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Sniegpārslu lietus, kad aizskalo 
pēdējos sniegus,
Saulstars maigi zemei skūpstu jau 
sniedz,
Uzzied sniegpulkstenītes, un šķiet 
dzīve gaišāka kļūst.
Neskumsti, neskumsti daudz 
Un sniegpulkstenītes uz galda sev 
liec.
Kaut gan šur tur vējš asi sejā grib 
pūst,
Sniegpulkstenītes par dzīvi mums 
priecāties liek.
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Sniegpārslu lietus, kad aizskalo 

Kad gada sā-
kumā sadzirdējām 

ziņas par kāda jauna ie-
priekšnezināma vīrusa izplatību Ķīnā, vairu-
mam tas šķita tāls un mūs neskarošs. Daudzi 
sekoja notikumiem, šausminājās par to, kas 
jāpārdzīvo Uhaņas provinces iedzīvotājiem, 
un tikai retais patiesi aizdomājās, ka šī sērga 
var atnākt arī līdz mūsmājām.

Ir pagājuši nepilni četri mēneši, un ko-
ronavīruss ir „aplidojis” praktiski visu pa-
sauli. Šodien, kad rakstu šīs rindas, vīrusa 
infi ciētie ir reģistrēti 162 pasaules valstīs un 
teritorijās, kopumā infi cējot vismaz 186 000 
cilvēku, tas prasījis 7 332 dzīvību, bet ne-
daudz vairāk kā 80 000 sirgstošajiem izde-
vies atveseļoties.

Pirms krietna laika speciālisti brīdinā-
ja, ka koronavīruss neizbēgami iekļūs arī 
Latvijā. Tā straujā izplatība vecajās Eiropas 
valstīs liecināja, ka drīz vien tas „klauvēs” 
pie Latvijas durvīm, un ilgi nebija jāgaida, 
kad saņēmām ziņu par pirmo infi cēto cilvē-
ku Latvijā. Tagad, kā jau tas šādos gadīju-
mos notiek, vīruss strauji izplatās, un, ņemot 

vērā, ka medicīna nav radījusi atbilstošas 
vakcīnas tā apkarošanai, sabiedrības indivi-
duālā un kopējā attieksme ir praktiski vienī-
gais veids, kā apturēt draudošo katastrofu.

Uzreiz jāuzteic Latvijas valdība, kas, 
manuprāt, reaģēja ļoti savlaicīgi, nosakot 
visnotaļ plašus ierobežojumus. Līgatnes 
pašvaldībā rīcības programmu infekcijas uz-
liesmojuma ierobežošanai sākām aktualizēt 
27. februārī, vēl pirms Latvijā tika apstipri-
nāts pirmais koronavīrusa gadījums. Mūsu 
sākotnējais uzstādījums, ko uzskatījām par 
vajadzīgu realizēt mūsu novadā, vairumā ga-
dījumu vārds vārdā sakrīt ar Ministru kabi-
neta rīcības plānu, ko tas pieņēma 12. martā, 
kad valstī tika izsludināta ārkārtas situācija. 
Uzskatu, ka tehniski esam rīkojušies pareizi, 
bet tas ir tikai mājasdarbs, ko veikusi pašval-
dība. Lai maksimāli pasargātu novada iedzī-
votājus no infi cēšanās draudiem, vislielākā 
atbildība jāuzņemas mums visiem – katram 
individuāli un visiem kopā.

Tieši individuālā atbildība vai, precī-
zāk, bezatbildība ir lielākais iemesls strauji 
nekontrolētai vīrusa izpatībai Itālijā, Spāni-

jā un vairumā citu Eiropas valstu. Uzskatīt, 
ka man ir stipra imūnsistēma, esmu jauns, 
mani tas neskars u.t.t., ir nekas cits kā bez-
atbildība, kas ir visauglīgākā koronavīrusa 
izplatības augsne. Šobrīd Latvijā, tai skaitā 
Līgatnes novadā, ir atgriezušies daudzi ār-
valstīs strādājošie. Likums nosaka, ka vi-
siem atbraucējiem, kas ārkārtas situācijas 
laikā atgriezušies no ārvalstīm, ir obligāta 
14 dienu karantīna, kuras laikā jāatrodas 
savā dzīvesvietā. Lielā cerībā, ka no citze-
mēm atbraukušie līgatnieši nav vīrusa infi -
ciēti, es tomēr aicinu ikkatram ievērot šos 
noteikumus. Mēs neviens nevaram zināt, vai 
vīruss nesnauž mūsos, tāpēc lieka piesardzī-
ba nekad nenāks par ļaunu gan pašam pret 
sevi, gan pret apkārtējiem.

