
Jauktais koris “Līgatne” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zeperi” XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. 

Pirmie Vislatvijas Papīra svētki Līgatnē notika 2012. gada 11. 
augustā. Kāda sakritība! Arī šogad svētki notiek 11. augustā! Tas 
nozīmē, ka jau septīto gadu pēc kārtas Līgatnē notiek Papīra svētki, 
kuru laikā ceļam godā mūsu novada vēsturi, tradīcijas un ļaužu 
prasmes amatos, kas saistīti ar papīra izgatavošanu. Mūsu novadā 
dzīvo ļaudis, veselas dzimtas, kuri savu darba mūžu pavadījuši 
papīrfabrikā, maļot papīru pārstrādei, lejot jaunu, pētot un izzinot 
materiāla īpatnības un īpašības, izgudrojot jaunievedumus, sūri 
grūti strādājot ikdienas darbus un arī protot atpūsties. 
Un ir liels prieks un gandarījums, ka mūsu novadā ir ieinteresēti 
radoši cilvēki, kuriem papīrs kā materiāls šķiet rosinošs. Tā ir 
Amatu mājas meistare Diāna Gustava, kura veido dažādus mākslas 
darbus no papīra, veic eksperimentus, izgatavojot papīru no zāles 
šķiedras, banāna mizām, piepēm, linu un džinsa audumiem, 
veidojot faktūras, iestrādājot ūdenszīmes u.c. Viņa aptaujājusi 
vairākus līgatniešus, bijušos papīrfabrikas speciālistus, lai izprastu 
papīra kā darba materiāla īpašības un īpatnības. Iegūtās zināšanas 
meistare nodod tālāk jaunajai paaudzei, amatu meistardarbnīcās 
stāstot un rādot papīra izgatavošanas tehnoloģijas un vēsturi.
Festivāla laikā aicināsim vairākus meistarus un māksliniekus 
darboties ar papīru, ļaujot tam pārtapt gan par mākslas objektiem, 
gan praktiski pielietojamiem priekšmetiem.
Jau otro gadu Papīra festivāls tiek apvienots ar brīvdabas garšu 
un sarunu festivālu, kura laikā pie mums ciemojas vairāki zināmi 
pavāri, piemēram,  Ēriks Dreibants, Mārtiņš Sirmais un citi, kuri 
piedāvā izbaudīt dabas garšas vienas dienas restorānā kultūras 
namā.
Savas prasmes un varēšanu izrāda arī mūsu pašu vietējie uzņēmēji:  
“Trīs Kūkas”, “Vilhelmīnes Dzirnavas”, “Lustīgie Meistari”, 
“Līgatnes Vīna darītava”, Rehabilitācijas centra “Līgatne” pavāri 
u.c.
11. augustā visas dienas garumā notiks sarunas, darbnīcas, 
demonstrējumi, ekskursijas, koncerti uz plosta, aktivitātes bērniem, 

amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Papīra muzejā būs apskatāma 
ekspozīcija - Līgatnē radītās aploksnes.
Plkst. 22.00 gaidāms brīvdabas kino seanss pie “Vilhelmīnes 
Dzirnavām”.
Un vakarā plkst. 22.00 Vislatvijas akcijas ietvaros - ZAĻUMBALLE. 
Arī Līgatnē, kā daudzviet Latvijā. Šoreiz – pie pārceltuves. Spēlēs 
mūsu pašu pūtēju orķestris!

Ieplānosim 11. augustu Līgatnē - izzināt, iepazīt, izbaudīt 
brīvdabas garšu, papīra un sarunu festivālā “PĀRCELTUVE”

LīgatnesLīgatnes
Novada Ziņas
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Laimīgā 
zeme

Es piederu vasarai,
Smaržīgai zālei

Un nebēdnim vējam,
Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu.
Es piederu ziediem un nopļautai zālei,
Kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltus -

Tik spilgtus, tik siltus.
Es piederu vasarai, ķirsim pie koka
Un bitei, kas saldu medu man dod.

Es piederu vasarai.

JŪLIJS

Daina Klints
Pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs”direktore

Jūlija
jubilāri:

Dzintars Bērziņš 
Aleksejs Meļņiks
Andulis Timčenko

Inga Zviedrāne
Dace Bērziņa
Lilija Tokere
Ritums Upītis
Sandra Vimba

Ilze Valtere
Vija Meņģele

Tamāra Strautmale
Vizma Zvirbule

Elena Gradovska
Peters Hamčanovskis

Anna Nereta
Irisa Zommere
Uldis Boguļko

Uldis Bumbieris
Sandreta Kamša
Ausma Stūrniece

Velta Zurģe

Vera Martinova
Dzidra Vanaga
Silvija Viņķele

Rūta Gauša
Gaļina Kambarova

Līga Aizupiete
Ingrida Kauliņa
Ināra Lejniece
Lilija Piševa

Elvīra Jurgena
Gunārs Veļķers

Broņislavs Klušs
Arvīds Akmentiņš

Jānis Kļaviņš
Marija Matjušenko

Diāna Kazaka
Valdis Liepiņš
Aina Plūmīte

Silvija Emberga
Lotārs Incis

Jēkabs Bemberis
Velta Krumberga
Nanija Bērziņa

Broņislava Pāvulāne 

Tuvojas festivāls 
“Pārceltuve” 
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Aktualitātes jūlijā
Izsludināti iepirkumi:
• Atklāts konkurss LND/2018/16 “Ķempju ielas 

pārbūve”. Ir veikta Ķempju ielas Līgatnē ielas 
seguma pārbūves projektēšana, ietverot virsūdens 
atvades risinājumus. Pēc konkursa rezultātu 
saņemšanas tiks vērtēta piedāvātās darbu izmaksu 
summas atbilstība pašvaldības finanšu iespējām. 
Pašvaldība projekta realizācijai plāno lūgt 
aizņēmumu Valsts kasē, nodrošinot normatīvajos 
aktos noteikto līdzfinansējumu 25% apmērā. 

Noslēgušies iepirkumi: 
• LND/2018/12  “Dīzeļdegvielas piegāde 

SIA “Līgatnes komunālserviss” vajadzībām”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS “VIRŠI-
A”, Reģ. Nr. 40003242737, par summu EUR 23 
371,40 bez PVN. 

• LND/2018/13 “Degvielas iegāde Līgatnes 
novada domes un tās iestāžu, kapitālsabiedrību 
vajadzībām”. Pirmajā daļā “Degvielas iegāde 
saimnieciskās darbības nodrošināšanai” līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “KOOL LATVIJA” 
par summu EUR 67 714,04 bez PVN un otrajā 
daļā “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās 
Latvijas teritorijā” AS “VIADA Baltija” par summu 
EUR 24 408,30 bez PVN. 

• LND/2018/14 “Dabasgāzes piegāde Līgatnes 
novada pašvaldības vajadzībām”. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas AS “AJ Power Gas”, 
Reģ. Nr. 40203049079 ar piedāvāto cenu EUR 

0,02017 bez PVN par 1kWh. Minētā cena neattiecas 
uz siltumenerģijas ražošanu komunālo pakalpojumu 
sadaļā, jo pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 
“Līgatnes komunālserviss” ir noslēgusi atsevišķu 
līgumu par dabasgāzes piegādi ar AS “Latvijas 
gāze”. 

• LND/2018/15 ”Līgatnes novada ceļu 
planēšanas un profilēšanas darbi”. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “GDC”, Reģ. Nr. 
40203034336, par summu EUR 37 760,00 bez 
PVN. Iepriekšējais iepirkuma līgums ar SIA “Eco 
Baltia vide” tika lauzts sakarā ar nesavlaicīgu darbu 
izpildi un nepilnīgu izpildīto darbu kvalitāti. 

Citas aktualitātes:
Līgatnes novada domes šī gada 28. jūnija sēdē 

ir lemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” projekta “Uzņēmējdarbības 
vides sakārtošana Augšlīgatnē” realizācijai, kas 
paredz Ošu un Putnu ielas Augšlīgatnē seguma 
rekonstrukciju un ielu apgaismojuma izveidi pēc 
izstrādātā projekta. Projekta realizācijas darbu 
kopējās izmaksas sastāda EUR 461 663,00 ieskaitot 
PVN, no kuras EUR 225 250,00 līdzfinansē 
ERAF.

Līgatnes novada domes izpilddirektors
Egils Kurpnieks

Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā 
līdz 31. augustam izsludināta Jauniešu garantijas 
papildu uzņemšana jauniešiem vecumā no 17 līdz 
29 gadiem, kuri ir bez darba. Uzņemšana notiek 
30 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var 
apgūt 1 gada laikā bez maksas.  

Jaunieši, kas vēlas pieteikties mācībām, var būt 
vakarskolas skolēni, iegūt vidējo izglītību tālmācībā 
vai studēt nepilna laika studiju programmās 
augstskolā. Potenciālie audzēkņi var būt reģistrējušies 
arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji 
vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka 
pabalstu.  

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt nodarbināti, 
atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas 
atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Lai 
pieteiktos mācībām, nepieciešama pamatizglītība, 
vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība, taču 
var būt iegūta arī augstākā izglītība.  

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 
115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos 
mācību līdzekļus un bezmaksas vietu dienesta 
viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā 
programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, 
ja tas nepieciešams.  

Jauniešu garantijas profesiju klāsts pirms katras 
uzņemšanas tiek saskaņots ar darba devējiem, un 
šoreiz to sarakstā ir tādas darba tirgū pieprasītas 
profesijas kā lietvedis, šuvējs, apdares darbu 
strādnieks, kokapstrādes iekārtu operators, manikīra un 

pedikīra speciālists, frizieris, vizāžists, lokmetinātājs, 
atslēdznieks, virpotājs, zobārsta asistents, māsas 
palīgs, dārzkopis, fotogrāfs, kā arī pavāra palīgs, 
konditora palīgs un citas profesijas.   

Pieteikšanās norit 21 profesionālās izglītības 
iestādē visā Latvijā līdz 31. augustam. Ar visām 
Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, 
uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var 
iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija. 

Kopš 2014. gada VIAA īstenotās Jauniešu garantijas 
projekta profesionālās izglītības programmas 
absolvējuši jau vairāk nekā 6000 jauniešu. Kā liecina 
veiktās absolventu aptaujas, Jauniešu garantijā 
iegūtā kvalifikācija ir pozitīvi ietekmējusi jauniešu 
konkurētspēju darba tirgū. Pusgadu pēc izlaiduma 
72% jauniešu strādā, turklāt puse no viņiem – projektā 
iegūtajā profesijā.   

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās 
profesionālās izglītības programmu īstenošana 
Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas 
Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas 
valsts budžeta. 

 
Kristīne Keiča

VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes 
nodaļas

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izsludināta Jauniešu garantijas 
papildu uzņemšana 30 profesijās

Aizvadīta pozitīvām emocijām pārbagāta nedēļa – XXVI Vispārējie 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Domāju, ka vairums ļaudis, 
vērojot pasākumus klātienē vai ar televīzijas starpniecību, sajuta 
latviskās kopības garu un savas tautas garīgo spēju. Un caur emociju 
asarām aizdomājās, kā ilgāk latviešos noturēt šo sajūtu, atgriežot 
patriotismu un ticību savai zemei un valstij.

Daudzviet izskanēja atziņa, ka šie svētki, kas, manuprāt, gan 
mākslinieciskā, gan ogranizatoriskā ziņā bija augsti profesionāli, var 
kalpot kā jauns pavērsiens latviskās pašapziņas vairošanai. Jā, mēs 
varam būt pozitīvi, varam būt draudzīgi un dzīvespriecīgi. Sētmalē 
varam atstāt naidu, aizvainojumus, nenovīdību, lai atdotos dziesmai, 
dejai, latvisko tradīciju uzturēšanai un kopšanai. Es tiešām no visas 
sirds vēlos un novēlu, lai šīs atziņas piepildās, lai latviešos atdzimst 
saimnieka gēns, kuram noteicošais ir nevis žēlastības dāvanas vai 
“mums pienākas”, bet gan gudrs un godprātīgs darbs.

Klātienē svētkus apmeklēju trīs dienas. Ar Līgatnes kolektīviem devos 
svētku gājienā un Skonto stadionā kopā baudījām atklāšanas svētku 
koncertu. Bija iespēja noskatīties deju lieluzvedumu “Māras zeme” 
un noslēguma koncertu “Zvaigžņu ceļā”. Viss redzētais atstāja patiesi 
pozitīvas emocijas, ko ceru saglabāt ilgam laikam, bet vislielāko prieku 
deva mūsu dejotāji un dziedātāji, kuri, manuprāt, 42000 dalībnieku 
saimē bija lieliski pamanāmi vislabākajā nozīmē.

Mūsu novadā kordziedāšanas tradīcija mērojama otrajā gadu simtenī. 
Arī dejotprieks līgatniešos mīt daudzus gadu desmitus, un šīs ir vadošās 
kultūras jomas, ko attīstīsim un stiprināsim, arī turpmāk nodrošinot, 
lai dejotprieks un kopdziedāšana tiek ieaudzināta jau bērnudārzā, lai 
mazajiem līgatniešiem dejošana un dziedāšana ir tikpat liela vēlme un 
nepieciešamība kā spēlēties smilšu kastē vai izbradāt lietus pielijušo 
peļķi. Audzināt jaunus latviskās kultūras kopējus ir mūsu katra spēkos 
un svēts pienākums pret mūsu senčiem, pret mūsu tautu.

Vēl šķietami pavisam nesen bija brīdis, kad “Zeperi” bija nobažījušies 
par dejotāju, īpaši puišu trūkumu, bet Līgatnes korim trūka stipro un 
skanīgo vīru balsis. Tagad, satiekoties ar kolēģiem, nākas atbildēt 
jautājumiem, kā tas var būt, ka mazajā novadā spējat pulcināt 12+ pārus 
ļoti laba līmeņa dejotāju, bet koris, ar savu 49 dalībnieku skanējumu, 
aizrauj katru klausītāju. Un teikšu godīgi, ka īsti atbildes nezinu, jo 
tās meklējamas pašos kolektīvos. Bet kolektīvu vadītāji apgalvo, 
ka dalībnieku pieplūdums nav īslaicīgs ar iespēju dziedāt vai dejot 
Dziesmusvētkos, bet šis ir stiprs kolektīvais kodols.

Es domāju, ka vissirsnīgākie atzinības vārdi pienākas kordirģentiem 
Mārcim Katajam un Ilmāram Seilim. Visgodīgākie pateicības vārdi 
“Zeperu” tagadējai vadītājai Lienei Frīdbergai un noteikti ilgadīgai 
kolektīva veidotājai Ivetai Pētersonei - Lazdānei. Un nekas tāds nebūtu, 
ja šie nebūtu stipri kolektīvi,  kuru dalībniekos mīt draudzīgums, 
disciplīna, kolektīvā vēlme pašapliecināties un saglabāt raksturīgās 
tradīcijas. Tāpēc vēlos izteikt vissirsnīgāko pateicību visiem dejotājiem, 
koristiem un viņu ģimenes locekļiem, kas, nežēlodami laiku un 
personīgo resursu ieguldījumu,  stiprina latviskās tradīcijas godam 
aiztāvot Līgatnes vārdu.

Jau pieminēju, ka, manuprāt, šie svētki bija noorganizēti augtā līmenī. 
Un tikpat augstu līmeni un atbildības sajūtu redzēju mūsu novada 
kultūras darbinieku attieksmē. Paldies par veikumu Sarmītei Usānei, 
Ingūnai Millerei un visam Kultūras un tūrisma centra kolektīvam.

