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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 20.jūnijā.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme; tālr.64153176, epasts 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.

Pavasarī

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģis-
tra sagatavoja Līvija Andersone

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru veselību, 
maija jubilār!

Irina Ārgule
ēriks Bročs
Arita Dzerkale
Ligita Podniece
Vera Cimbala
Jānis Jurjāns
Genadijs Loginovs
Aigars Senkāns
Guntis Vīksnītis
Pēteris Bondars
Dainis Linmeijers
Vizma Zālīte
Maija Gerasimova
Zigrida Zīle
Jānis Ceriņš
Herberts Daudzvārdis
Maija Malkause 
Māra Nille
Edvīns Priede
Maija Tarakanova
Laimonis Dreimanis
Aina Priedīte 
Gunārs Vanags
Harijs Grieznis 
Velta Kāposta 
Paula Guzaite 
Valija Grunte
Nikolajs Lugovskis 
Edmunds Tītmanis 
Aina Alļena
Jēkabs Zīle 
Irēna Ķilla 
Ārija Lēgenberga 
Pauls ēķis
Inta Plūme
Austra Dzērve

Priecīgus svētkus!

Viens dzejolis,
Tikai viens dzejolis.
Pavasara siltajam pieskārienam.
Viena doma, savāda doma.
Viens savāds vārds,
Kad cīruļi savas balsis ievingrināt sāk.
Viena nopūta, smaga nopūta.
Viena elpa
Tā pati no tīra pavasara dvesmas.
Viens pulkstenis,
Kas no pārsteiguma kļuvis mēms,
Ir iestājies manā sirdī pavasaris!

/Jans Ike/
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Mēs lepojamies!
12.aprīlī Cēsu bērnu un jauniešu 

centrā „Spārni” norisinājās Cēsu 
vēsturiskā rajona popgrupu un so
listu konkurss – festivāls „Dziesmas 
spārnos”. Kā katru gadu, dalībnieku 
skaitliski bija daudz: 37 individuālie 
izpildītāji jeb solisti un 18 popgrupas 
(ieskaitot mazās vokālās grupas) no 
Priekuļu, Cēsu, Vecpiebalgas, Amatas, 
Līgatnes, Raunas un Pārgaujas nova
diem. Priekšnesumus vērtēja žūrija, 
kurā šogad bija vokālā pedagoģe Iluta 
Dundere, pasākumu režisore un va
dītāja Gunita Aļļena, dziedātāja Kris
tīne Šomase, vokālā pedagoģe Elita 
Tomsone un grupas „Rollman’s Band” 
solists Rihards Saule. Konkursa Grand 
Prix aizceļoja uz Vecpiebalgu kopā ar 
Adriju Žagari no Vecpiebalgas vidus
skolas, bet Līgatnes novada vidussko
las bērnu popgrupa „Smaidiņš” (vad. 
Skolotāja Dace Zariņa) ieguva 3.vietu.

19.aprīlī Ģikšu kultūras centrā 
norisinājās Amatas, Cēsu, Jaunpie
balgas, Līgatnes, Pārgaujas, Prieku
ļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu 
skolēnu tautas deju kolektīvu skate, 
kurā mūsu novadu pārstāvēja Līgat
nes novada vidusskolas deju kolek
tīvs (1.–2.kl., 3.–4.kl. 4.–7.kl., vad. 
Daiga Meistere). Skatē visas trīs 
grupas ieguva 1.pakāpes diplomus.

Baiba Aizupiete,
Līgatnes novada vidusskolas direk
tora vietniece audzināšanas darbā

Sasniegumi sportā
7.maijā, piedaloties Siguldas četrcī

ņas sacensībās „Draudzība”, Līgatnes 
novada vidusskolas sportisti noslēdza 
šī mācību gada sezonu. Apkopojot 
rezultātus, gribu nodot LIELU PAL
DIES visiem 58 skolēniem, kuri pieda
lījās sacensībās, un tie bija:
• 1.klase: M.Mieriņš, E.Pīlēģis;
• 2.kl.: B.Āboliņš, A.Kalniņa, 

E.D.Šķute;
• 3.kl.: E.L.Frolova, D.Mieriņš, 

P.A.Niejgoda, P.Pīlēģe, D.Kvitka, 
R.Silajānis, A.Stumburs un 
A.Meņģele;

• 4.kl.: D.Zelčs, E.Lapselis, R.Ķiņķeris, 
A.Kalnietis, L.Leja, M.Niejgods, 
E.P.Vilciņš;

• 5.kl.: R.Bērziņa, L.Litvinoviča, 
D.Pocēvičs, A.Rijniece, K.Cīrule, 
V.Proņins, E.Vaska, E.Vācers;

• 6.kl.: T.H.Dunde, E.Kokorēvičs, 
A.Aišpurs, A.Hamčanovska, 
M.Kronberga;

• 7.kl.: E.K.Grava, K.Mārtiņjēkaba, 
A.Viļums, E.Bernāns, D.J.Pipirs;

• 8.kl.: A.Klints, R.Strelevica, 
G.Mellītis;

• 9.kl.: V.Dzenis, D.Kļaviņš, 
M.Malkausis, L.Bērziņa, 

M.Jermacāns, O.Lapiņš, L.Ločmele, 
D.Petrova, A.Trops;

• 10.kl.: L.Barauska, K.Kupčs;
• 11.kl.: Z.Treifelde, L.Timermenis, 

O.Īzaks;
• 12.kl.: D.Ikaunieks, M.Švāģeris, 

S.Vīksniņa.
Liela daļa no skolēniem startēja 

trīs un vairāk disciplīnās. Tomēr tās 
nav vienīgās sacensības, kurās sevi 
pierādīja Līgatnes novada vidusskolas 
skolēni. Lieliski rezultāti tika uzrādī
ti rudens krosā, distanču slēpošanā, 
tautas bumbā, sacensībās „Drošie un 
Veiklie”, „Lielajā Balvā 2013”, Siguldas 
Serpentīnceļa skrējienā, vieglatlētikas 
četrcīņā un disciplīnā „Draudzība”.

Rudens krosā labākos rezultātus 
uzrādīja E.K.Grava – godam nopelnī
ta I vieta, S.Vīksniņa ieguva III vietu, 
D.Petrova – II vietu un E.P.Vilciņš – III 
vietu. 

Distanču slēpošanā labākos indivi
duālos rezultātus izcīnīja: E.K.Grava – 
I vieta, K.Mārtiņjēkaba – III vieta, 
R.Strelevica – II vieta, L.Ločmele – III 
vieta, L.Barauska – III vieta, D.Kļaviņš – 
I vieta, O.Lapiņš – III vieta. Komandu 
vērtējumā II vietu 1.–4.klašu gru
pā izcīnīja mūsu skolēni (E.P.Vilciņš, 
A.Stumburs, D.Zelčs, D.Mieriņš, 
P.Niejgoda, A.Meņģele un P.Pīlēģe) 
un II vieta 5.–9.klašu grupā (A.Trops, 
V.Dzenis, O.Lapiņš, M.Jermacāns, 
L.Ločmele, R.Strelevica, A.Klints, 
D.Kļaviņš, E.K.Grava, K.Mārtiņjēkaba, 
E.Bernāns, E.Vācers un D.J.Pipirs).

Jau vairākus gadus mūsu skola 
piedalās jautrību stafetēs „Drošie un 
Veiklie”, kuras sastāv no 7 atsevišķām 
stafetēm. Šogad, otro gadu pēc kārtas, 
mūsu sportisti stafetē ar vingrošanas 
apli izcīnīja I vietu.

8.martā Siguldas Valsts ģimnāzijā 
norisinājās stafete ar piepūšama
jām atrakcijām „Lielā balva 2013”. 
Šogad 3.–5.kl. grupa parādīja II labā
ko rezultātu (E.P.Vilciņš, A.Kalnietis, 
D.Pocevičs, K.Cīrule, L.Litvinoviča, 
P.Pīlēģe).

Pirmo reizi sacensību septiņu gadu 
vēsturē tika kronēta Siguldas Ser
pentīnceļa „Kalnu Karaliene”. Pir
mā šo titulu saņēma ātrā skrējēja 
E.K.Grava. Katru gadu bērni ar nepa
cietību gaida šo grūto pārbaudījumu, 
lai varētu salīdzināt savus rezultātus 
ar iepriekšējiem. Sākot jau ar 1.klasi, 
mūsu sportisti cīnās ar grūto distan
ci, neskatoties ne uz laika apstākļiem, 
ne uz veselības problēmām. Ik gadu 
mūsu sportistus atbalsta un līdzi jūt 
arī viņu vecāki, par ko īpašs paldies. 
Serpentīnskrējienā mūsu skolēni bija 
starp medaļniekiem – P.Pīlēģe izcīnīja 
II vietu, E.K.Grava – I vietu un titulu 

„Kalna Karaliene”, R.Strelevica – I vietu, 
L.Leja – III vietu, D.Ikaunieks – II vietu.

7.maijā Siguldā piedalījāmies viegl
atlētikas četrcīņā „Draudzība”. Vērtē
šana notika gan individuāli, kur savā 
grupā E.P.Vilciņš, konkurējot vēl ar 24 
sportistiem, uzrādīja II labāko rezul
tātu, gan starp komandām, kur mūsu 
sportisti izcīnīja III vietu. 

Esmu lepna par to, ka man ir iespē
ja strādāt ar šiem bērniem. Lepojos ar 
katru bērnu, kurš piedalās sacensībās, 
nodarbojas ar sportu arī ārpus sko
las, ir aktīva dzīvesveida piekritējs un 
no visas sirds cenšas sevi pilnveidot! 
Novēlu bērniem izturēt pēdējo mācī
bu mēnesi, saņemt labas atzīmes un 
jautri pavadīt vasaras brīvdienas. Ve
cākiem – atbalstīt savas atvases, kopā 
ar viņiem aktīvi pavadīt brīvo laiku un 
lepoties ar viņu sasniegumiem!

Beāte Kobilinska,
Līgatnes novada vidusskolas spor

ta skolotāja

Labi panākumi  
olimpiādēs

Ir beigusies starpnovadu mācību 
olimpiāžu sezona. No mūsu skolas 
olimpiādēs piedalījušies 40 skolēni, 
daži pat vairākās. Piemēram, 8.a kla
ses audzēkne Agute Klints pārbaudī
jusi savu varēšanu piecās olimpiādēs, 
bet 9.b klases skolnieces Linda Loč
mele un Aleksa Vihlo guvušas pa di
vām godalgotām vietām.

