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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 16.februārī

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme
tālr. 64153176, e-pasts: novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.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.

Sarmīte Usāne

6.janvārī durvis vēra renovē-
tais SIA „Rehabilitācijas centrs 

„Līgatne”” ceturtais stāvs. Pēc 
darbu veikšanas telpās ir nodro-
šinātas obligātās ārstniecības 
iestāžu un ugunsdrošības prasī-
bas. Atjaunotas ventilācijas sis-
tēmas, santehnika, inženierteh-
niskie tīkli un elektroinstalācijas. 
Veikts pilnvērtīgs telpu kapitā-
lais remonts – nomainīti logi un 
durvis, grīdu, sienu un griestu 
segumi.

Jaunajās telpās pārdomāti iz-
vietoti rehabilitācijas un procedū-
ru kabineti. Vienvietīgās pacientu 
palātas ir mājīgas, funkcionāli 
un moderni aprīkotas. Visa infra-
struktūra ir piemērota pacientiem 
ar funkcionāliem traucējumiem, tai 
skaitā ieviesti skaņas un gaismas 
signāli, braila raksta pogas utt.

Svētku atklāšanu pagodināja 
LR Veselības ministre Ingrīda 
Circene, piedalījās Līgatnes no-
vada domes priekšsēdētājs Ai-

nārs Šteins, SIA „Rehabilitācijas 
centra „Līgatne”” vadība un uz-
ņēmuma darbinieki. Laba vēlēju-
mus un atzinību izteica projektā 
iesaistītie, nozares profesionāļi 
un draugi.

Svinīgajā uzrunā Līgatnes 
novada domes priekšsēdētājs 
A.Šteins atzina, ka tikai pirms 
pāris gadiem maz bija to, kas 
uzdrīkstējās apgalvot, ka „Re-
habilitācijas centram „Līgatne”” 
ir nākotne. „Daudzi novada ie-
dzīvotāji un daži deputāti tam 
neticēja. Kad bijām izvēles priek-
šā – centru noturēt un attīstīt vai, 
līdzīgi kā daudzviet Latvijā, ļaut 
to iznīcībai un vēju varai, tad ve-
selais saprāts ņēma virsroku un 
sākās grūts, neatlaidīgs augšup-
ejas ceļš. Šis ceļš bijis ļoti smags, 
un to varējām pārvarēt tikai visi 
kopā – saliedētā rehabilitācijas 
centra komanda!”

Veselības ministre I.Circene 
atzīmēja rehabilitācijas milzīgo 
nozīmi kopējā veselības aprūpes 
ķēdē. Ministre solīja, ka darīs 

visu iespējamo, lai Latvijā tiktu 
izveidota vienkārši saprotama, 
bet moderna veselības aprūpes 
sistēma, kas kalpos visiem Lat-
vijas iedzīvotājiem, bet jo īpaši 
tiem, kas kalpo Latvijai! „Vese-
lības nodrošināšana, sasaistē ar 
valstij maksātiem nodokļiem, ir 
pašsaprotama norma vairumā 
Eiropas demokrātisko valstu. Tā-
pat ir svarīgi uzlabot palīdzības 
sniegšanu pacientiem, kas ilg-
stoši slimo. Ir būtiski jāsamazina 

slimības laiks! Tas ne tikai ļaus 
ietaupīt miljonus valsts budže-
ta naudas, ko iespējams novirzīt 
kvalitatīvas veselības aprūpes 
nodrošināšanai daudz plašākam 
pacientu skaitam, bet iespējami 
ātrāk sniegs padziļinātus izmek-
lējumus ilgstoši sirgstošajiem 
pacientiem.”

Pēc svinīgām uzrunām un drau-
dzīgām pārrunām sapulcējušies 
viesi iepazina jaunās rehabilitāci-
jas centra telpas. Tika uzklausīti 
draudzīgi padomi, ko vēl iespē-
jams uzlabot, kā vienu vai citu 
lietu darīt citādāk, gudrāk, racio-
nālāk.

Kopumā pasākums bija kā pro-
fesionāļu draudzīga tikšanās, jo 
visus tā dalībniekus vieno kopējs 
mērķis – labāka veselības aprūpe 
un labsajūta sirgstošiem pacien-
tiem.

„Rehabilitācijas centrs „Līgat-
ne”” ar savu darbību apliecina, 
ka ir nozīmīgs uzņēmums kopējā 
Latvijas veselības aprūpes sis-
tēmā. Uzņēmums ir svarīgs no-
vada ekonomiskai izaugsmei un 
tā iedzīvotājiem. Kā atsauksme 
teiktajam ir veselības ministres 
pēc pasākuma veiktais ieraksts 
twitter blogā: „Lai veselības ap-
rūpes loks būtu noslēgts pilnvēr-
tīgi, pacientam nepieciešama re-
habilitācija. Līgatne to var sniegt 
augstvērtīgā līmenī.” 

Ja tev ir tikai viena dziesma,
Nodziedi to tā, lai kādam ar to būtu labi.
Ja tev ir tikai viens vārds,
Pasaki to tā, lai kādam ar to būtu labi.
Ja tev ir tikai viena dzīve,
Nodzīvo to tā,  
lai kāds ar to būtu laimīgs...

Gaišas domas, priecīgu 
prātu un stipru veselību, 

janvāra jubilār!

Īpašie gaviļnieki:
Meļķe Inta 

Ļeonova Alla 
Kaša Indra

Kalnietis Jānis
Baikova Aija

Priedeslaipa Edmunds
Smilga Marija

Rinkevičs Kārlis
Margevičs Leonards

Ābrama Dzintra
Šmite Sofija

Hodovs Dmitrijs
Grizāns Imants
Blumberga Aina

Zariņa Gunta
Siliverstovs Aleksejs
Kalnakārklis Aivars

Bogdanova Antoņina
Sagameža Rasma

Gulbis Ilmārs
Amoliņš Eduards

Cābute Irēna
Konrāds Fricis

Krūmiņa Aleksandrina
Liepa Jānis
Liepa Ruta

Šleicere Aina
Terentjeva Jevgenija

Žugs Vitālijs
Grīnvalds Gunārs
Morozova Velta

Mārtinsons Indulis
Sviklis Eduards
Štrassere Lidija

Logina Berta
Rauzenberga Ausma
Rozenvalde Katrīna

Oša Milda
Laganovskis Vladislavs

 
Informāciju no iedzīvotāju reģistra 

sagatavoja Līvija Andersone

ZiemāRehabilitācijas centrā jaunas, 
ērtas telpas

Rehabilitācijas centra galvenā ārste un projekta vadītāja Ingrīda Tambora telpu 
atklāšanas dienā saņēma neskaitāmus apsveikumus un augstu darba novērtē-
jumu.

