;

Maksimālais izīrēšanas ter-
miņš: 12 gadi.

Zvanīt un interesēties pa 
tālr.64153118.

Līgatnes novada domes sēde 2013.gada 14.jūnijā, protokols Nr.7

Līgatnē mainās vietvara Cienījamie Līgatnes 
novada iedzīvotāji!

SLUDINĀJUMI

Jaunais domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs pēc ievēlē-
šanas pauda cerību, ka pēc stratēģisko jautājumu atrisināša-
nas deputātiem sāksies ikdienas lēmumu pieņemšanas rutī-
na un tur, risinot konkrētus, iedzīvotājiem svarīgus sadzīves 
un saimnieciskus jautājumus, politiskiem balsojumiem un 
nevajadzīgām debatēm nebūs vietas.
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Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu un „Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības 
likuma” 35.panta trešo un 
ceturto daļu 

Izdarīt Līgatnes novada domes 
2009.gada 30.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.04/09 „Līgatnes nova-
da pašvaldības pabalsti” (apstip-
rināts ar Līgatnes novada domes 
2009.gada 30.jūlija lēmumu (proto-
kols Nr.5, 17.§) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.2.punktu jaunā redakci-
jā: „3.2. Vienreizējs pabalsts LVL 
100,00 (viens simts un 00 santīmi) 
apmērā par katru jaundzimušo bēr-
nu:

3.2.1. tiesības saņemt pabalstu par 
katru jaundzimušo ir, ja viens 
no vecākiem ne mazāk kā div-
padsmit mēnešus pirms bērna 
reģistrācijas ir deklarējis savu 
pamata dzīves vietu Līgatnes 
novadā un arī jaundzimušā dzī-
vesvieta tiek deklarēta Līgatnes 
novadā; 

3.2.2. pabalstu piešķir, ja iesniegums 
saņemts viena mēneša laikā pēc 
bērna piedzimšanas, izņemot 
gadījumus, kad bērnam un mā-
tei bijusi nepieciešamība ilgstoši 
uzturēties stacionārā.”

 2. Izteikt 3.5.2.punktu jaunā re-
dakcijā: „3.5.2. Pabalstu piešķir, ja 
iesniegums un miršanas apliecības 
kopija iesniegta viena mēneša laikā 
pēc mirušās personas apbedīša-
nas.”

Sēdes vadītājs, Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājs A.Šteins   

Līgatnes novada 
domes sēde  
2013.gada 
23.maijā,  
protokols Nr.5 
Informatīvā daļa:

Līgatnes novada domes izpilddi-
rektora Guntara Pīpkalēja ziņojums 
par Valsts kontroles revīzijas ietei-
kumu ieviešanu.

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada pašval-

dības saistošo noteikumu 
Nr.14/44 „Par kārtību, kādā tiek 
izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai” apstiprinā-
šanu.

2. Par Līgatnes novada pašval-
dības saistošo noteikumu 

Nr.14/45 „Par sabiedrisko kārtī-
bu” apstiprināšanu.

3. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/46 „Gro-
zījumi Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.marta saistošajos 
noteikumos Nr.14/43 „Par kap-
sētu uzturēšanu un izmantošanu 
Līgatnes novadā”” apstiprināša-
nu.

4. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Saulītes”, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes no-
vadā, ar apzīmējumu kadastra 
reģistrā 4262 009 0005 atsavi-
nāšanas procesa uzsākšanu un 
pārdevuma līguma noslēgšanu.

5. Par grozījumu Līgatnes novada 
domes 2012.gada 27.decembra 
lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes un tās struktūrvienību 
darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2013.gada 1.jan-
vāra” apstiprināšanu.

6. Par adreses maiņu telpu grupām 
(dzīvokļu īpašumiem) Stacijas 
ielā 1, Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā.

7. Par adreses maiņu telpu grupām 
(dzīvokļu īpašumiem) Nītaures 
ielā 7, Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā.

8. Par adreses maiņu telpu grupām 
(dzīvokļu īpašumiem) Nītaures 
ielā 9, Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā.

9. Par Līgatnes novada adrešu datu 
sakārtošanu atbilstoši apstipri-
nātajam „Līgatnes novada teri-
torijas plānojumam 2012.–2023.
gadam”.

10. Par zemes vienības – Pilsoņu 
iela 8, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
ar kadastra apzīmējumu 4211 
006 0027 – daļas iznomāšanu.

11. Par grozījumu Līgatnes no-
vada domes 2012.gada 27.de-
cembra lēmumā „Par Līgatnes 
novada domes un tās struktūr-
vienību darbinieku štata saraks-
tu un atalgojumu no 2013.gada 
1.janvāra” apstiprināšanu.

12. Par Līgatnes pārceltuves mak-
sas pakalpojumu noteikšanu.

13. Par daļējas vai pilnīgas kavēju-
ma naudas dzēšanu.

14. Par grozījumu Līgatnes nova-
da domes 2012.gada 27.decem-

bra lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes un tās struktūrvienību dar-
binieku štata sarakstu un atalgo-
jumu no 2013.gada 1.janvāra” ap-
stiprināšanu.

15. Par Līgatnes novada izglītības 
iestāžu izglītojamo un pedagogu 
apbalvošanu.

16. Par personu iekļaušanu Palī-
dzības reģistrā saskaņā ar Līgat-
nes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, 
kādā Līgatnes novadā tiek snieg-
ta pašvaldības palīdzība dzīvokļa 
jautājumu risināšanā un reģistrē-
jamas personas, kurām izīrējamas 
pašvaldībai piederošās vai tās no-
mātās dzīvojamās telpas”.

17. Par „Siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodikas, klientiem kam pakal-
pojumu nodrošina Līgatnes nova-
da domes Komunālo pakalpojumu 
un teritoriju labiekārtošanas noda-
ļa” apstiprināšanu.

18. Par „Ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumu tarifu aprēķi-
nāšanas metodikas klientiem, kam 
pakalpojumu nodrošina Līgatnes 
novada domes Komunālo pakalpo-

jumu un teritoriju labiekārtošanas 
nodaļa” apstiprināšanu.

Līgatnes novada  
domes ārkārtas  
sēde 2013.gada 
31.maijā,  
protokols Nr.6

Par Līgatnes novada domes 
dalību Eiropas Kopienas vides fi-
nanšu apakšprogrammas „LIFE+ 
Vides politika un pārvaldība” pro-
jektā „Integrēta pieeja zālāju dzī-
votspējai (LIFE Viva Grass!)”.