Starpnovadu mācību olimpiāžu lau
reāti:

1.vietas:
• Dāvids Aumeisters, 6.b klase, angļu 

valoda, skolotāja Ina Plūme;
• Sabīne Medvedeva, 5.a, mājturība 

un tehnoloģijas, skolotāja Liene 
Pīlēģe;

• Andrejs Mudulis, 5.b, matemātika, 
skolotāja Ritma Timermane;
2.vietas:

• Reinis Ozols, 11.b, angļu valoda, 
skolotāja Aija Ziediņa;

• Elīza Vaska, 5.b, mājturība un teh
noloģijas, skolotāja Ilga Gablika;

• Agute Klints, 8.a, latviešu valoda un 
literatūra, skolotāja Dace Bērziņa;

• Aleksa Vihlo, 9.b, latviešu valoda un 
literatūra, skolotāja Dzintra Upīte;
3.vietas:

• Linda Ločmele, 9.b, mājturība 
un tehnoloģijas, skolotāja Ilga 
Gablika;

• Dāvis Jānis Pipirs, 7.b, mājturība un 
tehnoloģijas, skolotāja Aiga Vācere;
Atzinības:
Emīls Pīlēģis, 1.a, sākumskola, sko

lotāja Ilze Treifelde;
Patrīcija Nora Blūmentāle, 1.a, sā

kumskola, skolotāja Ilze Treifelde;
Annija Paula Meņģele, 1.b, sākum

skola, skolotāja Dace Štrassere;
Paula Pīlēģe, 3.a, sākumskola, sko

lotāja Daiga Meistere;
Valters Vasiļjevs, 3.a, sākumskola, 

skolotāja Daiga Meistere;
Elīna Zaperecka, 4.b, sākumskola 

(latv.v.), skolotāja Antra Strazdiņa;
Dana Kozlovska, 9.a, bioloģija, sko

lotāja Skaidrīte Gasperte;
Linda Ločmele, 9.b, bioloģija, skolo

tāja Dace Bicāne;
Aleksa Vihlo, 9.b, bioloģija, skolotā

ja Dace Bicāne;
Renāte Strelēvica, 8.b, ģeogrāfija, 

skolotāja Ilga Gablika.
Paldies čaklajiem skolēniem, kuri 

cēluši godā Līgatnes skolas vārdu, un 
viņu skolotājiem!

Leonora Dubkeviča,
Līgatnes novada vidusskolas direk

tora vietniece mācību darbā  

Panākumi  
konkursos

Šajā mācību gadā Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņi piedalījušies vairākos gan 
Vidzemes, gan republikas mēroga kon
kursos un guvuši atzinības.

2012.gada oktobrī SIA „ZAAO” rīkoja 
konkursu pašvaldību pirmsskolas 
izglītības iestāžu 5–7 gadus veciem 
bērniem „ZAAO pastkarte”, kurā 
piedalījās mūsu bērnudārza 7.grupa 
(skolotājas Silvija Rijniece un Laila Kis
ļicka). Šajā konkursā atzinības saņēma 
sešu labāko zīmējumu autori. Viens 
no tiem ir mūsu iestādes audzēknis 
Rolands Rozentāls, kurš kopā ar sko
lotāju Silviju Rijnieci 15.maijā devās uz 
Valmieru saņemt pelnīto balvu.

Šī gada martā „Mana Aptieka” orga
nizēja bērnu zīmējumu konkursu „Man 
patīk sportot”. Zīmējumos bērniem 
bija jāattēlo, kā viņi sporto. Visi zī
mējumi tika izvietoti aptiekas telpās, 
un katram apmeklētājam bija iespēja 
nobalsot par to zīmējumu, kurš pati
ka visvairāk. Šajā konkursā piedalījās 
mūsu bērnudārza 2.grupas bērni (sko
lotājas Inga Buša un Solveiga Līdaka) 
un 3.grupas bērni (skolotāja Ivita Nei
berga). 3.grupas audzēknis Viestards 
Klints bija viens no trim uzvarētājiem 
un ieguva vērtīgas un veselīgas balvas 
no „Mana Aptieka”.

Jau astoto gadu pēc kārtas AS 
„Balticovo” aicina ikvienu piedalīties 
konkursā „Krāso! Sūti! Svini!”. Šajā 
gadā grupiņas varēja laimēt ekskur
siju uz AS „Balticovo” un vēl dažādas 
pārsteigumu balvas. Šoreiz konkursā 
godalgotas vietas mūsu audzēkņi ne
ieguva, bet tāpat paldies 3.grupas sko
lotājai Veronikai Akmenei un 7.grupas 
skolotājām Silvijai Rijniecei un Lailai 
Kisļickai par ieguldīto darbu un rado
šajām idejām, kā arī paldies visiem 
bērniem, kuri darbiņus gatavoja.

12.aprīlī Cēsu Bērnu un jauniešu 
centrā jau piekto reizi notika ikga
dējais Cēsu vēsturiskā rajona pop
grupu un solistu konkurss – festivāls 

„Dziesmas spārnos 2013”. Šajā festi
vālā piedalījās 7.grupas solisti Anete 
Tralle un Jēkabs Sebastians Mudulis 
(skolotāja Inga Mudule). Abi audzēkņi 
saņēma atzinības par piedalīšanos.

20.aprīlī Cēsu 2.pamatskolā notika 
ikgadējais mazo vokālistu konkurss 

„Cēsu Cālis 2013”, kurā piedalījās 
mūsu audzēknes Elizabete Sitniece 
(skolotāja Dace Zariņa) un Adriana 
Tūce (skolotāja Gunita Liepiņa). Abas 
meitenes saņēma atzinības.

Ikgadējā pavasara 
talka pulcē čaklos 
bērnudārzniekus

3.maija pēcpusdienā ikviens, kurš 
apzinās savu piederību Līgatnes bēr
nudārzam, tika aicināts piedalīties 
ikgadējā pavasara talkā. Tāpat kā ie
priekšējos gados, arī šogad talcinieki 
sakopa graviņu aiz bērnudārza ēkas, 
kā arī ābeļdārzā iestādīja jāņogu, upe
ņu un ērkšķogu krūmus. Šogad uz tal
ku no abām bērnudārza ēkām ieradās 
vairāk nekā 100 talcinieki. Lielu darbu 
talkas organizēšanā ieguldīja bērnu
dārza darbinieki, gan aicinot un moti
vējot talciniekus, gan arī pašiem čakli 
strādājot un sakopjot sava bērnudārza 
apkārtni. 

Līgatnes bērnudārza vārdā saku 
LIELU PALDIES visiem talciniekiem 
par atsaucību un padarīto darbu. Gan
darījums ir ļoti liels, jo ir skaidrs, ka tik, 
cik daudz ir talcinieku, ir arī mūsu bēr
nudārza atbalstītāju, kuri vēlas, lai ap 
bērnudārzu ir sakopta apkārtējā vide, 
lai šeit bērniem ir iespējas baudīt pašu 
dārzā izaudzētus augļus un ogas. Re
dzot, ar cik lielu degsmi strādāja bēr
ni, ir skaidrs, ka bērnudārzam ir tāla 
nākotne un šeit aug patiesi šīs vietas 
patrioti.

Īpašs paldies: kokaudzētavai „Pīlā
dži” par ogu krūmu stādiem, bērnu ve
cākiem Sanitai Romai un Andrim Ozo
liņam par aktīvo iesaistīšanos talkas 
organizēšanā un nepieciešamo mate
riālu sagādē, Līgatnes novada domes 
Komunālās nodaļas darbiniekiem – Vi
tai Zilgalvei, Jurim Preisam, Imantam 
Krieviņam un Igoram Petrovam – par 
atsaucību un ieguldīto darbu. 

Uz tikšanos nākamajā pavasarī!
Līgatnes novada pirmsskolas izglī

tības iestādes vadītāja 
Gunita Liepiņa  

PATEICĪBA
Mācību gads tuvojas nobeigumam. 

Topošie skolēni no mūsu bērnudārza 
„Vāverēnu” grupas aicināja visas bēr
nudārza skolotājas uz nodarbību, kurā 
bērni parādīja, kā prot stāstīt, lasīt, 
rakstīt, rēķināt un citas gudrības. Pēc 
labi padarīta darba bērniem bija prieks 
par paveikto un pedagogiem ganda
rījums, ka bērni uz skolu dosies labi 
sagatavoti.

Paldies uzņēmējam Ilgmāram Sal
miņam par sarūpēto cienastu un pār
steigumu „Vāverēnu” grupas bērniem!

„Vāverēnu” grupas vārdā Līgatnes 
PII skolotāja Veronika  

Ziņas no Līgatnes novada vidusskolas Ziņas no bērnudārza
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Līgatniešu komanda Siguldas Serpentīnceļa skrējienā, pirmā no labās – „Kalnu Karalienes” 
titula saņēmēja E.K.Grava.
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Informatīvā daļa: 
1. Līgatnes novada domes izpilddi

rektora Guntara Pīpkalēja ziņojums 
par Valsts kontroles revīzijas ietei
kumu ieviešanu.

2. SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgat
ne”” valdes ziņojums par sabied
rības darbību 2012.gadā un 2013.
gada 3 mēnešos.

3. SIA „Līgatnes nami” valdes ziņo
jums par sabiedrības darbību 2012.
gadā un 2013.gada 3 mēnešos.

4. Līgatnes novada domes izpilddirek
tora Guntara Pīpkalēja ziņojums par 
pienākumu izpildi un darbību 2012.
gadā.

5. Līgatnes novada domes izpilddi
rektora Guntara Pīpkalēja ziņojums 
par 2013.gadā Līgatnes novadā vei
camo darba plānu.

Izskatītie jautājumi:
6. Par dzeramā ūdens izmantošanas 

tarifa noteikšanu vasaras periodā 
Līgatnes novadā.

7. Par nolikuma „Līgatnes novada 
interešu izglītības programmu iz
vērtēšanas un piešķirtā valsts un 
pašvaldības finansējuma sadales 
komisijas nolikums” apstiprināša
nu.

8. Par noteikumu „Līgatnes novada 
sporta komandu, pulciņu un grupu 
darbības un finansēšanas noteiku
mi” apstiprināšanu.

9. Par noteikumu „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centra ama
tiermākslas kolektīvu un interešu 
pulciņu darbības un finansēšanas 
noteikumi” apstiprināšanu.

10. Par Līgatnes novada domes 2012.
gada pārskata apstiprināšanu.

11. Par grozījumu Līgatnes novada do
mes 2010.gada 19.augusta lēmumā 

„Par ēdināšanas maksas noteikšanu 

Līgatnes novada pirmsskolas izglī
tības iestādē no 2010.gada 1.sep
tembra”.