Uz svētku pasākumu bija ieradušies kolēģi no kaimiņu novadu veselības iestādēm un veselības ministre I.Circene.
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Silvija Rijniece, 
Līgatnes pirmsskolas izglītības 
iestādes skolotāja – metodiķe

Mums visiem ļoti rūp mūsu bēr-
nu drošība, tādēļ mēs, pieaugušie, 
pievēršam lielu vērību tam, lai bērni 
viņiem saprotamā veidā būtu in-
formēti par svarīgākajiem drošības 
noteikumiem un zinātu, kā rīkoties 
bīstamās situācijās.

Šajā mācību gadā mūsu izglītības 
iestāde iesaistījās „Drošības nedē-
ļā”, kuras ietvaros tika organizēti 
dažādi pasākumi un konkursi visā 
valstī.

Arī mēs savus pirmsskolniekus 
informējām gan par ugunsdrošību, 
gan elektrodrošību, par drošību uz 

ielas un drošību uz ūdens. Šim no-
lūkam izmantojām daudzveidīgus 
informatīvos materiālus – attēlus, 
videofilmas, inscenējām situācijas, 
kurās bērnam jānosauc savs vārds, 
uzvārds, adrese.

Drošības nedēļas laikā VUGD iz-
sludināja plakātu konkursu „Jūra 
nav līdz ceļiem”. Vecākās grupas 
bērni ar prieku piekrita piedalīties 
tajā. Bērni tika aicināti izveidot pla-
kātu par drošību uz ūdens un rīcību 
ārkārtas situācijā. Uzzīmētajam 
plakātam klāt bija jāpievieno ap-
raksts ar plakātā ietverto informā-
ciju. Konkursā piedalījās vecākās 
grupas bērni Markuss Evertovskis, 
Kristiāna Plūme un Annija Paula 
Meņģele. Annijas plakāts tika no-

vērtēts ar trešo augstāko vērtēju-
mu. Bērnus konkursam sagatavoja 
5-6 gadīgo grupas skolotāja Inga 
Lagone.

VUGD konkursa balvas uz bēr-
nudārzu pasniegt bija ieradies 
Līgatnes novada domes priekšsē-
dētājs Ainārs Šteins, kurš atzinīgi 
novērtēja mazo līgatniešu sasnie-
gumus un mudināja arī turpmāk 
iesaistīties dažādos konkursos, lai 
pārbaudītu savas spējas. Bet ar 
pārējiem bērniem, kuri bija sapul-
cējušies sveikt laureātus, priekšsē-
dētājām izvērtās saturīga diskusija 
par drošības jautājumiem, un visi 
vienojās, ka ļoti svarīgi ir zināt dro-
šības noteikumus, lai izglābtu sevi 
un citus. 

Elena Zapiterskaya, 
Līgatnes novada vidusskolas  
11.klases skolniece

Viss sākās ar to, ka internetā no-
skatījos raidījuma „Tautas balss” 
fragmentu, kurā Velga Vītola uzru-
nāja cilvēkus, izstāstot tiem Ilzītes 
stāstu un atklājot, ka Ilzītei ir vaja-
dzīga jauna māja Līgatnes dabas ta-
kās. Šī reportāža mani aizkustināja, 
jo es ļoti mīlu dzīvniekus un vienmēr 
esmu centusies tiem palīdzēt. Man 
nav vienalga, vai mūsu lācene Ilzīte 
tiek aizvesta citur pasaulē, vai paliek 
Līgatnē. Es neesmu bagāta materiāli, 
bet garīgi gan. Un tāpēc es sāku do-
māt, kā gan varētu sniegt atbalstu 
šajā situācijā, un kādu dienu, kad 
paliku skolā ilgāk nekā parasti, man 
prātā ienāca doma, ka varētu skolē-
niem noorganizēt zīmējumu konkur-
su „Lācenes Ilzītes Ziemassvētki”.

Un tā 2011.gadā decembrī ar di-
rektores K.Blūmentāles atbalstu 
Līgatnes novada vidusskolā tika 
izsludināts konkurss par labāko 
Ziemassvētku kartiņu ar lāci „Lā-
cenes Ilzītes Ziemassvētki”. Tajā 
pašā dienā izveidoju afišu un izslu-
dināju konkursu, uzrunājot skolas 
skolēnus. Lielu paldies gribu teikt 
arī mūsu vizuālās mākslas skolo-
tājai Inārai Brencei, kura ar lielu 
prieku man palīdzēja – motivēja 
skolēnus zīmēt kartiņas un novēr-
tēja tās.

Līdz Ziemassvētku koncertam 
bērni bija uzzīmējuši 72 kartiņas 
ar lāci! Koncertā man bija atvēlēts 
laiks, lai uzrunātu skatītājus un 
apbalvotu labāko darbu autorus – 
Nikolu Drēviņu (1.vieta), Egiju Lin-
du Nežborti (2.vieta), Montu Lei-
šavnieci (2.vieta), Emīliju Kristu 
Gravu (3.vieta) un Sniedzi Vīksni-

ņu (specbalva). Savukārt kartiņas 
varēja iegādāties Līgatnes novada 
vidusskolas koncertā kā program-
miņas par ziedojumiem, kurus lā-
cenes Ilzītes 11.dzimšanas dienā 
nodevām Gaujas nacionālā parka 
fonda valdes loceklei Baibai Pav-
lovičai ar mērķi izmantot tos lāce-
nes Ilzītes jaunajai mājvietai. Mani 
ļoti priecēja arī tas, ar kādu prieku 
un interesi cilvēki apskatīja karti-
ņas un ziedoja naudu, kopā sazie-
dojām kaut niecīgu, tomēr rūpju un 
mīlestības pilnu naudas summu 
22,32 Ls. Manuprāt, ņemot vērā 
šo faktu, mēs varam droši apgal-
vot, Līgatnes novada vidusskola 
ir sniegusi savu atbalstu mūsu 
lācim!

Arī šobrīd manā prātā ir daudz 
ideju, ko vēl varētu īstenot, bet 
tās pagaidām paturēšu kā pārstei-
gumu. 

Mīļie līgatnieši, paldies jums, ka 
esiet mani pilnīgi pieņēmuši kā sa-
vējo! Sava mūža lielāko daļu esmu 
nodzīvojusi Līgatnē, tāpēc droši varu 
uzskatīt sevi par īstu vietējo, kaut arī 
darba vietas juridiskā adrese nav bijusi 
saistīta ar Līgatni. Toties mana darba 
tuvo klātbūtni gan jums nācies izjust 
visā pilnībā... Lai gan ne manas vai-
nas dēļ, bet šajos vairāk kā 30 gados 

visdažādāko iemeslu dēļ no saviem 
iežogojumiem ir izmukuši un pastaigās 
devušies visdažādākie dzīvnieki, kuri 
ir „maisījušies jums pa kājām”. Tās ir 
bijušas stirnas un mežacūkas, vilks un 
staltbrieži, lūsis un aļņi un kur tad vēl 
lāči. Paldies par jūsu iecietību un mie-
rīgo attieksmi pret notiekošo satikša-
nās brīžos ar kādu no lielās pieradināto 
dzīvnieku saimes!