Saistībā ar svētkiem slavinu mūsu dejotājus un kori, bet jāatzīmē, ka 
novadā ir arī citi, ne mazāk svarīgi un ne mazāk profesionāli kolektīvi 
un kopas, bet kuru darbības formāts nav iekļauts lielo svēku programmā. 
Šeit noteikti ar siltiem pateicības vārdiem pieminēšanas vērts ir mūsu 
senioru ansamblis “Mantojums”, ko nenogurstoši vada Dace Bicāne, 
līnijdeju kolektīvs “Rondo” ar tā vadītāju Ināru Rešetņiku, pūtēju 
orķestris “Līgatne” Anatolija Terentjeva vadībā, Tautas lietišķās mākslas 
studija “Līgatne” Dainas Klints vadībā. Nozīmīgs devums latvisko 
tautas tradīciju uzturēšanā ir mūsu floristikas studijas dalībniekiem 
Dainas Birnes vadībā un visiem dažāda profila novada amatniekiem.

Svētku kontekstā šogad iezīmējās vēl kāda aina, kas arī, manuprāt, 
katru līgatnieti dara nedaudz lepnu. Atzinīgi vārdi par svētku norises 
atspoguļošanu veltīti Latvijas sabiedriskajiem medijiem – televīzijai 
un radio. Un laikam jau katrs līgatnietis ar lepnumu klusi teic - redz, 
kur mūsējie, jo notikumus radiofonā klāstīja mūsējais Jānis Ramāns, 
televīzijā - mūsējais Uģis Joksts, bet dziedātāju tuvplānus televīzijai 
iefilmēja mūsējais Egils Kurpnieks. Bet pie ieejas Skonto stadionā mūs 
pārbaudīja mūsējais Raimonds Rinkēvičs, kurš kā apsardzes darbinieks 
bija norīkots uzlūkot kārtību.

Piedodiet visi tie, kas arī aktīvi darbojās šo svētku norises 
organizēšanai, bet kurus šeit neesmu pieminējis. Nē, neviens neesat 
aizmirsts, jo vairumā latviešu sirdīs šī svētku sajūta dzīvos vismaz 
piecus gadus līdz nākamajiem svētkiem, un līdz ar to mūsu sirdīs būsiet 
visi Jūs, kas sniedza mums šo saviļņojumu un baudu. Novēlu visiem 
līgatniešiem pēc iespējas ilgāk turēt un attīstīt šo pozitīvo emociju, jo, 
tikai domājot labas domas, iespējams paveikt labus darbus! 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Turēsim labas domas, 
ticot zemei un valstij!

Šogad savā novadā atjaunosim tradīciju godināt 
Līgatnes novada ģimenes un jaundzimušos, īpašā 
pasākumā sveicot tos ar piemiņas veltēm.

Jaundzimušo sveikšanas pasākumu organizē 
pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada Kultūras 
un tūrisma centrs” sadarbībā ar Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļu. Pasākumā tiks sveikti 
iepriekšējā gadā dzimušie bērni. Uz jaundzimušo 
sveikšanas pasākumu tiks aicinātas ģimenes, kurās 
vismaz viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu 

Līgatnes novadā pasākuma norises gada 1. janvārī un 
Līgatnes novada jaundzimušo sveikšanas pasākuma 
norises dienā, kā arī jaundzimušā pirmā deklarētā 
dzīvesvieta līdz pasākuma norises dienai ir Līgatnes 
novadā.

Katram jaundzimušajam bērniņam tiks dāvāta pēc 
Ilzes Bindemanes un Jura Bindemaņa dizaina veidota 
piemiņas medaļa ar uzrakstu “Lolots Līgatnē”, 
veicinot ģimenes un bērniņa piederības sajūtu savam 
novadam.

Godināsim ģimenes un to 
jaundzimušos
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Daina Tērauda
Līgatnes novada domes projektu vadītāja

Līgatnes novada dome ir uzsākusi 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) projekta “Citādā skaņa 
un gaisma” realizāciju.

 Šī projekta ietvaros ir iegādātas Līgatnes 

alai izstrādātas gaismas un skaņas iekārtas, 
kas darbosies uz baterijām. Šī aparatūra tiek 
izvietota alā, kas atrodas Lustūža pakājē. 
Ar gaismas un skaņu palīdzību, ieejot alā, 
cilvēkam tiks radīta pilnīgi cita realitātes 
sajūta.

 Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 
septembrim.

 Paldies Cēsu rajona lauku partnerībai 
par atbalstu un iespēju sākt šī projekta 
realizāciju. 

 Projekta kopējās izmaksas ar pievienotās 
vērtības nodokli ir EUR 1 275.36. EUR 1 
147.82 segs ELFLA Leader programma, bet 
Līgatnes novada dome nodrošina projekta 
līdzfinansējumu EUR 127.54 apmērā.

Līgatnē top unikāls tūrisma piedāvājums 
- Citādā skaņa un gaisma alā.

Laikā no 5. jūlija līdz 19. jūlija 
pulksten 12.00 2018. gadā tiek izsludināta 
pieteikšanās  uz Līgatnes novada 366. 
vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu vietu.

Darbam vēlēšanu iecirknī var pieteikties 
Līgatnes novada vēlēšanu komisijā pie 
priekšsēdētājas vai sekretāres Nītaures 
ielā 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., 
Līgatnes nov.

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus 
pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu 
partiju apvienībām,

2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā 
desmit vēlētāji,

3) attiecīgās republikas pilsētas vai 
novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, 
vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas 
locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu 
skaits iecirknī nedrīkst būt lielāks par 
septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu,

2) kuram ir vismaz vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta 

kandidātu vai nav kandidātu saraksta 
iesniedzējs,

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas 
vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai 
novada domes deputāts,

5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu 
komisijas loceklis, izņemot gadījumu, 
kad pašvaldību vēlēšanu komisija drīkst 
pildīt iecirkņa komisijas pienākumus (skat. 
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju 
likuma 1.panta ceturto daļu).

Pieteikumu iesniegšana un pretendentu 
izvēle:

Pieteikums iesniedzams pašvaldības 
vēlēšanu komisijai tās noteiktajā termiņā. 
Pieteikumā norādāms komisijas locekļa 
kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas 
par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un 
rīkošanā agrāk.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, 
ka piekrīt savu personas datu apstrādei, 

apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot 
likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas 
instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un 
nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību 
atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības 
likumam.

Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē 
pašvaldības vēlēšanu komisija. Ievēlēti ir 
tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, 
turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par 
klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas 
locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm 
sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja balss.

Līgatnes novada domes interneta vietnē 
www.ligatne.lv atradīsiet:

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa 
pieteikuma anketu;

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju 
izveidošanas instrukciju;

Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likumu.

Par Līgatnes novada 366. vēlēšanu 
iecirkņa komisijas izveidošanu

 2018. gada 6. oktobrī 13. Saeimas vēlēšanām.

Leonards Krivms dzimis 
1937. gada 6. novembrī Maltā, 
Latgalē. Viņa iedzimtais 
talants zīmēšanā izpaudies, jau 
mācoties Maltas vidusskolā pie 
Latgales glezniecības meistara 
Broņislava Pavlovska, kurš 
ieteicis autoram studēt Latvijas 
Mākslas akadēmijā.

Pēc Ogres Meža tehnikuma 
absolvēšanas dzīves ceļi autoru 
aizveduši uz Cēsīm, kur viņš 
ilgus gadus strādājis Cēsu 
autoremonta rūpnīcā un par 
gleznošanu nav domājis, bet 
aizrāvies ar auto mehāniku.

Tikai pēc aktīvo darba 
gaitu pabeigšanas 1999. gadā 
Leonards Krivms sācis gleznot, 
attīstot un pilnveidojot savas 
dabas dotās spējas. Talants 
atplaukst strādājot.

Autoru sajūsmina Vidzemes 
ainavas, viņš aizraujas arī ar 
koka amatniecību un puķkopību, 
priecājas par ziedu skaistumu 
un nepārspēto vienreizību. Dabā 
viss ir unikāls! To Leonards 
atklājis jau ilgajās makšķernieka gaitās 
un turpina rādīt līdzcilvēkiem, atveidojot 
savās gleznās pilnasinīgas mūsu skaistās 
Latvijas ainavas. Viņa gleznas (kartons, 
eļļa) nav abstraktas, tajās izpaužas autoram 
vien raksturīgais filigrānais rokraksts.

Šī izstāde ir tikai neliela daļa no Leonarda 

Krivma 10 gadu ilgā veikuma. Lai tā 
bagātina garīgo pasauli, sniedz dvēselei 
harmoniju un dāvā mieru arī Jums! 

Leonarda Krivma personālizstādes 
atklāšana Līgatnes kultūras namā notiks 
2018. gada 18. jūlijā plkst. 17.00.   

Līgatnes kultūras namā 
skatāma Loenarda Krivma 

personālizstāde

Vasara ir lielisks laiks lai papildinātu 
jaunas un nostiprinātu, mācību gada 
laikā, jau iegūtās dejas iemaņas.

Šogad braucam uz vienu no 
gleznainākajām Latvijas pilsētām ar 
savdabīgo arhitektūru un unikāliem 
smilšakmens atsegumiem. Braucam 
iedvesmoties un gūt jaunus iespaidus 
no gadsimtu garumā veidotajām alām.  
Gribam zināt, kā cilvēki šeit ir dzīvojuši 
pirms divsimt gadiem un kā dzīvo 
tagad.

Mēs esam jautri, draudzīgi un ar 
radošo enerģiju apveltīti mazie dejotāji, 
kuriem ļoti, ļoti, ļoti patīk dejot! Zināmā 
mērā mēs esam arī unikāli, jo tikai pie 
mums, Ādažu skolā, var apgūt arī stepa 
deju (tap dance). Ja vēlaties redzēt, kā 
mums tas sanāk, tad no Līgatnes un 
tās iedzīvotājiem mēs atvadīsimies ar 
nelielu koncertiņu 21. jūlijā plkst. 13.00 
jūsu iemīļotajā un greznajā kultūras 
namā. 

Mēs ļoti priecāsimies Jūs redzēt 
mūsu koncertiņā!

Cerībā uz saviļņojušu tikšanos,
mazie dejotāji no Ādažiem

Māris Pūris 
un mazie 

stepa dejotāji 
no Ādažiem 

aicina uz 
koncertu 
21. jūlijā

Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestāde 

aicina darbā uz nenoteiktu laiku 0,6 slodzes

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
MŪZIKAS SKOLOTĀJU

Galvenie amata pienākumi:
• vadīt, plānot un organizēt izglītības iestādes mūzikas nodarbības;
• sadarbībā ar pedagogiem un vadītāja vietnieku izglītības jomā plānot un organizēt 
mūzikas nodarbības, tematiskos pasākumus, ņemot vērā bērnu vecumu u.c. 
nosacījumus;
• veidot metodiski materiālo bāzi, apkopojot savu pieredzi, novitātes, pasākumu 
scenārijus u.c.;
• organizēt svētkus, pasākumus un jautros brīžus;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• rūpēties par izglītojamo drošību;
• veikt individuālo darbu ar bērniem.

Prasības pretendentiem:
• augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, var būt 
students;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem 
un kolēģiem.

Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
• atalgojums (bruto) no 680 EUR par 1 slodzi.

Pieteikuma vēstuli un CurriculumVitae (CV) ar norādi „Pirmsskolas izglītības mūzikas 
skolotājs(-a)” sūtīt līdz 2018. gada 1. augustam uz e-pastu bernudarzs@ligatne.lv.  
Sīkāka informācija pa tālruni 28661216 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem 
sazināsimies 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
46. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6

8 Komijs – pārdevējs, tirgotāja palīgs

Карта Рижскаго Наместничества (Rīgas vietniecības karte). 1792. gads. 
Autors – Vilbrecht, Aleksandr M.

Ilustrēta nākamās Latvijas karte Ducatus Curlandiae. 1747. gads Autors – Barnickel, Johann Christoph.
 Ar zilo punktu atzīmēta Augšlīgatne. 

Zīmējums un uzraksts kartē Ducatus Curlandiae 1747

Rīgas vietniecības karte. (Карта Рижскаго Наместничества). 1792. gads. Augšlīgatne 
apzīmēta ar zilu aplīti. Tieši virs tā – Paltemales nosaukums. 

1 Taimiņš – lašu dzimtas suga (“Salmotrutta”), 
zivs ar pelēku punktainu muguru un gaišiem 
punktainiem sāniem

2 Glīzda (glūda) – mīksta, lipīga masa
3 Meiteņu skola Cēsīs

4 Jērkulieši – Limbažu novada Vidrižu pagasta 
apdzīvotās vietas Jērkule iedzīvotāji

5 Magazīna – pagasta labības rezervju noliktava 
(19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā)

6 Pūrs – sena beramu vielu tilpuma mērvienība 
= 3 sieki = 3 ķipi = 4 sētuves = 240 riekšavas = 54 
stopi = 69,5 litri (citviet arī ~70–100 litru; 48 kg). 
Pūrvieta – Vidzemes pūrvieta – tika pielīdzināta 10 
000 Vidzemes mērnieku kv. olektīm = 0,371 ha

7 Superfosfāts – minerālmēsli, kas satur ūdenī 
šķīstošus fosforskābes savienojumus

Karte Ducatus Curlandiae, 1747. gads. Tagadējās Augšlīgatnes vieta – punktiņš 
zilā aplīša centrā. Šajā kartes fragmentā var atrast gan Drabešus, gan Segewoldi 

(Siguldu), gan Ramas muižu, kā arī Nurmižus. Mulsina nosaukums: Palemar.

Turpinot lasīt vecās ziņas par Līgatni XIX 
gadsimta beigās, man īpaši gribas atzīmēt, ka 
senie laiki un vecās lietas bieži vien it kā izstaro 
burvību. Pat vienkāršs rakstiņš ļoti vecā avīzē 
izskatās romantiski. Tā romantiskā nots šoreiz 
ieskanēsies reižu pa reizei, it īpaši tad, kad runa 
būs par dabas skaistumu.

Sarežģītības gan man radušās vienā citā jomā 
– XIX gadsimta beigās Līgatnē neviens neko 
nefotografēja, jo tā bilžu taisīšanas prasme 
bija tikai ceļa sākumā. Vikipēdijā aprakstīts, 
ka tajā laikā Rīgā gan strādājušas pirmās 
fotodarbnīcas, bet līdz Līgatnei to darbība tā 
arī nesniedzās. Piemēram, 1888. gadā Liepājas 
eļļas fabrikas degšanas fotogrāfijā esot bijis 
redzams, ka lielāku interesi izraisa fotogrāfs ar 
savu milzīgo aparātu, nevis ugunsgrēks.

Lūk, tāpēc man vienkārši nav bildes, ar kurām 
šo rakstu ilustrēt. Un tāpēc es nolēmu īstenot 
senu nodomu – papētīt vecās kartes, lai saprastu, 
kā te izskatījās senos laikos. Man, pārlūkojot 
milzīgo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā esošo 
milzīgo seno karšu kolekciju, no tā milzīgā 
apjoma un nesaprotamajiem nosaukumiem 
gandrīz vai galva sareiba. Pagaidām man vēl 
neizdevās atrast zviedru mērnieku 1688. gadā 
izgatavotās karti, par kuru Līgatnes vēstures 
zinātāja Rasma Vanaga rakstīja, ka tajā esot 
pieminēts Ligast Krogh. Aplūkoju arī vēlākos 
gados izdotas kartes, no kurām bieži vien maz 
ko var saprast. LNB mājaslapa vecajās kartēs 
ļauj meklēt pēc tuvākā orientiera, un šoreiz tā 
ir Augšlīgatne.