12. Par daļējas vai pilnīgas kavējuma 
naudas dzēšanu.

13. Par daļējas vai pilnīgas kavējuma 
naudas dzēšanu.

14. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2012.gada 27.septembra lē
mumā „Noteikumi par kārtību, kādā 
organizējami jauniešu (vecumā no 
13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības 
pasākumi vasaras brīvlaikā Līgat
nes novadā”.

15. Par maksas pakalpojumiem Līgat
nes novada dienas un interešu cen
trā „Saulespuķe”.

16. Par Līgatnes novada dienas un 
interešu centra „Saulespuķe” iek
šējās kārtības noteikumu apstipri
nāšanu. 

17. Par Līgatnes novada domes 
dalību Lauku attīstības prog
rammas 2007.–2013.gadam 
pasākumā „Vietējās attīstības 
stratēģijas” (ELFLA) rīcībā 2.3. 

„Publisku pakalpojumu pieejamī
bas, sasniedzamības un kvalitātes 
uzlabošana vietējiem iedzīvotā
jiem”, LAP:413.pasākuma 1.akti
vitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīko
juma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vie
tējiem iedzīvotājiem”.

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

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas  

vadītāja Ilze Goba 

Šajā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku gadā Līgatnes no
vada vidējās paaudzes deju kolektīvs 
savas enerģiskās vadītājas un šogad 
pirmo reizi arī Vispārējo Deju svētku 
virsvadītājas Ivetas PētersonesLaz
dānes vadībā izteica priekšlikumu 
Līgatnē rīkot Deju svētku ieskaņas 
koncertu. Septiņi Cēsu deju apriņķa 
novadi mums šo godu arī uzticēja, un 
tā Līgatnes novada svētki šogad sāk
sies 18.maijā Augšlīgatnē.

18.maijā deju lieluzvedums „Tēvu 
laipas” ceļā uz Dziesmu svētkiem pie
turēs Līgatnē un pulcēs 700 dejotājus 
no septiņu novadu divdesmit deviņiem 
kolektīviem. Vēl talkā nāks viesi – tau
tas deju kolektīvi „Rotaļa”, „Lielupe”, 

„Dancis” un „Daiļrade”, lai septiņās 
deju pīnēs jeb septiņās laipās izdejotu 
latviskās dzīvesziņas vērtības.

Koncerts ieskandinās Līgatnes no
vada svētku nedēļu, kas turpināsies 
līdz pat nākamajai sestdienai, bet 
18.maijs būs veltīts Augšlīgatnei. Die

nas garumā svētku dalībnieki un vie
si aicināti piedalīties svētku norisēs 
Augš līgatnē, kur no plkst.14.00 līdz 
18.00 pie Laivenes paredzēta muzikāla 
programma „Laivenes stāsti” ar Lat
vijas ielu vingrotāju izrādi „Kusties – 
esi!”, Līgatnes novada vidusskolas 
un novada bērnudārza muzikālajiem 
priekšnesumiem, rotaļprogrammu bēr
niem, Līgatnes līnijdeju kolektīva „Mo
žums” priekšnesumu, kā arī radošajām 
darbnīcām, atrakcijām un tirgotāju ielu.

25.maijā Līgatnes novada svētki no
slēgsies Līgatnē, kad, kā ierasts, kopā 
pulcēsies novada muzikanti un dejotāji 
un viesos brauks pūtēju orķestri un 
mākslinieki. Jau no plkst.12.00 gai
dām visus Līgatnes brīvdabas muzi
kālajā estrādē uz pasākumu „Dziesmā 
augu, dejā augu”, kur līdz plkst.18.00 

uzstāsies Līgatnes bērnudārza un Lī
gatnes novada vidusskolas dziedātāji 
un dejotāji, vokālais ansamblis „Putni”, 
Madlienas pūtēju orķestris un pūtēju 
orķestris „Auseklītis” no Rīgas. Kā ie
rasts, novada svētku nedēļā pie mums 
viesosies Rīgas Celtniecības koledžas 
audzēkņi, kuri visu nedēļu radoši dar
bosies, un 25.maijā mums būs iespēja 
novērtēt viņu darbus izstādē pilsētas 
centrā.

Atgādinām, ka amatniekiem, māj
ražotājiem un stādu tirgotājiem vēl ir 
iespēja pieteikt savu dalību Līgatnes 
novada svētkos pa tālruni 64153169. 
Vairāk informācijas mājaslapā  
www.visitligatne.lv.

Inese Okonova,
Līgatnes Kultūras un tūrisma 

centra vadītāja  

Ratnieki, Līgatnes novada Kul
tūras un tūrisma centrs un biedrība 

„Labā puse” aicina tuvus un tālus kai
miņus š.g. 19.maijā no plkst.12.00 uz 

„Kaimiņu būšanu”.
Jau trešo reizi Ratniekos ir klāt 

diena, kad kaimiņi, tuvi un tāli, var 
satikties, parādīt savus paveiktos 
darbus un apgūt jaunas lietas. Šogad 
no plkst.12.00 līdz 17.00 ir gaidīti visi 
amatu meistari un tie, kas vēl tikai 
grib kādu amatu apgūt. Pasākumā 
darbosies amatnieku meistardarb-
nīcas – no dzijas līdz audeklam: 
vērpšana, dzijas šķeterēšana, vilnas 
kāršana ar kārstuvēm, vilnas velša
na, aušana, prievīšu aušana, adīšana, 
tamborēšana, kā arī papīra liešana, 
ziepju gatavošana, auduma ziedu 
darināšana, krēslu pīšana un karošu 
grebšana. Visa pasākuma garumā 
darbosies arī amatnieku tirdziņš.

Ratniekos notiks 2. Ātradīšanas 
čempionāts. Savu māku varēs pa
rādīt gan pieredzējuši adītāji, gan 
arī tie, kas adīt uzsākuši tikai nesen. 
Svētku ietvaros būs arī „Darbīgo 
dārzkopju diena”. Darbosies stādu 

maiņas punkts (mainīs visu – vasa
ras puķes, telpaugus, kokaugus, pal
mas un ziemcietes), kā arī visi varēs 
pārbaudīt savas zināšanas un veik
lību sēklu un zaru atpazīšanas un 
pupiņu šķirošanas konkursos. Pro
tams, dārzkopji varēs realizēt savu 
produkciju.

Varēs apgūt jaunas zināšanas da
žādās lekcijās: Guna un Jānis Rukšā
ni „Dārzs cauri gadalaikiem”, And
ris Kapusts „Krustabas, vedības un 
bedības latviešu tradīcijās senāk 
un mūsdienās”, būs tikšanās ar 
Velgu Vītolu „Līgatnes dabas taku 
iemītnieki pavasarī”, kā arī „Zāļu 
hospitālī” zāļu sievas padomi.

Bērniem būs iespēja iepazīties ar 
Līgatnes Pasaku mājas iemītniekiem, 
kā arī ar Līgatnes novada vidussko
las tehniskās jaunrades pulciņa dar
biņiem.

Kārtīgā pasākumā neiztikt bez 
mūzikas! Apmeklētājus priecēs Lī
gatnes novada pašdarbnieki – Līgat
nes novada vidusskolas aerobikas 
pulciņa meitenes, vidusskolas teātra 
grupa, līnijdeju kolektīvs „Možums”, 

vokālais ansamblis „Mantojums” un 
Amatas novada Ģikšu līnijdejotāju 
kolektīvs.

Visu pasākuma laiku būs aplū
kojama izstāde „Rozes – izšūtas, 
adītas, pērļotas” un „Profesionālu 
fotogrāfu skolas” pasniedzēju un 
absolventu fotoizstāde „Ratnieku 
noskaņas”; notiks filmu „Līgatnes 
novads laiku lokos” demonstrēša
na; būs iespējams apskatīt Ratnieku 
kompleksu un iepazīties ar uzņēmu
ma „Rīgas audums” un saimniecības 

„Ratnieki” dibinātāja Roberta Hirša 
(1925–1972) dzīvesgājumu viņam 
veltītā izstādē. Gards cienasts un 
atspirdzinājums būs pieejams bufetē 

„Trīs kūkas”.
Ja kādam gribēsies pabūt mazliet 

nostāk no ļaudīm, tas varēs doties 
pastaigā uz Ratnieku alu vai piere
dzējušu spēlētāju vadībā uzspēlēt 
kroketu kompleksa teritorijā izvei
dotajos laukumos. 

Gaidām jūs Ratniekos! Vairāk in
formācijas – www.visitligatne.lv/ 
turismazinas.

Sarmīte Usāne  

Latvijas kroketa spēlētāji – Ro
berts Stafeckis (Ogres kroketa 
klubs), Sandra Harlinska, Viktors 
Harlinskis un Jānis Šteins (kroketa 
klubs „SIGLIG”) – no 28.aprīļa līdz 
6.maijam devās uz Pasaules kroke
ta federācijas organizētiem treneru 
un tiesnešu mācību kursiem (2013 
WCF Coaching Course at the Croqu
et Academy), kas notika Anglijas 
kūrortpilsētā Braitonā. Kursus pa
beidzot, to dalībnieki ieguva starp
tautiski atzītus tiesnešu un treneru 
sertifikātus.

Pēc mācību beigām Latvijas kro
keta spēlētāji piedalījās Saseksas 
apgabala kroketa kluba (Sussex 
County Croquet Club) organizētā at
vērtajā starptautiskajā kroketa tur
nīrā. Turnīrā piedalījās 29 spēlētāji 
(no Latvijas, Vācijas, Zviedrijas un 
Anglijas). Par turnīra (golfa kroketā) 
uzvarētāju kļuva Jānis Šteins – kro
keta kluba „SIGLIG” spēlētājs no 
Līgatnes. Anglijā sezonas laikā nori
sinās 12 šādi turnīri, un to uzvarētāji 
oktobrī tiekas turnīrā, lai noskaidro
tu spēcīgāko no spēcīgākajiem.

Latvijā kroketa sezona sāksies 
18./19.maijā ar „Ratnieku kausa” izcī
ņu, kas ir arī Latvijas kroketa čempio
nāta pirmais posms. Divu dienu turnīra 
atklāšana notiks 18.maijā plkst.10.00 
Ratniekos. Vairāk informācijas –  
www.kroketaklubs.lv.

Šī būs ceturtā sezona, kad tiek iz
spēlēts Latvijas čempionāts, un tradi
cionāli tas sākas kroketa kluba „SIG
LIG” laukumos. Klubs tika dibināts 
2010.gada janvārī Ratniekos, un ir ot
rais kroketa klubs Latvijā, apvienojot 
Līgatnes un Siguldas novada spēlētā
jus. Ratniekos atrodas pirmie publiskie 
kroketa laukumi Latvijā.