Laikā, kad mainījās vara valstī, de-
viņdesmito gadu sākumā, bija problē-
mas ar barības sagādi. Daudzi no jums 
aktīvi atsaucās uz maniem palīdzības 
saucieniem – esat palīdzējuši man 
varžu ķeršanā, glabājuši savos le-
dusskapjos slazdos noķertās un pašu 
kaķiem atņemtās peles, piegādājuši 
dārzeņus un ābolus.  Dažas dienas 
daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ir dzīvo-
jis arī mežacūkas sivēns. Lai nevienu 

nesakompromitētu, vārdus nenosauk-
šu, bet viss ir tīra un balta patiesība! 
Nekad neaizmirsīšu Alberta Kaula 
nesavtīgo palīdzību – pēc mana lūgu-
ma tika uzdāvinātas vairākas tonnas 
kartupeļu un graudu! Nu jā – vietējie 
makšķernieki ir ķēruši sīkās zivteles 
speciāli maniem stārķiem.. Katrā ziņā 
esmu varējusi jebkurā laikā griezties 
pie jums pēc visdažādākās palīdzības 
un nekad neesmu saņēmusi noraidīju-
mu!

Pavisam nesen Rīgas Zooloģiskajā 
dārzā, dodoties pakaļ kārtējam Lī-
gatnes dabas taku iemītniekam, meža 
caunai Vaņkam, viena vadošā darbinie-
ce man tā arī pateica: „Velga, es tevi 
apskaužu par taviem līgatniešiem!”  Iz-
rādās, ka tas bija saistībā ar pagājušā 
gada augustā brīvsolī devušos lāceni 
Madi, kurai piešķirts tituls „Gada Bēg-

le 2011”! Toreiz sabraukušie daudzie 
žurnālisti netika ielaisti dabas taku 
teritorijā un viņi bija devušies intervēt 
vietējos iedzīvotājus. Kā man tika at-
stāstīts, jautājumi bijuši visai provo-
katīvi, bet zoodārza darbiniece bijusi 
patiesi pārsteigta par cilvēku mierīgo 
un saprotošo attieksmi! Pati arī mežā 
netālu no Asuānas satiku pāris sēņo-
tājas ar tikpat mierīgu attieksmi un ne-
kad neaizmirsīšu Ceipu mājās dzīvojo-
šās Veltiņas teikto: „Kāds mīļš lācītis, 
lai taču ēd tos ābolus!” Es esmu pirmā, 
kura teiks, ka ir ļoti jāuzmanās no pie-
radināta savvaļas dzīvnieka, ka tas ir 
jāuztver pavisam nopietni, ka tas, ko 
es reizēm daru ar saviem „četrkājaina-
jiem bērniem” būtu nāvējoši jebkuram 
citam cilvēkam, bet lieka histērija un 
panika nudien arī nav vajadzīga. Pal-
dies jums par šo saprotošo attieksmi!

Man personīgi pagājušais gads ir 
bijis krasu pārmaiņu un piedzīvojumu 
bagāts. No visdrūmākās situācijas 
gada sākumā līdz visaugstākajai vir-
sotnei gada beigās. Nekad neaizmir-

sīšu karstās zupas šķīvi, ar ko mani 
mīļi pacienāja Maija un Aina, kad biju 
iegājusi aptiekā aukstajā janvāra dienā 
pēc zālēm – tā bija tobrīd man visvēr-
tīgākā dāvana. Un paldies par to, ka 
lepojaties ar maniem panākumiem un 
atspoguļojat visas manas problēmas 
Līgatnes novada mājas lapā! Paldies 
arī par iespēju iziet rehabilitācijas 
kursu rehabilitācijas centrā „Līgatne”, 
kurā strādā tiešām zinoši, iejūtīgi un 
ļoti labestīgi darbinieki!

Es tiešām lepojos, ka katram Līgat-
nes ciemiņam ir redzams, ka Līgatnē 
dzīve neapstājas, bet viss iet uz priek-
šu! Tiek izveidotas jaunas takas, būvē-
tas kāpnes un tiltiņi, sakoptas grāv-
malas utt. Mana Līgatne kļūst aizvien 
skaistāka! Man ir patiess prieks, ka 
esmu līgatniete!

Lai mums visiem šajā gadā veicas, 
lai laba veselība un daudz spēka visu 
iecerēto padarīt!

 
Ar sirsnīgiem sveicieniem –  

Velga Vītola 

Man nav vienalga

Man ir patiess prieks, ka mūsu skolā ir skolēni, kuri spēj ieklausīties, 
sadzirdēt, novērtēt un radoši iesaistīties problēmu risināšanā un apkār-
tējās vides uzlabošanā. Gribu teikt lielu paldies Elenai Zapiterskayai par 
Ziemassvētku apsveikumu kartiņu konkursa „Lācenes Ilzītes Ziemas-
svētki” organizēšanu, kā arī visiem, kuri iesaistījās kartiņu zīmēšanā un/vai 
iegādē. Novēlu ikvienam ar Līgatnes novada vidusskolu saistītam cilvē-
kam radošu, vērtīgām idejām bagātu un uz kopīgu sadarbību un atbalstu 
vērstu Jauno 2012.gadu!

Līgatnes novada vidusskolas 
direktore Kintija Blūmentāle

Velga Vītola (no kreisās) un Elena Zapiterskaya lāču mājā.
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Paldies, līgatnieši!

Līgatnes novada bērnudārza audzēkņi gūst atzinību VUGD 
konkursā „Jūra nav līdz ceļiem”

Novada domes priekšsēdētājs pateicās audzinātājām Ingai Lagonei un Silvijai Rijniecei, ku-
ras palīdzēja bērniem sagatavoties. Audzinātājas saņēma novada domes sarūpētus ziedus 
un jauno pasaku grāmatu „Pasakainā Līgatne”. Kristiāna Plūme un Markuss Evertovskis 
saņēma novada domes sarūpētas dāvanas un priekšsēdētāja pateicību, bet Annija Paula 
Meņģele, papildus novada domes balvām, saņēma diplomu un balvas no VUGD, jo Annija 
Paulas plakāts ir novērtēts ar trešo augstāko vērtējumu.
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Aivars Balodis

2.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.10, Nr.11., 2011.g.