Ar Līgatnes novada domes 
sēdes lēmumiem var iepazīties 
Līgatnes un Augšlīgatnes pakal-
pojumu centros, kā arī novada 
mājas lapā www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas vadī-

tāja Ilze Goba  

DoMES SĒDES

SAISToŠIE NoTEIKUMI

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/40 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009.gada 30.jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.04/09 „Līgatnes novada pašvaldības pabalsti””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/39 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2010.gada 25.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.33/10 „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Līgatnes novadā””

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes  2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.3, 19.§)

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 2013.gada 28.marta sēdes lēmumu (prot. Nr.3, 18.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta trešo, ceturto un piekto 
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā” 14.panta 
sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 
panta otro daļu,  Ministru kabine-
ta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4.punktu

Izdarīt Līgatnes novada domes 
2010.gada 25.novembra sais-

tošajos noteikumos Nr.33/10 
„Par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Līgatnes novadā” 
(apstiprināts ar Līgatnes nova-
da domes 2010.gada 25.novem-
bra lēmumu (protokols Nr.33, 
10.§) grozījumus, izsakot punk-
tus šādā redakcijā:

„16. Brīvpusdienas pēc Dienesta 
lēmuma pieņemšanas tiek pie-
šķirtas:
16.1. šo noteikumu 15.1.punktā 

minētajai mērķgrupai uz pie-

šķirtā trūcīgas ģimenes (māj-
saimniecības) statusa laiku;

16.2. šo noteikumu 15.2. un 
15.3.punktā minētajām mērķ-
grupām no nākamā mēneša 
pirmās mācību dienas līdz 
kārtējā mācību pusgada 
pēdējai mācību dienai. Sā-
koties jaunam mācību pus-
gadam, ģimenei ir atkārtoti 
jāiesniedz dokumenti, lai iz-
vērtētu tiesības saņemt brīv-
pusdienas.

26. Tiesības saņemt pabalstu ve-
selības aprūpei ir:

26.1. trūcīgai personai (1 personas 
mājsaimniecība) ne vairāk kā LVL 
40,00 (četrdesmit lati) gadā;
26.2. trūcīgām ģimenēm (2 un vai-

rāk personu mājsaimniecība) ne 
vairāk kā LVL 60,00 (sešdesmit 
lati) gadā;

29. Lai saņemtu 27.punktā minētos 
pabalstus, Dienestā jāiesniedz 
iesniegums, izziņa par saviem un 
apgādnieku ienākumiem, medicī-

niskos izdevumus apliecinoši do-
kumenti (izziņas par pakalpojuma 
saņemšanu, recepšu kopijas, pirku-
mu un maksājumu apliecinoši do-
kumenti, kas sagatavoti atbilstoši 
likumam „Par grāmatvedību”), kas 
izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā.”

Sēdes vadītājs,
Līgatnes novada domes  

priekšsēdētājs A.Šteins   

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Spēkā esošo Līgatnes novada domes 2010.gada 
25.novembra saistošo noteikumu Nr.33/10 „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Līgatnes novadā” (apstiprināts ar Līgatnes novada 
domes 2010.gada 25.novembra lēmumu (protokols 
Nr.33, 10.§) 16.punkta papildināšana ar 16.1. un 
16.2.apakšpunktu, 26.punkta dalījums 26.1., 26.2. un 
26.3.apakšpunktos un 29.punkta precizēšana.
Saistošos noteikumus nepieciešams papildināt, 
lai precizētu brīvpusdienu piešķiršanas termiņus 
dažādām mērķgrupām.
26.punkta dalījums trīs apakšpunktos nepieciešams, 
lai precizētu pabalsta saņēmēju mērķgrupas un 
maksimālo pabalsta summu katrai mērķgrupai.
29.punktā uzskaitīti dokumenti, kuri iesniedzami 
pabalsta saņemšanai.

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Grozījumi nepieciešami, lai precīzāk izvērtētu 
pabalsta nepieciešamību ģimenei (mājsaimniecībai) 
un noteiktu pabalsta saņemšanas periodu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumu daļu šie grozījumi 
būtiski neietekmēs.

4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav 

5. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām  

Nav

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
saistošo noteikumu projektu

Grozījumi veikti, ņemot vērā klientu ieteikumus.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Līgatnes novada domes saistošie notei-
kumi Nr.14/39 „Grozījumi Līgatnes  
novada domes 2010.gada 25.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.33/10 „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Līgatnes novadā””
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Eiropas jauniešu Ūdens parlamentā 
Latviju pārstāvam jau otro gadu, un 
agrā 11.maija rītā mūsu valsts delegā-
cijas pārstāvji – līgatnieši Monta Skra-
stiņa un Edgars Trubačs, valmierieši 
Madara Medne un Jānis Bērziņš, kā 
arī skolotāja Aija Ziediņa – devās garā 
lidojumā uz tālo Aizkaukāza valsti Ar-
mēniju. Tur, pie Sevana ezera, mums 
bija tas gods pārstāvēt savu valsti 
11. Eiropas jauniešu Ūdens parlamen-
tā, kura šī gada tēma bija saistīta ar 
ūdens pārvaldību. 

Ierodoties Armēnijā, pārsteidza 
skaistie kalni, daba un ciemati, kuros 
laiks šķita apstājies. Cilvēki Armēnijā ir 
ļoti viesmīlīgi un laipni, un, lai kur arī 
mēs devāmies, visi laipni aicināja pa-
runāties, jautāja, no kurienes esam, un 
piedāvāja ienākt arī iekšā mājās. Visu 
deviņu dienu laikā, kuras pavadījām 
Armēnijā, ne reizi neradās sajūta, ka 
kaut kas trūktu. Vienmēr kāds jau bija 
parūpējies par visām nepieciešamajām 
lietām. Piemēram, tajos rītos, kad va-
jadzēja doties uz Erevānu, lai piedalī-
tos atklāšanas vai noslēguma ceremo-
nijā, mūsu autobusiem tika piešķirts 
policijas eskorts, lai mēs visur nokļūtu 
laikā. Īpaši svarīga sajutos tad, kad 
Armēnijas premjerministrs Sargsyans 
katras valsts vienu pārstāvi (mani no 
Latvijas delegācijas) uzaicināja uz ofi-
ciālu pieņemšanu.