Krokets ir aizraujoša spēle, kuras 
pamata iemaņas un noteikumus var 
apgūt ļoti ātri, to var spēlēt ne tikai 
speciālos laukumos, bet arī pļavā, 
piemājas mauriņos vai smiltīs. Šo
brīd Latvijā ir divi kroketa klubi, kuru 
mērķis ir attīstīt kroketu par populāru 
sporta veidu Latvijā. Sezonā sacensī
bas notiek ik pārnedēļas, un, lai popu
larizētu kroketa spēli, klubi organizē 
turnīrus visā Latvijā.

Sarmīte Usāne  

DOMES SēDE
Līgatnes novada domes sēde  
2013.gada aprīlī, protokols Nr.4

Līgatnes novada svētkus  
ieskandinās „Tēvu laipas”

Būsim kopā Ratniekos Latvieši apspēlē angļus  
kroketā

Ziņas no bērnudārza



AKTUĀLI 2013.gada 16.maijs2013.gada MAIJSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS12

Katrā ģimenē, mājā, ciematā gadu 
gaitā veidojas savas ierašas, kas ar 
laiku pārvēršas nerakstītā likumā. 
Daudz šādu garos gados uzkrātu 
parašu, bez šaubām, ir arī līgatnie
šiem. Ne jau velti te strādā mūsu 
zemes labākie papīrrūpnieki. Papīra 
gatavošanas māka te pārņemta no 
paaudzes uz paaudzi. Ciematā pa
zīstamas īstas papīrrūpnieku dzim
tas, kuras vesela gadsimta garumā 
veidojušas papīra ražotāju labās 
tradīcijas. Labās tradīcijas! Ar tām 
līgatnieši var lepoties. Tās no viņiem 
cenšas iemācīties jaunākie rūpnīcas 
strādnieki. Labo patur prātā daudzie 
viesi, kas iegriežas Līgatnes papīra 
fabrikā. Taču mūsu nodoms vairāk 
parunāt par tradīcijām, kam šodien 
vajadzētu pārvilkt svītru, kas neie
deras augoša ciemata sejā.

Augot fabrikai, audzis un veido
jies pats ciemats. Garajos gados 
saceltas daudzas dzīvojamās ēkas, 
kas krietni vien atgādina kazarmas. 
Arī dzīvokļu iedalījums te bijis pēc 
stingra standarta: galos plašākie 
meistaru dzīvokļi, vidū krietni pie
ticīgāki dzīvokļi strādniekiem. Katra 
dzīvokļa loga priekšā neliels dārziņš. 
Lai dievs nedod, ja toreiz strādnieka 
bērns piedūra pirkstu ogu krūmam 
meistara dārzā. Neatlika nekas cits, 
kā stingri nožogot katru dārziņu. Tie 
laiki sen aizgājuši pagātnē. Meista
ru un strādnieku bērni draudzīgi ro
taļājas skaistajā bērnudārzā vai rīko 
spēles ciemata pakalnos un pļavās. 
Bet žogi palikuši. Kā ķēmīgi nenovī
dības liecinieki tie rēgojas gandrīz 
pie visām vecajām mājām. Laika 
zobs tos krietni sagrauzis. Sen jau 

žogiem vairs nav tā nepārkāpjamā 
staltuma, kas tālajās jaunības die
nās. Slaidāks puisis tos var pārkāpt 
ar vienu soli, pusaudzis ieskriesies 
un pārlēks, bet mazie puišeļi vien
kārši ņems un pārrāpsies.

„Nē, bez žoga nevar, lai nu kāds, 
tomēr žogs paliek žogs,” cenšas 
ieskaidrot kāda Pilsoņu ielas nama 
iedzīvotāja. Viņa laikam no sirds tic, 
ka tas, kas attur ieiet svešā dār
zā, ir greizais žogs. Nē, mīļā, nevis 
vecais žogs, bet cilvēku jaunās 
attieksmes, savas zemes, sava 
ciemata saimnieka apziņa ir tā, kas 
liek saudzēt labo un skaisto, liek 
cienīt cita darbu. Sapuvušais žogs 
sen zaudējis savu maģisko spēku.

Gaujas iela. Pretī viena otrai at
rodas divas mājas — 13. un 16. Ap 
16.māju greizs žogs, augsti un tik
pat greizi nožogojumi katrai dārziņu 
svītrai. 13.nama priekšā plašs dārzs, 
ziedi, zālāji, celiņi, bez kāda žoga. 
Un nekas te nav nobradāts, no
lauzts, aiznests. Katrs garāmgājējs 
ar prieku paskatās uz spodro māju, 
ko apkopuši paši iedzīvotāji.

Viens otrs žogu piekritējs pat ie
minas, ka ciemata izpildkomitejai 
vajadzētu dot materiālus, lai varētu 
žogus atjaunot, salabot. Nē! Žogiem 
netiks izlietota ne kapeika sabied
risko līdzekļu. Nenovīdībai, alkatī
bai jāizzūd no līgatniešu sadzīves. 
Izpildu komitejai un namu pārvaldei 

pilnas rokas darba, lai lauztu vecās 
un sliktas tradīcijas: bērt netīru
mus, kur pagadās, uzcelt kazas kū
tiņu, kur pagadās. Tas viss reizēm 
tiek darīts ar pašapzinīgu teicienu: 
pie mums tā simts gadus ir bijis un 
būs vienmēr! Nekādu jaunu kārtību 
pie mums neievedīs.

Ievedīs! Būs, dārgie līgatnieši, 
jūsu ciemats tik spodrs un tīrs, ka 
nevajadzēs kaunēties savas mājas 
parādīt tuviem un tāliem ciemi
ņiem. Ka tas tā, to liecina jūsu pašu 
piemēri: Gaujas ielas galā jaunās 
dzīvojamās mājas. Arī te dzīvo 
strādnieki un meistari, taču žogu te 
nav. Augstus žogus ap saviem dār
ziem neslien arī tie fabrikas strād
nieki, kas uzcēluši savas ģimenes 
mājiņas. Jaunais neatturami gūst 
virsroku.

Palūkojieties kopmītnē: prieks 
ieiet spodrajās istabās, kur dzīvo 
jūsu jaunā maiņa. Viņi būs tie, kas 
noteiks ciemata jauno seju. Viņi būs 
tie, kas mācīs cienīt līgatniešu la
bās tradīcijas arī tiem iebraucējiem, 
kas līdzīgi Cēsu remontu un celt
niecības pārvaldes strādniekiem un 

„Latvdorstroj” ļaudīm, kas strādā 
Līgatnē, nemīl tīrību un kārtību.

Tradīciju ir daudz, ne jau visas 
tās ir paturamas, bet labās, kas 
dara godu līgatniešu strādnieku 
paaudzēm, jākopj un jāpilnveido.

R.Kalniņa, B.Vīksna, O.Ozoliņš
„Padomju Druva”,  

1963.gada 11.maijā

Laikrakstos ieskatījās 
Anita Jaunzeme 

Ko rakstīja laikrakstos maijā?

Iepazīšanās ir tāda pati kā vienmēr – 
jātiek pāri pirmajam samulsumam, 
jāpierod pie sarunu biedra un jāļauj 
pierast pie sevis.

Šoreiz nekādi sarežģījumi nerodas. 
Un pavisam drīz klausos stāstījumu 
par piecām papīrnieku paaudzēm. 
Iespējams, ka to ir bijis vēl vairāk, El
vīra Roštoka atceras piecas.

PIRMĀ
– Papīrfabrikā strādāja jau mans 

vectēvs Pēteris Lūsars. Strādāja ap
mēram līdz 1885.gadam. Drīz pēc tam 
nomira. Un vecmāmiņai nācās vienai 
audzināt bērnus: manu tēvu Hermani 
un Rozāliju.

Darbs fabrikā, rūpes par bērniem – 
Sofijas Lūsaras mūžs bija smags kā 
piemircis koka gabals.

– Toreiz bērnudārzu nebija. Kad vec
mamma gāja uz darbu, mazos ieslēdza 
istabā. Pati strādāja un baiļojās: ka tik 
nu kaut kas ļauns nav mājās noticis.

Sofijas Lūsaras ikdienas solis ar 
fabriku saistījās gandrīz līdz 1.pasau
les karam. Tad aptrūka spēka.

– Kas gan agrāk bija vecie ļaudis? 
Nekas... Tagad saņem pensiju un dzīvo 
bez bēdām.

Tā jau nu gluži nav. Arī tagad rūp
ju pietiek – jāsaimnieko pa māju, 

jāpaauklē mazdēls vai mazmeita. Bet, 
protams, no vecumdienām nevienam 
vairs nav jābaidās.

OTRĀ
– Tēvs jau 15 gadu vecumā kļuva par 

smērpuiku pie papīrmašīnas. Toreiz tā 
sauca eļļotājus.

Līgatnes papīrfabrikas kadru daļā 
saglabājusies veca, gadu gājuma sa
grauzta kantora grāmata, kur vācu 
valodā sarakstīti strādnieku uzvārdi. 
Un šinī sarakstā pret Hermaņa Lūsara 
vārdu stāv atzīme „1898.gads”.

Pagājušā gadsimta beigās – smēr
puika, 1980.gadā, pirms aiziešanas 
pensijā, – papīrmašīnas maiņas meis
tars. Tā no pakāpiena uz pakāpienu 
auga Hermaņa Lūsara zināšanas un 
prasme.

Darbīgu mūžu nodzīvoja arī meis
tara sieva, Elvīras Roštokas māte 
Matilde Lūsara. Tūlīt pēc gadsimtu 
mijas viņa ienāca papīru šķirotavā un 
nostrādāja tur vairāk nekā četrdesmit 
gadu.

TREŠĀ
– Es pati gan neesmu papīrfabrikā 

strādājusi ne stundu. Bet, tēvam bro
kastis nesot, redzēju, kā toreiz tur iz
skatījās. Mašīnu bija krietni mazāk.

Elvīra Roštoka mācījās Rīgas 3.vi
dusskolā. Tēvs tai laikā jau bija papīr
mašīnas vadītājs. Un tomēr...

– Biju ļoti priecīga, ka skolā jānēsā 
formas tērps. Bagātāku vecāku meitas 
varētu tērpties visvisādās kleitās, man 
tādu iespēju nebija. Klausies šajos 
vārdos un domā – cik ļoti sevi apzog 
un savu vecāku grūto jaunību apsmej 
tie, kurus uz skolu vilkšus neaizvilksi! 
Visas iespējas tagad ir. Nāc un mācies, 
bet nē! Vieglāk šķiet pavakarēs šļūkāt 
pa ielām, blenzt uz garāmgājējiem, 
mētāties ar visai apšaubāmas kvali
tātes vārdiem, kaucināt „Spīdolas” vai 

„Selgas” un tā nošļūkāt dzīves labākos 
gadus.