Dzelzceļa stacija 
„LĪGATNE”

Un nu esam dzelzceļa 64 150 
kilometrā, kur atrodas pašreizējā 
Līgatnes dzelzceļa stacijas ēka. 
Par to, kāpēc 1889.gada 22.jūlijā, 
atklājot dzelzceļu Rīga – Valka, ne-
tika atklāta arī Līgatnes stacija, jau 
rakstīju iepriekš. Informācijas trū-
kuma dēļ tiek rakstīts, ka Līgatnes 
stacija pastāvējusi jau līdz ar līnijas 
Rīga – Valka atklāšanu. Diemžēl tā 
ir kļūda, kura atkārtojas arī 2009.
gadā izdotajā Latvijas dzelzceļu 
90 gadu jubilejas izdevumā „Dzelz-
ceļi Latvijā”. Kā drīz pēc grāmatas 
iznākšanas mūsu sarunās teica šī 
izdevuma autori Ieva Pētersone un 
Toms Altbergs, tad viņiem vienkārši 
nav bijis citas informācijas. Kā rāda 
dzīve, tad neatkarīgi no tā, vai ne-
pareizu vēsturisku datu publicēšana 
notikusi apzināti vai neapzināti, ja 
tie ir nokļuvuši kādā iespiestā izde-
vumā, tiem piemīt no kalna palais-
tas sniega pikas efekts, kas mēdz 
paraut līdz un nodarīt ne mazums 

ļauna. Tā, piemēram, Cēsu vēstures 
muzeja darbiniece Valija Šelgunova 
1998.gadā izdotajā rakstu krāju-
mā „Cēsu novada vēsture II” rakstā 

„Skati Līgatnes pagasta pagātnē”, 
atsaucoties uz manu 1990.gadā sa-
stādīto hroniku par Līgatnes papīr-
fabriku, raksta, ka Līgatnes stacija 
atvērta 1892.gadā, lai gan minēta-
jā hronikā rakstīts, ka 1891.gada 
26.novembrī. Un tā, kopējot šo „uz-
labojumu”, daži pat vēl tagad raks-
ta, ka Līgatnes stacija atvērta 1892.
gadā. Lai nedomātu, ka informāciju 
par Līgatnes stacijas atklāšanu ti-
kai 1891.gada 26.novembrī esmu 

„izzīdis no pirksta”, tad, nepārskai-
tot visus informācijas avotus, vien 
pieminēšu, ka par to rakstīts arī 
1901.gadā izdotajā hronikā „Actien – 
Gesellschaft Rigaer Papierfabriken 
1876-1901” un 1922.gadā izdotajā 
prezentācijas grāmatā „Die Baltis-
che Papierindustrie”.

Atgriežoties pie tā, kamdēļ līdz ar 
Rīgas – Valkas dzelzceļa atklāšanu 
netika atklāta arī Līgatnes stacija, 
jāatzīmē, ka Krievijas cara valdība 
sākotnēji šo dzelzceļa līniju bija ie-
cerējusi militāri stratēģisku mērķu 
īstenošanai. Tāpēc arī sākumā līni-
jā bija paredzētas tikai 16 stacijas. 
Pie reizes atzīmēšu, ka vēlākos ga-
dos šinī dzelzceļa līnijā bijušas pat 
29 stacijas un pieturas punkti. Ja 

sākumā atsauce uz to, ka militāri 
stratēģiskiem mērķiem dzelzceļa 
stacija Līgatnē nav vajadzīga, bez 
citiem argumentiem bija galvenais 
oficiālais atteikuma iegansts, tad 
laikā, kad barona Noldes onkulis 

„klapatāja” atļauju Līgatnē atvērt 
dzelzceļa staciju, tieši militāristu 
plāni bija mainījušies un Līgatne 
bija atzīmēta kā militārai stratēģi-
jai svarīgs krustpunkts. Iespējams, 
ka tieši tas palīdzēja dabūt atļauju 
Līgatnes stacijas atvēršanai. Vēl 
vairāk – drīz vien sekojis piedāvā-
jums dot atļauju dzelzceļa būvei 
arī no Līgatnes stacijas uz Līgat-
nes papīra fabriku. Tā kā Līgatnes 
papīrfabrika dažādu apsvērumu dēļ 
centās savus strādājošos turēt ie-
spējami slēgtā vidē, tad galvenais 
direktors Vilhelms Mencendorfs 
uz šo priekšlikumu atbildējis, ka 

„svešu ļaužu klātbūtne man šeit 
nav pieņemama”. Tātad kļūdās arī 
tie, kuri raksta, ka „bānītis” uz Lī-
gatnes papīrfabriku ierīkots līdz ar 
Rīgas – Valkas dzelzceļa atklāša-
nu un vācieši 1942.gadā tikai pār-
būvējuši sliežu ceļu no 750 mm uz 
600 mm platumu. Iespējams, ka 
tiek jaukts no stacijas uzbūvētais 
sliežu ceļš ar jau agrāk būvētajiem 
Līgatnes papīrfabrikas iekšējiem 
sliežu ceļiem, kuri sākumā tiešām 
bijuši 750 mm platumā.

Atcerēsimies, ka Līgatnes papīr-
fabrika Līgatnes stacijas rajonā 
jau 1887.gada 25.aprīlī no Čaulu 
pusmuižas par 2200 rubļiem bija 
nopirkusi ap 8,165 ha zemes. Savā 
1990.gada hronikā esmu kļūdaini 
norādījis, ka šis pirkums noticis par 
3124 rubļiem. Tā ir kopējā summa 
par kādu Līgatnes papīrfabrika pie 
Līgatnes stacijas pirkusi zemi, t.i., 
vēl 1897.gada 12.novembrī par 532 
rubļiem tikuši nopirkti ap 1,155 ha 

„Vītolu” mājas zemes un 1898.gada 
27.februārī par 392 rubļiem ap 0,936 
ha no Kibera Paltmales muižas ze-
mes. Zemes platība pārrēķināta no 
mērvienībām – mucu vietas, kappas, 
desetīnas un kvadrātpēdas, tamdēļ 
arī pie lielumiem rakstu – apmēram. 
Bez tam Paltmales muižas īpaš-
nieks ar tālredzīgu domu 1898.gadā 
pie Līgatnes stacijas apkārtējās ze-
mes sadalījis 100 apbūves gabalos, 

no kuriem līdz 1917.gadam 77 tikuši 
apbūvēti, veidojot Līgatnes stacijas 
ciemu.

Tātad pirmā Līgatnes dzelzceļa 
stacija celta 1891.gadā pēc darbī-
go būvuzņēmēju Jāņa Meņģeļa un 
Pētera Meņģeļa – jaunākā projekta. 
Līgatnes stacija, tāpat kā gandrīz 
visas tā laika dzelzceļa stacijas, bū-
vēta no koka. Būvējuši jau pieminē-
tie Meņģeļi, galvenais būvuzņēmējs 
Jānis (1829.26.03.–1903.08.02.) ar 
dēlu Kārli (1866.02.08.–1927.25.11.), 
brālis Pēteris (1825.14.10.–
1909.12.11.) un brāļa Mārča dēls 
Pēteris Meņģelis – jaunākais 
(1854.01.08.–1927.26.08.). Stacija ar 
vācisko nosaukumu „LIGAT”, dzelz-
ceļa Rīga – Valka 64,1 kilometrā, 
atklāta jau pieminētajā 1891.gada 
26.novembrī. 