Tagad jūsu uzmanībai piedāvāšu divas.
Pirmā karte attēlo nākamo Latviju. Tās 

nosaukums ir Ducatus Curlandiae. 1747. gadā 
to izveidoja J. Barnikels (Barnickel, Johann 
Christoph). Mani ļoti pārsteidza skaistie 
krāsainie zīmējumi.

Un otrā kartē ir attēlota Rīgas vietniecība 
(vācu: Rigasche Statthalterschaft, krievu: 
Рижское наместничество). Kā zināms 
– Vidzemes guberņas teritorija 1721. gadā tika 
inkorporēta Krievijas impērijas sastāvā. 

Tagad atgriezīsimies pie iepriekšējā numurā 
pārtrauktās veco laikrakstu aplūkošanas.

Šoreiz vairāk runāsim par Ķempjiem un 
to apkaimi, kā arī par visu ko citu, kam ar 
Ķempjiem ir kaut jel kāds sakars. Vienlaikus 
pamanīju, ka šāds vietvārds lietots arī Palsmanes 
un Druvienas apkaimē. Bet interesantākā ziņa 
publicēta laikraksta Baltijas Zemkopis 1884. 
gada 27. jūnijā, Nr. 26.

Varšava. Ūdens ceļas Vislā un Vipresā ļoti 
ātri un padara caur pārplūšanu arvienu lielāku 
skādi. Vislas ūdens apskalo un aizrauj ēkas 
projām, tā ka plūdos peld ne vien nedzīvs, 
bet arī dzīvs inventārs; arī cilvēku dzīvības 
aizgājušas bojā. Dambis pie Varšavas ir 
izskalots un ūdens pārplūst tagad priekšpilsētas 
Prāgu, Sasku, Kempu un citas zemāk gulošas 
Varšavas priekšpilsētas uz Vislas kreisā krasta. 
Caur tilta sagrūšanu pie Ivangorodas notikuse 
skāde par 400,000 rubļ. Tādi plūdi nav no 
1867. gada bijuši. Gar visu Vislu laukiem draud 
briesmas. 

Protams, ka tekstā pieminētajai Kempu 
priekšpilsētai ar Līgatni nav nekāda sakara, bet 
ziņa tik un tā ir interesanta.

Jaun-Ķempjus populārus darījis P. Bergs, 
kas čakli un sekmīgi nodarbojies ar tolaik 
ļoti jaunmodīgu lietu – krustvārdu mīklu 
risināšanu. 

Jauks apraksts par Ķempjiem ievietots 

laikrakstā Balss 1886. gada 10. decembra 
numurā, Nr. 50.

No Kempiem. (..) Kempi ir pagasts Siguldas 
draudzē, kam tagad sava filial-baznīca –
Negribu runāt vienīgi par Kempiem, bet minēt 
kādus vārdus par visu to apgabalu, kas stiepjas 
no Ligates upes līdz Amatai, starp Rīgas-
Pleskavas šoseju un Gauju, kur sastopam 
paltmaliešus, kempeniešus, ieriķiešus, dažus 
kārleniešus un citus vēl.

Apgabals ir iten jauks, pušķots vairāk upēm, 
jaukām gravām un smukiem pakalņiem. Upes 
– pamazas – diezgan bagātas citur retām zivīm 
– taimiņiem – (Forellen)1. Krasti jauki, klinšaini, 
bagāti kaļķu akmeņiem, kas citur retāki 
uzietami ap tādām mazām upēm. Patīkami 
redzēt ļoti vienādā formā vienā krasta vietā 
baltas smiltis, otrā glīzdu (glūdu)2 un trešā ir jau 
cietas radzes. Reti kur citur upju krasti tik daudz 
avotiem, kā te. Tādēļ arī dzirnavas te tik varen 
bieži. Tās Ligates ļoti īsā gabalā vienas pakaļ 
otrām. Ūdens pietiek visām, lai nu arī malējiem 
kā. Zeme te laba. Pirkšanas cenas mērenas. 
Agrāk pirkušie it labi iedzīvojušies. Ēku ziņā 
raibs skats. Redz vēl veclaiku dzīvojamās ēkas 
ar rijām vienā pajumtē un brangus – pat lepnus 
– laucnieku dzīvokļus un citas ēkas. 

Kamēr dažos citos apgabalos jaunība 
līksmojas svētdienām reizēm vienās vai otrās 
mājās ierīkotas „klubas” jeb „balles”, kamēr 
te lielai daļai īsta izpriecāšanās vieta – krogs, 
kur bieži vien „valcē vaļā uz nebēdu”. Citādi arī 
krogiem vēl liels loms. Šejienes krogi, lielākai 
daļai laikam tādēļ, ka ir tagadējas satiksmes 
straumes – šosejas mala, tālu pazīstami un 
ievēroti. Par skolām dzird to tiesu mazāk. Šim 
apgabalam gan netrūktu iespējas, gādāt par 
viņām. Kas vairāk grib mācīt savus bērnus, sūta 
dēlus apriņķa skolā un meitas „Tochter-Šula’s”3  

tuvējās Cēsīs. – Īsta Latvju garu sastop šinī 
apgabalā mazāk, nekā citur Vidzemē, kaut tur 
vietām grūtāki materiāliski apstākļi, ne kā te.

Pēc pusgada šis pats laikraksts atkal raksta 
par Vidzemes “Šveiciju”. Pārpublicēts no 
laikraksta Balss 1887. gada 16. septembra 
numura. Nr. 37 

No Vidzemes “Šveicijas”. Straujo Gauju no pat 
Cēsīm ieslēdz augsti, stāvi, gravaini krasti, kas 
dažādi izmainīdamies iztaisa krāšņo Vidzemes 
“Šveiciju”, kura dabas jaukumu cienītājus 
godam saņem un saista vai nu uz ilgāku, vai 
īsāku laiku. Dažas dzimtes ir paradušas še 
cauru vasaru pavadīt. Tagad, augusta beigās, 
te valda jau gandrīz pilnīgs klusums. Uz priekšu 
cerams, ka jaunais dzelzceļš šurpu novedīs 
vairāk viesu.

Gaujas māmuliņa šo vasaru tik reti sekla, ka 
daudz vietās tai var it viegli pārbrist. Sekluma 
dēļ Gauja zivju zveja ļoti maza. Lielākās zivis ir 
sapuļi un līdakas dažas vairāk mārciņu smagas, 
bet arī reti vairs sastopamas) un rudeņos laši, 
arī ne visai lieli.

Jūlija vidus dienās Valmieras tirgotāja M. 
tvaikonītis bija nonācis līdz Turaidai. Lai gan 
viņš tik ap 2 pēdām dziļi peld, tas tomēr tik stipri 
bija dragāts, ka jau laida ūdeni iekšā. Gaujas 
lielākie dziļumi esot ap Līgati – vairāk asu dažās 
vietās. Uz Gaujas kreisā krasta ir, no pat Cēsīm 
sākot, stipra un auglīga arama zeme ar radžu 
pamatu. Zemturi še ir iekopušies gruntnieki. 
Gaujas labais krasts ir pa lielākai daļai viegls 
silājs. Zemturi arī uz šā krasta ir gruntnieki, 

bet maz vēl uz priekšu tikuši. Tā dažam kroņa 
jērkuliešu4 saimniekam magazīnes5 parāds 
sniedz līdz 150 pūru6. No visiem 18 jērkuliešu 
saimniekiem nav neviena bez veca magazīnes 
parāda. Tomēr arī viņi jau sāk zemi uzkopt 
mākslīgiem mēsliem. Tā pērn viņi izsēja kādas 
40 kules kaulu miltu (superfosfātu7 ļoti maz) uz 
rudziem. Šā gada labā raža tos pamudinājusi 
atkal tikpat daudz kaulu miltu iz Rīgas parakstīt. 
Tepat kaimiņos Sējas muižā arī ir „jaunie” 
mēsli dabūjami; tomēr tiem vēl īsti neuztic, 
kamēr izmēģinājumi viņus vēl nav ieteikuši. – 
Turaidieši, pa vecai nomnieku ierašai, no tādām 
lietām ir nesapņo. Tomēr no veciem magazīnes 
parādiem viņi gandrīz visi ir gluži tīri. 

М.
Apzīmējums “Vidzemes Šveicija” bija ļoti 

iemīļots. Lūk, jauks rakstiņš Baltijas Vēstnesī 
1894. gada 12. maijā, Nr. 105.

Izbraukums uz Vidzemes Šveiciju. Ziedonis 
iesācis valdīt un pilsētniekus dzen laukā no 
drūmajiem pilsētas mūriem un viņu putekļainām 
ielām turp, kur ziedonis dibinājis savu īsto 
valsti – zaļajās birztalās. Togad tad nu Rīgas 
Latv. Biedrība nolēmusi svētdien, mūsu Zemes 
Tēva kronēšanas dienā, izbraukt ciemā tur, kur 
varam ziedoni apbrīnot un viņa dāvanas saņemt 
un baudīt visaugstākā mērā, proti tā dēvētā 
Vidzemes Šveiciju, uz Ramas muižu pie Līgates 
stacijas, kuras placi biedrības biedris Dolgoja 
kungs laipni šim izbraukumam novēlējis. Katrs 
jau būs vēlējies šo ar dabas veltēm  tik bagātīgi 
svētītu un ja tā drīkst sacīt, izlutinātu apgabalu, 
un atkal tie, kas to būtu redzējuši, vēlēsies to 
vēlreiz un atkal reiz redzēt, jo kas dzīvojis kailos 
apgabalos, tam tiešām grūti iedomāties, ka 
mūsu dzimtenē var atrasties tik jauki apgabali, 
kā šī ar tiesību tā dēvētā Latvijas Šveicija. 
Tā ka jādomā, ka šo atgadījumu pie jaukām 
kora dziesmām un viļņojošām dejas mūzikas 

skaņām brīvajā krāšņajā dabā papriecājaties, 
gribēs izlietot jo daudzi, tad darām tos, kas 
nodomājuši līdzbraukt, uzmanīgus, lai tie līdz 
sestdienas pusdienai pieteicas  pie Biedribas 
šveicara, lai varētu zināt, cik vēlēsies līdzi, jo 
var lēti notikt, ka tos, kas vēl tikai izbraucamā 
dienā pieteicas, sutas kumeliņš nevarēs aizvest 
uz jauko izpriecāšanās vietu, kura pieder 
pie visjaukākajām. kādā vien Rīgas Latviešu 
biedrība viesojusies. 

Sp. V.
Man ārkārtīgi iepatikās tas jaukais teiciens 

par to ar dabas veltēm tik bagātīgi svētīto 
un izlutināto apgabalu, ko tagad saucam par 
Līgatni. Es biju tik ļoti iedvesmojies, ka ar 
datorprogrammas Word palīdzību uzmeistaroju 
naivu, diletantisku un sirsnīgu plakātiņu, ko 
varat redzēt tepat pie ilustrācijām. Kas zina 
– varbūt kādam kādreiz noderēs. Pagaidām 
papriecāsimies tāpat vien. 

Tagad kāds rakstiņš par Nurmižiem, ko jau 
iepriekš vairākkārt bijām pieminējuši. Lasām 
publikāciju laikrakstā Balss 1893. gada 1 
decembra numurā, Nr. 48. 

No Nurmišiem. Priekš kādiem gadu 

desmitiem Nurmiši bija diezgan mazs 
pagastiņš ar tikai kādām 24 vakas mājām un 
8 kvotes mājām. Pagasta valde manīja, ka bez 
pastāvīgām telpām nav nekāda prieka un tādēļ 
caur pirkšanu ieguva par savu īpašumu Vērša 
māju, kura jau drīzi būs izmaksāta. 1887. gada 
nurmišnieki uzcēla glītu un ērtu pagastanamu, 
kurš kalpo tagadējām vajadzībām un kurā arī 
mēdzam dažu reizi šādu jeb tādu izrīkojumu 
izrīkot. Šogad pie Nurmižu pagasta pievienoja 
Paltmales un Kempu pagastus. Tātad šobrīd 
mūsu savienotais pagasts būs viens no 
lielākajiem.

Ramas un Vibrokas māju saimnieki jau savas 
mājas izmaksājuši, bet nurmišniekiem vēl paies 
gadi, kamēr tik tālu tiks. Zeme nurmišniekiem pa 
lielākai daļai diezgan laba un pie dažām mājām 
ir vēl diezgan lieli meža gabali, kuri atmet dažu 
labu grasi, jo par malku tuvējā Līgates fabrika 
maksā labu cenu.

Līgates papīru fabrikā strādā vairāk simti 
cilvēku.Tā kā fabrika atrodas diezgan tāļu no 
Rīgas, tad šejienes fabrikas strādniekiem bija 
diezgan lielas raizes, kur lai savas vajadzības 
iegādājas. Beidzot strādnieki, no dažiem 

izglītotākiem uzskubināti, vienojās un dibināja 
Kempu pārtikas biedrību, kura savu veikalu 
atvēra šā gada 2. janvārī un jau ļoti krietnas 
sekmes uzrādījusi. 14. novembrī š. g. bija 
saaicināta ārkārtīga sapulce, kurā priekšnieks 
E. Dolphy kgs lika priekšā, ka daži biedri izteikuši 
vēlēšanos, biedrībai pašai savu īpašumu iegūt 
un ka viņa nodoms esot, iegūt to pašu māju, 
kurā tagad veikals atrodas un kuru Kempu 
muižas īpašnieks biedrībai pārdodot par 2000 
rbļ. ar to norunu, tapuse tūliņ samaksājama 
un otra puse 5 gadu laikā ar5 procentiem. Bez 
tam vēl muižas īpašnieks piesolījis zemi, kur 
spīķerus būvēt, un akmeņus par velti. Sapulce 
nolēma šo mūra ērberģi pirkt un iecēla sevišķu 
būvkomisiju, kurai jārūpējas par telpu ērtāku 
ierīkošanu, tāpat par pirkšanas kontrakta 
izgādāšanu. Biedrībai šobrīd ir 120 biedri un 
biedrenes ar 3275 rbļ. dalības naudas. Daudz 
sekmes biedrībai pašas paspārnē. 

S. V— ņs.
Un tagad lasīsim vairākus rakstiņus par 

Ķempju pārtikas biedrību, kam Līgatnes dzīvē 
bija liela nozīme. Baltijas Vēstnesis, 1895. gada 
5. jūnijā. Nr. 124. 

No Līgates. No kāda liela svara ir šajos 
grūtos laikos priekš lauciniekiem pārtikas 
biedrības, to liecina tas apstāklis, ka viņas ar 
katru gadu vairojas, lai gan ne tādā daudzumā, 
kā tas būtu vēlējams, jo atrodas vēl šobaltdien 
tādi aizsprieduma pilni ļautiņi, kuri strādā pretim 
šādu biedrību dibināšanai gan atļautiem, gan 
neatļautiem līdzekļiem. Tas pats ir konstatējams 
pie šejienes Kempu pārtikas biedrības 
dibināšanas, kura tika pamudināta caur to, 
ka agrākās vienīgās Līgates materiālpreču 
pārdotavas īpašnieks cenas saskrūvēja pēc 
savas gribas un preces deva diezgan sliktas. 
Ļaudis ilgi ar rūgtumu bija noskatījušies viņa 
rīkošanā, kamēr beidzot dažiem iekrita prātā 
dibināt pārtikas biedrību pēc citurienes parauga. 
Bet cēlās pretinieki, kuri visādi mēģināja 
atturēt šādas biedrības dibināšanu. Kādi motīvi 
viņus vadījuši, skaidri nava noskārstams. 
Tomēr, neskatoties uz visvisādiem šķēršļiem, 
Kempu muižas saimnieki un Līgates fabrikas 
zemākie ierēdņi un strādnieki sadevās kopā un 
nodibināja pārtikas biedrību, kura tika nosaukta 
par „Līgates-Kempu pārtikas biedrība” un kuras 
pārdotavai bija jāatrodas Līgatē, pie papīra 
fabrikas, jo tur ir stipri apdzīvota vieta. Tūliņ 
sākumā biedrībai radās konkurents. Agrākās 
pārdotavas īpašnieks tūliņ pazemināja cenas 
un deva labāku materiālu, bet, neievērojot to, 
biedrība sāka pamazām plaukt. Izgājušā rudenī 
biedrība pārcēla savu veikalu uz jaunajām 
telpām, kuras tai ierādīja fabrikas valde, jaunu, 
ļoti glītu un ērtu namu. Runājot par veikala 
telpām, jāpiemin, ka to iekšējās ietaises 
pagatavotas no Cēsu arķitekta Mengeļa kunga 
– Mengeļa kungs vada visus būves darbus 
Līgates papīra fabrikā –, kurš bijis tik laipns, 
ka licis pārtikas biedrībai samaksāt vienīgi par 
materiālu, ko tas izlietojis, bet pašu darbu, kas 
viņam izmaksājis pāri par 200 rubļ, nemaz 

nerēķinājis. Pārdotavas ietaises bija aprēķinātas 
uz vairāk nekā 400 rubļ. Cerams, ka biedrībai 
jaunajās telpās ies labāki nekā agrāk. 