Ņemot vērā, ka esam salīdzinoši maza 
kopiena un vairumā gadījumu viens otru pa-
zīstam, infi cēšanās draudu mazināšanā var 
iesaistīties katrs novada iedzīvotājs. Šis nav 
laiks, kad kādas personas bezatbildīga rīcība 
„drauga vārdā” būtu piesedzama. Nekaut-
rēsimies aizrādīt kaimiņam vai paziņam, ka 
viņa bezatbildīgā rīcība var apdraudēt dau-
dzus līdzcilvēkus. Nekautrēsimies informēt 
pašvaldību vai valsts policiju par gadīju-
miem, kad kāds brutāli pārkāpj noteikumus.

Medijos tiek plaši stāstīts par piesar-
dzības pasākumiem, ko vērts ievērot ikvie-
nam. Papildus visiem pieejamajiem indivi-
duālajiem aizsardzības paņēmieniem, čakli 
mazgājot rokas un seju, vēdinot telpas u.t.t., 
visās publiskajās iestādēs esam izvietojuši 
roku dezinfekcijas līdzekļus un aicinām ne-
kautrējoties tos izmantot. Katra šāda rīcība 
var palīdzēt pasargāt gan sevi, gan citus. Bū-
sim atbildīgi!

Visbīstamākais koronavīruss ir gados 
vecākajiem cilvēkiem un cilvēkiem, kam ir 
citas nopietnas blakussaslimšanas. Papildus 
tam, ka no iespējamās infi cēšanās jācenšas 
izsargāties katram pašam un jāraugās, lai at-
bildīgi izturas mūsu līdzcilvēki, šis ir laiks, 
kad mums, katram līgatnietim, jāparaugās 
– kā es varu iesaistīties un palīdzēt lielās 
problēmas risināšanā. Un vajadzības ir vis-
dažādākās.

Kā jau minēju, visbīstamākais vīruss ir 
gados vecākajiem cilvēkiem un cilvēkiem 
ar nopietnām blakussaslimšanām. Tātad šī 
līgatniešu daļa prasa vislielāko rūpību un 
aizsardzību, un mūsu katra spēkos ir rīko-
ties, lai šiem cilvēkiem palīdzētu. Ārkārtas 
darba režīmā strādā gan novada sociālais 
dienests, gan pašvaldības policija, gan visas 
citas struktūras. Pašvaldība organizē jaunie-
šu brīvprātīgās palīdzības grupas, kas sniegs 
nepieciešamo atbalstu visvairāk apdraudē-
tajiem līgatniešiem. Arī katram līgatnietim 
ir iespēja palīdzēt līdzcilvēkiem – gados 
vecākajiem vai karantīnā esošajiem atnest 
pārtiku, palīdzēt atrisināt citas ikdienas 
problēmas. Šāda palīdzība ļaus riska grupā 
esošajiem neiziet no mājām, tā pasargājot 
gan sevi gan citus.

Mīļie, līgatnieši! „Covid -19”, tas tiešām 
ir ļoti nopietni! Šo vīrusu, kuram zinātne nav 
radījusi pretlīdzekļus, iespējams uzveikt tikai 
sabiedrības saliedētā rīcībā. Būsim atbildīgi 
paši pret sevi un līdzcilvēkiem! Neļausimies 
panikai, bet nepieļausim arī vieglprātīgu rī-
cību. Palīdzēsim cits citam, un kopā mēs šo 
likstu uzveiksim!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

„Covid-19”: 
Esi atbildīgs! 

Ņemot vērā izsludināto ārkārtas situāciju 
Covid-19 vīrusa dēļ, 

no 16. marta līdz 14. aprīlim Līgatnes novada dome nepieņem 
iesniegumus klātienē un pārtrauc klātienes klientu apkalpošanu

 

COVID – 19 
Esi atbildīgs, mēs palīdzēsim! 

 
Līgatnieti! 
Ja Tev ir karantīna vai esi pašizolācijā, ja esi koronavīrusa paaugstinātā 
riska grupā (gados vecāki seniori un cilvēki ar novājinātu imunitāti), esi 
atbildīgs pret sevi un apkārtējiem –  

Paliec mājās, mēs palīdzēsim! 
 

Zvani mūsu sociālā dienesta un brīvprātīgo vienībām: 

Dace Bērziņa – 26866855 
Iveta Viļumsone – 26433188 

Vai raksti e- pastu: socdienests@ligatne.lv 
 

Radīsim risinājumu, kā piegādāt pārtiku, atnest zāles, sniegt cita veida palīdzību! 

 

Būsim atbildīgi cits pret citu! 
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Aicinām iedzīvotājus pašvaldībai ad-
resētos iesniegumus sūtīt elektroniski uz 
e-pastu: novadadome@ligatne.lv  vai li-
gatnes.pagasts@ligatne.lv 

Lai saņemtu atbildes uz sev interesējo-
šiem jautājumiem, kā arī pašvaldības spe-
ciālistu konsultācijas, aicinām ar pašvaldī-
bas darbiniekiem sazināties elektroniski. 