Elvīra Roštoka pati nav strādājusi 
papīrfabrikā. Toties viņas vīrs Roberts 
te aizvadīja gandrīz divdesmit gadu. 
1946.gada janvārī viņš sāka strādāt 
par kurinātāju katlu mājā, vēlāk kļuva 
tvaika turbīnas mašīnists.

CETURTĀ
– Esmu bijusi arī bezdarbniece... Ta

gad katrs var godīgi savu maizi nopel
nīt. Darba visiem pietiek.

Jā, darba visiem pietiek. Arī Elvī
ras Roštokas meita Maija, 1961.gadā 
beigusi Līgatnes vidusskolu, atrada 
sev darbu. Līgatnes papīrfabrikā. Pēc 

tam viņa neklātienē pabeidza Rīgas 
industriālo politehnikumu. Tagad Mai
ja Malkause ir spēka centrāles maiņas 
meistare.

Fabrikas galvenais enerģētiķis 
Modris Malkausis Līgatnē ieradās 
1961.gadā. Aiz muguras bija Rīgas 
politehniskā institūta elektroener
ģētikas fakultāte, priekšā – dzīve un 
darbs. Līgatnē Modris iepazinās ar 
Maiju. Tā radās jauna papīrnieku ģi
mene.

PIEKTĀ
Piektā paaudze vēl ir mazbērnu, 

autiņos. Nupat, 10.maijā, Malkaušu 
ģimenē ieradās dēls. Kas zin’, par ko 
viņš kļūs. Bet varbūt patiešām tas ir 
sākums piektajai papīrnieku paau
dzei? 

* * *
Domās un atmiņās esam pārstaigā

juši gandrīz gadsimtu. – Kas nu zināja, 
ka reiz par to visu būs jāstāsta! Daļa 
dokumentu noklīdusi. Arī atmiņa vairs 
nav tā, kas agrāk...

Bet galvenais taču nav pilnīgi pre
cīzs gadskaitlis vai sīciņa atmiņu ni
anse! Esmu ieguvis priekšstatu par 
to, kā agrāk dzīvoja un kā tagad dzīvo 
Līgatnes papīrnieki.

Paldies jums, Roštoku māmuļa!

J.Cīrulis
„Padomju Druva”,  

1967.g. 30.maijā  

Tieslietu ministrs H.Apsītis un iekš
lietu viceministrs A.Bērziņš svētdien 
plkst.10.30 ieradās Līgatnes papīru 
fabrikas strādnieku svētkos. Pie Līgat
nes bija uzcelti goda vārti, kur augstos 
viesus sagaidīja Līgatnes pašvaldības 
pārstāvji un iedzīvotāji. Viesus apsvei
ca Līgatnes pagasta vecākais Purgai
lis un pagasta tiesas priekšsēdētājs 
Leitmanis. Otri goda vārti bija celti pie 
fabrikas. Strādnieku bērni apbēra mi
nistrus ziediem, un strādnieku orķes
tris spēlēja apsveikšanas maršu. Klubā 
bija pulcējušies ap 1200 Līgatnes pa
pīru fabrikas strādnieki ar piederīgiem, 
kas, ministriem ienākot zālē, sarīkoja 
jūsmīgas ovācijas.

Viceministrs A.Bērziņš, uzrunājot 
fabrikas strādniekus, izcēla Līgatnes 
skaisto apkārtni, kādā līgatniešiem 
lemts strādāt, un aizrādīja, ka pēc tā
diem kalniem un lejām, kādas ir Līgat
nē, ilgojas katrs pilsētā nodarbināts 
strādnieks. Tālāk viceministrs apgais
moja laikmetu pirms 15.maija un norā
dīja uz tiem apstākļiem, kas izsaukuši 
15.maija notikumus. „Tagadējā valdība 
ir tā, kas dod taisnību visiem un sevišķi 
tiem, kam tā agrāk bieži vien tika lieg
ta,” turpināja savā runā viceministrs. 

„Valdība uzticas ikvienam pilsonim, bet 
tāpēc katram pret to jābūt lojālam, jo 
valdība strādā ar uzticību, mīlestību 
un paļāvību savai tautai.” Viceministrs 
tālāk norādīja uz upuriem, ar kādiem 
pirkta Latvijas neatkarība un brīvība, 
šie upuri bijuši dārgi un lieli, un tie 
pienācīgi novērtējami. Lai ikviens savā 
ikdienas darbā apzinās, ka viņa darbs, 
ja tas ir apzinīgs, ir darbs visas tautas 
labā. Apzinīgi strādājot kopā, veiksim 
to lielo darbu, kas vajadzīgs valstij. 
Noslēdzot savu runu, viceministrs 
strādniekus aicināja sekot vadonim un 
piepildīt to, ko viņš vēlējies. Vicemi
nistra runai sekoja valsts himna. Tad 
runāja strādnieku pārstāvis, pateico
ties ministriem par apmeklējumu un 
dotiem norādījumiem turpmākā darbā. 

„Kā pēc ilga, tumša lietus perioda at
spīd saule, tā pār Latviju pēc daudziem 
nesaticības un ķildu gadiem atspīdē
jusi tautas vienības saule,” teica šis 
strādnieks. Viņa runai sekoja kopīgi 
nodziedātā „Nevis slinkojot”. Pēc tam 
strādnieki sumināja ministru preziden
tu K.Ulmani un valdību skaļiem „Lai 
dzīvo!” saucieniem. Sekoja koncerts, 
kurā uzstājās Ādolfs Kaktiņš, Mari
na KārkliņaOlava, Lūcija Garūta un 
T.Vējš. Pēc koncerta ministri iepazinās 
ar fabrikas iekārtu un apkārtni.

„Latvijas Kareivis”, 
1935.gada 28.maijā  

Jaunu dzelzceļa  
tiltu būve

Dzelzceļu virsvaldes techniskā di
rekcija šinī sezonā būvēs jaunu dzelzs 
betona viaduktu pie Līgatnes, vecā 
koka tilta vietā. Viadukts būs 20 m 
garš un izmaksās Ls 50.000. Pēc tam 
šajā vietā varēs iztaisnot arī šoseju.

„Latvijas Kareivis”, 
1938.gada 18.maijā 

Piecas papīrnieku paaudzes

Par tradīcijām – kopjamām  
un izskaužamām

Valdība strādā ar 
uzticību un paļāvību 
savai tautai

Gaujas iela 13
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LĪGATNIEŠA PRIVILĒĢIJU KARTE

13LĪGATNE LAIKU LOKOS

• 50% atlaide ieejas maksai kartes īpašniekam;
• atvedot vismaz trīs ciemiņus (izņemot pirmsskolas 

vecuma bērnus), kartes īpašniekam ieeja bez 
maksas (atlaide darbojas tikai standarta darba laikā 
no plkst.10.00 līdz 18.00)

• 20% atlaide izmitināšanas pakalpojumiem 
(rehabilitācijas ietvaros);

• 10% atlaide kafejnīcā (visam kartes īpašnieka 
pirkumam no kafejnīcas ēdienkartes piedāvājuma);

• 10% atlaide ēdināšanai (pacientu ēdināšana 
rehabilitācijas ietvaros);

• 10% atlaide medicīnas pakalpojumiem:
• speciālistu konsultācijām un nodarbībām (ārsts, 

fi zioterapeits, ergoterapeits, citi speciālisti);
• limfodrenāžai ar kompresijas vakuuma zābaciņiem;
• ūdensdziedniecības procedūrām;
• fi zikālās terapijas procedūrām;
• funkcionālai izmeklēšanai;
• medicīniskajām procedūrām;
• saunas un baseina īrei;
• solārijam

• 20% atlaide ieejas biļetei festivālā „Laba Daba” 
(kasē pasākuma norises vietā)

• 20% atlaide laivu nomai

• 10% atlaide ēdienam krodziņā „Vilhelmīnes 
dzirnavas” Līgatnē, Spriņģu ielā 1

• 10% atlaide pirkumiem virs 10 Ls

• 50% atlaide ekskursijai uz padomju laika īpaši 
slepeno objektu „Bunkurs” ar maltīti „Pelmeņi”

• 10% atlaide vīna produkcijai;
• atvedot ciemiņus uz vīna degustāciju (virs 10 

personām), kartes īpašniekam degustācija par brīvu

• 5% atlaide koka izstrādājumiem;
• atvedot uz karošu darbnīcu 10 personas, līgatniešu 

ģimenei (līdz 4 personām) darbnīcas apmeklējums ir 
bez maksas

Viesu nams 
„Ezernieki”

• 10% atlaide kopējam rēķinam

Kafejnīca „Pie 
Jančuka” Līgatnē, 
Spriņģu ielā 4

• 10% atlaide pusdienām kartes īpašniekam

• 50% atlaide krēslu pacēlājam;
• atlaide 2,00 Ls pieaugušajiem un 1,50 Ls jauniešiem 

līdz 17.g.v. Tarzāna šķēršļu parkā

• atlaide 7% apmērā no pirkuma summas veikalā 
„Datoru doktorāts” Siguldā, K.Valdemāra ielā 1A

• atlaide 20% apmērā no ieejas biļetes cenas 
piedzīvojumu parkā Mežakaķis Siguldā un Rīgā;

• atlaide 10% apmērā krodziņā „Kaķītis”;
• atlaide 10% apmērā no pamatcenas publiskajai pirtij;
• 0,05 Ls atlaide no pamatcenas 1 pacēlāja reizei uz lielā 

slēpošanas kalna

 

Uzsākot šī gada vasaras tūrisma 
sezonu, Vienkoču parkā uzstādīts 
Līgatnes pirmās papīrfabrikas – 
handfabrikas – makets. Līgatnes pa
pīrfabrikai ir nozīmīga loma Līgatnes 
vēsturē. Katra īsta līgatnieša senči ir 
saistīti ar darbu Līgatnes papīrfabri
kā vairākās paaudzēs. Vienkoču par
kā laika gaitā jau ir uztapis miniatūrs 
ciemats ar vēsturiskām ēkām, kuras 
līdz mūsdienām vairs nav saglabāju
šās un kurām ir liela nozīme stāstā 
par Līgatnes un tās apkārtnes vēs
turi. Jaunais makets veidots ziemas 
mēnešos un tas ir sarežģītākais no 
visiem līdz šim veidotajiem make
tiem Vienkoču parkā. Tas atveido 
papīrfabriku laikā, kad tā izauga no 
pirmajām papīra dzirnavām, uzceļot 
jaunu ēku. Arī tad vēl papīru ražoja 
ar rokām.