Parlamenta laikā bija iespēja iepazī-
ties ar citu tautu kultūrām, jo kopumā 
pārstāvētas tika 15 Eiropas valstis 
(Armēnija, Austrija, Bulgārija, Beļģija, 
Francija, Grieķija, Horvātija, Krievija, 
Latvija, Moldova, Nīderlande, Polija, 
Šveice, Vācija un Turcija), kā arī Ka-
nāda – īpašā viesa statusā. Bija ļoti 
interesanti mācīties armēņu un grieķu 
dejas, kā arī pagaršot ēdienus, kurus 
bija sagatavojuši katras valsts pār-
stāvji. Mēs parlamentāriešus cienājām 
ar šprotēm, ķimeņu sieru, rupjmaizi, 
zefīru, „gotiņkonfektēm” un Skaļupēs 
ražotajām augļu sukādēm.

Ekskursiju laikā bija iespēja ap-
skatīt ūdens attīrīšanas iekārtas, 
runāt ar pilsētu mēriem un vietējiem 
iedzīvotājiem, lai pārliecinātos, vai 
viedokļi un informētība par situāci-
ju saistībā ar ūdeni ir vienāda. Tikai 
tad sapratām, ka nākotnē tiešām 
kari varētu būt dzeramā ūdens dēļ 
un mums Latvijā jābūt ļoti laimī-
giem, ka dzeramā ūdens pietiek. 
Pārsteidzoši, ka Armēnijā ceļā no 
piegādātāja līdz patērētājam ir novē-
rojami ūdens zudumi 80% apmērā un 
mazākajās pilsētās joprojām ūdens 
ir tikai dažas stundas dienā vai arī ik 
pārdienas. Mums bija grūti saprast 
to, ka tiek veikti nelegāli pieslēgu-
mi pie ūdensvadiem un zagts ūdens. 
Uzzinājām, ka arī Grieķijā 20% ūdens 
tiek nozagti.

Tika izspēlētas lomu spēles, lai 
saprastu, kā ir būt pilsētas mēram, 
tūrisma kompānijai, ūdens apsaim-
niekotājam vai zemniekam tajā brīdī, 
kad pilsētā ir problēma un nepiecie-
šams atrast risinājumu, ar kuru būtu 
apmierināti visi. Parlamenta noslē-
gumā tika izveidota oficiāla dekla-
rācija, ar kuru tiks iepazīstinātas 
visas pašvaldības. Parlamenta laikā 
izveidojām kopīgu projektu ar Horvā-
tiju, kura ietvaros taps sešu multip-
likācijas filmu cikls bērniem saistībā 
ar ūdens problēmām. Tā nosaukums 

būs „Hello, I’m water!” („Sveiki, 
esmu ūdens!” – tulk. no angļu val.).

Zinu, ka visvairāk no šī visa pasā-
kuma mums nepatika tieši pēdējais 
vakars, kad bija jādodas projām. Dele-
gācijas viena pēc otras pameta mūsu 
brīnišķīgo viesnīcu Sevana ezera 
krastā, un bija grūti saprast, ka nāka-
majā rītā pamostoties vairs nevarēs 
visus sveicināt pie brokastu galda un 
apspriest iepriekšējā vakara notiku-
mus un lēmumus. Asaras, apskāvieni 
un solījumi braukt ciemos bija neat-
ņemama atvadīšanās procesa sastāv-
daļa.

Ļoti ceram, ka izdosies īstenot 
kopprojektu ar Horvātiju, kā arī 
pievērst jaunatnes un pašvaldību 
uzmanību ūdens problēmām ne 
tikai Līgatnē, bet arī citur Latvijā un 
pasaulē!

Gribu pateikt lielu paldies Līgatnes 
novada vidusskolas skolotājai Aijai 
Ziediņai, kura mums deva šo brīnišķī-
go iespēju piedalīties 11. Eiropas jau-
niešu Ūdens parlamentā. Šī bija tie-
šām nenovērtējama pieredze un jaunu 
kontaktu veidošana, kas noderēs visa 
mūža garumā! Paldies arī Līgatnes 
novada pašvaldībai par atbalstu!

Monta Skrastiņa,
11.Eiropas jauniešu Ūdens  
parlamenta dalībniece   

Vienkoču parka pārstāvji, ņemot līdzi savas lai-
vas, 8.jūnijā devās uz Soomā nacionālo parku Igau-
nijā, lai piedalītos kopīgā vienkoču laivu braucie-
nā – seminārā. Uzaicinājums uz šo pasākumu tika 
saņemts jau pagājušās ziemas vidū pēc tam, kad 
bijām piedalījušies vienā no vienkoču laivu izga-
tavošanas pasākumiem Soomā nacionālajā parkā 
2012.gada rudenī.

Igaunijā vienkoču laivu taisīšanas tradīcijas 
ir pamatīgāk saglabājušās nekā pie mums, bet 
igauņu speciālisti vēlējās iepazīties arī ar mūsu 
tradīcijām. Semināra pirmā daļa aizritēja, veicot 
kopīgu distanci pa trīs upēm, un vakarā noslēdzās 
ar prezentācijām par vienkoču laivām Igaunijā un 
Latvijā. otrā dienā igauņu meistari dalījās praktis-
kā pieredzē tajā, kā izvērstajām vienkoču laivām 
veidot ribas.

Septembrī organizēsim kopīgu vienkoču laivu 
braucienu pa Gauju. Šī Vienkoču parka komandai 
bija ne tikai iespēja nostiprināt draudzību ar igau-
ņu meistariem un ekotūrisma pārstāvjiem, bet tā 
ir arī sadarbība starp diviem izcilākajiem tūrisma 
galamērķiem Eiropā (starp Līgatni un Soomā na-
cionālo parku).