Visa kontaktinformācija atrodama: 
www.ligatne.lv

Jums ir iespēja reģistrēt iesniegumu 
telefoniski, sazinoties pa tālruni 64153176 
vai 64155636.

Lūdzam rakstiski sagatavotos iesnie-
gumus atstāt pašvaldības pakalpojumu cen-
tros 1. stāvā, norādītajās vietās!

Saudzēsim sevi un savus tuviniekus, 
izmantojot digitālās iespējas formalitāšu 
kārtošanā!

Būsim atbildīgi cits pret citu!
Līgatnes novada dome
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2020. gada   27. februāra sēdē (protokols Nr. 5,9.§)

Līgatnes novada domes 2020. gada 
27. februāra saistošie noteikumi Nr. 20/2 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 
2020. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos „Līgatnes novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1. panta 1. daļas 
2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmu-
mus 4 132 365 EUR apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā 
ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevu-
mus 4 295 097 EUR apmērā saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Ainārs Šteins

Līgatnes novada domes 2020. gada 27. februāra saistošo noteikumu Nr. 20/2 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos 
„Līgatnes novada pašvaldības budžets 2020. gadam””

paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada dome no LR Centrālās vēlēšanu komisijas ir saņē-1. 

musi finansējumu vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai 1 960 EUR, kas 
attiecināts uz EKK 18.620 budžeta ieņēmumu daļā un attiecīgi novirzīts fi-
nansēšanas līgumā noteikto mērķu sasniegšanai: 1 881 EUR atlīdzības nodro-
šināšanai – EKK 1000, 79 EUR preču un pakalpojumu iegādei – EKK 2000.

Pamatojoties uz Līgatnes novada domes izpilddirektora iesniegu-2. 
mu, 1 400 EUR tiek novirzīti no PNĪB nodaļas EKK 2000 uz Nītaures ielas 
6 struktūrvienības budžeta pozīciju EKK 1000. Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības telpu tīrīšanas izdevumi gada sākumā tika ieplānoti PNĪB nodaļas 
budžetā, bet tiks iegrāmatoti Nītaures ielas 6 budžetā.

Pamatojoties uz Līgatnes novada domes izpilddirektora iesniegu-3. 
mu, sakarā ar 2020. gada 31. janvāra sēdes lēmumu par deleģējuma līguma 
slēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Līgatnes komunālserviss” 
128 400 EUR tiek novirzīti no labiekārtošanas budžeta izdevumu pozīcijas 
EKK 2244 uz izdevumu pozīciju EKK 3261; 22 400 EUR tiek novirzīti no 
pārceltuves budžeta izdevumu pozīcijas EKK 2244 uz izdevumu pozīciju 
EKK 3261; 17 000 EUR tiek novirzīti no autoceļu budžeta pozīcijas EKK 
2244 uz izdevumu pozīciju EKK 3261.

Lauku atbalsta dienesta piešķirtais finansējums EK programmas ie-4. 
tvaros organizētajiem skolas augļiem un dārzeņiem 3 700 EUR apmērā tiek 
attiecināts uz EKK 18.630 budžeta ieņēmumu daļā un EKK 2363 budžeta 
izdevumu daļā pilsētas PII un Līgatnes novada vidusskolas budžetā.

Sagatavoja Finanšu kontroliere, analītiķe Anete Dzērve
Ainārs Šteins,

Sēdes vadītājs, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Izsludināti iepirkumi:
Ielu ar grants segumu me-•	

hanizēta apstrāde pret putēšanu:  Kā 
katru gadu, veiksim ielu ar grants 
segumu un atsevišķu grants ceļu 
posmu apstrādi ar pretputekļu ma-
teriālu, lai ierobežotu ceļu putēšanu. 

Noslēgušies iepirkumi:
Cenu aptauja – •	 „Telpu re-

monts Līgatnes novada PII „Zva-
niņi” Upes ielā 2, Augšlīgatnē, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķir-
tas SIA „RMB One” par summu 
5 672,32 EUR.

Cenu aptauja – •	 „Telpu pie-
kārto akustisko paneļu un gaismas 
ķermeņu montāža Līgatnes Jaunajā 
sākumskolā, Upes ielā 2, Augšlīgat-
nē, Līgatnes pagastā, Līgatnes nova-
dā”. Līguma slēgšanas tiesības pie-
šķirtas SIA „EKKERS” par summu 
9 374,70 EUR.

Cenu aptauja – •	 „Maināmo 
paklāju nomas un servisa pakalpoju-
mi Līgatnes novada domes struktūr-

Aktualitātes februārī
vienībā. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas AS „Elis tekstila serviss”.