Šā gada sākumā diemžēl biedrībā izcēlās 
šķelšanās, tā ka pēdējā laika vairāk biedri 
izstājās. Ne šo apstākli, biedrība vēl atrodas ap 
120 biedru. Zinādams, ka pie Līgates fabrikas, 
cilvēku daudzuma pēc, bez jau pastāvošām 
divām pārdotavām varēs pastāvēt vēl trešā 
(un ne vien trešā, bet arī ceturtā), kāds tirgonis 
ierīkojis trešo pārdotavu. Gribēdams konkurēt 
ar pārtikas biedrību, tas savu veikalu ierīkojis 
viņas tuvumā Cik dzirdams, daži labprāt vēlētos 
iegūt pārtikas biedrības telpas priekš sevim, 
kā „kluba lokālu”. Tas nāk caur to, ka fabrikas 
direkcija pērn rudeni atļāva biedrībai minētās 
telpas, uz kurām, tā sakot, glūnēja „klubisti”, 
bet togad ne visai labvēlīgi raugās uz biedrības 
darbošanos: pretiniekiem cerībās, ka direkcija 
atņemšot atvēlētās telpas un atvēlēšot tās priekš 
„kluba” ierīkošanas. Domājams, ka tas tik drīz 
vis nenotiks, jo direkcija taču negribēs kaitēt 
saviem strādniekiem, kuri ir biedrības locekļi un 
savas vajadzības pērk biedrībā par lētāku naudu 
un pie tam dabūn labākas preces. Pagājušā 
ziemā pie šejienes papīra fabrikas dabūja daudz 
laucenieku darba. Bija nodomāts stipri paplašināt 
pašu fabriku, kādēļ bija jāceļ vairāk jaunas ēkas. 
Būvmateriāls, kā: baļķi, dēļi, akmeņi, ķieģeļi u. t. 
t. tika cauru ziemu vests uz fabriku, tā ka dažam 
labam zemkopim bija iespējams nopelnīt pāris 
grašu; šajos grūtos laikos tas viņiem bija par lielu 
atbalstu. Tagad jau ēku celšanas darbi iesākušies: 
tiek celta otra fabrika un jauni dzīvokļi priekš 
strādniekiem. Darbi tiek izdarīti pēc arķitekta 
Mengeļa kga plāniem un notiek viņa vadībā Kas 
attiecas uz dzīvokļiem, ir jākonstatē, ka fabrikas 
valde viņiem piegriezusi ievērību. Dzīvokļi tiek 
taisīti pēc stipri noteiktiem priekšrakstiem, viņiem 
jāizpilda prasījumus, kādus paģēr higiēna. 
Katrs strādnieks dabū priekš sevis un savas 
ģimenes atsevišķu dzīvokli, t. i. ar sevišķu izeju, 
un dzīvojamu istabu. Pie katras mājiņas kurās 
dzīvo vairāk strādnieku ģimenes, atrod vairāk 
mazu dārziņu, piemērotu pēc dzīvokļu skaita un 
viņu lieluma. – Fabrika atrodas skaistā ielejā, 
kura iežogota stipri augstiem kalniem, uz kuriem 
un gar kuriem atrodas strādnieku un ierēdņu 
mājeles. Tīrīgais gaiss, skaistais viducis šeit ik 
gadus pievelk svešus, kuri labprāt mīļo pavadīt 
karsto vasaru Līgatē. Arī šogad dzird sagaidām 
viesus, kuri nāktu šurp atspirdzināties.

– ks
Pie šī paša temata Baltijas Vēstnesis atgriezās 

pēc gada – 1896. gada 3. martā. Nr. 99. Vispār jau 
autors bija piesūtījusi Dienas Lapas redakcijai, 
bet tā nebija ņēmusi pretī. 

No Ligates. Ķempu pārtikas biedrība, Ligatē, 11. 
februāri š. g. noturēja pilnu sapulci, kura, salīdzinot 
ar agrākajām trokšņainajām sapulcēm, noritēja 
it mierīgi, lai gan uz šo sapulci bija ieradušies 
pa lielākai daļai tie biedri, par kuriem pagājušā 
gada Dienas Lapas 281. numurā C kungs bija 
ziņojis, ka šī biedru daļa, sava pārsvara dēļ, esot 
biedrības miera traucētāja un netaisna komijiem8 
uzbrucēja. Šinī sapulcē biedrības priekšniecībai 
bija iespējams pilnīgu pārskatu par pagājušā 
gada darbību biedriem priekšā celt, lai gan viņas 
rakstvedis C. kungs kamēr no pagājušā gada 20. 
decembra bez kāda iemesla piepeši atstājās. 
Iz priekšniecības ziņojuma dabūjām dzirdēt, ka 
biedrības veikals pag. gadā apgrozījis pavisam 
31 644 r. 57 kap, pie kam peļņas atlicies 1505 r. 
4 kap. 

Šā gada sākumā biedrība sastāvēja no 132 
biedriem ar 5 074 r. 45 kap. lielu dalības naudas 
kapitāla. Pag. gadā biedrībai bija 395 r. 55 kap. 
liels rezerves kapitāls, bet, kā tagad ziņoja, tad tas 
gandrīz pavisam panīcis, jo skaitīja vēl tikai kādus 
32 r. Biedrības telpu inventārs iztaisa kopā 530 
r. 35 kap. Preču vērtība veikalā 7 351 r. 52 kap. 
Nožēlojami izklausījās tas, ka biedrības kasieri 
līdz šim nebija nekādas sevišķas grāmatas 
veduši, bet arvienu apmierinājusies ar to, ko 
biedrības komijs it laipni viņiem iz veikala kases 
pasniedzis, vai atkal priekš preču iepirkšanas no 
tiem saņēmis. Tādēļ nav ko brīnīties, ka biedrības 
veikals pagājušā gadā nav varējis tik daudz 
nopelnīt, ka iznāktu biedriem procenti. Kā iz šiem 
īsiem piezīmējumiem redzams, tad pagājušā gada 
biedrības veikala peļņa ļoti nevienādi izdalījusies. 

Viņa nākusi par labu tikai tai no C kunga pagājuša 
gada „Dienas Lapas” 281. numurā apzīmētai 
”mazai biedru daļai”. Tā, liekas, tad L. kungs ir 
bijis arī viens no šī mazā pulciņa. 

Šā gada “D. L.” 4. num. es aizrādīju, ka C. kga 
par Ķempu pārtikas biedrības biedru nemieriem 
„D. L.” pag. g. 281. num. greizs un ka nemiera 
cēlons meklējams veikala personālā. No šī mana 
aizrādījuma C. kungs tā sašutis, ka šā gada .D. 
L.” 12. num. ņemas mani tā nopaļāt, ka jādomā, 
ka es savas ziņas būtu pa tumšiem kaktiem 
sagrābstījis. Ko C kgs “D. L.” š. g. 12. num. domā 
ar to panākt, kad viņš lasītājiem grib iestāstīt, ka 
Ķempu pārtikas biedrībai esot gan viena revīzijas 
komisija, bet ne padome, kurai neesot nekāda 
rakstveža, tas nav pilnīgi saprotams.

Godātiem lasītajiem varu paziņot, ka šai 
biedrībai ir ne vien valde ar savu rakstvedi, bet 
arī revīzijas padome resp. komisija, kurai pēc 
dotas instrukcijas punkt. 1. iz sava vidus jāieceļ 
priekšnieks un rakstvedis jeb, kā tas varbūt C. 
kgm labāki patīk, protokolists un šis, tā ieceltais, 
bija un arī vēl esmu es. Tālāk C. k. meklējis manim 
uztiept nepareizības dažos skaitļos un brīnās par 
to, ka man iznākot apaļi skaitļi. Par to ar skaitļiem 
pareizību pierādīt aizņemtu daudz laika un telpas, 
tādēļ pietiks, kad īsi pieminu, ka “D. L.” š. g. 4. 
num. es niesmu runājis par noteiktiem skaitļiem, 
bet sacījis, ka apmēram tā bija. Te klāt man vēl 
jāpiemin, ka C. kga noteiktie skaitļi “D.L.” š. g. 12 
num. ar gan laikam nebūs visai uzticami, tādēļ, ka 
C kgam, kā tādam, kurš bez kāda iemesla piepeši 
atstāja savu rakstveža vietu biedrības valdē un 
pie tam sāka biedrības godu pa laikrakstiem 
noķēzīt, no 20. dec. pag. gadā, vairs nav bijis 
iespējams pietikt pie biedrības grāmatām. 
Joprojām C. k. minētā „D. L.” num. aizrāda, ka 
es nepatiesi ziņojis par to, ka pag. gada pusgada 
sapulcē ne visi komisijas atradumi niesot pilnam 
pārrunāti, un uzdod trīs priekšmetus kā pilnam 
pārrunātus. Tèņa» C kgam jāatgādina, ka vārds 
„nepatiesas”, izrunāts bez kāda pamata, griežas 
pie izrunātāja paša atpakaļ Tā arī šoreiz pie C. 
kga. Ja C kgs būtu patiesības mīļotājs, tad viņš 
nebūtu drīkstējis tādus vārdus lietot. bet būtu 
atgādājies, ka domātajā sapulcē, tas svarīgākais 
no visa revīzijas komisijas protokola, kurš tika 
pilnam sapulcē priekšā lasīts, par biedrības 
veikala stāvokļa vājumiem un viņu pārlabošanu, 
pavisam netika pārrunāts.

Beidzot C. k. zobojoši izsaka cerību, ka es 
nākamībā būšot vairāk ieskatīties un iepazīties 
ar veikala grāmatām un tad ziņošot vairāk 
patiesības. Kā katrs prātīgs cilvēks, tā arī es, 
to it labi zinu, ka cilvēkam, kamēr viņš dzīvo, 
jācīnās ar dažiem trūkumiem un kļūdām, bet 
pie tam viņš arvien var būt patiesības mīļotājs, 
par kādu C kgS vis labprāt negrib. No savas 
puses varētu viņam dot padomu ieskatīties 
Salm māc. gr. 9, no 4–6 pantiņam. – Tā kā 
niesmu garu uņ mazvērtīgu rakstu cienītājs, 
tad arī šoreiz no Ķempu pārtikas biedrības 
labumiem un ļaunumiem vairāk neminēšu, bet 
tikai pieminēšu, ka šī biedrība priekš Līgates 
fabrikas strādniekiem ir ļoti derīga un ka tādēļ 
viņas biedriem – kas pa lielākai daļai fabrikas 
strādnieki – būtu gan ar visu nopietnību jārauga 
viņu uz kājām turēt, ko tikai caur to panāks, ja 
tāpat biedrības amata vīri, kā citi biedri spēs savā 
starpā uzturēt vienprātību un godprātību. 

K. L.
Laikrakstā Zemkopis 1898. gada 18. februāra 

numurā, Nr. 7, vērtīga ar to, ka pieminēti diezgan 
daudzi uzvārdi. 

Iz biedrību dzīves
No Ligates. šā gada februāra mēn. 1. dienā tika 

noturēta vietējai Kempu pārtikas biedrībai kārtīga 
pilna sapulce. Kā no veikala bilances redzams, 
tad biedrības veikals rīkojies pagājušā gadā atkal 
ar jo labām sekmēm, apgrozīdams pavisam 
33,107 rbļ. 64 kap., pie tam atlīdzinādams 
biedriem skaidru pelņu 5 proc. par dalības naudu 
un 4 proc. par preču iepirkumiem. Ar atzinību 
minams sapulces nolēmums veikalu svētdienas 
priekšpusdienās slēgt. Biedrības amatos no 
jauna tapa ievēlēti šādi kungi: Valdē: K. Kalniņš, 
R. Melbarts un P. Skrastiņš. Par kandidātiem: K. 
Melgails, K. Balods I.  un K. Priekāns. Revīzijas 
komisijā: F. Kļaviņš, I. Kalniņš, I. Zilbers, A. Zirnis, 
L. Lapiņš, K. Kreičmans un F. Rudzitcki (?) kgi. 

Pēc „B. W.”

Turpinājums sekos
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
46. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6

8 Komijs – pārdevējs, tirgotāja palīgs

Карта Рижскаго Наместничества (Rīgas vietniecības karte). 1792. gads. 
Autors – Vilbrecht, Aleksandr M.

Ilustrēta nākamās Latvijas karte Ducatus Curlandiae. 1747. gads Autors – Barnickel, Johann Christoph.
 Ar zilo punktu atzīmēta Augšlīgatne. 

Zīmējums un uzraksts kartē Ducatus Curlandiae 1747

Rīgas vietniecības karte. (Карта Рижскаго Наместничества). 1792. gads. Augšlīgatne 
apzīmēta ar zilu aplīti. Tieši virs tā – Paltemales nosaukums. 

1 Taimiņš – lašu dzimtas suga (“Salmotrutta”), 
zivs ar pelēku punktainu muguru un gaišiem 
punktainiem sāniem

2 Glīzda (glūda) – mīksta, lipīga masa
3 Meiteņu skola Cēsīs

4 Jērkulieši – Limbažu novada Vidrižu pagasta 
apdzīvotās vietas Jērkule iedzīvotāji

5 Magazīna – pagasta labības rezervju noliktava 
(19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā)

6 Pūrs – sena beramu vielu tilpuma mērvienība 
= 3 sieki = 3 ķipi = 4 sētuves = 240 riekšavas = 54 
stopi = 69,5 litri (citviet arī ~70–100 litru; 48 kg). 
Pūrvieta – Vidzemes pūrvieta – tika pielīdzināta 10 
000 Vidzemes mērnieku kv. olektīm = 0,371 ha

7 Superfosfāts – minerālmēsli, kas satur ūdenī 
šķīstošus fosforskābes savienojumus

Karte Ducatus Curlandiae, 1747. gads. Tagadējās Augšlīgatnes vieta – punktiņš 
zilā aplīša centrā. Šajā kartes fragmentā var atrast gan Drabešus, gan Segewoldi 

(Siguldu), gan Ramas muižu, kā arī Nurmižus. Mulsina nosaukums: Palemar.

Turpinot lasīt vecās ziņas par Līgatni XIX 
gadsimta beigās, man īpaši gribas atzīmēt, ka 
senie laiki un vecās lietas bieži vien it kā izstaro 
burvību. Pat vienkāršs rakstiņš ļoti vecā avīzē 
izskatās romantiski. Tā romantiskā nots šoreiz 
ieskanēsies reižu pa reizei, it īpaši tad, kad runa 
būs par dabas skaistumu.