Vienkoču parka veidotājs  
Rihards Vidzickis   

ZIŅAS NO LĪGATNES NOVADA VIDUSSKOLAS
Ir apkopoti 2012./2013.mācību 

gada mācību darba rezultāti, gūtie 
sasniegumi parāda to, ka Līgatnes 
novada vidusskolā mācās gudri, 
apķērīgi, talantīgi un vispusīgi at-
tīstīti bērni, kuri pagūst piedalīties 
dažādos konkursos, skatēs, olim-
piādēs, sporta sacensībās, kā arī 
dejo deju kolektīvā, dzied korī un 
spēlē teātri. Priecājamies par kat-
ru skolēnu, kurš ar ieguldīto darbu 
un pozitīvo attieksmi rūpējas par 
Līgatnes novada vidusskolas labo 
slavu. Mācību gadu ar labām un 
teicamām sekmēm noslēdza 105 
skolēni. Tie ir:

1.a klase: Sabīne Bērziņa, Patrīci-
ja Nora Blūmentāle, Alise Driviniece, 
Anastasija Kuzmina, Katrīna Leima-
ne, Emīls Pīlēģis, Sanija Poceviča, 
Viktorija Ragauska, Marta Razāne, 
Anna Roma, Karīna Vidiņa;

1.b klase: Kristena Anna Bauma-
ne, Markuss Evertovskis, Annija 
Paula Meņģele, Kristiāna Plūme, 
Gerda Anita Visocka, Kristiāna Vi-
viāna Vīksniņa, Nadīna Kalniņa;

2.a klase: Anastasija Baurda, Jā-
nis Bērziņš, Kristaps Humpārovs, 
Arlita Kalniņa, Gerda Kurpniece, 
Elizabete Daniela Šķute, Marta Šū-
mane;

2.b klase: Samanta Bērziņa, 
Katrīna Dorogova, Daniels Kono-
novs, Ričards Ralfs Vīksniņš;

3.a klase: Aleksis Čajanovs, Sa-
bīne Driviniece, Dāvis Mieriņš, Pau-
la Pīlēģe, Valters Vasiļjevs, Kārlis 
Vinķelis;

3.b klase: Paula Bikše, Justīne 
Amanda Bille, Sanija Grigorjeva, 
Ance Evelīna Meņģele, Artūrs Stum-
burs, Agnese Zaperecka, Roberta 
Užule;

4.a klase: Tomass Bērziņš, Kris-
tiāns Krists Janitēns, Arnis Kal-
nietis, Linass Leja, Niks Mūrmanis, 
Andis Indriķis Preiss, Edgars Pēteris 
Vilciņš, Rihards Zilgalvis;

4.b klase: Valērija Dorogova, Nor-
berts Golubkovs, Elvija Jansone, 
Megija Amanta Kreitāle, Elvis Lap-
selis, Elīna Zaperecka, Zigfrīds Kris-
tians Zālmanis;

5.a klase: Kārlis Vanags, Anna 
Rijniece, Dāvis Kažemaks, Sabīne 
Medvedeva;

5.b klase: Andrejs Mudulis, Edu-
ards Vācers, Elīza Vaska, Kristena 
Cīrule, Aleksis Gabliks, Ingūna Sa-
marina;

6.a klase: Nikola Drēviņa, Monta 
Eglīte, Hanna Lagone, Linda Tralle;

6.b klase: Dāvids Aumeisters, 
Anete Hamčanovska, Melisa 
Kronberga, Sindija Zaharāne, Beāte 
Liepiņa-Dandena;

7.a klase: Emīlija Krista Grava, 
Aleksandra Hiļčuka, Anete Vinķele, 
Marks Kauls, Egija Linda Nežborte;

7.b klase: Annija Sirlaka, Dāvis 
Jānis Pipirs, Monika Blocka;

8.a klase: Agute Klints, Līga Īza-
ka;

8.b klase: Samanta Baumane, 
Aigars Birkenfelds, Vivita Brasliņa, 
Ina Mihļeņova, Renāte Strelevica, 
Amanda Linde;

9.a klase: Patrīcija Bērziņa, Ga-
tis Dzērve, Dana Kozlovska, Mārcis 
Malkausis, Marta Ramule;

9.b klase: Linda Ločmele, Aleksa 
Vihlo;

11.a klase: Zane Treifelde, Anete 
Dzērve;

12.klase: Ieva Ābeltiņa, Līga 
Griezne, Inga Krieviņa, Sniedze 
Vīksniņa.

Paldies skolēnu vecākiem un vi-
siem pedagogiem par ieguldīto dar-
bu! Novēlu visiem saulainu vasaru, 
labi atpūsties, lai ar jauniem spē-
kiem varētu uzsākt nākamo mācību 
gadu!

Līgatnes novada vidusskolas 
direktores vietniece mācību darbā

Ilga Gablika   

Līgatnieši 11. Eiropas jauniešu Ūdens parlamentā Sasniegumi mācībās

Vienkoču parka komanda  
ciemojās Soomā  
nacionālajā parkā

Fo
to

: R
ih

ar
ds

 V
id

zi
ck

is

Projekta „Juriskonsulta piesaiste Līgatnes nova-
da domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai” 
Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/004 īstenošana tuvojas 
noslēgumam. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu juriskon-
sulta pienākumus līdz š.g. 13.jūlijam veic Daiga Gailīte, bet 
pēc termiņa beigām Līgatnes novada pašvaldība nodroši-
nās minēto amata vietas saglabāšanu vēl sešus mēnešus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 
9530,00 LVL, kuras 100% finansē Eiropas Sociālais fonds. 

Ar projekta realizāciju tiek sekmīgi īstenots tā mērķis – 
paaugstināta novada pašvaldības administratīvā kapaci-
tāte.

Informāciju sagatavoja Projekta koordinatore  
Vineta Lapsele  

Juriskonsulta pakalpojumi 
projekta ietvaros
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21.jūnijs ir saulgrieži, kad diena visgarākā un nakts – īsākā. Šajā dienā 
latvieši aplīgo un apdāvina zemi, kaimiņus, radus un draugus. Daba ir ļoti 
gudra, ne velti Līgo svētkiem piedien: VISA LABA JĀŅU ZĀLE, Ko PLŪC 
JĀŅU VAKARĀ. Šajā laikā jāplūc zāles un ārstniecības augi, kas aug ap 
māju, pēc tam tos lieliski var izmantot tējās un dažādos novārījumos, lai 
stiprinātu veselību.

21.jūnija vakarā saule tiek pavadīta uz neilgu laiku, iededzot uguni un 
to ar uguni atkal sagaidot. Šīs nakts rituālu maģiskais spēks ir auglības 
uzvara pār postu.

21.jūnijā Zanderu pļavā pavadīsim sauli, iekursim Jāņu ugunskuru, aplī-
gosim, izdziedāsim un izdejosim saules rotaļas kopā ar Ivetu un Vidvudu 
Medeņiem. Visa vakara garumā košos tautastērpos saulgriežus ielīgos 
jauktais koris „Līgatne” un tautas deju ansamblis „Zeperi”.  

19.maijā Ratniekos amatnieku 
saietā „Kaimiņu būšana” un no 23. 
līdz 30.maijam Līgatnes novada 
kultūras centra mazajā zālē varēja 
aplūkot izstādi „Rozes no pūralā-
dēm”. Siguldas un Līgatnes amat-
nieki un mākslinieki pusgada laikā 
bija iedvesmojušies no ziedu kara-
lienēm – rozēm – un darinājuši tās 
visdažādākajās rokdarbu un vizuā-
lās mākslas tehnikās.