Cenu aptauja •	 „Zivju ceļa 
atjaunošana pār Anfabrikas slūžām, 
Līgatnē, Līgatnes novadā Valsts 
Zivju fonda pasākuma „Zivju dabis-
ko dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai 
un zivju nārsta vietu atjaunošanai”” 
ietvaros. Līguma slēgšanas tiesī-
bas piešķirtas SIA „Liepulaipa” par 
summu 17 863 EUR.

Cenu aptauja •	 „Vienvasaras 
līdaku mazuļu piegāde un ielaišana 
Ratnieku ezerā projekta „Zivju pa-
vairošana, atražošana un dažādoša-
na Ratnieku ezerā” ietvaros”. Līgu-
ma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
„Rūjas zivju audzētava” par summu 
2 460 EUR. Līguma slēgšana abos 
iepriekšminētajos gadījumos tiks 
slēgta tikai fonda pasākuma atbalsta 
piešķiršanas gadījumā.  

Iepirkums •	 „Līgatnes nova-
da domes un tās iestāžu darbinieku 
veselības apdrošināšana”. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas AAS 
„BALTA” par summu 20 969 EUR;

Atklāts konkurss Nr. LND •	
2020/01 „Pārtika produktu piegāde 
Līgatnes novada vidusskolai”. Plā-
nots noslēgt pārtikas produktu pie-
gādes līgumus 9 sadaļās par kopējo 
summu 32 319,45 EUR. 

Citas aktualitātes: 
Šobrīd strādājam pie Gau-•	

jas ielas, Līgatnē seguma atjau-
nošanas projektēšanas uzdevuma 
izstrādes. Līdztekus ielas seguma 
atjaunošanai plānojam vienotas gā-
jēju ietves izveidi un autotransporta 
novietošanas sakārtošanu. Lūdzam 
(vēlams e-pasta formā vai citā jums 
ērtā veidā) izteikt viedokli par obli-
gāti iekļaujamām aktivitātēm pro-
jektā (satiksmes plūsmas izmaiņas, 
autotransporta novietošanas vai no-
vietošanas ierobežošana, satiksmes 
autobusa pieturu jautājumi u.c.).  

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

No 1. jūnija līdz 31. augustam 
Līgatnes novada pašvaldība dod ie-
spēju 13 – 18 gadu veciem jaunie-
šiem praktiski sagatavoties konku-
rētspējai darba tirgū, radot iespēju 
apgūt nepieciešamās pamatprasmes 
un iemaņas.

Saskaņā ar „Noteikumiem par 
kārtību, kādā organizējami jauniešu 
(vecumā no 13 līdz 18 gadiem) no-
darbinātības pasākumi vasaras brīv-
laikā Līgatnes novadā” (2019. gada 
28. februāra domes lēmums, proto-
kols Nr. 2), (2019. gada 28. februā-
ra domes lēmums, protokols Nr. 2, 
2.§) no 1. aprīļa līdz 30. aprī-
lim gaidām pašvaldībā rakstisku 
iesniegumu un ārsta izziņu, kurā 
norādīts, ka jaunietim atļauts 
strādāt algotu darbu (Pielikums 

Aicinājums 13 – 18 gadus veciem 
jauniešiem nodarbinātības 

pasākumiem vasaras brīvlaikā 
Līgatnes novadā

Nr. 2 norādītajos noteikumos, aiz-
pilda skolēns un vecāks, ja skolēns 
ir nepilngadīgs).

Iesniegumus gaidām elektro-
niski!

Informācijai:
1. Jaunietim tiek dota iespēja 

strādāt mēnesi, nevis divas nedēļas 
(kā iepriekš). 

2. Atbilstoši Darba likumam 
nodarbinātības pasākumos iesaistī-
tie jaunieši, kuru dzīvesvieta dekla-
rēta Līgatnes novadā un kuri mācās 
vispārizglītojošās vai profesionālās 
izglītības iestādēs, strādā:

no 13 līdz 14 gadiem – ne vai-• 
rāk kā četras stundas dienā un 
20 stundas nedēļā;

no 15 līdz 17 gadiem – ne vai-• 
rāk kā septiņas stundas dienā 
un 35 stundas nedēļā;
No 18 gadiem – ne vairāk kā • 
astoņas stundas dienā un 40 
stundas nedēļā.

Lūgums jauniešiem!
Saplānosim savu laiku vasarā, 

saprotot, ka visiem nebūs iespēja 
nodrošināt darbu jūnijā un jūlijā, būs 
jāstrādā arī augustā.

Kontakttālrunis informācijai: 
26866855 (Dace Bērziņa).

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada izglītības un 

jaunatnes lietu speciāliste

Koronavīrusa Covid-19 saslimšanas izplatības mazināšanai un epidemioloģiskās drošības uzturē-
šanai no 2020. gada 16. marta Līgatnes novada Sociālais dienests sniegs pakalpojumus attālināti.