  
Turpinājums sekos 

Katrīna Šteina, 
Līgatnes novada Kultūras  
un tūrisma centra Mākslinieciskās 
daļas vadītāja

Decembrī  
notikušie pasākumi

No 12. līdz 23.decembrim Līgat-
nes kultūras namā ikvienam nova-
da iedzīvotājam un viesim bija ie-
spēja iegādāties Līgatnes novadā 
ražotus amatnieku meistardarbus.

Nevienam nav noslēpums, māj-
ražotāji un amatnieki savu darbību 
Līgatnē ir uzsākuši ļoti aktīvi. Šo-
reiz apmeklētājiem tika piedāvā-
ta iespēja iegādāties gan adītas 
zeķes, cimdus, čības un telefona 
maciņus, gan pītus grozus, pašu 
gatavotas ziepes, sveces un pat 
ekoloģiskas bērnu rotaļlietas. Lie-
lisku dāvanu Ziemassvētkos sa-
viem mīļajiem šeit atrada ikkatrs, 
jo piedāvājums katru dienu tika 
papildināts.

Protams, tā ir tikai neliela daļa 
no plašā tirdziņa. Ikvienam inte-
resentam tiek piedāvāta iespēja 
paviesoties Līgatnē un aplūkot 
meistardarbus savām acīm. Vien 
jāpiemin, ka aktīvākais tirdzniecī-
bas laiks sāksies pavasara perio-
dā. Sekojiet jaunumiem mājas lapā 
www.ligatne.lv.

 
Lai mums visiem jauka ziema!

* * * * * 
20.decembrī Līgatnes nova-

da vidusskolas jaunāko klašu 
skolnieki svinēja mācību gada 
1.semestra noslēgumu un Zie-
massvētku gaidīšanas laiku. Sko-
lotājas Daces Zariņas vadībā tika 
iestudēts koncertuzvedums „Eža 
Pukšķa zelta zābaciņi”, piedalo-
ties Antras Strazdiņas vadītajam 
skolēnu teātrim, Daigas Meisteres 
tautisko deju ansamblim un Daces 
Bicānes vokālajam ansamblim un 
korim. Par pasākuma mākslinie-
cisko noformējumu rūpējās Līgat-
nes novada vidusskolas radošās 
darbnīcas pulciņš skolotājas San-
tas Šūmanes vadībā.

Visiem par lielu pārsteigumu, 
viesos ieradās arī pats Ziemassvēt-
ku vecītis ar lielu dāvanu maisu.

* * * * * 
21.decembrī novada seniori 

tika aicināti izbaudīt Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laiku. Kopā pie balti 
klātiem galdiem sēdās aktīvākie 
Līgatnes novada seniori. Vakara 
gaitā neizpalika lustīgas dejas, 
dziesmas, Ziemassvētku vecīša 
dancināšana un pat šļūkšana pa 
slidkalniņu.

Muzicēja Līgatnes novada 
pūtēju orķestris Sanda Bārdiņa 
vadībā. Liels paldies Liepiņu ģi-
menei par skanīgo dziedājumu! 
Paldies grupas „Možums” līnij-
dejotājām un vadītājai Irēnai 
Rešetņikai. Kā arī – paldies par 
prieka asarām, kuras sniedza 
Līgatnes pirmsskolas izglītī-
bas iestādes paši mazākie bērni 
kopā ar vadītāju Gunitu Liepiņu 
teatralizētā izrādē „Rūķis Sve-
čulējējs”.

* * * * * 
23.decembrī Līgatnes novada 

vidusskolas 6.–12.klases skolēni 
ieskandināja svētkus savās un 
savu tuvo cilvēku sirdīs, veido-
jot koncertuzvedumu „Burvju 
stabule”. Koncertā piedalījās 
Antras Strazdiņas teātra pulciņš, 
Daces Bicānes vadītais koris, 
Daigas Meisteres vadītais tau-
tisko deju ansamblis un Beātes 
Kublinskas aerobikas pulciņš.

Liels gandarījums koncerta 
apmeklētājiem bija par skolnie-
ces Elenas Zapiterskayas vei-
doto labdarības akciju GNP lāču 
mājvietas uzlabošanai. Koncerta 
laikā tika vākti ziedojumi šī mēr-

ķa atbalstīšanai un atsaucība 
bija ievērojama.

* * * * * 
25.decembrī Ratniekos ļoti 

jaukā kompānijā bariņš laimīgo 
kopā ar rūķiem Sārtiņu un Bal-
tiņu devās „Budēļos uz Rūķu 
ciemu”. Neraugoties uz ledaino 
taku, ceļš bija viegli ejams. Bija 
tikšanās ar Rūķu ciema sargu, 
dārgumu meklēšana Mārīšu pļa-
vā un Meža raganiņas padomi 
par to, kas labs nākamajā gadā 
sagaida.

Biedrības „Labā Puse” valdes 
priekšsēdētāja Sarmīte Usāne 
par pasākumu pauda: „Pasā-
kums Ratniekos notiek jau otro 
gadu, un apmeklētāju skaits 
acīmredzami pieaug. Ļoti prie-
cē tas, ka šogad pasākumu ap-
meklēja draugi no Augšlīgatnes. 
Svētkus veidojām visi kopā, pro-
tams, ļoti liels prieks par vietējo 
iedzīvotāju atsaucību, ne tikai 
apmeklējot pasākumu, bet arī 
organizējot to!” Nākamgad tie-
kamies vēl kuplākā pulkā!

* * * * * 
30.decembrī Līgatnes novada 

kultūras namā notika Vecgada 
galdiņvakara izklaidējošā balle, 
piedaloties Rīgas Improvizācijas 
teātrim un grupai „Sestā Jūdze”. 
Paldies māksliniekiem par satu-
risko vakaru!

Janvārī plānotie 
pasākumi

21.janvārī pulksten 17.00 
Līgatnes kultūras namā notiks 
Barikāžu atceres dienai veltīts 
Līgatnes novada jauktā kora 
draudzības koncerts „KOPĀ 
MUMS IR SPĒKS”. Koncertā uz-
stāsies Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra jauktais koris „WENDEN” 
(diriģente Marika Slotina-Bran-
te, kormeistars Zintis Kārkliņš), 
Mālpils kultūras centra jauk-
tais koris „MĀLPILS” (diriģenti 
Sanita un Juris Vītumi), Ogres 
Kultūras centra sieviešu koris 

„RASA”(diriģente Aira Birziņa, 
kormeistare Zane Stafecka), Val-
mieras politiski represēto vīru 
koris „BALTIE BĒRZI” (diriģente 
Inga Zirne, koncertmeistare Ine-
se Reinfelde).