Izstādē piedalījās Siguldas Māks-
lu skolas „Baltais Flīģelis” audzēkņi 
skolotāju Daces Melbārdes, Daces 
Viļumsones, Evas Brempeles, Agi-
tas Zālītes un Ievas Vanagas vadībā. 
Bērni rozes bija gleznojuši, zīmējuši, 
fi lcējuši, aplicējuši. Bērnu acīm ro-

zes bija gan maigas un ērkšķainas, 
gan karaliskas un vienkāršas.

Ar lielu iedvesmu bija strādājušas 
Siguldas dāmu kluba „Madaras” da-
lībnieces, tautas lietišķās mākslas 
studijas „Sigulda” dalībnieces un 
Līgatnes rokdarbnieces. Viņu pū-
ralādēs bija atradušās tamborētas, 
austas, izšūtas somas ar rozēm, 
adīti cimdi ar rozēm, šūtas čības 
ar rozēm, austa sega rozes krāsās, 
dekupēti trauki, adītas sīkrozītes, 
greznas kaklarotas un beretes len-
tīšu rožu šuvuma tehnikā, smalki 
izšuvumi krustdūrienā u.c. rokdarbi.

Liels prieks bija par to, ka, vēdi-
not savas pūralādes, daudzi atrada 
savu vecmāmiņu vai pat vecvecmā-
miņu izšūtos un tamborētos smal-
kos darbiņus – un visus ar rozēm.

Īpašs paldies Siguldas māks-
liniecei Zinaīdai Ceskei, kura bija 
atsūtījusi desmit lielas gleznas ar 
visdažādākajām rozēm. Māksliniece 
apmēram divus gadus glezno tikai 
rozes.

Kopumā izstāde priecēja ar lielu 
rožu dažādību. Vairāki skatītāji at-
zinīgi novērtēja gaumīgo un radošo 
izstādes iekārtojumu, par ko jāpa-
teicas izstādes iekārtotājām Diānai 
Gustavai, Ārijai Bērzei un Dainai 
Klints.

Ceram, ka tematiska rokdarbu 
izstāde kļūs par tradicionālu pava-
sara pasākumu. Nākamajā gadā da-
rināsim taureņus!

Dienas un interešu centra 
vadītāja Daina Klints  

Pirms vairākiem gadiem, pāršķir-
stot Vidzemes tautastērpu grāmatu, 
atklāju, ka tur ir unikālas fotogrā-
fi jas – Ķempju depozītā atrastas 
divas saktas no 17.gs! Apzinoties 
savas saknes, tajā brīdī nolēmu sa-
meklēt meistaru un lūgt viņam pēc 
šim fotogrāfi jām izgatavot vienu no 
šīm saktām.

Šopavasar mans sapnis piepil-
dījās – kāzu jubilejā es saņēmu 
dāvanā šīs unikālās saktas kopiju – 
atlietu sudrabā ar sarkaniem deko-
ratīviem stikliņiem.

Atjaunotā Ķempju sakta šovasar 
mirdzēs pie mana tautastērpa, ve-
dot savu kori Dziesmu un Deju svēt-

ku gājienā. Es lepojos, ka Līgatnes 
novadam ir tik skaistas vēstures 
liecības!

Kordiriģente Ilze Kūle 
(Akmentiņa),

/Sirdī vienmēr līgatniete/ 

Paziņojums
Sākot ar šā gada jūliju, ir mainīts 

dievkalpojumu laiks Ķempju 
baznīcā. Dievkalpojumi notiks 

katra mēneša pirmajā un trešajā 
svētdienā pulksten 11.00.

Ir sākusies pieteikšanās uz kristī-
bu un iesvētes mācības nodarbī-
bām. Pirmā lekcija varētu notikt 

jūlija otrajā pusē. 
Pieteikties var:

• personīgi runājot ar garīdznie-
ku pēc dievkalpojuma vai 

• rakstot uz e-pastu 
ainars@kempji.lv.

Sekojiet informācijai draudzes 
mājas lapā www.kempji.lv.

Ķempju ev.luteriskā draudze

Ratniekos savijas vēsturiskais ar 
mūsdienīgo, lauku līdzenums ar me-
žonīgām gravām, ko veiksmīgi izmanto 
pasākumu veidotāji. Cilvēki šeit mīl at-
griezties, šī vieta ir ar īpašu labvēlības 
un atjaunināšanās auru.

Jau par tradīciju Ratniekos ir kļuvusi 
Līgo vakara svinēšana. Līgotāji Ratnie-
ku sētā paši arī šogad piedalīsies svēt-
ku radīšanā (sētas pušķošanā, vainagu 
vīšanā, pīrāgu cepšanā, siera siešanā 

utt.). Apdziedāšanās un veiksmes ri-
tuāls pie astoņiem ugunskuriem būs 
kā pacilājošs noslēgums ielīgošanas 
daļai. Turpinājumā zaļumballe līdz 
saullēktam ar plašu izklaidēšanas 
programmu (alus dzeršanas sacen-
sības Ērmanīša stilā, pusnaktī jau 
otrais pliko auglības skrējiens miglas 
tērpā). Arī balvas un pārsteigumi ir ne-
atņemamas šī pasākuma sastāvdaļas. 
Iepriekš iegādātās biļetes piedalīsies 

loterijā, kurā galvenā balva būs biļetes 
uz starptautisko mūzikas un mākslas 
festivālu „Laba Daba”.

Tradicionālais Jāņu lietus mūs lai 
nebaida, jo lielajā siena šķūnī arī tūk-
stotis dejotkāru ļaužu varēs rast vietu.

Līgotāji Ratniekos pēc izvārtīšanās 
rīta rasā un mutes mazgāšanas avo-
tā varēs doties labiekārtoto numuri-
ņu mīkstajos pēļos atpūtināt gurušo 
miesu vai arī ābeļdārzā uzbūvēt savu 
guļvietu.

Rakstiet labapuse@gmail.com vai 
jautājiet Jāņu mātei (mob.29158821).