Klientu konsultēšana telefoniski: •	
Santa Rudmieze – sociālā darbiniece darbam ar senioriem, aprūpes mājās pakalpojuma o 
koordinatore – 29392952
Sarmīte Dāniele – sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem – 29414465o 
Velita Solnceva – sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām – 29414465o 
Iveta Viļumsone – dienesta vadītāja – 26433188o 
Ilze Serģe – psihologs – 29719144o 
Iesniegumu pieņemšana pabalstu saņemšanai un trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa no-•	

teikšanai notiks telefoniski vai elektroniskā veidā:
Baiba Putniņa – sociālās palīdzības organizators – 64155587 o baiba.putnina@ligatne.lv;
Santa Rudmieze – 29392952 o santa.rudmieze@ligatne.lv 
Trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņas tiks nosūtītas pa pastu.•	
Tiek pārtraukta klientu apsekošana dzīvesvietā, izņemot īpašas krīzes situācijas.•	
Tiek pārskatītas aprūpes mājās pakalpojuma prioritātes atbilstoši katra klienta vajadzībām un epi-•	

demioloģiskās situācijas attīstībai.
Iveta Viļumsone, Līgatnes novada Sociālā dienesta vadītāja

Informācija par Līgatnes novada 
Sociālā dienesta darba režīmu valstī noteiktās 

ārkārtas situācijas apstākļos

Jau septīto gadu Līgatnes novadā no 1. jūnija līdz 31. augustam Līgatnes 
novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) 
praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepie-
ciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Aicinām Līgatnes novada domes struktūrvienības, komersantus, 
kapitālsabiedrības, zemnieku saimniecības u.c. saimnieciskās darbības 
veicējus, piedāvājot darbu vasaras brīvlaikā, saskaņā ar „Noteikumi par kār-
tību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinā-
tības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā” (2019. gada 28. februāra 
domes lēmums, protokols Nr. 2), (2019. gada 28. februāra domes lēmums, 
prot. Nr. 2, 2.§.) –  sniegt jauniešiem: 

iespēju gūt pirmo praktisko darba pieredzi profesionāļu uzraudzībā;•	
iespēju vienu mēnesi lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku, papildinot •	
savu un ģimenes budžetu.
Jaunumi!

Jaunietim tiek dota iespēja strādāt mēnesi, nevis divas nedēļas (kā 1. 
iepriekš). 

Atbilstoši Darba likumam nodarbinātības pasākumos iesaistītie 2. 
jaunieši, kuru dzīvesvieta deklarēta Līgatnes novadā un kuri mācās vispāriz-
glītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, strādā: 

no 13 līdz 14 gadiem – ne vairāk kā 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā;o 
no 15 līdz 17 gadiem – ne vairāk kā 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā;o 
no 18 gadiem – ne vairāk kā 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. o 
No 2. marta līdz 31. martam gaidām pašvaldībā pieteikumus no 

darba devējiem un iestādēm elektroniskā formā. 
Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa). 

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Aicinājums darba devējiem 
par Jauniešu vasaras 

praksēm brīvlaikā
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Saruna ar mākslinieku Eināru 
Kvili

Ar mākslinieku un Augšlī-
gatnes mākslas studijas vadītāju 
Eināru Kvili tiekamies laikā, kad 
viņa darbi pārceļo no Augšlīgat-
nes uz Līgatnes kultūras namu, 
kur, beidzoties ārkārtas situāci-
jai valstī,  būs aplūkojama viņa 
darbu izstāde. Iesākot sarunu, 
autors vispirms aicina aplūkot 
darbus. 

Esmu priecīgs, ka izstāde kādu 
interesē. Priecājos arī par izstādi kā 
par faktu. Bieži vien autori mūsdie-
nās rīko tematiskas izstādes. Bet šeit 
apkopoti mani pēdējo gadu dabā 
gleznotie iespaidi. 

Cilvēkiem varētu būt interesan-
ti pavērot, kā darbojas krāsa, ko var 
izdarīt ar pavisam vienkāršiem lī-
dzekļiem, vienkāršām otiņām. Vis-
pirms ir jāierauga motīvs, jāapstā-
jas, jāatrod īstā vieta. Ne vienmēr 
tā ir pati sausākā. Ir gadījies gleznot 
ūdenī, laivā, arī sniegā. Kurpes pa-
liek slapjas, bet jāstāv vien ir. Ir arī 
jātaisa varianti. Mūsdienās pierasts, 
ka glezno tikai vienu variantu, bet, 
piemēram, šis (ziemas ainava) nav 
pirmais variants. Bija mazāka ski-
ce, studijas – kopā septiņi varianti. 

Pirmais variants top dabā? 
Jā. Tā ir materiālu vākšana. Ir 

arī darbi, kas top uzreiz uz vietas, 
bet ir tādi, kam top vairāki varian-
ti. 