Sarežģītības gan man radušās vienā citā jomā 
– XIX gadsimta beigās Līgatnē neviens neko 
nefotografēja, jo tā bilžu taisīšanas prasme 
bija tikai ceļa sākumā. Vikipēdijā aprakstīts, 
ka tajā laikā Rīgā gan strādājušas pirmās 
fotodarbnīcas, bet līdz Līgatnei to darbība tā 
arī nesniedzās. Piemēram, 1888. gadā Liepājas 
eļļas fabrikas degšanas fotogrāfijā esot bijis 
redzams, ka lielāku interesi izraisa fotogrāfs ar 
savu milzīgo aparātu, nevis ugunsgrēks.

Lūk, tāpēc man vienkārši nav bildes, ar kurām 
šo rakstu ilustrēt. Un tāpēc es nolēmu īstenot 
senu nodomu – papētīt vecās kartes, lai saprastu, 
kā te izskatījās senos laikos. Man, pārlūkojot 
milzīgo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā esošo 
milzīgo seno karšu kolekciju, no tā milzīgā 
apjoma un nesaprotamajiem nosaukumiem 
gandrīz vai galva sareiba. Pagaidām man vēl 
neizdevās atrast zviedru mērnieku 1688. gadā 
izgatavotās karti, par kuru Līgatnes vēstures 
zinātāja Rasma Vanaga rakstīja, ka tajā esot 
pieminēts Ligast Krogh. Aplūkoju arī vēlākos 
gados izdotas kartes, no kurām bieži vien maz 
ko var saprast. LNB mājaslapa vecajās kartēs 
ļauj meklēt pēc tuvākā orientiera, un šoreiz tā 
ir Augšlīgatne.

Tagad jūsu uzmanībai piedāvāšu divas.
Pirmā karte attēlo nākamo Latviju. Tās 

nosaukums ir Ducatus Curlandiae. 1747. gadā 
to izveidoja J. Barnikels (Barnickel, Johann 
Christoph). Mani ļoti pārsteidza skaistie 
krāsainie zīmējumi.

Un otrā kartē ir attēlota Rīgas vietniecība 
(vācu: Rigasche Statthalterschaft, krievu: 
Рижское наместничество). Kā zināms 
– Vidzemes guberņas teritorija 1721. gadā tika 
inkorporēta Krievijas impērijas sastāvā. 

Tagad atgriezīsimies pie iepriekšējā numurā 
pārtrauktās veco laikrakstu aplūkošanas.

Šoreiz vairāk runāsim par Ķempjiem un 
to apkaimi, kā arī par visu ko citu, kam ar 
Ķempjiem ir kaut jel kāds sakars. Vienlaikus 
pamanīju, ka šāds vietvārds lietots arī Palsmanes 
un Druvienas apkaimē. Bet interesantākā ziņa 
publicēta laikraksta Baltijas Zemkopis 1884. 
gada 27. jūnijā, Nr. 26.

Varšava. Ūdens ceļas Vislā un Vipresā ļoti 
ātri un padara caur pārplūšanu arvienu lielāku 
skādi. Vislas ūdens apskalo un aizrauj ēkas 
projām, tā ka plūdos peld ne vien nedzīvs, 
bet arī dzīvs inventārs; arī cilvēku dzīvības 
aizgājušas bojā. Dambis pie Varšavas ir 
izskalots un ūdens pārplūst tagad priekšpilsētas 
Prāgu, Sasku, Kempu un citas zemāk gulošas 
Varšavas priekšpilsētas uz Vislas kreisā krasta. 
Caur tilta sagrūšanu pie Ivangorodas notikuse 
skāde par 400,000 rubļ. Tādi plūdi nav no 
1867. gada bijuši. Gar visu Vislu laukiem draud 
briesmas. 

Protams, ka tekstā pieminētajai Kempu 
priekšpilsētai ar Līgatni nav nekāda sakara, bet 
ziņa tik un tā ir interesanta.

Jaun-Ķempjus populārus darījis P. Bergs, 
kas čakli un sekmīgi nodarbojies ar tolaik 
ļoti jaunmodīgu lietu – krustvārdu mīklu 
risināšanu. 

Jauks apraksts par Ķempjiem ievietots 

laikrakstā Balss 1886. gada 10. decembra 
numurā, Nr. 50.

No Kempiem. (..) Kempi ir pagasts Siguldas 
draudzē, kam tagad sava filial-baznīca –
Negribu runāt vienīgi par Kempiem, bet minēt 
kādus vārdus par visu to apgabalu, kas stiepjas 
no Ligates upes līdz Amatai, starp Rīgas-
Pleskavas šoseju un Gauju, kur sastopam 
paltmaliešus, kempeniešus, ieriķiešus, dažus 
kārleniešus un citus vēl.

Apgabals ir iten jauks, pušķots vairāk upēm, 
jaukām gravām un smukiem pakalņiem. Upes 
– pamazas – diezgan bagātas citur retām zivīm 
– taimiņiem – (Forellen)1. Krasti jauki, klinšaini, 
bagāti kaļķu akmeņiem, kas citur retāki 
uzietami ap tādām mazām upēm. Patīkami 
redzēt ļoti vienādā formā vienā krasta vietā 
baltas smiltis, otrā glīzdu (glūdu)2 un trešā ir jau 
cietas radzes. Reti kur citur upju krasti tik daudz 
avotiem, kā te. Tādēļ arī dzirnavas te tik varen 
bieži. Tās Ligates ļoti īsā gabalā vienas pakaļ 
otrām. Ūdens pietiek visām, lai nu arī malējiem 
kā. Zeme te laba. Pirkšanas cenas mērenas. 
Agrāk pirkušie it labi iedzīvojušies. Ēku ziņā 
raibs skats. Redz vēl veclaiku dzīvojamās ēkas 
ar rijām vienā pajumtē un brangus – pat lepnus 
– laucnieku dzīvokļus un citas ēkas. 

Kamēr dažos citos apgabalos jaunība 
līksmojas svētdienām reizēm vienās vai otrās 
mājās ierīkotas „klubas” jeb „balles”, kamēr 
te lielai daļai īsta izpriecāšanās vieta – krogs, 
kur bieži vien „valcē vaļā uz nebēdu”. Citādi arī 
krogiem vēl liels loms. Šejienes krogi, lielākai 
daļai laikam tādēļ, ka ir tagadējas satiksmes 
straumes – šosejas mala, tālu pazīstami un 
ievēroti. Par skolām dzird to tiesu mazāk. Šim 
apgabalam gan netrūktu iespējas, gādāt par 
viņām. Kas vairāk grib mācīt savus bērnus, sūta 
dēlus apriņķa skolā un meitas „Tochter-Šula’s”3  

tuvējās Cēsīs. – Īsta Latvju garu sastop šinī 
apgabalā mazāk, nekā citur Vidzemē, kaut tur 
vietām grūtāki materiāliski apstākļi, ne kā te.

Pēc pusgada šis pats laikraksts atkal raksta 
par Vidzemes “Šveiciju”. Pārpublicēts no 
laikraksta Balss 1887. gada 16. septembra 
numura. Nr. 37 

No Vidzemes “Šveicijas”. Straujo Gauju no pat 
Cēsīm ieslēdz augsti, stāvi, gravaini krasti, kas 
dažādi izmainīdamies iztaisa krāšņo Vidzemes 
“Šveiciju”, kura dabas jaukumu cienītājus 
godam saņem un saista vai nu uz ilgāku, vai 
īsāku laiku. Dažas dzimtes ir paradušas še 
cauru vasaru pavadīt. Tagad, augusta beigās, 
te valda jau gandrīz pilnīgs klusums. Uz priekšu 
cerams, ka jaunais dzelzceļš šurpu novedīs 
vairāk viesu.

Gaujas māmuliņa šo vasaru tik reti sekla, ka 
daudz vietās tai var it viegli pārbrist. Sekluma 
dēļ Gauja zivju zveja ļoti maza. Lielākās zivis ir 
sapuļi un līdakas dažas vairāk mārciņu smagas, 
bet arī reti vairs sastopamas) un rudeņos laši, 
arī ne visai lieli.

Jūlija vidus dienās Valmieras tirgotāja M. 
tvaikonītis bija nonācis līdz Turaidai. Lai gan 
viņš tik ap 2 pēdām dziļi peld, tas tomēr tik stipri 
bija dragāts, ka jau laida ūdeni iekšā. Gaujas 
lielākie dziļumi esot ap Līgati – vairāk asu dažās 
vietās. Uz Gaujas kreisā krasta ir, no pat Cēsīm 
sākot, stipra un auglīga arama zeme ar radžu 
pamatu. Zemturi še ir iekopušies gruntnieki. 
Gaujas labais krasts ir pa lielākai daļai viegls 
silājs. Zemturi arī uz šā krasta ir gruntnieki, 

bet maz vēl uz priekšu tikuši. Tā dažam kroņa 
jērkuliešu4 saimniekam magazīnes5 parāds 
sniedz līdz 150 pūru6. No visiem 18 jērkuliešu 
saimniekiem nav neviena bez veca magazīnes 
parāda. Tomēr arī viņi jau sāk zemi uzkopt 
mākslīgiem mēsliem. Tā pērn viņi izsēja kādas 
40 kules kaulu miltu (superfosfātu7 ļoti maz) uz 
rudziem. Šā gada labā raža tos pamudinājusi 
atkal tikpat daudz kaulu miltu iz Rīgas parakstīt. 
Tepat kaimiņos Sējas muižā arī ir „jaunie” 
mēsli dabūjami; tomēr tiem vēl īsti neuztic, 
kamēr izmēģinājumi viņus vēl nav ieteikuši. – 
Turaidieši, pa vecai nomnieku ierašai, no tādām 
lietām ir nesapņo. Tomēr no veciem magazīnes 
parādiem viņi gandrīz visi ir gluži tīri. 

М.
Apzīmējums “Vidzemes Šveicija” bija ļoti 

iemīļots. Lūk, jauks rakstiņš Baltijas Vēstnesī 
1894. gada 12. maijā, Nr. 105.

Izbraukums uz Vidzemes Šveiciju. Ziedonis 
iesācis valdīt un pilsētniekus dzen laukā no 
drūmajiem pilsētas mūriem un viņu putekļainām 
ielām turp, kur ziedonis dibinājis savu īsto 
valsti – zaļajās birztalās. Togad tad nu Rīgas 
Latv. Biedrība nolēmusi svētdien, mūsu Zemes 
Tēva kronēšanas dienā, izbraukt ciemā tur, kur 
varam ziedoni apbrīnot un viņa dāvanas saņemt 
un baudīt visaugstākā mērā, proti tā dēvētā 
Vidzemes Šveiciju, uz Ramas muižu pie Līgates 
stacijas, kuras placi biedrības biedris Dolgoja 
kungs laipni šim izbraukumam novēlējis. Katrs 
jau būs vēlējies šo ar dabas veltēm  tik bagātīgi 
svētītu un ja tā drīkst sacīt, izlutinātu apgabalu, 
un atkal tie, kas to būtu redzējuši, vēlēsies to 
vēlreiz un atkal reiz redzēt, jo kas dzīvojis kailos 
apgabalos, tam tiešām grūti iedomāties, ka 
mūsu dzimtenē var atrasties tik jauki apgabali, 
kā šī ar tiesību tā dēvētā Latvijas Šveicija. 
Tā ka jādomā, ka šo atgadījumu pie jaukām 
kora dziesmām un viļņojošām dejas mūzikas 

skaņām brīvajā krāšņajā dabā papriecājaties, 
gribēs izlietot jo daudzi, tad darām tos, kas 
nodomājuši līdzbraukt, uzmanīgus, lai tie līdz 
sestdienas pusdienai pieteicas  pie Biedribas 
šveicara, lai varētu zināt, cik vēlēsies līdzi, jo 
var lēti notikt, ka tos, kas vēl tikai izbraucamā 
dienā pieteicas, sutas kumeliņš nevarēs aizvest 
uz jauko izpriecāšanās vietu, kura pieder 
pie visjaukākajām. kādā vien Rīgas Latviešu 
biedrība viesojusies. 

Sp. V.
Man ārkārtīgi iepatikās tas jaukais teiciens 

par to ar dabas veltēm tik bagātīgi svētīto 
un izlutināto apgabalu, ko tagad saucam par 
Līgatni. Es biju tik ļoti iedvesmojies, ka ar 
datorprogrammas Word palīdzību uzmeistaroju 
naivu, diletantisku un sirsnīgu plakātiņu, ko 
varat redzēt tepat pie ilustrācijām. Kas zina 
– varbūt kādam kādreiz noderēs. Pagaidām 
papriecāsimies tāpat vien. 

Tagad kāds rakstiņš par Nurmižiem, ko jau 
iepriekš vairākkārt bijām pieminējuši. Lasām 
publikāciju laikrakstā Balss 1893. gada 1 
decembra numurā, Nr. 48. 

No Nurmišiem. Priekš kādiem gadu 

desmitiem Nurmiši bija diezgan mazs 
pagastiņš ar tikai kādām 24 vakas mājām un 
8 kvotes mājām. Pagasta valde manīja, ka bez 
pastāvīgām telpām nav nekāda prieka un tādēļ 
caur pirkšanu ieguva par savu īpašumu Vērša 
māju, kura jau drīzi būs izmaksāta. 1887. gada 
nurmišnieki uzcēla glītu un ērtu pagastanamu, 
kurš kalpo tagadējām vajadzībām un kurā arī 
mēdzam dažu reizi šādu jeb tādu izrīkojumu 
izrīkot. Šogad pie Nurmižu pagasta pievienoja 
Paltmales un Kempu pagastus. Tātad šobrīd 
mūsu savienotais pagasts būs viens no 
lielākajiem.

Ramas un Vibrokas māju saimnieki jau savas 
mājas izmaksājuši, bet nurmišniekiem vēl paies 
gadi, kamēr tik tālu tiks. Zeme nurmišniekiem pa 
lielākai daļai diezgan laba un pie dažām mājām 
ir vēl diezgan lieli meža gabali, kuri atmet dažu 
labu grasi, jo par malku tuvējā Līgates fabrika 
maksā labu cenu.

Līgates papīru fabrikā strādā vairāk simti 
cilvēku.Tā kā fabrika atrodas diezgan tāļu no 
Rīgas, tad šejienes fabrikas strādniekiem bija 
diezgan lielas raizes, kur lai savas vajadzības 
iegādājas. Beidzot strādnieki, no dažiem 

izglītotākiem uzskubināti, vienojās un dibināja 
Kempu pārtikas biedrību, kura savu veikalu 
atvēra šā gada 2. janvārī un jau ļoti krietnas 
sekmes uzrādījusi. 14. novembrī š. g. bija 
saaicināta ārkārtīga sapulce, kurā priekšnieks 
E. Dolphy kgs lika priekšā, ka daži biedri izteikuši 
vēlēšanos, biedrībai pašai savu īpašumu iegūt 
un ka viņa nodoms esot, iegūt to pašu māju, 
kurā tagad veikals atrodas un kuru Kempu 
muižas īpašnieks biedrībai pārdodot par 2000 
rbļ. ar to norunu, tapuse tūliņ samaksājama 
un otra puse 5 gadu laikā ar5 procentiem. Bez 
tam vēl muižas īpašnieks piesolījis zemi, kur 
spīķerus būvēt, un akmeņus par velti. Sapulce 
nolēma šo mūra ērberģi pirkt un iecēla sevišķu 
būvkomisiju, kurai jārūpējas par telpu ērtāku 
ierīkošanu, tāpat par pirkšanas kontrakta 
izgādāšanu. Biedrībai šobrīd ir 120 biedri un 
biedrenes ar 3275 rbļ. dalības naudas. Daudz 
sekmes biedrībai pašas paspārnē. 