Gunta Rozenberga  

Lai pilnveidotu informāciju uz konteineriem par šķi-
rojamo atkritumu veidiem, SIA „ZAAO” (ZAAO) veido 
jaunas uzlīmes. Uz tām ne tikai rakstiskā veidā būs 
parādīts, kādi atkritumi ir jāšķiro, bet informācija tiks 
papildināta arī ar pikotgrammām jeb viegli uztveramiem 
zīmējumiem. Pāreja no vecajām uzlīmēm uz jaunajām 
notiks pakāpeniski, sākotnēji nodrošinot informāciju uz 
jaunajiem konteineriem, jo konteineru parks pastāvīgi 
tiek papildināts, un ar laiku aplīmējot arī esošos.

Šādu lēmumu – tekstuālai informācijai pievienot zīmē-
jumus – ZAAo pieņēma tādēļ, lai informācija būtu vieglāk 
uztverama, kā arī lai to saprastu, piemēram, svešvalodās 
runājošie iedzīvotāji vai pilsētas viesi – tūristi. Šāda prak-

se ir ierasta daudzviet ārvalstīs, lai informāciju nodrošinātu 
pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, tostarp ārvalstnie-
kiem, bērniem un citām sabiedrības grupām. Uzlīmes pare-
dzēts stiprināt gan uz šķiroto atkritumu konteineriem EKo 
punktos sabiedriskās vietās, gan daudzdzīvokļu namu pa-
galmos – atsevišķi stiklam un atsevišķi papīram, metālam 
un plastmasai.

Projektu fi nansiāli atbalsta arī Latvijas vides aizsardzī-
bas fonds (LVAF). Šī ir viena no aktivitātēm, ko ZAAo īsteno 
kopā ar LVAF, lai veicinātu atkritumu šķirošanu un izpratni 
par videi draudzīgu rīcību. Piemēram, no 4. līdz 6.jūnijam 
vairākās Vidzemes pilsētās notika ZAAo rīkotā interaktīvā 
akcija „Atkritumu šķirošanas vērtīgie augļi”. Tās laikā ZAAo 
kopā ar skolu jauniešiem veidoja vides instalācijas – stilizē-
tus kokus, kuru augļus veidoja no šķirotajiem atkritumiem – 
stikla, papīra, plastmasas un metāla. Koks tiek izmantots 
kā simbols, lai parādītu dalītos atkritumus kā vērtīgu izej-
vielu jaunu produktu ražošanā.

Projektu fi nansiāli atbalsta 
Latvijas vides aizsardzības fonds.  

Rožu izstāde Līgatnē
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Mūsu Dziesmusvētku stāsts

Beidzot nodibināta 
„Līgatnes vēstures biedrība”

Svētki Ratniekos 

Informāciju uz šķiroto atkritumu 
konteineriem papildinās 
ar zīmējumiem

Līgatnes novada dome un SIA 
„Papīrfabrika „Līgatne”” ir nodibi-
nājušas „Līgatnes vēstures bied-
rību”. Biedrības mērķi ir Līgat-
nes papīrfabrikas, papīrfabrikas 
strādnieku ciemata un Līgatnes 
novada vēstures izpēte, vēstu-
riskā mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana. Šobrīd novadā ir 
daudz vietējās vēstures entuzi-
astu. Apvienojot savas zināšanas 
un spēkus, varam turpināt iesāk-
to darbu, izveidot muzeju, rīkot 
izstādes, sarakstīt grāmatu, uz-
ņemt fi lmu, organizēt pasākumus 
un paveikt citus lielus darbus. 
Biedrībā var iestāties jebkura fi -
ziska vai juridiska persona, kas 
akceptē biedrības statūtus. Raks-
tīsim un pierakstīsim sava novada 
vēsturi kopā!

„Līgatnes vēstures biedrības” 
valdes locekle Dace Gradovska;

dace.gradovska@gmail.com 
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Austris Salmiņš

Gribu pastāstīt vēl pāris epizodes 
no ar Līgatnes papīrfabriku saistītu 
cilvēku likteņiem otrā pasaules kara 
radītā posta rezultātā. Tās ir daļa no 
mūsu vēstures.

2005.gadā laikrakstā „Literatūra 
un Māksla” bija ievietots rakstnieka 
Paula Bankovska raksts, kurā viņš 
apraksta savu pazīšanos ar Bādenē – 
Virtenbergā, Vācijā, dzīvojošu Dīteru 
Veiskatu. Uzzinājis, ka Pauls Bankov-
skis ir dzimis un dažus gadus dzīvojis 
Līgatnē, viņš lūdzis palīdzību. Dīters 
informējis, ka kāds vācu kareivis, kas 
pēc krievu gūsta atgriezies Vācijā, 
Sarkanajam krustam zinājis stāstīt, 
ka viņa tēvs Rihards Veiskats strā-
dā Līgatnes papīrfabrikā un viņam 
liegtas tiesības uz jebkādu saraksti 
ar ārzemēm un noteikti pārvietoša-
nās ierobežojumi. Sava mirušā tēva 
brāļa Emīla papīros Dīters atradis 
latviski rakstītu vēstuli, kurā olga 
Veiskate informē Emīlu par brāļa 
Riharda, sava vīra, aiziešanu mūžībā 
1968.gadā. Dīters lūdzis rakstnieku 
palīdzēt iegūt vēl kādu informāciju 
par savu nekad neredzēto tēvu, ko 
viņš neatceras redzējis, jo bijis divus 
gadus vecs, kad tēvs bija spiests at-
stāt ģimeni Vācijā uz visiem laikiem.

Domāju, ka daudzi gados vecā-
ki līgatnieši vēl atceras fabrikas 
60.gadu galveno grāmatvedi Rihardu 
Veiskatu. Viņš bijis ļoti noslēgts cil-
vēks, darbā akurāts un prasīgs pret 
padotajiem. Viņa sarežģītais dzīves 
stāsts ir aptuveni šāds.