Pasākuma otrajā daļā ikkatrs 
apmeklētājs tiek aicināts iesais-
tīties „brīvajā mikrofonā” pie 
Kultūras nama un dalīties atmi-
ņās par barikāžu laiku, un kopīgi 
vienoties dziesmai.

* * * * * 
28.janvārī pulksten 14.00 pie 

rehabilitācijas centra „Līgatne” 
notiks tradicionālā Sniega pils 
atklāšana. Pasākums notiks, ja 
tam būs labvēlīgi – sniegoti – 
laika apstākļi. Esiet atsaucīgi un 
priecīgi!  

Dzelzceļa stacijai „LĪGATNE” 
120 gadu jubileja

Līgatne 1910.gadā Foto no A.Baloža arhīva

PASĀKUMI



AKTUĀLI 2012.gada 19.janvāris12 2012.gada JANVĀRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

1. Par Līgatnes novada do-
mes saistošo noteikumu 
Nr.14/14 „Grozījumi 2011.
gada 17.februāra saisto-
šajos noteikumos Nr.5/11 

„Līgatnes novada pašval-
dības pamatbudžets un 
speciālais budžets 2011.
gadam” apstiprināšanu;

2. Par detālplānojuma ze-
mes vienības Gaujas 
iela un Gaujas ielā 34A, 
Līgatnē, Līgatnes no-

vadā, pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai.

Informāciju sagatavoja Līgat-
nes novada kancelejas vadītāja 

Ilze Goba.

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

Vineta Lapsele, 
projektu vadītāja

2011.gada 5.decembrī starp 
Līgatnes novada domi un Valsts 
aģentūru „Centrālā finanšu un lī-
gumu aģentūra” tika parakstīta 
Vienošanās Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/100/028 par projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Līgatnes novada „Ska-
ļupēs”” Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/100 ieviešanu.

Projekta mērķis ir uzlabot ūdens-
apgādes kvalitāti, notekūdeņu sa-

vākšanas un attīrīšanas kvalitāti, 
kā arī paplašināt ūdensapgādes 
pakalpojumu un notekūdeņu savāk-
šanas pakalpojumu pieejamību.

Projekta ietvaros plānots izbūvēt 
ūdens sagatavošanas ietaises ar 
uzkrāšanas tilpnēm un otro pacē-
luma sūkņu staciju, veikt artēziskās 
akas rekonstrukciju, rekonstruēt 

ūdensvada tīklus 760 m garumā 
un kanalizācijas tīkla vadus 755 m 
garumā, veikt NAI rekonstrukciju un 
izbūvēt četrus hidrantus.

Projekta īstenošanas laiks – 24 
mēneši.

Projekta kopējās plānotās izmak-
sas LVL 361 114,06, ERAF līdzfinan-
sējums – LVL 251 595,86.  

LĪGATNE LAiKU LOKOS No Līgatnes Spriņģu ieža 
līdz Vāļu kalnam

Ūdenssaimniecības pakalpojumu  
attīstība Līgatnes novada „Skaļupēs”

Līgatnes novada domes sēdē 
2011.gada 29.decembrī  
skatītie jautājumi:

E.I.Siliņa piemineklis

Paltmales kapi

Baptistu baznīca

Briņķu rijēju vieta

Sigurds Rusmanis 

2.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.9, Nr.11, 2011.g.

Pret Lejaslīgatnes šosejas sāku-
mu Vidzemes šosejas pretējā pusē 
neliels celiņš uz Visendorfa dzirna-
vām. No tā redzami padomju karavīru 
brāļu kapi ar 1343 apbedījumiem.

No šosejas aleja ved uz Paltmales 
kapiem. Kapi iesvētīti un pirmais ap-
bedījums veikts te 1875.gadā. Pie ie-
ejas 1998.gadā uzstādītais pieminek-
lis represētajiem līgatniešiem. Tālāk 
vispirms jāievēro Kārļa Jansona 1937.
gadā kaltais piemineklis Pirmajā pa-
saules karā kritušo latviešu un Sibīri-
jas strēlnieku brāļu kapu nodalījumā. 
Tā ir ievainota karavīra kailfigūra ar 
kasku galvā, kas ar vienu roku tver 
pie sirds, no otras izlaižot salauz-
tu zobenu. Ansamblis atklāts 1939.
gadā. Lūk, ko stāsta par kaujām pie 
dzelzceļa tilta pār Līgatnes upi: tā 
saucamais balto bruņu vilciens at-
veda, liekas, 22 kareivjus, droši vien 
lai apsargātu dzelzceļa tiltu. Vilciens 
aizbraucis. Nākuši uzbrukumā lie-
linieki un visi krituši. Vienam kritu-
šajam ar ložmetēja kārtu trāpīts pa 
galvu, puse tās ar cepuri un „saulīti” 
bija atsevišķi (LFK 2049, 2275).

Kapos fiziķa Edgara Imanta 
Siliņa piemineklis (tēlnieki Z. un 
J.Rapas), te paglabāts Lāčplēša 
ordeņa kavalieris Andrejs Grope 
(1897.–1966.), fotomākslinieks 
Andris Krievs (1949.–2009.). Pui-
sītim Rihardam Petrovam tēlnie-
ces Irmas Lāčgalvas-Kaminskas 
darināts piemineklis. Ar māks-
liniecisku vērtību tēlnieciskie 
pieminekļi Ārijai Zakenfeldei un 
Mildai Andermanei no Skudrukal-
na (Ed.Kurau firmas darinājums). 
Kapu centrālā daļa uzkalna vir-
sotnē tiek saukta par Kungu ka-
piem.

Ierakums, pa kuru zem šosejas 
iet dzelzceļa līnija, rakts 1886.
gadā, tad tam pāri gāja koka tilts, 
ko 1938.gadā nomainīja inženiera 
V.Martinsona projektētais dzelz-
sbetona tilts. To gan saspridzi-
nāja vācieši Otrā pasaules kara 
laikā un pagaidu tilta celtniecībai 
atņēma tuvējo māju iedzīvotā-
jiem kokmateriālus, kas bija sa-
gatavoti jaunu māju celtniecībai 
vai remontam. Tā vietā 1955.gadā 
pabeigts metāla siju pārvads. 
Tilts senāk saukts par Mello tiltu 
un bija populāra randiņu vieta.

Vietā, kur nozarojas Nītaures 
ceļš, pa kreisi – Melnā bumba. 
Bijusī bufetes un veikala ēka tā 
saukta melnās papes apšuvuma 
dēļ. Kādreizējā pienotava tagad 
veikals, aiz tās bijusī doktorāta 
ēka Birzes, tagad arī pašpārvalde. 