S. V— ņs.
Un tagad lasīsim vairākus rakstiņus par 

Ķempju pārtikas biedrību, kam Līgatnes dzīvē 
bija liela nozīme. Baltijas Vēstnesis, 1895. gada 
5. jūnijā. Nr. 124. 

No Līgates. No kāda liela svara ir šajos 
grūtos laikos priekš lauciniekiem pārtikas 
biedrības, to liecina tas apstāklis, ka viņas ar 
katru gadu vairojas, lai gan ne tādā daudzumā, 
kā tas būtu vēlējams, jo atrodas vēl šobaltdien 
tādi aizsprieduma pilni ļautiņi, kuri strādā pretim 
šādu biedrību dibināšanai gan atļautiem, gan 
neatļautiem līdzekļiem. Tas pats ir konstatējams 
pie šejienes Kempu pārtikas biedrības 
dibināšanas, kura tika pamudināta caur to, 
ka agrākās vienīgās Līgates materiālpreču 
pārdotavas īpašnieks cenas saskrūvēja pēc 
savas gribas un preces deva diezgan sliktas. 
Ļaudis ilgi ar rūgtumu bija noskatījušies viņa 
rīkošanā, kamēr beidzot dažiem iekrita prātā 
dibināt pārtikas biedrību pēc citurienes parauga. 
Bet cēlās pretinieki, kuri visādi mēģināja 
atturēt šādas biedrības dibināšanu. Kādi motīvi 
viņus vadījuši, skaidri nava noskārstams. 
Tomēr, neskatoties uz visvisādiem šķēršļiem, 
Kempu muižas saimnieki un Līgates fabrikas 
zemākie ierēdņi un strādnieki sadevās kopā un 
nodibināja pārtikas biedrību, kura tika nosaukta 
par „Līgates-Kempu pārtikas biedrība” un kuras 
pārdotavai bija jāatrodas Līgatē, pie papīra 
fabrikas, jo tur ir stipri apdzīvota vieta. Tūliņ 
sākumā biedrībai radās konkurents. Agrākās 
pārdotavas īpašnieks tūliņ pazemināja cenas 
un deva labāku materiālu, bet, neievērojot to, 
biedrība sāka pamazām plaukt. Izgājušā rudenī 
biedrība pārcēla savu veikalu uz jaunajām 
telpām, kuras tai ierādīja fabrikas valde, jaunu, 
ļoti glītu un ērtu namu. Runājot par veikala 
telpām, jāpiemin, ka to iekšējās ietaises 
pagatavotas no Cēsu arķitekta Mengeļa kunga 
– Mengeļa kungs vada visus būves darbus 
Līgates papīra fabrikā –, kurš bijis tik laipns, 
ka licis pārtikas biedrībai samaksāt vienīgi par 
materiālu, ko tas izlietojis, bet pašu darbu, kas 
viņam izmaksājis pāri par 200 rubļ, nemaz 

nerēķinājis. Pārdotavas ietaises bija aprēķinātas 
uz vairāk nekā 400 rubļ. Cerams, ka biedrībai 
jaunajās telpās ies labāki nekā agrāk. 

Šā gada sākumā diemžēl biedrībā izcēlās 
šķelšanās, tā ka pēdējā laika vairāk biedri 
izstājās. Ne šo apstākli, biedrība vēl atrodas ap 
120 biedru. Zinādams, ka pie Līgates fabrikas, 
cilvēku daudzuma pēc, bez jau pastāvošām 
divām pārdotavām varēs pastāvēt vēl trešā 
(un ne vien trešā, bet arī ceturtā), kāds tirgonis 
ierīkojis trešo pārdotavu. Gribēdams konkurēt 
ar pārtikas biedrību, tas savu veikalu ierīkojis 
viņas tuvumā Cik dzirdams, daži labprāt vēlētos 
iegūt pārtikas biedrības telpas priekš sevim, 
kā „kluba lokālu”. Tas nāk caur to, ka fabrikas 
direkcija pērn rudeni atļāva biedrībai minētās 
telpas, uz kurām, tā sakot, glūnēja „klubisti”, 
bet togad ne visai labvēlīgi raugās uz biedrības 
darbošanos: pretiniekiem cerībās, ka direkcija 
atņemšot atvēlētās telpas un atvēlēšot tās priekš 
„kluba” ierīkošanas. Domājams, ka tas tik drīz 
vis nenotiks, jo direkcija taču negribēs kaitēt 
saviem strādniekiem, kuri ir biedrības locekļi un 
savas vajadzības pērk biedrībā par lētāku naudu 
un pie tam dabūn labākas preces. Pagājušā 
ziemā pie šejienes papīra fabrikas dabūja daudz 
laucenieku darba. Bija nodomāts stipri paplašināt 
pašu fabriku, kādēļ bija jāceļ vairāk jaunas ēkas. 
Būvmateriāls, kā: baļķi, dēļi, akmeņi, ķieģeļi u. t. 
t. tika cauru ziemu vests uz fabriku, tā ka dažam 
labam zemkopim bija iespējams nopelnīt pāris 
grašu; šajos grūtos laikos tas viņiem bija par lielu 
atbalstu. Tagad jau ēku celšanas darbi iesākušies: 
tiek celta otra fabrika un jauni dzīvokļi priekš 
strādniekiem. Darbi tiek izdarīti pēc arķitekta 
Mengeļa kga plāniem un notiek viņa vadībā Kas 
attiecas uz dzīvokļiem, ir jākonstatē, ka fabrikas 
valde viņiem piegriezusi ievērību. Dzīvokļi tiek 
taisīti pēc stipri noteiktiem priekšrakstiem, viņiem 
jāizpilda prasījumus, kādus paģēr higiēna. 
Katrs strādnieks dabū priekš sevis un savas 
ģimenes atsevišķu dzīvokli, t. i. ar sevišķu izeju, 
un dzīvojamu istabu. Pie katras mājiņas kurās 
dzīvo vairāk strādnieku ģimenes, atrod vairāk 
mazu dārziņu, piemērotu pēc dzīvokļu skaita un 
viņu lieluma. – Fabrika atrodas skaistā ielejā, 
kura iežogota stipri augstiem kalniem, uz kuriem 
un gar kuriem atrodas strādnieku un ierēdņu 
mājeles. Tīrīgais gaiss, skaistais viducis šeit ik 
gadus pievelk svešus, kuri labprāt mīļo pavadīt 
karsto vasaru Līgatē. Arī šogad dzird sagaidām 
viesus, kuri nāktu šurp atspirdzināties.

– ks
Pie šī paša temata Baltijas Vēstnesis atgriezās 

pēc gada – 1896. gada 3. martā. Nr. 99. Vispār jau 
autors bija piesūtījusi Dienas Lapas redakcijai, 
bet tā nebija ņēmusi pretī. 

No Ligates. Ķempu pārtikas biedrība, Ligatē, 11. 
februāri š. g. noturēja pilnu sapulci, kura, salīdzinot 
ar agrākajām trokšņainajām sapulcēm, noritēja 
it mierīgi, lai gan uz šo sapulci bija ieradušies 
pa lielākai daļai tie biedri, par kuriem pagājušā 
gada Dienas Lapas 281. numurā C kungs bija 
ziņojis, ka šī biedru daļa, sava pārsvara dēļ, esot 
biedrības miera traucētāja un netaisna komijiem8 
uzbrucēja. Šinī sapulcē biedrības priekšniecībai 
bija iespējams pilnīgu pārskatu par pagājušā 
gada darbību biedriem priekšā celt, lai gan viņas 
rakstvedis C. kungs kamēr no pagājušā gada 20. 
decembra bez kāda iemesla piepeši atstājās. 
Iz priekšniecības ziņojuma dabūjām dzirdēt, ka 
biedrības veikals pag. gadā apgrozījis pavisam 
31 644 r. 57 kap, pie kam peļņas atlicies 1505 r. 
4 kap. 

Šā gada sākumā biedrība sastāvēja no 132 
biedriem ar 5 074 r. 45 kap. lielu dalības naudas 
kapitāla. Pag. gadā biedrībai bija 395 r. 55 kap. 
liels rezerves kapitāls, bet, kā tagad ziņoja, tad tas 
gandrīz pavisam panīcis, jo skaitīja vēl tikai kādus 
32 r. Biedrības telpu inventārs iztaisa kopā 530 
r. 35 kap. Preču vērtība veikalā 7 351 r. 52 kap. 
Nožēlojami izklausījās tas, ka biedrības kasieri 
līdz šim nebija nekādas sevišķas grāmatas 
veduši, bet arvienu apmierinājusies ar to, ko 
biedrības komijs it laipni viņiem iz veikala kases 
pasniedzis, vai atkal priekš preču iepirkšanas no 
tiem saņēmis. Tādēļ nav ko brīnīties, ka biedrības 
veikals pagājušā gadā nav varējis tik daudz 
nopelnīt, ka iznāktu biedriem procenti. Kā iz šiem 
īsiem piezīmējumiem redzams, tad pagājušā gada 
biedrības veikala peļņa ļoti nevienādi izdalījusies. 

Viņa nākusi par labu tikai tai no C kunga pagājuša 
gada „Dienas Lapas” 281. numurā apzīmētai 
”mazai biedru daļai”. Tā, liekas, tad L. kungs ir 
bijis arī viens no šī mazā pulciņa. 

Šā gada “D. L.” 4. num. es aizrādīju, ka C. kga 
par Ķempu pārtikas biedrības biedru nemieriem 
„D. L.” pag. g. 281. num. greizs un ka nemiera 
cēlons meklējams veikala personālā. No šī mana 
aizrādījuma C. kungs tā sašutis, ka šā gada .D. 
L.” 12. num. ņemas mani tā nopaļāt, ka jādomā, 
ka es savas ziņas būtu pa tumšiem kaktiem 
sagrābstījis. Ko C kgs “D. L.” š. g. 12. num. domā 
ar to panākt, kad viņš lasītājiem grib iestāstīt, ka 
Ķempu pārtikas biedrībai esot gan viena revīzijas 
komisija, bet ne padome, kurai neesot nekāda 
rakstveža, tas nav pilnīgi saprotams.

Godātiem lasītajiem varu paziņot, ka šai 
biedrībai ir ne vien valde ar savu rakstvedi, bet 
arī revīzijas padome resp. komisija, kurai pēc 
dotas instrukcijas punkt. 1. iz sava vidus jāieceļ 
priekšnieks un rakstvedis jeb, kā tas varbūt C. 
kgm labāki patīk, protokolists un šis, tā ieceltais, 
bija un arī vēl esmu es. Tālāk C. k. meklējis manim 
uztiept nepareizības dažos skaitļos un brīnās par 
to, ka man iznākot apaļi skaitļi. Par to ar skaitļiem 
pareizību pierādīt aizņemtu daudz laika un telpas, 
tādēļ pietiks, kad īsi pieminu, ka “D. L.” š. g. 4. 
num. es niesmu runājis par noteiktiem skaitļiem, 
bet sacījis, ka apmēram tā bija. Te klāt man vēl 
jāpiemin, ka C. kga noteiktie skaitļi “D.L.” š. g. 12 
num. ar gan laikam nebūs visai uzticami, tādēļ, ka 
C kgam, kā tādam, kurš bez kāda iemesla piepeši 
atstāja savu rakstveža vietu biedrības valdē un 
pie tam sāka biedrības godu pa laikrakstiem 
noķēzīt, no 20. dec. pag. gadā, vairs nav bijis 
iespējams pietikt pie biedrības grāmatām. 
Joprojām C. k. minētā „D. L.” num. aizrāda, ka 
es nepatiesi ziņojis par to, ka pag. gada pusgada 
sapulcē ne visi komisijas atradumi niesot pilnam 
pārrunāti, un uzdod trīs priekšmetus kā pilnam 
pārrunātus. Tèņa» C kgam jāatgādina, ka vārds 
„nepatiesas”, izrunāts bez kāda pamata, griežas 
pie izrunātāja paša atpakaļ Tā arī šoreiz pie C. 
kga. Ja C kgs būtu patiesības mīļotājs, tad viņš 
nebūtu drīkstējis tādus vārdus lietot. bet būtu 
atgādājies, ka domātajā sapulcē, tas svarīgākais 
no visa revīzijas komisijas protokola, kurš tika 
pilnam sapulcē priekšā lasīts, par biedrības 
veikala stāvokļa vājumiem un viņu pārlabošanu, 
pavisam netika pārrunāts.

Beidzot C. k. zobojoši izsaka cerību, ka es 
nākamībā būšot vairāk ieskatīties un iepazīties 
ar veikala grāmatām un tad ziņošot vairāk 
patiesības. Kā katrs prātīgs cilvēks, tā arī es, 
to it labi zinu, ka cilvēkam, kamēr viņš dzīvo, 
jācīnās ar dažiem trūkumiem un kļūdām, bet 
pie tam viņš arvien var būt patiesības mīļotājs, 
par kādu C kgS vis labprāt negrib. No savas 
puses varētu viņam dot padomu ieskatīties 
Salm māc. gr. 9, no 4–6 pantiņam. – Tā kā 
niesmu garu uņ mazvērtīgu rakstu cienītājs, 
tad arī šoreiz no Ķempu pārtikas biedrības 
labumiem un ļaunumiem vairāk neminēšu, bet 
tikai pieminēšu, ka šī biedrība priekš Līgates 
fabrikas strādniekiem ir ļoti derīga un ka tādēļ 
viņas biedriem – kas pa lielākai daļai fabrikas 
strādnieki – būtu gan ar visu nopietnību jārauga 
viņu uz kājām turēt, ko tikai caur to panāks, ja 
tāpat biedrības amata vīri, kā citi biedri spēs savā 
starpā uzturēt vienprātību un godprātību. 

K. L.
Laikrakstā Zemkopis 1898. gada 18. februāra 

numurā, Nr. 7, vērtīga ar to, ka pieminēti diezgan 
daudzi uzvārdi. 

Iz biedrību dzīves
No Ligates. šā gada februāra mēn. 1. dienā tika 

noturēta vietējai Kempu pārtikas biedrībai kārtīga 
pilna sapulce. Kā no veikala bilances redzams, 
tad biedrības veikals rīkojies pagājušā gadā atkal 
ar jo labām sekmēm, apgrozīdams pavisam 
33,107 rbļ. 64 kap., pie tam atlīdzinādams 
biedriem skaidru pelņu 5 proc. par dalības naudu 
un 4 proc. par preču iepirkumiem. Ar atzinību 
minams sapulces nolēmums veikalu svētdienas 
priekšpusdienās slēgt. Biedrības amatos no 
jauna tapa ievēlēti šādi kungi: Valdē: K. Kalniņš, 
R. Melbarts un P. Skrastiņš. Par kandidātiem: K. 
Melgails, K. Balods I.  un K. Priekāns. Revīzijas 
komisijā: F. Kļaviņš, I. Kalniņš, I. Zilbers, A. Zirnis, 
L. Lapiņš, K. Kreičmans un F. Rudzitcki (?) kgi. 

Pēc „B. W.”

Turpinājums sekos



2018. gada JŪLIJSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS6

Septembrī Līgatnes novadā 
darbu sāks Augšlīgatnes Jaunā 
sākumskola. Uz sarunu aicinājām 
skolas direktori Sanitu Unguru.

Kas skolā notiek šobrīd, vasarā? 