Kur tapušas šīs gleznas?
Šī ainava gleznota starp Ķe-

kavu un Jelgavu. Ilgi nācās meklēt 
motīvu, līdz atradu šo meža stigu. It 
kā nekā īpaša, bet paeju uz priekšu, 
un vairs nav īstais skats. Paeju at-
pakaļ, un atkal nav. Uztaisīju to vēl 
citā formātā un proporcijā. Dabā 
jau nav gatavu kompozīciju. Daba 
ir daba. Māksliniekam noteiktā 
laukumā ir jārada sajūta. Šis darbs 
tapis Piebalgā, tas – Bauskā. Šī ir 
Kurzemes piekraste. Dažkārt top arī 
portreti. Gleznoju no dažādiem pa-
griezieniem. Dažkārt pusstundu no 
viena, pēc tam – no otra, līdz atro-
du īsto. Šoreiz izstādē  ir darbi, kas 
tapuši tikai Latvijā. Šis darbs tapis 
Cēsīs, mājā, kur Andrejs Pumpurs 
sarakstīja „Lāčplēsi”. 

Gribu pajautāt, kā nonācāt 
Līgatnē un Augšlīgatnes mākslas 
studijā? Un, kāpēc pieauguši cil-
vēki, kas līdz šim nav bijuši sais-
tīti ar mākslu, izvēlas iesaistīties 
studijas darbā? Ko tas viņiem 
dod? 

Mani uzaicināja Daina Klints, 
izskatīja manu piedāvājumu, un tā 
es sāku strādāt. Ko meklē cilvēki? 
Daži – tikai aizpildīt brīvo laiku. 
Mākslas studijas ir populāras arī 
ārzemēs. Mana paziņa, mākslinie-
ce, ieprecējās Anglijā un pēc kāda 
laika sāka meklēt iespēju rado-
ši strādāt. Viņa uzzināja par šādu 
mākslas studiju. Tur viss notiek ļoti 
lēni. Ne tā, kā pie mums, kur cil-
vēki centīgi mācās, studē šī vārda 
pamatnozīmē. Mana paziņa ieteica 
dažādus jauninājumus – darbu ar 
modeli, precīzās zīmēšanas apguvi, 
lūdza man sameklēt kādus ģipšus, 
ko izmantot, bet viņai atteica. Jo tur 
cilvēki uz studiju nāk pavadīt savu 
brīvo laiku, izklaidēties. 

Es domāju citādi. Sākot nodar-
bības, jautāju, vai esam atnākuši 
draudzīgi kopā pavadīt laiku vai 

Mākslai un kvalitātei steiga nepatīk

kaut ko arī iemācīties. Katrs varēja 
izteikties. Viss tiktu akceptēts. Bet 
neviens neteica, ka grib tikai šeit 
pavadīt brīvo laiku. Jāsaka gan, ka 
nemaz tik viegli mums neiet. Cilvē-
kiem, kuriem kopš studijām skolās 
un augstskolās pagājis krietns laiks, 
sākt nopietni mācīties nav viegli. Ir, 
ko pārdomāt. Ir interesanti dot cil-
vēkiem iespēju augt un attīstīties. 
Arī iepriekš esmu mācījis – ne-
daudz skolās un privāti, bet pārsva-
rā – dažādās iestādēs un studijās. 

Īsti spēcīgu studiju Latvijā nav 
daudz – tās var saskaitīt uz vienas 
rokas pirkstiem. Svarīgākais, lai 
studijā izveidojas kodols – cilvēki, 
kuri vienu otru papildina. Viņi ir arī 
domubiedri. Mācīties ir vieglāk, ja 
redzi pats savas un arī citu kļūdas. 
Tāpat arī es mācos no pilnīgi vi-
siem. Kopā zīmēt ir ļoti interesanti. 

Vai varam sagaidīt arī studi-
jas izstādi? 

Tāda doma mums ir. Kādā brī-
dī, kad darbi jau būs rādāmi, sarī-
kosim izstādi.  

Līgatniešiem tas noteikti 
būtu interesanti. 

Arī pašiem ir interesanti. Tas ir 
citādi, nekā tad, ja darbs ir mājās. 
Darbs izstādē ir citā vidē. Mainās 
konteksts un uztvere.

Es iedomājos, ka cilvēki, iz-
vēloties darboties mākslas stu-
dijā, meklē iespēju iedziļināties. 
Laikā, kad dzīve kļūst aizvien 
steidzīgāka, tas ir svarīgi līdzsva-
ram. 