Rihards Veiskats dzimis Rīgā 1901.
gadā vācbaltiešu (baltvāciešu) ģime-
nē. Viņš bijis precējies ar 1908.g. dzi-
mušo Hertu Berķi, kuras vecāki dzī-
voja Līgatnē. Viņas tēvs Jānis Berķis 
(1879–1963) bijis kučieris, pirmskara 

gados vizinājis „droškā” fabrikas va-
dītājus, bet pēc kara ar zirdziņu kat-
ru dienu veda līgatniešiem maizi no 
ceptuves Augšlīgatnē. Māte Emma 
(1875–1975) bijusi šuvēja. 1939.gadā, 
kad notika masveidīga vācbaltiešu 
emigrācija uz Vāciju, kuru izraisīja 
Molotova – Ribentropa nodevīgā 
pakta noslēgšana, Rihards un Herta 
Veiskati tomēr bija izšķīrušies par 
palikšanu dzimtenē. Taču 1940.gada 
decembrī viņi, acīmredzot sapratuši 
jaunās situācijas īsto seju, devās uz 
Vāciju. Vēlāk, 1942.gadā, viņi tikuši 
pārvietoti uz okupētās Polijas terito-
riju, Lodzas pilsētu. Tur ģimenē 1942.
gadā piedzimusi meita, 1943.gadā – 
dēls Dīters. Vienu mēnesi pirms otrā 
pasaules kara beigām, 1945.gada 
aprīlī, Rihards Veiskats iesaukts 
vācu armijā. Viņš nonācis krievu gūs-
tā, bet pēc atbrīvošanas – Latvijā. 
Līgatnē R.Veiskats ieradies 40.gadu 
beigās un sācis strādāt par grāmat-
vedi (acīmredzot viņam bijusi attiecī-
ga izglītība). Viņš dzīvoja vienā mazā 
istabiņā Parka ielā 1, bet pusdienas 
viņam gatavoja sievasmāte, kura 
kopā ar sievastēvu dzīvoja turpat 
blakus, toreizējās fabrikas palīg-
saimniecības teritorijā, dzīvoklī, kas 
atradās blakus zirgu novietnei, jo 
Jānis Berķis bija zirgkopis. Laika gai-
tā R.Veiskats kļuva par fabrikas galv. 
grāmatveža vietnieku, bet 60.gadu 
sākumā – par galveno grāmatvedi. 
50.gadu beigās viņš apprecējās otr-
reiz ar toreizējo fabrikas bērnudārza 
vadītāju olgu Alševsku un pārcēlās 
dzīvot uz bērnudārza ēkas 3.stāvā 
esošo vadītājas dzīvokli. Drīz pēc 

aiziešanas pensijā pēkšņas slimības 
rezultātā R.Veiskats mira 67 gadu 
vecumā. Nākamajā – 1970. – gadā 
pēkšņi 50 gadu vecumā mira arī viņa 
kundze olga. Rihards ir paglabāts 
Rīgas otrajos Meža kapos, olga – 
Līgatnes Spriņģu kapos.

Riharda pirmā sieva Herta pēc 
kara ar abiem bērniem dzīvojusi 
toreizējās VDR teritorijā. Viņa vai-
rākkārt griezusies pie okupācijas 
varas – krievu armijas – pēc palī-
dzības, lai nodibinātu sakarus ar 
vīru Latvijā, bet nesekmīgi. Riharda 
brālis Emīls dzīvojis Rietumvāci-
jā, viņam bijuši netieši kontakti ar 
Hertas māsu Ellu, kura dzīvoja Rīgā. 
Herta mirusi 1955.gadā, 47 gadu ve-
cumā. Nedēļu pēc viņas nāves bērni 
no krievu armijas saņēmuši atļauju 
doties uz Latviju. Bet Riharda brālis 
Emīls neuzticējies okupācijas varai 
un noorganizējis abiem bērniem ne-
legālu nokļūšanu VFR, kur tos uzau-
dzinājis savā ģimenē līdz patstāvīgu 
dzīves gaitu uzsākšanai. Dīters ir 
ieguvis labu izglītību, līdz aizieša-
nai pensijā strādājis Heidelbergas 
universitātē par elektronikas spe-
ciālistu.

Dīteru visvairāk interesēja tas, 
kādēļ tēvs nevarēja atkal savieno-
ties ar ģimeni. 2007.gadā viņš tādēļ 
ieradās Līgatnē. Rietumu pasaulē 
augušam un dzīvojušam cilvēkam 
ir grūti saprast bailes, nedrošību 
u.c. izjūtas, kādas varēja būt kara 
posta un pēckara represijas izju-
tušajiem. Uzreiz jāsaka, ka atbildi 
viņš tā arī nesaņēma, kaut gan tika 
iztaujāti vairāk nekā 10 tēva bijušie 

darba biedri un paziņas. Nevienam 
no aptaujātajiem viņš nebija uzti-
cējis savu dzīves stāstu. Toties par 
labi apkoptu vecvecāku kapu kopi-
ņu gan Dīters Veiskats bija priecīgs, 
paldies par to sakot abu bijušajai 
kaimiņienei Dzintrai.

otra epizode, par kuru vēlos pa-
stāstīt, arī saistīta ar vācu karagūs-
tekņu gaitām. 2000-šo gadu vidū, 
kad vairāki vācieši ieradās Līgatnē, 
meklējot savu priekšgājēju pēdas, 
ieradās arī viens ap 80 gadus vecs 
vīrs, kas Līgatnē bijis pēc kara fabri-
kā esošo gūstekņu grupā. Izmitināti 
viņi krievu armijas apsargu uzrau-
dzībā bijušās t.s. Pārupes nolikta-
vas augšējā stāvā. (Šī ēka nodega 
2007.gadā pirmsjāņu laikā, palicis 
vien pamatīgais brandmūris). Bija 
aizkustinoši vērot, kā spēcīgajam, 
staltajam vīram tecēja asaras, kad 
viņš uzkāpa augšā pa kāpnēm tel-
pā, kurā kādreiz bija turēts kā gūs-
teknis. Viņš ar labu vārdu atcerējās 
fabrikas strādniekus, kuri sagādā-
juši stipra papīra maisus un plāno 

papīru, ko tajos iepildīt, lai, guļot 
neapkurināmajā telpā, nenosaltu. 
Gūstekņi apsargu uzraudzībā tikuši 
nodarbināti galvenokārt drupu no-
vākšanas un celtniecības darbos, arī 
kantora ēkas ceturto stāvu būvējuši. 
Svētdienās gūstekņiem atļauts do-
ties līdzi viņiem pakaļ atnākušajiem 
apkārtējo pagastu zemniekiem palī-
dzēt lauku darbos par vēdera tiesu. 
Tā prakse gan tikusi pārtraukta, kad 
viens no viņiem mēģinājis bēgt. Tas 
ticis ātri noķerts. Vācu viesim bija 
līdzi arī viņa toreizējās lauku darba 
mājas saimnieka meita, ap 70 ga-
dus veca, viņš to bija sameklējis, ja 
nemaldos, Vildogas pusē.