Skolas organizācijā un skolas dzīvē 
vasara arī ir nozīmīgs laiks. Darbinieki 
ir atvaļinājumā, atpūšas un krāj spēkus 
jaunam mācību gadam. Skolā aktīvi 
notiek remontdarbi. Tiek postas telpas, lai 
sagaidītu pirmklasniekus un sešgadniekus. 
Top jauns iekārtojums un jauni mācību 
materiāli, lai bērni varētu darboties 
sakārtotā vidē. Tiek labiekārtota arī skolas 
apkārtne, lai varētu notikt āra nodarbības un 
saturīgās aktivitātēs pavadīts brīvais laiks. 
Augusta vidū darbu uzsāks mācību spēku 
komanda, lai spriestu par to, kā veidosim 
un realizēsim nākamā gada izglītības 
programmas, kopīgi veidosim darba plānu 
visam mācību gadam. 

Kas ir Augšlīgatnes jaunās sākumskolas 
mācību spēku komanda? 

Komanda šobrīd ir minimāla, bet radoša 
un aktīva. Tā esmu es un pirmās klases 
skolotāja Marta Bišofa. Veidosim ciešu 
sadarbību ar pirmskolas skolotājām, 
vienojoties par attieksmēm un vērtībām 
kompetencēs balstītas izglītības realizācijā 
un metožu izvēlē. Izglītības saturu, kā 
zināms, nosaka izglītības standarts. Tas ir 
likums, bet metodes un mācību līdzekļi ir 
mūsu brīva izvēle. Mēs gribam sākt stabili 
un tālejoši, ar redzējumu nākotnē. Skola 
ir izveidota kā sākumskola, skolotājam 
ir jāzina mērķis, uz kuru viņš virza savus 
skolēnus. Mazais mērķis ir vienam gadam. 
Lielais noteikti ir sešiem gadiem, skaidri 
apzinoties, ko no skolēna sagaidīs septītajā 
skolas gadā. Lai skolēnam būtu viegli 
iekļauties katrā izglītības sistēmas posmā.

Kā Jūs nonācāt Līgatnē? Kāda ir Jūsu 
iepriekšējā pieredze izglītības sistēmā? 

Mana darba pieredze ir gandrīz trīsdesmit 
gadi pedagoģijā. Kā es nonācu Līgatnē? 
Tas ir interesants stāsts. Iepriekšējie pieci 
darba gadi man bija ļoti intensīvi, biju 
savus resursus izsmēlusi un nolēmu vienu 
gadu atpūsties, nedomāt par pedagoģiju. 
Bija sajūta, ka es esmu tik ļoti nogurusi, ka 
vispār vairs nevēlos pedagoģijā atgriezties.  
Vadīju klusu novembra pēcpusdienu, 
līdz atskanēja zvans no Līgatnes novada 
domes priekšsēdētāja Aināra Šteina. Ar 
jautājumu, vai nevēlos piedalīties Līgatnes 
novada izglītības sistēmas reformā? Mana 
sākotnējā atbilde bija: Nē, es to nevēlos. 
Šobrīd pedagoģijā esmu paņēmusi pauzi 
un vispār domāju nākotnes plānus saistīt ar 
citu darbības sfēru. Tomēr saruna bija tik 
saturīga, dziļa, pamatīga un uzrunājoša. Es 
sapratu, ka pašvaldībā ir skaidri uzstādīts 
mērķis un ilgtermiņa redzējums izglītības 
sistēmas reformai. Saruna mums bija par 
Līgatni, kā tā veidojusies, kā veidojusies 
izglītības sistēma, papīrfabrikas īpašniekiem 
rūpējoties par strādnieku bērniem izglītību 
un labu dzīvi fabrikas strādniekiem. Tas 
mani ļoti uzrunāja. Es piekritu: Labi, es 
varētu nākt talkā ar savu padomu. Pieredze 

man ir pietiekami liela, un būtu nepareizi, 
ja es to egoistiski sapakotu vienā čemodānā 
un teiktu, ka esmu piekususi un vairāk 
neko negribu. Tas nav manā dabā.  Esmu 
azartiska. Man patīk izaicinājumi, un 
gandarī komandas darbs un izcils rezultāts. 
Man patīk plānot, domāt un atrisināt arī 
sarežģītus uzdevumus. Tas ir azarts, kas liek 
domāt aizvien jaunus veidus, kā sasniegt 
mērķus. Tā, lūk, es nokļuvu Līgatnes 
novadā. Sāku darboties Izglītības padomē, 
jo netiek reformēta viena skola, bet izglītības 
sistēma kopumā. Manuprāt, tā būtu jādomā 
visā valsts mērogā. Šobrīd valsts mērogā 
domājam sadrumstaloti. Es priecājos, ka ir 
pašvaldība, kur priekšsēdētājs un deputāti, 
redz vienotu izglītības sistēmu, redz, kāpēc 
tā ir nepieciešams. Piedalījos arī darbinieku 
atlasē.  Redzēju, ka ir pietiekami daudz 
profesionālu un ieinteresētu cilvēku, kas 
ir gatavi izaicinājumiem. Tad tu saproti: 
vajag, jādara!

Vismaz pie vienas jaunas skolas - 
Laurenču sākumskolas - sākuma Jūs jau 
esat bijusi klāt? 

Tas bija milzīgs izaicinājums un reizē arī 
milzīga atbildība. Ja kolēģi raksta doktora 
disertācijas, un pedagoģisku jautājumu 
risinājumus aizstāv teorētiski, tad manā 
darba dzīvē Laurenču sākumskolas 
izveidošana kā trīspusējā sadarbības projekts 
ar vecākiem, pašvaldību un skolu, noteikti 
ir doktora disertāciju vērts. Man uzticēja 
veidot pedagogu komandu, lai realizētu 
vecāku un pašvaldības izvirzītos mērķus: 
padziļināta informāciju tehnoloģiju un 
dabaszinību apguve no pirmās klases pilna 
laika skolā, kur mācību procesu jēgpilni 
papildina interešu izglītība. Skolas diena 
Laurenčos sākās septiņos no rīta un beidzās 
septiņos vakarā. Tā ir skola ar pilnīgi citādu 
koncepciju, ar citādu skatījumu uz skolas 
dzīvi kopumā. Tā bija lieliska iespēja 
pilnveidoties profesionāli. Nepārtraukti bija 
jāmeklē jauni, unikāli risinājumi. Tas bija 
uzdevums, kas no manis prasīja milzīgu 
enerģiju. Droši vien nepratu vienmērīgi 
sadalīt spēkus maratonam. Sanāca sprints. 
Bet izdarīts šajos gados tika milzīgi daudz. 
Tika izveidots saliedēta, profesionāla, uz 
kopēju rezultātu vērsta pedagogu komanda. 
Skolēnu skaits četru gadu laikā izauga no 
simts līdz trijiem simtiem. Sekmīgi tika 
izveidotas un realizētas vairākas padziļinātas 
izglītības programmas. Izveidots unikāls 
interešu izglītības piedāvājums. Laurenču 
sākumskolas komanda savu darbību 
sekmīgi turpina. Ir populāra un prestiža 
skola siguldiešu un apkārtējo novadu 
vecāku vidū un atpazīstama visā Latvijā. 
Uzskatu, ka esmu izredzēts cilvēks,  jo 
daudziem tāda iespēja netiek dota. Es to 
novērtēju. 

Tagad Jums ir vēl viena iespēja. 

Jā. Parasti jau saka, ka otro iespēju 
dzīve nedod. Man ir dota otrā iespēja. Otrā 
iespēja veidot komandu. Komanda viens 
no veiksmes stūrakmeņiem. Mērogs ir 
mazāks. Pieredze ir lielāka.  Izaicinājumu 
un jaunu risinājumu iespēju netrūkst. Ir 
visas iespējas darīt tā, lai sanāktu nevis 
sprints, bet maratons. 

Kas ir tas, ko Jūs noteikti paņemtu no 
pieredzes Laurenčos, un ko noteikti ne? 

Tas, ko es noteikti paņemtu, tas ir 
redzējums un sapratne par organizācijas 
kultūras nozīmi. Es uzskatu, ka skolas kā 
organizācijas kultūra bija ļoti augstā līmenī. 
Augsta organizācijas kultūra nodrošina 
pozitīvu vidi. Tas bija attieksmju un vērtību 
kopums, kas veidoja pozitīvo vidi. Zinu, kā 
to panākt, ar ko sākt un kā to noturēt. Zinu, 
cik tas ir svarīgi. Nenovērtējama loma 
ir saliedētam komandas darbam skolas 
ikdienā. Mēs vienmēr gribam skaisti teikt, 
ka skola ir kā ģimene. Es savukārt saku, 
ka skola ir kā komanda. Ģimenē ir tētis 
un mamma, un bērni. Bet darba dzīvē man 
gribas blakus komandas biedrus, kur katram 
ir sava loma un sava vieta. Jo komanda ir 
daudzveidīgāka, jo rezultāts būs izcilāks. 
Komandai jāiet uz vienu mērķi. Es ļoti 
vēlos saliedētu komandu, jo tad var paveikt 
neticami daudz, zinot, ka tev ir atbalsts un 
stiprinājums. Jā, tev ir arī kritika. Kritika 
ir vajadzīga. Esmu par to, lai kritika ir 
konstruktīvai. Ja tā ir emocijās balstīta, tad 
tas ir viedoklis. Ja gribi risinājumu, ir jābūt 
piedāvājumam. Citādi nav izaugsmes. 
Jūsmināšanās un pašapmierinātība neved 
uz attīstību. Visam jābūt līdzsvarā, tu 
saņem pateicību un uzslavu un saņem 
arī konstruktīvu kritiku. Ko es negribētu 
pārņemt? Tas vairāk attiecas uz mani 
personīgi. Mēs bieži domājam, ka mēs 
esam neizsmeļami trauki, bet tā tas nav. Un 
par to var rūpēties tikai katrs pats. Es ceru, 
ka esmu no savām kļūdām mācījusies.

Kādas būs Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas pamatvērtības un 
stūrakmeņi? 

Par Līgatnes novada izglītības sistēmas, 
tai skaitā arī Līgatnes Jaunās sākumskolas, 
pamatvērtībām visu ziemu esam diskutējuši 
novada Izglītības padomē. Tās ir ieliktas 
ētikas kodeksā. Ētikas kodekss, kas nule 
tika pieņemts domes sēdē, neattiecas tikai 
uz izglītības iestāžu darbiniekiem. Tas 
attiecas arī uz skolēniem un ikvienu, kas 
sistēmā piedalās, tai skaitā pastarpināti arī 
uz vecākiem. Pirmkārt, tās ir attieksmes. 
Pozitīva attieksme pret darāmo. Tā noteikti 
ir atbildība, par darbiem, lēmumiem, 
rīcību. Tas jāmāca bērniem un ar savu 
piemēru un darbiem jārāda pieaugušajiem. 
Vēl atvērtība sadarbībai un nemitīga 
vēlme pilnveidoties, to pieprasa straujais 
dzīves temps. Labestība. Konstruktīva 
kritika. Arī cieņpilna attieksme pret savu 
novadu, pret vecākiem, līdzcilvēkiem. Tās 
ir pamatvērtības, ko man gribas izcelt. Jo 
skolēna izglītošana nav tikai zināšanas. Tās 
ir vismaz trīs komponentes.  Tās ir emocijas 
vai attieksmes, un tā ir garīgā izaugsme un 
zināšanas. Turklāt noturīgākās zināšanas 
ir tās, kas balstītas atklājumā un izpētē. Ja 
šīs komponentes ir līdzsvarā, tad mācību 
process ir harmonisks, jeb kompetencēs 
balstīts. Tā būvētai vajadzētu būt visai 
izglītības sistēmai. Mēs ļoti bieži tās divas 
aizmirstam. Mums šķiet svarīgas tikai 
nomērāmās zināšanas. 

Ar ko Jūs nodarbojaties brīvajā 
laikā? Kur smeļaties enerģiju jauniem 
darbiem? 

Vispirms jau savā kuplajā un stiprajā 
ģimenē. Enerģiju man dod daba - mežs, 
ūdeņi, zeme. Vasarā mans balkona puķu 
dārzs, ko es apraugu katru rītu un par ko 
priecājos ik vakaru. Man tas ir svarīgi.  
Arī lauku īpašums Dzērbenē. Tur manai 
ģimenei pieder neliels zemes gabals skaistā 
vietā Tur ir mani dārza darbi, eksperimenti 
augkopībā, skaisti saulrieti, putnu balsīm 
pietreļļoti pavasari, saules pielietas 
vasaras, bagāti rudeņi, sniegotas ziemas, 
miers un dabas skaņu piepildīts klusums, 
kāds iespējams tikai laukos. Tas nomierina 
un dāvā enerģiju.  Esot tur, tu nedomā ne 
par ko citu, kā par to vietu un laiku, kurā 
tu atrodies. Tas man ir ļoti nepieciešams. 
Lai cik pārdomāti un pareizi mēs dzīvotu, 
mūsu dzīvēs ir daudz stresa, no tā jāmācās 
atbrīvoties. Tas jāmāca arī bērniem - pazīt 
savas emocijas un saprast, ko ar tām darīt 
un kā tikt galā. Neviena emocija pati 
par sevi nav slikta vai laba. Vienkārši ir 
jāiemācās ar tām tikt galā tā, lai sabiedrībā 
tava uzvedība un rīcība būtu pieņemama. 
Sevi nevajag noliegt, bet sevi ir jāpazīst. 
Skolas laiks ir brīnišķīgs dzīves posms, kad 
to mācīties.

Kā mācību gadam gatavoties bērniem 
un vecākiem? Vai bērniem jāļauj 
atpūsties vai jāgatavo mācībām? 

Esmu tas pedagogs, kurš viennozīmīgi 
pasaka, ka brīvlaiks un brīvdienas ir laiks, 
kad noteikti ir jāatpūšas un jāpavada ar 
ģimeni. Nopūlēties ar lasītprasmes un 
matemātikas pamatprasmju pilnveidošanu 
vajag tikai tik daudz, cik tas sagādā 
pozitīvas emocijas. Lielāks ieguvums ir tad, 
ja bērns dienas lielāko daļu pavadījis ārā: 
elpojis svaigu gaisu, priecājies par sauli un 
lietu, skrējis basām kājām, peldējies, kopā 
ar draugiem spēlējis dažādas sporta spēles, 
ēdis augļus, ogas un dārzeņus. Vecākiem 
par to būtu jāparūpējas. Viņu pienākums 
būtu saprātīgi ierobežot visu interaktīvo 
rīku lietošanas ilgumu. Kā sagatavot bērnu 
skolai? Bērns ir gatavs nākt skolā ne tikai 
tad, kad viņš prot lasīt vai rēķināt. Svarīgāk 
par to ir, vai viņš prot dzirdēt. Vai viņš prot 
atsaukties. Vai tad, kad tu viņu sauc, viņš 
atsaucas uz pirmo vai uz otro reizi. Katrs 
bērns saviem vecākiem ir zvaigzne. Viņš 
ir visdārgākais, vislolojamākais. Svarīga 
ir sapratne, ka tu mirdzēsi kā zvaigzne, bet 
tu būsi viens no zvaigznājā. Iedot šo sajūtu 
ir ļoti svarīgi. Svarīgāk par lasītprasmi. 
Svarīgi ir prast pagaidīt savu kārtu, saprast, 
ka tu esi viens no sešpadsmit. Ja šīs lietas - 
sadzirdēt, pagaidīt savu kārtu, saprast, ka tu 
šobrīd esi komandas biedrs - nav iemācītas, 
sekmīgs mācību darbs nenotiks. Un vēl 
trenēt gribu – iesākto darbiņu pabeigt. Tas 
ir tas, ko var palīdzēt iemācīties vecāki. 
Pārējos izaicinājumus mēs atrisināsim.

Paldies un vēlam veiksmes! 