Handfabrikas 
hronoloģijas 
īss apraksts:

1814.gada 13.novembrī Rīgas tir
gotāji Konrāds Justus Štorhs un 
Kārlis Kibers noslēdz nomas līgumu 
ar izpirkšanas tiesībām ar Paltmales 
muižas īpašnieku Džordžu Braunu II 
par Paltmales muižai piederošo Lī
gatnes ūdensdzirnavu un pēc Ziemeļu 
kara postā esošo māju zemju nomu, 
lai tur iekārtotu papīra dzirnavas un 
eļļas spiestuvi. 1815.gada 25.maijā 
sāk papīra ražošanu ap 1770.gadu 
celtajās Līgatnes ūdensdzirnavās 
(pirmo dzirnavu un Paltmales muižas 
kungu mājas makets Vienkoču parkā 
tika uzstādīts pagājušajā gadā).

No 1815. līdz 1816.gadam uzceļ 
handfabriku jeb roku darba fabriku. 
Izrok un izbūvē kanālu, Ķempju gra
vā uz Līgatnes upes uzbūvē pirmās 
slūžas. No kanāla pāri upei uz hand
fabriku uzbūvē pārvadu ar ūdens 
tekni, uzceļ smēdi un citas palīgēkas. 
1816.gada oktobrī, līdz ar ražošanas 
uzsākšanu handfabrikas telpās, Kār
lis Kibers paliek par vienīgo fabrikas 
īpašnieku.

No 1824. līdz 1828.gadam pie 
hand fabrikas izbūvē otrās slūžas, 

izrok un izbūvē kanālu līdz Līgatnes 
dzirnavu dīķim. Pēc hauptfabrikas 
(galvenās fabrikas) uzbūvēšanas 
handfabrika pārtop par palīgēku 
kompleksu galvenajai fabrikai. To sāk 
saukt par anfabriku (no vācu valodas 

„An Fabrik” – pie fabrikas). 1929.gadā 
no galvenās fabrikas uz anfabriku 
tiek ierīkots šaursliežu dzelzceļš.

1944.gada 23.septembrī vācu ar
mija atkāpjoties nodedzina anfabri
kas koka būves. 1945.gadā anfabrikā 
atjauno kokzāģētavas darbību, sā
kotnēji ar piedziņu no ūdens turbīnas. 
Atsākoties papīra ražošanai, an
fabrikā iekārto taras izgatavošanas 
iecirkni. No 1960.gada uz atjaunoto 
divstāvu piebūvi sāk pārcelt galdnie

cības iecirkni (šī piebūve maketā nav 
atveidota, jo attiecas uz vēlākiem 
laikiem).

Mūsdienās anfabrikas ēka ir pa
mesta un ir ieguvusi grausta statusu. 
Kopš pirmsākumiem tā ir stipri mai
nījusies, un no vecās apbūves maz 
ir palicis. Šis makets ataino pašu 
handfabrikas sākumu. Galvenā fab
rika joprojām veiksmīgi strādā un no 
makulatūras ražo papīru.

Informāciju sagatavoja 
Vienkoču parka veidotājs 

Rihards Vidzickis, 
par handfabrikas hronoloģijas 

datiem paldies 
Aivaram Balodim  

Vienkoču parkā uzstādīts līdz šim 
apjomīgākais handfabrikas makets

Aicinām Līgatnes novadā deklarētos iedzīvotājus pieteikties Līgatnieša privilē
ģiju kartei. Šī ir karte, kas jums sniegs dažādas priekšrocības gan Līgatnes nova
dā, gan ārpus tā. Uzsākot projektu, jau varam piedāvāt dažādas priekšrocības gan 
Līgatnē, gan Siguldā. Turpmāk aktīvi strādāsim, lai šis piedāvājumu klāsts tiktu 
papildināts gan daudzveidībā, gan teritoriālā plašumā.

Privilēģiju kartes cena ir Ls 1,50, kas nosedz tās izgatavošanas maksu, un 
samaksāto summu jūs atpelnīsiet jau pirmajās izmantošanas reizēs. Savukārt 
pensionāriem, skolniekiem līdz 16 gadiem un invalīdiem karte tiek izsniegta bez 
maksas.
Līgatnieša privilēģiju kartei var pieteikties:

• Līgatnes pakalpojumu centrā Līgatnē, Spriņ
ģu ielā 4;

• Līgatnes novada pakalpojumu centrā Augšlī
gatnē, „Birzēs”;

• Līgatnes novada Tūrisma informācijas centrā 
Līgatnē, Spriņģu ielā 2.

Jau spēkā esošās privilēģijas:

Sagatavoja Rihards Vidzickis,
Līgatnes novada tūrisma projektu koordinators  

Kultūras ministre Žaneta JaunzemeGrende Rihardam Vidzickim pasniedza Vienkoču 
parkam piešķirto Kultūras mantojuma zīmi. Savukārt pašvaldību savienības vadītājs 
Andris Jaunsleinis dāvināja Latvijas ģerboņu grāmatu. 
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Priekšvēlēšanu programma
„Vienotība” – kuplākā un saliedētākā Latvijas 

partija. Roku rokā ar Ministru prezidentu, Saei
mas priekšsēdētāju, ministriem, EP un Saeimas 
deputātiem strādā mūsu cilvēki Latvijas pašval
dībās. Visi kopā, nodrošinot pašvaldībā godīgu 
pārvaldi un vienlīdzīgu attieksmi, veidosim Lī
gatnes novadu, ko lepni saukt par savām mājām.

Nākotnes redzējums: Līgatnes novads ir 
„Drošas mājas laimīgai dzīvei” un pašvaldības 
darbs – iedzīvotāju labklājībai. Sakoptā un har
moniskā vidē labi jūtas ikviens. Līgatnes novada 
bagātība ir iedzīvotāji un daudzveidīgā teritorija.

Pašvaldības budžets un finanses:
• Budžeta prioritāte – iedzīvotāju labklājības 

vairošana, akcentējot ekonomiskās attīstī
bas, nodarbinātības, cilvēkresursu un demo
grāfijas jautājumus.

• Tuvākie darbi:

 ✓ Regulāri informēsim par domes lēmumiem, 
nodrošināsim sēžu translāciju internetā;

 ✓ Rīkojot tikšanās un izmantojot tehnoloģiju 
iespējas, paplašināsim iedzīvotāju iesaisti 
domes darbā;

 ✓ Sistemātiski atskaitīsimies par pašvaldī
bas darbu un līdzekļu ieguldījumu efekti
vitāti.

Teritoriju attīstība:
• Attīstīsim teritoriju, lai sekmīgi līdzdarbotos 

lauksaimniecības, rūpniecības, tūrisma un 
citas nozares, harmoniski pilnveidojot lauku 
viensētas, ciemus un pilsētu.

• Tuvākie darbi:
 ✓ Mērķtiecīgi realizēsim novada attīstības 
programmas prioritātes;

 ✓ Sekmēsim jaunu dzīvojamo un rūpniecisko 
teritoriju infrastruktūras attīstību;

 ✓ Iesaistot sabiedrību, turpināsim izkopt kat
ras novada teritorijas ainavisko vidi.

Tautsaimniecība:

• Veidosim Līgatnes novadu par uzņēmējdar
bībai draudzīgu pašvaldību, sekmējot jaunu 
darbavietu izveidi un vairojot labklājību.

• Tuvākie darbi:
 ✓ Meklēsim investorus jaunu uzņēmumu 
izveidei, esošajiem uzņēmējiem sniegsim 
vispusīgu atbalstu. Īpaša uzmanība – ra
žošanas attīstībai Augšlīgatnē;

 ✓ Panāksim, lai, atjaunojot uzņēmējdarbī
bu, tiktu sakārtotas vēsturiskās ražoša
nas teritorijas;

 ✓ Sekmēsim tūrisma attīstību, sniedzot 
jaunas iesaistes un darba iespējas kat
ram iedzīvotājam;

 ✓ Ieviesīsim atbalstu lauksaimniekiem ap
mācību un kooperācijas jomā.

Transports, infrastruktūra un komunālā 
saimniecība:
• Sakārtota un efektīva transporta sistēma 

un infrastruktūra – priekšnoteikums terito
riju attīstībai.

• Tuvākie darbi:
 ✓ Realizēsim alternatīvus projektus sa
biedriskā transporta nodrošināšanai;

 ✓ Nodrošināsim Līgatnes pārceltuves dar
bību atbilstoši iedzīvotāju interesēm;

 ✓ Nodrošināsim projekta „Tilts pār Gauju 
Līgatnē” realizāciju līdz 2020.gadam;

 ✓ Realizēsim satiksmes drošības projektus 
pie Augšlīgatnes skolas un Dārza ielā Lī
gatnē;

 ✓ Nodrošināsim kvalitatīvi uzturētas ielas 
un ceļus, pieļaujot valsts ceļu pārņemša
nu pašvaldības īpašumā;

 ✓ Realizēsim projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Skaļupēs”;

 ✓ Rūpējoties par kvalitāti, pieejamību un 
maksimāli zemu cenu, veiksim strukturā
lus uzlabojumus komunālo pakalpojumu 
jomā;

 ✓ Sniegsim atbalstu daudzdzīvokļu dzīvo
jamo māju uzturēšanai un siltināšanai;

 ✓ Piesaistīsim resursus papīrfabrikas cie
mata koka apbūves saglabāšanai;

 ✓ Attīstīsim visām paaudzēm draudzīgu in
frastruktūru;

 ✓ Realizēsim projektu „Laivenes atpūtas 
parks”.

Veselības aprūpe, sociālā palīdzība un 
nodarbinātība:
• Mūsu rūpes ir katrs iedzīvotājs. Īpaša uz

manība senioriem, maznodrošinātajiem, 
daudzbērnu un jaunajām ģimenēm.

• Tuvākie darbi:
 ✓ Atbalstīsim primārās veselības aprūpes 
attīstību;

 ✓ Sociālos pabalstus koncentrēsim vese
lības aprūpes pieejamībai, pensionāru, 
maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu 
atbalstam;

 ✓ Veicināsim bezdarba samazināšanos līdz 
6%;

 ✓ Attīstīsim jauniešu nodarbinātības prog
rammas;

 ✓ Jaunajām ģimenēm sniegsim atbalstu 
pirmā mājokļa nodrošināšanai;

 ✓ Atbalstīsim pensionāru klubiņu aktivitā
tes;

 ✓ Veicināsim iedzīvotāju pašpalīdzības for
mu attīstību.