Arī šo ēku cēlis vietējais būvuz-
ņēmējs J.Mūrmanis. Otrpus ce-
ļam, kas gan tagad apraujas pie 
dzelzceļa līnijas, bet vēl 50.ga-
dos tas bija galvenais ceļš uz 
papīrfabriku, tagad būvmateriālu 
veikals, kas iekārtots 70.gados 
uzceltās Cēsu maizes kombinā-
ta bijušās ceptuves vietā. Ēkā uz 
šosejas pusi 1935.gadā atvēra 
veikalu, bet tās stūra tornītī ie-
kārtoja traktieri. Tagad būve no-
jaukta, tās vietā tirgus kioski.

Kas tad notika pie pienotavas 
Hruščova caurbraukšanas laikā? 
Tur šīs nojauktās būves vietā bija 
lielas drupas. Tām aplika apkārt 
sastatnes, lai izskatās, ka no-
tiek celtniecība. Vecos, bet labos 
pagrabus nošķūrēja pa tīro (LFK 
2049, 2269).

Iepretī degvielas uzpildes sta-
cijai pāri šosejai bedre – ūdens-
rijējs. Tā gan nav vienīgā šajā 
apkārtnē, lai redzētu vēl kādu, 
jādodas Nītaures virzienā. Pret 
Bendiņiem pa kreisi no ceļa bijis 
Bendiņu kalns ar novērošanas 
torni, tagad tā vietā dīķis. Kad ap 
1960.gadu par 1,5 km iztaisnoja 
Vidzemes šoseju, te ņēma grun-
ti. Ka kalna vietā radīsies dīķis, 
saprotams. Bet mēdz notikt arī 

otrādi. Lielie Kangari radušies 
kādreizējā seno ūdensteču vietā. 
Pie tam vēl dabīgā veidā.

Īsi pirms autobusa pieturas 
„Gateri” rādītājs – „Autodetaļas – 
300 m”, kad Briņķos, kur kādreiz 
bija Fabriciusa šķirnes putnu au-
dzētavas mehāniskās darbnīcas, 
ieraugām sarkano ķieģeļu ēku ar 
četriem bleķa dūmeņiem uz jumta, 
tā ir ēka, kur no 1994.gada notiek 
baptistu dievkalpojumi. Pašreizē-

jā Līgatnes baptistu draudze pēc 
pārtraukuma 1949.gadā no jau-
na dibinājās 1992.gadā. Savulaik 
Briņķos darbojās viena no piecām 
Nītaures pareizticīgo draudzes 
palīgskolām.

Tālāk rādītājs uz Ezerkrastiem. 
Tas dīķis, ko redz no māju piebrau-
camā ceļa, nav īstais, bet nākamā 
vietā kādreiz bija Briņķu ūdens-
rijējs. Tā ir dziļa karsta kritene, 
kur vienmēr pazudis no Ratnieku 
ezera tekoša strautiņa ūdens. Kur 
palicis? Varbūt tas iznāk atkal 
dienas gaismā pie Visendorfa dzir-
navām? Kad pagājušā gadsimta 
vidū zinātnieki nolēma to izpētīt, 
iekrāsotais ūdens parādījās devi-
ņus km tālāk – Gaujas ielejā. Pil-
tuvveidīgās karsta kritenes veido-
jas, ūdenī izšķīstot ģipša slāņiem, 
tad izveidojas zemes iegruvumi. 
Dažkārt kritenes uz laiku aizsē-
rē, tad atkal sāk uzņemt ūdeņus. 
Briņķu ūdensrijējam kaitēja Līgat-
nes pienotavas nopludinātie ūdeņi, 
tas aizsērēja pavisam, tagad te 
tikai dīķis.

Turpinājums sekos 
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Leonora Dubkeviča, 
direktora vietniece mācību darbā

Ir aizritējuši četri darbīgi mēneši 
2011./2012.mācību gadā. Pie Zie-
massvētku eglītes skolas saime 
priecājās par krāšņajiem koncertiem 
un uzteica skolēnus, kuri pirmajā 
semestrī mācījušies visčaklāk. Vis-
pirms jāuzslavē 1.a un 1.b klašu bēr-
ni – viņi visi sekmīgi uzsākuši skolas 
gaitas un apguvuši pirmās lasīšanas 
un rakstīšanas iemaņas. Par viņiem 
mēs vēl dzirdēsim! Bet pārējās kla-
sēs 98 skolēni, tātad gandrīz puse 
no skolēnu skaita, guvuši labus un 
teicamus mācību darba rezultātus – 
ar vidējo atzīmi 6,5 un vairāk.

2.a klasē:
Paula Pīlēģe
Valters Vasiļjevs
Dāvis Mieriņš
Kārlis Vinķelis
Regnārs Silajānis
Aleksis Čajanovs

2.b klasē:
Paula Bikše
Justīne Amanda Bille
Kristers Celmiņš
Sanija Grigorjeva
Ance Meņģele
Artūrs Stumburs
Roberta Užule
Agnese Zaperecka

3.a klasē:
Niks Mūrmanis
Tomass Bērziņš
Kristiāns Krists Janitēns
Arnis Kalnietis
Linass Leja
Andis Indriķis Preiss
Edgars Pēteris Vilciņš

3.b klasē:
Valērija Dorogova
Elvija Jansone
Norberts Golubkovs
Ričards Ķiņķeris
Megija Amanta Kreitāle
Elīna Zaperecka

4.a klasē:
Dāvis Kažemaks
Anna Rijniece
Kārlis Vanags

4.b klasē:
Kristena Cīrule
Aleksis Gabliks
Andrejs Mudulis
Ingūna Samarina
Elīza Vaska
Eduards Vācers
Sabine Medvedeva

5.a klasē:
Nikola Drēviņa
Monta Eglīte
Linda Tralle
Santa Rinkēviča
Hanna Lagone

5.b klasē:
Anete Hamčanovska
Melisa Kronberga
Sindija Zaharāne
Beāte Liepiņa Dandena

6.a klasē:
Emīlija Krista Grava
Aleksandra Hiļčuka
Egija Linda Nežborte
Digna Bendzelovska
Alvis Bērziņš
Marks Kauls
Elza Liepiņa
Klinta Mārtiņjēkaba
Anete Vinķele

6.b klasē:
Diāna Kononova
Monika Blocka
Dāvis Jānis Pipirs
Elvita Priedniece
Annija Sirlaka

7.a klasē:
Agute Klints
Līga Īzaka
Samanta Kalniņa
Annija Lagone

7.b klasē:
Samanta Baumane
Vivita Brasliņa
Amanda Linde
Ina Mihļeņova
Renāte Strelevica
Aigars Birkenfelds

8.a klasē:
Laine Bērziņa
Patrīcija Bērziņa
Dana Kozlovska
Mārcis Malkausis
Marta Ramule

8.b klasē:
Linda Ločmele
Dita Petrova
Aleksa Vihlo

9.a klasē:
Audars Kārlis Klints
Monta Leišavniece
Laura Zicmane

10.a klasē:
Zane Treifelde
Anete Dzērve

10.b klasē:
Irita Kupica-Semaško

11.klasē:
Ieva Ābeltiņa
Līga Griezne
Inga Krieviņa
Aiga Pinka
Sniedze Vīksniņa

12.a klasē:
Jānis Ābols
Kristīne Humparova
Laerke Marie Jakobsen
Monta Malkause
Jorens Plūksnis
Una Skerba
Monta Skrastiņa
Māra Šulca

12.b klasē:
Dace Svikle

Vēl piebildīšu, ka nu jau vairākus 
gadus mūsu skolā laba mācīšanās 
tiek arī materiāli atalgota: skolēni, 
kuru vidējā atzīme pēc semestra 
vai mācību gada rezultātiem ir 8 un 
vairāk, saņem brīvpusdienas. Šajā 
pusgadā tādu skolēnu skaits ir 30.