Starp gūstekņiem bijuši muzi-
kanti, pūšamo instrumentu spēlēt-
pratēji. Kad krievu virsnieki rīkojuši 
balles vakarus tajā pašā noliktavas 
ēkā, vāciešiem bijis jāspēlē. Vīrs 
atcerējās arī epizodi, kad viens gūs-
teknis saderējis ar apsargu un uzkā-
pis vecajā, 55 m augstajā skurstenī. 
Gūstekņi fabrikā bijuši līdz 1947.
gada februārim.  

Valda Tomase,
„Padomju Druva”,  
1970.gada 27.jūnijā

Vienpadsmit jaunieši šodien sa-
ņem Līgatnes vidusskolas beigša-
nas diplomus. Kādas ir viņu nākot-
nes ieceres?

Klases labākais skolnieks, no-
pietnais, centīgais Pēteris Bankov-
skis grib kļūt arhitekts. Viņš sapnī 

redz rūpniecības uzņēmumus, kas 
negatīvi neietekmē apkārtni, „ne-
noplicina” mūsu planētu. Pēteris cer, 
ka viņa paaudze pratīs projektēt 
tādas fabrikas un dzīvojamos 
kvartālus, kas ļaus cilvēkiem dzīvot 
un strādāt pilnīgā saskaņā ar dabu. 
Zēns ir daudz lasījis par iecerēto 
profesiju un papildus mācās zīmēt.

Agnese Dance mīl grāmatas ne 
vien kā izziņu avotus un draugus, 

bet arī kā darba objektus. Meitene 
nolēmusi iestāties LVU Filoloģijas 
fakultātes Bibliogrāfijas nodaļā. „Ja 
šogad universitātē neiekļūstu, citur 
laimi nemeklēšu,” saka Agnese. 

„Tāda gadījumā strādāšu un mācīšos 
sagatavošanas kursos. Visu mūžu 
gribu strādāt ar un starp grāmatām.”

„Uz Agnesi var vienmēr paļauties,” 
atzīst klases audzinātāja Helēna 
Terentjeva.

Arī Anita Beķere mācījās tikai 
labi un teicami, brīvo laiku ziedoja 
komjaunatnes darbam un dzies-
mām. Kurp iet? „Vairāk par visu, ko 
līdz šim dzīvē esmu iepazinusi, man 
patīk dziesma.” Domu par mūzikas 
vidusskolu (meitene šaubās, vai 
daba viņai devusi pietiekami daudz 
talanta) nomainīja sapnis par Dau-
gavpils pedagoģiskā institūta Krie-
vu valodas fakultāti, jo tur mūziku 
māca kā blakus priekšmetu, vai par 
LVU, jo „tur esot laba pašdarbība”. 
Anita, sirsnīgais, vienkāršais bērns! 
Iedomības trūkums dara tev godu, 
bet balsi pārbaudi! Tev patīk un pa-
dodas valodas, literatūra, mūzika. 
Prasi sev, lūdz padomu speciālis-
tiem un atrodi savu galveno ielu!

Jānis Krīvens par mežiem domā 
kopš astotās klases. Viņš turpinās 
ģimenē iemīļotu profesiju. „Vai tu 
būsi mežrūpniecības speciālists?” 

„Nē, es gribu audzēt mežus.”
Uz Lauksaimniecības akadēmiju 

pošas Dainis ozoliņš. „Labs mate-
mātiķis, labs sportists, asa doma,” – 
puisi raksturo matemātikas skolo-
tāja Paula Guzaite. Daini saista kā 
autotransporta, tā pārtikas tehno-
loģijas fakultāte, jo „mašīnas ir gan 
te, gan tur”. Mašīnas, Daini, ir tikpat 
dažādas, cik dažādi viņu radītāji un 
vadītāji cilvēki. Pirms izšķiries, vē-
rīgi ieskaties šo fakultāšu beigušo 
darbā!

Egilu Balodi interesē elektronika, 
kontroles un mēraparāti. Viņš strā-
dās papīrfabrikā, pabeigs astoņu 
mēnešu kursus, un pēc tam pats 
darbs parādīs tālāko ceļu.

Vidusskolas politmasu sektora 
vadītājs un radiomezgla pārzinātājs 
Imants Prūsis grib mācīties Rīgas 
elektromehāniskajā tehnikumā.

Klases dzejniece Maija Jaskoviča 
būs skolotāja un izvēlējusies Liepā-
jas pedagoģiskā institūta Latviešu 
valodas un literatūras fakultāti. 

Mācības Maijai nepadodas viegli, 
bet viņa ir centīga un apņēmībā ne-
lokāma.

Vija Plūme beigs attiecīgus kur-
sus un būs tālsatiksmes vilcienu 
pavadone.

Arī abi neklātnieki neslēpj savas 
ieceres. Aivaru Brengmani interesē 
mehānika un politehniskais insti-
tūts. Dzīvais, kustīgais Anatolijs 
Terentjevs, kas nespēj dzīvot bez 
mūzikas un orķestra, izšķīries par 
kultūras darbinieku tehnikumu. No 
viņa var izaugt labs sabiedriskās 
dzīves un pašdarbības rosinātājs un 
vadītājs.

Cik jauniešu, tik ieceru. Iespējas 
tās īstenot mūsu zemē ir neierobe-
žotas. Galvenais – izvēlēties savām 
spējām piemērotāko profesiju. Iece-
rēm jāatbilst arī mūsu sabiedrības 
interesēm. Radniecīgu specialitāšu 
grupā jāizvēlas tautas saimnie-
cībai vajadzīgākā. Tad arī jaunais 
cilvēks būs ieguvējs, jo „nepiesāti-
nātā” darbības jomā viņam būs lie-
lāka iespēja ātrāk parādīt sevi un 
ieņemt savām spējām atbilstošu 
vietu. Jaunieši, ne jau bez piepūles 
jūs īstenosiet ieceres. Valsts dod 
iespējas, rada apstākļus, bet jāmā-
cās un jāstrādā pašiem. Tikai dziļi 
un pamatīgi apgūtu specialitāti jūs 
mīlēsiet un ar prieku tanī strādāsiet 
visu mūžu.

Laikrakstā ieskatījās  
Anita Jaunzeme  

VĒL DIVI LIKTEŅI

28.JŪNIJS – PADOMJU JAUNATNES DIENA
Vienpadsmit jauniešu, vienpadsmit ceļu

Līgatnes vidusskolas 11.klase, 11.izlaidums, beidz 11 skolēni, 1970.gada 27.jūnijā, 
klases audzinātāja Helēna Terentjeva.

Fabrikas administrācijas darbinieki