Tas noteikti ir sava veida līdz-
svars. Saimnieciskā dzīve mūs ierauj 
sevī  tā, ka cilvēks nespēj iedziļinā-
ties. Visu laiku ir skriešana: darbs, 
nauda utt. Rats griežas ātri. Mākslai 
un vispār kvalitātei nepatīk steiga. 
Dažkārt ir jāatgriežas pie darba otr-
reiz, trešoreiz un pat padsmito reizi. 
Un arī tad dažkārt vēl nav skaidrs, 

kāpēc nav labi. Vai gluži otrādi. Tad 
tu sāc saprast triepiena vērtību, krā-
su salikumu – harmoniskās lietas. Ja 
paskatās mūsdienu reklāmu jebku-
rā pilsētā un gandrīz jebkurā valstī, 
redzam, ka tajā darbojas nevis har-
monijas, bet kontrastu princips: sar-
kans, balts, melns, zils. Galvenās, 
košākās krāsas. Kaut ko iemācoties 
mākslā, cilvēks sāk saprast līdzīgās 
sfēras, piemēram mūziku, un atklāt 
sev daudz jauna. Tāpat arī otrādi: li-
kumsakarības, kas ir mūzikā, ir arī 
zīmējumā, glezniecībā – visur. Mēs 
tiekamies reizi nedēļā. Tas ir maz. 
Vajadzētu divas reizes. 

Jūs pieminējāt mūziku. Ar šo 
mākslu jūs arī esat saistīts. 

Jā. Jau no bērnu dienām man 
patīk spēlēt instrumentus, improvi-
zēt un spēlēt kopā ar citiem. Visas 
tās likumības, kas ir labā glezniecī-
bā, ir arī mūzikā. Ja saproti kaut ko 
vienā jomā, ir vieglāk otrā. Tāpat 
kā ar valodām: ja zini vienu, otru 
jau būs vieglāk apgūt. Gleznojot 
cilvēks iemācās analizēt. Uzreiz tas 
nenotiek, bet pēc laika. Ir jāsalīdzi-
na: kā bija pirms tam, kas notika, kā 

ir tagad. Labāk, sliktāk – kurā vir-
zienā notiek attīstība. Tāpat attīstās 
atmiņa. Bieži vien starp mūsdienu 
cilvēkiem jūtos kā citplanētietis. 

Pēdējā laikā daudz iznācis 
domāt par izglītību. Arī par vi-
zuālo mākslu un mūziku. Ko, 
jūsuprāt, vizuālā māksla spēj dot 
mūsdienu skolēniem? 

Viena no lietām, kas cilvēkam 
ir ļoti svarīga, gan izvēloties drau-
gus, gan dzīvesveidu, ir gaume. 
Bija laiki, kad gaume bija stingri 
noteikta. Tagad it kā viss ir atļauts, 
par gaumi gandrīz vairs nerunā. 
Tā ir otra galējība. Tomēr tā nav. 
Ja cilvēks ir audzis kādās kultūras 
tradīcijās, ir jājūt, kas ir, kas nav 
saderīgs. Piemēram, krāsas. Aiz-
iesim jūnija sākumā uz Brīvdabas 
muzeja gadatirgu un aplūkosim lu-
patu deķus! Ir tādi deķi, kur lupati-
ņas saliktas tā, ka cilvēki tos pērk. 
Un ir tādi, kas ir tikai kopā saliktas 
lupatiņas. 

Vai tas ir kas tāds, ko cilvēks 
iemācās? Vai tas tomēr ir kas ie-
dzimts? 

To iemācās un iegūt pieredzes 
un salīdzināšanas ceļā. Bez krāsām  
jau ir vēl proporcijas, ritms utt. 
Tas viss kopā palīdz iekārtot savas 
telpas vai vismaz neizdarīt kādas 
muļķības. Citi saka: „Par gaumi 
nestrīdas!” Es saku: „Par gaumi ne-
strīdas. Par gaumi brīnās.”

Manuprāt, šie priekšmeti 

zīmējuma, kompozīcijas tradīcijas. 
Mums  svarīgāka ir dekorativitāte, 
glezniecība, krāsas. 

Kāds bija jūsu pašu ceļš 
mākslā? Vai tas bija bērnības 
sapnis?

Tas manī gruzdēja, jā. Es jau 
neko daudz nebiju redzējis. Viens 
zīmējums man muzejā ļoti iepati-
kās. Es to vienmēr apbrīnoju. Pēdējo 
reizi to redzēju skolas kāpņu telpā, 
pie ugunsdzēsības šļūtenēm. Muzejs 
bija to deponējis. Gribēties gribējās, 
bet nezināju, kā. Tad reiz skolā, ejot 
pa tām pašām kāpnēm, izdzirdu kā 
mani sauc skolotāja Kalniņa. Es at-
teicu, ka man jāiet uz matemātiku, 
bet viņa neatlaidās. Bija jānāk lī-
dzi zīmēt. Pāri visai klasei saskatīt 
klusās dabas objektus nebija viegli. 
Otro reizi viņa man piecās minūtēs 
izklāstīja gaismēnu teoriju un atstāja 
pagrabiņā zīmēt. Pēc stundas atnāca 
un teica, ka esmu visu sapratis. Tas 
man deva impulsu un ticību, ka kāds 
mani novērtējis. 