Lai arī jaunais, 2012. gads, mums 
nes prieku un gandarījumu par labi 
paveiktu darbu!  

Līgatnes novada dome izsludina 
pretendentu atlasi vakancei uz pil-
nu darba slodzi 

Darba drošības un personāla 
lietu speciālists.

Prasības pretendentam:
• atbilstoša izglītība darba drošības 

un personāla lietu jomā;
• darba tiesību un darba drošības 

regulējošo normatīvo aktu pārzi-
nāšana;

• zināšanas un pieredze lietvedības 
dokumentu kārtošanā saskaņā ar 
spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem;

• valsts valodas zināšanas augstā-
kajā līmenī;

• labas prasmes darbā ar datoru 
(MS Offi  ce), biroja tehniku;

• augsta atbildības sajūta, analītis-
kā domāšana un precizitāte;

• teicamas komunikācijas spējas.
Galvenie darba pienākumi:

• nodrošināt darba drošības va-
dību Līgatnes novada domē, tai 
pakļautajās struktūrvienībās un 
iestādēs;

• nodrošināt personāla lietu vadī-
bu (personāla politika un lietve-
dība) Līgatnes novada domē, tai 
pakļautajās struktūrvienībās un 
iestādēs.
Piedāvājam:

• interesantu un saistošu darbu Lī-
gatnes novada domes kancelejas 
komandā;

• sistemātiskas apmācību un piln-
veides iespējas;

• stabilu atalgojumu un sociālās ga-
rantijas;

• nepieciešamības gadījumā labie-
kārtotu dzīvokli un vietas bērnu-
dārzā.
Pieteikuma dokumentus (motivē-

tu pieteikumu, CV un izglītību aplie-
cinoša dokumenta kopiju) ar norādi 

„Darba drošības un personāla lietu 
speciālists” sūtīt uz e-pastu nova-
dadome@ligatne.lv līdz 2012.gada 
20.janvārim plkst.15.00, tālrunis uz-
ziņām 25619988.

* * * * * 
SIA „Līgatnes Nami” aicina darbā 
Lietvedi – iepirkuma speciālistu.

Prasības:
• augstākā izglītība;
• pieredze lietvedībā (vēlama pie-

redze, strādājot pašvaldībās vai 
to kapitālsabiedrībās, ne mazāka 
kā 3 gadi);

• pieredze darbā ar publiskiem 
iepirkumiem (vēlama pieredze, 
strādājot pašvaldībās vai to ka-
pitālsabiedrībās, ne mazāka kā 2 
gadi);

• teicamas valsts valodas zināša-
nas, vēlamas krievu valodas zi-
nāšanas;

• labas prasmes un iemaņas darbā 
ar MS Offi  ce, biroja tehniku;

• augsta atbildības sajūta, analī-
tiskā domāšana un precizitāte;

• teicamas komunikācijas spējas.
Galvenie pienākumi:

• nodrošināt un organizēt lietvedī-
bas dokumentu apriti, un virzību 
uzņēmumā;

• izstrādāt uzņēmuma lietvedības 
reglamentējošos normatīvos ak-
tus un dokumentus;

• iepirkumu dokumentu sagatavo-
šana atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;

• iepirkumu procedūru organizēša-
na un izsludināšana;

• sagatavot publisko iepirkumu 
statistikas pārskatus iesniegša-
nai Iepirkuma uzraudzības biro-
jam;

• iepirkumu komisijas sanāksmju 
organizēšana un protokolēšana;

• līgumu sagatavošana.

Pieteikuma dokumentus (motivē-
tu pieteikumu, CV un izglītību aplie-
cinoša dokumenta kopiju) iesniegt 
Līgatnes novada domē ar norādi 
SIA „Līgatnes Nami” (Spriņģu iela 4, 
Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110) 
vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu 
ligatnesnami@ligatne.lv līdz 2012.
gada 23.janvārim, tālrunis uzziņām 
26342427.

* * * * * 
Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 

centrs izsludina pretendentu pieteikša-
nos vakancei uz pilnu darba slodzi 

Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centra vadītāja vietnieks 

saimnieciskajos jautājumos.

Darba pamatpienākumi:
• Veikt Līgatnes novada kultūras 

nama un Līgatnes tūrisma infor-
mācijas centra ēku saimniecisko 
uzraudzību un apkalpošanu;

• Veikt nepieciešamos remontdarbus 
Līgatnes kultūras nama – Līgat-
nes novada domes ēkā, tūrisma 
informācijas centra ēkā, amatnieku 
centra ēkā;

• Izstrādāt kultūras pasākumu mu-
zikālo un gaismas režiju, veikt pa-
sākumu apskaņošanu un gaismo-
šanu;

• Veikt inventāra un tehnikas uzrau-
dzību, remontu;

• Piedalīties kultūras pasākumu sa-
gatavošanā.
Prasības kandidātam:

• Vidējā izglītība ar specialitāti sais-
tītā jomā;

• Darba pieredze kultūras pasāku-
mu gaismas un muzikālās režijas 
izstrādē, gaismošanā un apskaņo-
šanā;

• Spēja veikt ēkas, inventāra un teh-
nikas apsaimniekošanu, radušos 
defektu novēršanu;

• Spēja strādāt dinamiskos apstāk-
ļos;

• Enerģiskums, iniciatīva, spēja risi-
nāt problēmsituācijas.
Piedāvājam:

• Stabilu atalgojumu un sociālās ga-
rantijas;

• Radošu un interesantu darbu;
• Darbu atsaucīgā un draudzīgā ko-

lektīvā;
• Profesionālās pilnveides iespējas.

Pieteikumu vakancei ( motivācijas 
vēstuli un CV) sūtīt līdz 30.01.2012. 
uz e-pastu kultcentrs@ligatne.lv.

Papildus informācija pa tālruni             
28395513 vai rakstot uz e-pastu 
kultcentrs@ligante.lv  

Pirmā pusgada rezultāti 
Līgatnes novada vidusskolā

SLUDINĀJUMI