Viss liecina, ka veiksme būs. Veidojas 
laba Augšlīgatnes Jaunās skolas komanda. 
Ir darbīga novada Izglītības padome ar 
lieliskiem sadarbības partneriem. Īpaši 
cieša sadarbība izveidojusies bērnudārza 
vadītāju Gunitu Liepiņu un vidusskolas 
direktori Saivu Vītolu. Ir tāda laba sajūta, 
ka mēs ejam vienā solī. Tad panākumiem 
ir jābūt.  

Saruna ar Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas 
direktori Sanitu Unguru
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IZSTĀDES
19.-31. jūlijā Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē

Leonarda Krivma personālizstāde

Pasākumi Līgatnes novadā

Kapusvētki Paltmales kapos5. augustā 
plkst. 13.00

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Māra Pūra un Ādažu mazo stepa dejotāju nometnes noslēguma 
koncerts

21. jūlijā 
plkst. 13.00 

Festivāls “Laba daba” Ratniekos3.-5. augustā

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

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Leonarda Krivma personālizstādes atklāšana 

18. jūlijā 
plkst. 17.00 

pie Gūdu klintīm
Akustiskās mūzikas koncerts saulrietā “Klausies Gauju”

20. jūlijā 
plkst. 21.00 

Līgatnes pagasta bibliotēkā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Bingo pievakare (spēlēsim muciņu loto)

26. jūlijā  
plkst. 17.15 

Kapusvētki Spriņģu kapos5. augustā 
plkst. 15.00

Brīvdabas garšu, papīra un sarunu festivāls “Pārceltuve”:
sarunas, darbnīcas, demonstrējumi, ekskursijas, koncerti uz plosta, 
aktivitātes bērniem, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, kā arī 
Līgatnē ražoto aplokšņu izstāde 
Plkst. 22.00 brīvdabas kino seanss pie “Vilhelmīnes Dzirnavām”. 
Plkst. 22.00 Vislatvijas akcijas ietvaros - zaļumballe pie pārceltuves. 
Spēlē Līgatnes pūtēju orķestris. 

11. augustā

Ar mežradznieka Daiņa Tarasova spēlētām melodijām Dabaru ezerā Vecpiebalgas 
novada Taurenē aizsācies Klusuma pārgājienu ar Gaujas un akustiskas mūzikas klausīšanos 
turpinājums. Arī šajā vasarā Gaujas klausīšanās piektdienu vakaros saulrietā notiks visas 
Gaujas tecējumā īpašās dabas un kultūrvēstures vietās un noslēgsies 17. augustā ar 
norisēm abos Gaujas galos – pie izteces avotiem Amatas novadā un ieteces jūrā Carnikavas 
novadā.

Klusuma un Gaujas klausītājus sagaidīs īpaši klusuma gidi un aizvedīs līdz akustiskām 
un ainaviskām vietām Gaujas krastos, kur būs iespējams klausīties Gaujas tecējuma un 
akustisku instrumenta saspēli. Katrā no klausīšanās vietām būs savi īpaši pārsteigumi, 
jo vasaras vakari var tīt teiksmainā skaņu, krāsu un garšu miglā, bet var arī iedvesmot 
kopīgai dziedāšanai, sarunām pie ugunskura vai kopā klusēšanai ar tuviem un pavisam 
nepazīstamiem cilvēkiem. Kā Gauja caur Vidzemi strāvo, tā ūdeņu un mūzikas straumes 
caur dvēselēm. Un saplūst vienā ritmā.

Klusuma, 
mūzikas un 

Gaujas klausīšanās 
turpināsies:

20. jūlijā plkst. 21.00 pie 
Gūdu klintīm Līgatnes 
novadā;

27. jūlijā plkst. 21.00 pie 
Velnalas Siguldas novadā;

3. augustā plkst. 21.00 
pie Katlapu ieža Inčukalna 
novadā;

10. augustā plkst. 21.00  
pie Baltezera kanāla Gaujas 
galā Ādažos;

17. augustā plkst. 20.00  
Gaujas labajā krastā pie 
dārzkopības sabiedrības 
“Kāpas”  Carnikavā.

17. augustā plkst. 20.00 
Elku kalnā Amatas novadā 
pie Gaujas izteces avotiem 

Vairāk:  www.facebook.
com/klausiesgauju/.

Projektu realizē biedrība 
“Ozollīči”, Amatas, 
Vecpiebalgas, Gulbenes, 
Apes, Līgatnes, Inčukalna, 
Ādažu un Carnikavas 
novadu pašvaldības 
un  Dabas aizsardzības 
pārvalde.

Projekts notiek ar VKKF un Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas 2018 finansiālu atbalstu.

 

Inga Krišāne
Projekta “Klausies Gauju 2018” vadītāja

Klausies Gauju
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. “Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas 
iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2018. gada 15. augustā

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!

Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Inese Korņejeva – 4. jūnijā
Valdis Liepiņš – 11. jūnijā
Rasulīte Lūsare – 16. jūnijā

Raisa Kavnurka – 20. jūnijā
Ērika Zelma Molotoka – 20. jūnijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Jūnijā mūžībā aizgājuši

Jānis un Dace
Ričards Alans un Līga

Edgars un Evija
Sveicam jaunās ģimenes!

Jūnijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teikuši

Es caur tevi uzzināju,
kādu sirdi sevī nesu,
kāda tajā ir priekš tevis
baltas saules pilna vieta.
Es caur tevi uzzināju,
kādi dvēselē ir zvani
un kā tie par tevi zvanīt
var ar lakstīgalas balsi.

Bērns mums atdod to pasauli,
ko esam pazaudējuši, –
brīnumu pasauli.
Zieda spilgtumu. Liesmas plaiksnīšanos. Tauriņu.
No jauna radītu. Brīnumainu.
Mēs redzam to visu ar nevainības acīm.
Un bērna prieks ir mūsējais.

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

Jūnijā Līgatnes novadā piedzimuši divi puisīši
Jorens un Klāvs

Desmit gadu jubileju šogad svinēs 
starptautiskais mūzikas festivāls “Laba Daba”, 
no 3. līdz 5. augustam piedāvājot plašu mūzikas 
programmu, uz sešām skatuvēm pulcējot 
vairāk nekā septiņdesmit mūzikas apvienību 
un dīdžeju. Jubilejas gadā par galvenajiem 
ārvalstu viesiem izvēlēti islandieši “Múm” un 
regeja grupa “Inner Circle” no Jamaikas.

Papildus tam, ka “Laba Daba” šogad svin savu 
desmit gadu jubileju, Jamaikas regeja smagsvari 
“Inner Circle” festivālā ierodas savas piecdesmit 
gadu jubilejas koncertturnejas ietvaros. Kopš 
1968. gada mūziķi bijuši ražīgi, līdz šim brīdim 
izdodot 29 albumus un tādus pasaules mūzikas 
topu augšgalos nonākušus hītus kā “Bad Boys” 
un “Sweat (A La La La La Long)”. Mūzika, kuru 
klausoties katrs atvērsies smaidam un neviļus 
vēlēsies dungot līdzi.

Islandes atmosfēriskā mūzikas grupa “Múm”, 
kuras mūziku raksturo liegas balsis, ierasto 
un netradicionālo instrumentu, kā arī digitālo 
tehnoloģiju lietojuma rezultātā radītas skaņu 
kombinācijas. Viņu mūzika klausītāju maģiski 
ievelk, aiznes sajūtu ceļojumā, kurā pazudis 
laiks un dažbrīd liekas, ka pazūd arī zeme zem 
kājām! Viens no ansambļa dibinātājiem reizēm 
līdzdarbojas arī grupā “FM Belfast”.

Festivālu bagātinās arī citi ārvalstu mūziķi: 
regeja un dub grupa no Lietuvas “Ministry Of 
Echology”, izteikti ritmiskās, elektro akustiskās 
deju mūzikas grupa no Izraēlas “Onogana” un 
brazīliešu tautas mūzikas pārstāvji “Ouroba”. 

Starptautisko mūzikas piedāvājumu bagātina 
arī pazīstamā igauņu dream pop apvienība “Pia 
Fraus”, reggae grupa “Reggaeon” no Gruzijas, ska-
core apvienība “Ferris Wheel” no Baltkrievijas, 
ASV dzīvojošās Kerijas Kalējas un Ērika Džeika 
(Eric Jayk) duets “Astra The 22s”.

Savukārt latviešu mūzikas programma būs 
kā jau ierasts ļoti plaša: “Dzeltenie pastnieki”, 
“Satellites LV”, Laima Jansone un DJ Monsta, 
“Saucējas”, “Auļi”, duets “Čipsis un Dullais”, 
folkgrupa “Rikši”, Nils Īle ar grupu “Kanisaifa”, 
“Zāle”, “Riga Reggae”, “Saucējas”, “Imanta 
Dimanta”, Kārlis Kazāks, Latvijas Nacionālā 
Simfoniskā orķestra kvartets “Company”, 
“Kasetes”, “Podruga”, “Rāva”, Aleksandra 
Špicberga un “Jakob Noiman Festival Band”, 
kā arī  “Pienvedēja piedzīvojumi”, “Mary Jane”, 
“Grupa Sigma”, “Elektrofolk”, Sniedze Prauliņa, 
Evija Vēbere, Ozols un “Tehnikums”, “Jauno 
Jāņu orķestris”, “The Bad Tones”, Jauno mūzikas 
grupu konkursa “Hadrons” uzvarētāji “Cellar 
Cat”, UFO un Grupa, panki “PND” un Oskara 
Jansona konceptalbuma “Montserrat” koncerts 
kopā ar grupu “Jūk” un daudzas citas muzikālas 
apvienības.

“Laba Daba” jubilejas atmosfēra solās būt 
krāšņa un ar bagātu noskaņu dažādību, jo katra 
grupa ir sava stāsta cienīga. Vislabāk tās iepazīt 
atbraucot un ļaujoties muzikālajai pieredzei, esot 
festivālā pie dabas krūts!

Pie Dabas Krūts
Pazudušas, sadrupušas, lolotas un izstādītas 

goda vietā, garāžās, guļamistabās un viesistabās, 
tie ir tikai daži no stāstiem, kas atklājas festivāla 
“LABA DABA” desmit gadu laikā radītajiem 
ģipša krūšu atlējumiem 
veltītajā fotoizstādē 
“Meklējam krūtis”, kas no 
10. jūlija līdz 21. jūlijam 
apskatāma tirdzniecības 
centrā “Galerija Centrs”. Par 
festivāla tradīciju jau kļuvusī 
darbnīca “Pie dabas krūts”, 
kas ik gadu norisinās ciešā 
sadarbībā ar SIA KNAUF, 
arī šogad piedāvās iespēju 
atliet krūšu tēlu. Darbnīcu nu 
jau vairākus gadus pārrauga 
tēlniece un Rīgas dizaina 
un mākslas vidusskolas 
pasniedzēja Elīna Vojevoda, 
bet darbnīcas idejas 
autors ir tēlnieks Edgars 
Kvjatkovskis.

Draudzīgs festivāls 
ģimenēm ar bērniem

Festivāla teritorijā, 
kā ierasts, darbosies 
“Laba vieta’’ jaunākās 
paaudzes apmeklētājiem, 

kurā vecāki varēs uz laiku atstāt savas atvases 
gādīgu, profesionālu skolotāju uzraudzībā. Šeit 
bērniem piedāvās dažādas radošās darbnīcas. Būs 
pieejamas šķēršļu joslas, spēles, rotaļas, grāmatas 
un mini dabas takas, kas veicina visu cilvēka maņu 
attīstību. 

Savukārt ģimenes ar mazulīšiem ierastajā terasē 
BabyRoom gādībā varēs uzsildīt mazuļiem ēdienu, 
pārmainīt autiņus un atpūsties, kamēr bērni snauž 
vai spēlējas. 

Netālu Marta Līdeka būs iekārtojusi vigvamus/
mājiņas rotaļām, kas arī paredzēti mazākajiem 
viesiem un būs piepildīti ar vairākām radošajām 
nodarbēm. 

Labā dabā darbosies arī kino māja ar īpašu 
kino programmu bērniem sestdienas rītā. Tāpat 
sestdienas rīta pusē būs teātra izrādes bērniem.

Savukārt naktsmieram ainaviskajā telšu 
pilsētiņā iekārtota atsevišķa ģimeņu zona, kas 
izvietota tuvāk autostāvvietai, bet tālāk no 
festivāla teritorijas un pārējiem telšu pilsētiņas 
iemītniekiem. Ģimeņu zonā pieejamas atsevišķas 
tualetes un roku mazgājamās iekārtas. 

Vairāk informācijas
Drīzumā festivāla mājaslapā varēs iepazīties 

ar informāciju par elektroniskās mūzikas un Ej 
Apskrieties prieka mājas skatuves dalībniekiem. 
Lai uzzinātu informāciju par radošajām 
aktivitātēm, tirdziņa piedāvājumu, atrakcijām un 
izklaides iespējām, teātra un kino programmu, 
aicinām sekot informācijai festivāla mājaslapā 
www.labadaba.lv un sociālajos tīklos: 

Facebook: https://www.facebook.com/
LABADABA18/

Instagram: https://www.instagram.com/
labadabaofficial/

Biļetes uz festivālu par īpašu cenu pieejamas 
ISIC kartes īpašniekiem visās „Biļešu serviss” 
tirdzniecības vietās un interneta vietnē: https://
www.labadaba.lv/biletes Ierodoties festivālā, 
biļete obligāti jāuzrāda kopā ar ISIC karti. 

Infrastruktūra attīstās
Infrastruktūra attīstās Līgatnes novadā, un ir 

ļoti labas ziņas, ka festivāla desmitgadē asfalta 
segums vedīs no Pleskavas šosejas (E 77 / A2) līdz 
pat festivāla teritorijas centram. Tas nozīmē, ka 
apmeklētājiem būs iespēja mērot ceļu pilnībā bez 
putekļiem! Tas iepriecina ne vien apmeklētājus, 
bet noteikti arī iedzīvotājus, kas mīt ceļa tuvumā, 
kā arī paplašina iespējas ērti ierasties festivāla ar 
velosipēdu. 

Pastaigu taka, kas 1,7 km garumā vijas Ratnieku 
mežotajā teritorijā ir papildināta ar ērtām atpūtas 
vietām. Ceļš vijas cauri ozolu audzei, gar Ratnieku 
alu un Gaujas nacionālā dabas parka nogāzēm.

Festivāla teritorijas skaistajā ābeļdārzā būs 
iekārtota telšu pilsētiņa un tās maksa jau ir iekļauta 
festivāla biļetes cenā. Biļetes nav nepieciešams 
bērniem līdz 13 gadiem (ieskaitot). 

Starptautiskais mūzikas festivāls „Laba Daba”, 
kā ierasts, norisināsies Latvijas Universitātes 
atpūtas kompleksā „Ratnieki” Līgatnes novadā no 
3. līdz 5. augustam. 

Festivālu organizē pasākumu aģentūra SIA 
“Pareizā ķīmija” un Latvijas Radio 6 - Latvijas 
Universitātes radio NABA.

Festivāls “Laba Daba”, kas kopš 
2010. gada norisinās Līgatnes novada 

Ratniekos, šogad svin 10 gadu jubileju!

Festivāla “Laba Daba” apmeklētājiem un apkārtnes 
iedzīvotājiem jāņem vērā satiksmes ierobežojumi 

pasākuma laikā no 3. līdz 5. augustam: ceļa zīmes apstāties, 
braukt un iebraukt aizliegts un virziena ceļa norādes. 

Tranzīta satiksme atpūtas kompleksa “Ratnieki” teritorijā 
pa autoceļu V328 būs slēgta. Festivāla laikā autoceļā 

V328, posmā no Vēveriem līdz V83, lūdzam izmantot citus 
piebraucamos ceļus.