Izglītība, kultūra un sports:
• Mērķis – izglītota, radoša un aktīva sabied

rība. Izglītības kvalitāte ir prioritāte mūsu 
konkurētspējai, bet kultūras un sporta 
tradīciju attīstība – garīgajai un veselības 
vērtībai.

• Tuvākie darbi:
 ✓ Attīstīsim izglītības sistēmu un ieviesī
sim pašvaldības finansētu motivācijas 
fondu pedagogiem;

 ✓ Paplašināsim Augšlīgatnes bērnudārzu. 
Nodrošināsim bērnudārza pieejamību 
katram bērnam;

 ✓ Izstrādāsim un realizēsim jaunatnes at
balsta politiku;

 ✓ Pilnveidosim Dienas un interešu centru 
Augšlīgatnē;

 ✓ Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un 
izveidosim kultūras centru Augšlīgatnē;

 ✓ Nodrošināsim plašai sabiedrībai pieeja
mas sporta aktivitātes un sporta centra 
turpmāku attīstību.

Vārds, uzvārds Dzimš.
gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Izglītība Pamatdarbavieta Ieņemamais
amats

Ainārs Šteins 1968. Līgatnes nov. vidējā Līgatnes novada 
dome

Domes priekšsēdētājs

Pēteris Lideris 1954. Līgatnes nov. augstākā SIA „Reh. centrs 
„Līgatne””

Valdes priekšsēdētājs

Dace Bērziņa 1963. Līgatnes nov. augstākā Līgatnes novada 
vidusskola

Skolotāja

Gunita Liepiņa 1972. Līgatnes nov. augstākā Līgatnes novada 
pirmsskolas 
izglītības iestāde

Vadītāja,
mūzikas skolotāja

Sigita Šulca 1976. Līgatnes nov. augstākā Biedrība „Exelixi” Valdes priekšsēdētāja
Gunars Šķēle 1956. Līgatnes nov. vidējā SIA „Mārzeme” Valdes priekšsēdētājs

Rihards 
Vidzickis

1979. Līgatnes nov. augstākā IK „Vienkoči”;
Līgatnes novada 
dome;

Rīgas Tehniskā 
universitāte

Īpašnieks;
Tūrisma projektu 
koordinators;

Asistents zinātniskajā 
darbā

Gatis Liepiņš 1969. Līgatnes nov. vidējā AS „Cēsu alus” Galvenais mehāniķis
Jānis Šteins 1961. Līgatnes nov. augstākā Latvijas Universitāte AKK „Ratnieki” 

pārvaldnieks
Mareks Bērtiņš 1972. Līgatnes nov. vidējā SIA „BeMANo” Valdes loceklis
Sanita Roma 1978. Līgatnes nov. vidējā SIA „Comfort R” Valdes locekle
Sarmīte Usāne 1961. Siguldas nov. augstākā SIA „Reh. centrs 

„Līgatne””
Valdes locekle, 
tirdzniecības struktūras 
vadītāja

DEPUTĀTU KANDIDĀTI UN PROGRAMMAS

Saraksts Nr.2 – partija „VIENOTĪBA” Kandidātu saraksts

Priekšvēlēšanu programma
Līgatnes novada galvenā bagātība ir cilvēki, 

viņu labklājība, veselība un zināšanas. Pašvaldī
bai ir jāstrādā efektīvi, un tās pakalpojumiem ir 
jābūt brīvi pieejamiem visiem novada iedzīvotā
jiem. Tās darbībai un līdzekļu plūsmai pakalpoju
mu nodrošināšanā jābūt pārskatāmai.

Strādāsim pie labākas, vienotas novada pār
valdes modeļa izveides. Centīsimies nodrošināt 
vienmērīgu visa novada attīstību, efektīvi iz

mantojot priekšrocības. Mūsu saraksta sastāvā 
ir dažādu nozaru speciālisti, kuru pieredze ļaus 
nodrošināt programmas izpildi.

Ekonomika – novada sekmīgas attīstības prio
ritāte ir nodarbinātības problēmu atrisināšana:
• Atbalstīt uzņēmējus, kuri rada jaunas darba 

vietas un godprātīgi maksā nodokļus;
• Veicināt un atbalstīt indivīda personisko inicia

tīvu – komercdarbības un pašnodarbinātības 
uzsākšanā;

• Palīdzēt novada uzņēmējiem saglabāt uzņē
mumus, izmantojot pašvaldības pasūtījumus, 

kā arī veicināt valsts un pašvaldību privāto 
partnerību;

• Nodrošināt tirdzniecības vietas lauksaimnie
cības produktu un mājražotāju preču tirdznie
cībai;

• Popularizēt tūrisma un atpūtas iespējas, iz
mantojot vietējo produktu un pakalpojumu 
daudzveidību;

• Plānveidīgi attīstīt infrastruktūras objektus 
visa novada teritorijā, veikt ielu un ceļu re
konstrukciju;

• Veicināt iedzīvotāju aktivitāti Eiropas Savie
nības fondu izmantošanā (energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanai mājokļu siltināšanā 
u.c.).
Izglītība – būtisks ieguldījums Līgatnes nova

da attīstībai:
• Nodrošināt kvalitatīvu pamatizglītību un drošu 

vidi pēc iespējas tuvāk katra skolēna dzīves 
vietai;

• Veikt izglītības iestāžu modernizāciju un ma
teriāli tehniskās bāzes uzlabošanu, izmantojot 
Eiropas Savienības fondus un citus pieejamos 
līdzekļus;

• Nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību 
visā novada teritorijā;

• Veicināt veselīgu dzīvesveidu visās novada iz
glītības iestādēs (piena, dārzeņu programma 
u.c.);

• Izmantojot esošos resursus, dot iespēju 
daudzveidīgai mūžizglītībai.
Kultūra un sports – harmonisks akcents 

personības veidošanai:
• Saglabāt kultūras mantojumu, tradīcijas, 

iestādes, pašdarbības kolektīvus un to pie
ejamību visa novadā;

• Motivēt jauniešus kultūras dzīves veidoša
nai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai;

• Saglabāt un modernizēt novadā esošās bib
liotēkas;

• Atbalstīt sporta aktivitātes, uzturēt sporta 
bāzes un plānot attīstību;

• Atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitā
tes.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe – ie

interesētība par katru un atbalsts ikvienam:
• Nodrošināt sociālo pakalpojumu un veselī

bas aprūpes pieejamību visiem novada iedzī
votājiem;

• Sniegt pakalpojumus krīzes situācijā no
nākušām ģimenēm un personām ar īpašām 
vajadzībām;

• Veicināt mājas aprūpi veselības nodrošinā
šanas sistēmā;

• Sadarboties ar nevalstiskajām organizāci
jām sociālo pakalpojumu ieviešanā.
Mēs ticam cilvēkiem, vietai, kur mēs dzīvo

jam, un Līgatnes novada attīstībai!

Vārds, uzvārds Dzimš.
gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Izglītība Pamatdarbavieta Ieņemamais
amats

Egils Kurpnieks 1979. Līgatnes nov. augstākā Valsts SIA „Latvijas 
Televīzija” Operators

Baiba Pelse 1936. Līgatnes nov. augstākā Dzīv. īpašn. bba 
„Gaujasmala 21A”

Valdes locekle

Maija Sprūde 1957. Līgatnes nov. augstākā Līgatnes Papīrfabrika Grāmatvede
Vija Meņģele 1953. Līgatnes nov. vidējā  Bezdarbniece
Didzis Krastiņš 1972. Līgatnes nov. vidējā ZS „Blicavas” Uzņēmējs
Uvis Ločmelis 1987. Krimuldas nov. augstākā SIA „JudiL” Menedžeris
Jolanta Leja 1980. Līgatnes nov. vidējā  Bezdarbniece
Rūta 
Jermaloviča

1949. Līgatnes nov. vidējā Līgatnes novada 
dome

Aprūpētāja

Inese Matroze 1957. Līgatnes nov. vidējā Līgatnes novada 
dome

Apkopēja

Saraksts Nr.1 – vēlētāju apvienība „MĒS LĪGATNEI” Kandidātu saraksts
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Vārds, uzvārds Dzimš.
gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Izglītība Pamatdarbavieta Ieņemamais
amats

Guntars 
Pīpkalējs

1966. Līgatnes nov. augstākā Līgatnes nov. dome Izpilddirektors

Jurijs Daģis 1957. Līgatnes nov. augstākā ZS „Avotiņi”;
SIA „Priekuļu rapsis”

Īpašnieks;
Valdes loceklis

Guntis 
Zicmanis

1962. Līgatnes nov. vidējā SIA „UNUS” Valdes loceklis

Viktors Cīrulis 1965. Līgatnes nov. vidējā ZS „Asaru krogs” Īpašnieks
Uldis Gaušis 1964. Līgatnes nov. vidējā SIA „AV Stils” Projektu vadītājs
Vineta Lapsele 1969. Līgatnes nov. augstākā Līgatnes nov. dome Projektu vadītāja
Ivars Štrassers 1957. Līgatnes nov. augstākā SIA „LLB” Valdes loceklis
Dina Puharte 1965. Stopiņu nov. augstākā SIA „Dinas Puhartes 

doktorāts”
Valdes locekle

Leonīds 
Likums

1953. Līgatnes nov. augstākā SIA „Līgatnes ābele” Valdes priekšsēdētājs

Jānis Smerliņš 1971. Līgatnes nov. vidējā ZS „Dravanti” Īpašnieks
Aija Grīnberga 1977. Līgatnes nov. augstākā SIA „GB ALIANSE”;

SIA „VIGO”

Valdes priekšsēdētāja, 
grāmatvede;
grāmatvede

Andis 
Jermalovičs

1984. Līgatnes nov. augstākā Līgatnes nov. dome;
SIA „NOS PRO”

IT speciālists;
Valdes priekšsēdētājs

Vārds, uzvārds Dzimš.
gads

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Izglītība Pamatdarbavieta Ieņemamais
amats

Mārīte Villere 1967. Līgatnes nov. Vidējā  bezdarbniece

Saraksts Nr.3 – vēlētāju apvienība „LĪGATNEI”  
Kandidātu saraksts

Saraksts Nr.4 – vēlētāju apvienība „VIENMĒR KALNĀ” 
Kandidātu saraksts

Priekšvēlēšanu programma
Mans mērķis ir līgatniešu garīgā un ma

teriālā labklājība. Līgatnes novadā ir mūsu 
saknes, mājas, ģimene un daudziem arī darbs. 
Labklājība ir sasniedzama, ja mēs kopīgi vei
dojam dzīves telpu, kurā ikviens jūtas vaja
dzīgs un novērtēts, kurā ikvienam cilvēkam 
ir iespēja nodrošināt iztiku sev un ģimenei, 
veidot uzkrājumus un droši raudzīties nākot
nē. Es aicinu veidot novadā atvērtu, demo
krātiskās vērtībās balstītu politiku, atbalstot 
ikvienu ģimeni un indivīdu. Es aicinu attīstīt 
tūrisma infrastruktūru, saglabāt esošās un 
radīt jaunas darba vietas. Es aicinu attīstīt 
Līgatnes novadu kā drošu, sakārtotu, mājīgu, 
ekoloģisku un radošu dzīves vidi.

Darbs:
• Atbalstīšu esošos uzņēmumus, īpašu vērī

bu pievēršot mazā biznesa attīstības veici
nāšanai;

• Piedalīšos nodarbinātības veicināšanas 
plāna izstrādē, īpašu uzmanību pievēršot 
ilgstoša bezdarba problēmu risināšanai;

• Vecināšu vietējo zemnieku un amatnieku 
produkcijas noietu;

• Atbalstīšu tirgus plača atjaunošanu un ie
spēju novada iedzīvotājiem savu produkciju 
tirgot bezmaksas.
Veselība un sociālais darbs:

• Atbalstīšu diennakts medicīnisko pakalpo
jumu pieejamību novadā;

• Rūpēšos, lai visiem novada iedzīvotājiem 
būtu pieejams ģimenes ārsts;

• Veicināšu jaunu veselības pakalpojumu ie
nākšanu novadā;

• Rūpēšos, lai katram novada iedzīvotājam 
būtu pieejama sociālā palīdzība;

• Panākšu, lai vientuļie pensionāri saņemtu 
pašvaldības finansiālu atbalstu, kvalitatīvu 
sociālo palīdzību un, vajadzības gadījumā, 
mājas aprūpi;

• Panākšu, lai daudzbērnu ģimenes un inva
līdi saņemtu konkrētā situācijā visatbilsto
šāko palīdzību no pašvaldības.
Drošība:

• Veicināšu Valsts un Pašvaldības policijas 
sadarbību.
Novada attīstība un pārvalde:

• Atbalstīšu Līgatnes papīrfabrikas ciemata 
kultūrvēsturisko tūrisma taku tālāku izvei
di;

• Veicināšu finanšu resursu piesaisti kultūr
vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un ie
dzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai;

• Atbalstīšu ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstību;

• Sakārtošu piebraucamos ceļus pie mājām, 
gājēju ietves un atpūtas laukumus;

• Rūpēšos, lai tiktu izstrādāti un ievēroti pa
galmu uzturēšanas noteikumi;

• Rūpēšos par ielu apgaismojuma uzlaboša
nu;

• Panākšu, lai komunālie pakalpojumi būtu 
kvalitatīvi un to cena – pārskatāma un sa
protama.
Izglītība:

• Saglabāšu izglītības iestādes novadā;
• Atbalstīšu vakarskolas nodarbības;
• Iespēju robežās nodrošināšu bezmaksas 

mācību materiālu pieejamību;
• Atbalstīšu bezmaksas skolēnu ēdināšanu.

Kultūra:
• Atbalstīšu esošos mākslinieciskās pašdar

bības kolektīvus, interešu izglītību un ikvie
nu radošu iniciatīvu;

• Atbalstīšu kultūras objektu attīstību;
• Piedalīšos jau izkopto kultūras tradīciju 

turpināšanā;
• Motivēšu ieviest jaunas, mūsdienīgas kul

tūras tradīcijas;
• Atbalstīšu amatniecības attīstību.

Tūrisms:
• Aktīvi līdzdarbošos, lai Līgatne būtu viens 

no Latvijas tūrisma galamērķiem;
• Veicināšu Līgatnes un visas Latvijas bagā

tības – Līgatnes dabas taku – saglabāšanu 
un pilnveidošanu;

• Popularizēšu Gaujas nacionālo parku un ak
tīvas atpūtas iespējas;

• Atbalstīšu stratēģiskā investora piesaisti 
rehabilitācijas centram „Līgatne”.  

Līgatnes novada pašvaldība organizē nomas tiesību atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma daļu 21,45 ha platībā – lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, kas atrodas Līgatnes novada Līgatnes pagasta „Grūdeņos” ar kadastra 

Nr.4262 003 0087. Nomas tiesības tiek izsolītas uz 5 (pieciem) gadiem.
Nosacītā zemes nomas maksa gadā ir LVL 133,20 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Objekta nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 29.maijā plkst.11.00 Līgatnes novada 
Līgatnes pagasta pārvaldes telpās „Birzēs”.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres „Birzēs”, sākot ar nākamo 
darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv  

līdz 2013.gada 29.maija plkst.10.45.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres „Birzēs” un 

Līgatnes novada pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv.

* * * * *
Līgatnes novada pašvaldība organizē nomas tiesību atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli par pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma daļu 5,7 ha platībā – lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, kas atrodas Līgatnes novada Līgatnes pagasta „Rogās” ar kadastra 

Nr.4262 003 0071. Nomas tiesības tiek izsolītas uz 5 (pieciem) gadiem.
Nosacītā zemes nomas maksa gadā ir LVL 90,46 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Objekta nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 29.maijā plkst.12.00 Līgatnes novada 
Līgatnes pagasta pārvaldes telpās „Birzēs”.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres „Birzēs”, sākot ar nākamo 
darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv  

līdz 2013.gada 29.maija plkst.11.45.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres „Birzēs” un 

Līgatnes novada pašvaldības mājas lapā www.ligatne.lv.

SLUDINĀJUMI

Priekšvēlēšanu programma
Jo vairāk cilvēks zina, kas jau izdarīts,
Jo labāk saprot, kas jādara turpmāk.

Vēlētāju apvienības „Līgatnei” mērķis 
ir ekonomiski patstāvīgs Līgatnes novads, 
prioritātes:
• Nodrošināt optimālu novada darbību;
• Veicināt investīciju plānošanu un piesaisti 

novadā un sadarbību ar kaimiņu novadiem;
• Nodrošināt informācijas pieejamību par 

novada domes darbību un budžeta līdzek
ļu izlietojumu;

• Izvērtēt iedzīvotāju vajadzību prioritātes 
un racionāli izlietot budžeta līdzekļus 
mērķu sasniegšanai, samazinot adminis
tratīvās izmaksas;

• Izvērtēt domes pakļauto struktūrvienību 
darbības lietderību.
Sociālā sfēra:

• Rūpēsimies par sociāli mazāk aizsargā
tiem Līgatnes novada iedzīvotājiem, pare
dzot līdzekļus novada budžetā;

• Uzlabosim Sociālā dienesta komunikāci
ju ar iedzīvotājiem, nodrošināsim katra 
individuāla gadījuma izvērtēšanu atse
višķi;

• Sociālā dienesta darba pilnveidošanai un 
pakalpojuma klāsta dažādošanai risinā
sim nozaru speciālistu konsultāciju pie
ejamību;

• Attīstīsim darbu ar pensionāriem, nodroši
not apmeklējumus un sociālo aprūpi mājās.
Veselības aprūpe:

• Atbalstīsim ģimenes ārstu, to palīgu un 
medicīnas speciālistu darbību Līgatnes 
novadā;

• Nodrošināsim pieejamību ģimenes ārstu 
praksēs cilvēkiem ar kustību traucēju
miem;

• Atbalstīsim mediķu nokļūšanu pie pacien
tiem, līdzfinansējot transporta izdevumus 
mājas vizītēm.
Izglītība un sports:

• Uzlabosim izglītības kvalitāti, papildinot 
un uzlabojot materiāli tehnisko bāzi;

• Paplašināsim un daudzveidosim interešu 
izglītības un mūžizglītības iespējas Līgat
nes novada izglītības iestādēs un dienas 
interešu centros;

• Nodrošināsim un pilnveidosim pirmssko
las izglītības iestādes darbību gan Līgat
nes pilsētā, gan Augšlīgatnē;

• Nodrošināsim drošu nokļūšanu uz izglītī
bas iestādēm, sakārtojot ceļus un uzstā
dot apgaismojumu pie tiem;

• Saglabāsim Mūzikas un mākslas skolas 
darbu, izveidojot filiāli arī Līgatnes pilsē
tā;

• Uzlabosim visu novadā esošo sporta lau
kumu stāvokli;

• Veicināsim jauniešu sportiskās aktivitātes, 
piešķirot finansējumu dažādu sporta veidu 
attīstībai novadā.
Drošība:

• Pilnveidosim Pašvaldības policijas darbī
bu, palielinot darbinieku skaitu un ieviešot 
videonovērošanu;

• Veicināsim iedzīvotāju un policijas sadar
bību.
Komunālā saimniecība un infrastruktū-

ra:
• Pilnveidosim Komunālo pakalpojumu un 

labiekārtošanas nodaļas darbību;
• Izvērtēsim komunālo pakalpojumu izce

nojumus, cenšoties tos iespēju robežās 
samazināt;

• Uzlabosim pašvaldības ceļu kvalitāti;
• Apgaismosim galvenos gājēju plūsmas 

ceļus, kas ved uz sabiedriskā transporta 
pieturvietām, izglītības iestādēm un citur;

• Uzlabosim gājēju drošību uz gājēju pār
ejām novadā;

• Uzlabosim darba organizāciju, lai nodroši
nātu ceļu uzturēšanu ziemā;

• Uzlabosim satiksmi uz Skaļupēm, Ratnie
kiem, Ķempjiem un Gaujasmalu;

• Pārskatīsim daudzdzīvokļu māju apsaim
niekošanas izdevumus un regulāri infor
mēsim īpašniekus par līdzekļu izlietoju
mu.
Uzņēmējdarbības attīstība un lauk-

saimniecība:
• Saglabāsim lauksaimniecības konsultan

tu;
• Sniegsim palīdzību iedzīvotājiem Eiropas 

struktūrfondu apguvei energoefektivitā
tes uzlabošanā;

• Mazināsim birokrātisko slogu uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem uzņēmējdarbības un māj
saimniecību attīstībai;

• Veicināsim Eiropas struktūrfondu līdzekļu 
piesaisti, nodrošinot konsultācijas uzņē
mējiem;

• Paplašināsim zemnieku saražotās produk
cijas realizācijas iespējas novadā.
Kultūra un tūrisms:

• Saglabāsim novada kultūras iestādes un 
bibliotēkas, pilnveidojot to materiālo bāzi;

• Atbalstīsim visus novadā darbojošos paš
darbības kolektīvus un veicināsim jaunu 
bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīvu 
izveidošanu;

• Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanu;

• Turpināsim sadarbību ar Gaujas nacionā
lo parku dabas aizsardzības un tūrisma 
jomā.