Tāpēc tagad, ja kāds ko jautā 
un vēlas iemācīties, es to ļoti novēr-
tēju. Tas laikam ir ļoti vecmodīgi. 
Svarīgākais ir rezultāts, ka cilvēks 
ir izaudzis, attīstījies. Interesantā-
kais sākas tad, kad sapulcējas vai-
rāki cilvēki, kuri jau kaut ko māk. 
Tad katrs izpilda darbiņu atšķirīgi. 
Bet sākums ir grūts. Jāiemācās pa-
reizi turēt otiņa, citas pamatlietas. 
Tur neko nevar darīt. Citādi tas būtu 
kā organizēt peldēšanas sacensības 
cilvēkiem, kuri neprot peldēt. 

Droši vien ir svarīgi, ka atro-
das kāds, kas pamana talantu. 

Jāturas pie jebkura izciļņa kā 
alpīnistam. Ja pamani kaut mazāko 
iespēju celt līmeni, tā jāizmanto. 
Tas ir grūti. Cilvēkiem trūkst lai-
ka. Bet jāsaņemas. Jāzīmē kaut vai 
pa nakti. Ir jāstrādā. Dažreiz ir ļoti 
grūti koncentrēties, bet mākslinie-
kam ir jāiemācās strādāt jebkurā 
mirklī. Kaut vai atcerēties formu 
un izteiksmi. Braucot uz šejieni, 
salīdzinu un atceros iespaidus. Tas 
jau darbojas pats par sevi, bez lielas 
piepūles. 

Vai Līgatnē ir sanācis ko uz-
gleznot? 

Vēl ne, bet gribētos ar studijas 
cilvēkiem uz pavasara pusi pamā-
cīties plenēra gleznošanu. Dabā ir 
citādi. Pirmais iespaids ir jādabū 
spēcīgs. Ir jādomā citādi. Ēkas var 
iedomāties kā ķieģelīšus, bet, izejot 
ārā, tā jau nemaz nav. 

Sarunas beigās tad jānovēl, 
lai izdodas plenērs un jāaicina la-
sītāji nākt aplūkot izstādi Līgat-
nes kultūras namā. 

Tā jau nav spiesta lieta, bet ir 
jauki, ja cilvēks kaut vienā darbā 
ierauga kaut ko, kas dod pozitīvu 
impulsu. Māksliniekam ir jārada 
pozitīvi impulsi. 

Vēl viens praktisks jautā-
jums: Ja kāds lasītājs, izlasījis šo 
sarunu, vēlēsies pievienoties stu-
dijai, to vēl var darīt? 

Visi cilvēki ir gaidīti. Nodar-
bības notiek Augšlīgatnes kultūras 
namā trešdienās no plkst. 18.00. Kā-
pēc gan ne? Cilvēkiem mēdz trūkt 
pārliecības, bet nav jau uzreiz jābūt 
ģeniālam. Vispirms jāiemācās taisīt 
sliktus darbiņus. Tad – labākus. Un 
vēl labākus. Galvenais ir sākt. 

Interviju sagatavoja
 Inese Okonova

skolās, tāpat mūzikas un mākslas 
skolas, pat ja neizskolo profesio-
nāli, izaudzina cilvēku, kurš spēj 
saprast un novērtēt mākslu un 
kvalitāti. 

Es uzskatu, ka mūzikai un 
mākslai kaut vai kā fakultatīvam 
priekšmetam jābūt visās skolās. Ir 
attālas skolas, kuru audzēkņi nav 
redzējuši nevienu mākslinieku.  Es 
atceros arī sevi. Īstu vijolnieku es 
pirmo reizi dzirdēju vakarā pirms 
došanās karadienestā. 

Kur jūs pavadījāt bērnību?
Jēkabpilī. Iespējams tā bija sa-

gadīšanās, bet gribu uzsvērt, ka ir 
bērni, kuriem nav iespējas redzēt 
procesu un dzirdēt dzīvu mūziku. Ir 
svarīgi, lai bērnam ir iespēja redzēt, 
kā top lietas. Nevis īslaicīgi kā ēnu 
dienās, bet procesā. Ļoti labi, ka ir 
cilvēki, kuri ir aizrautīgi pedago-
gi, ka ir tautas studijas. Nesen biju 
Pēterburgā, papētīju, kā tur klājas 
akadēmijā, kas notiek izstāžu zālēs. 
Top ļoti daudz komerciālu darbu. 
Gribas redzēt arī ko citu. 

Un, kā ir pie mums? 
Līdzīgi. Krievijā ir spēcīgākas 
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Rasma Vanaga

Izglītība un skolas Līgatnes 
novadā

Pirmās mācību iestādes Latvijas 
teritorijā radās 13. gs., un tās nodi-
bināja vācu garīdznieki, kas ieradās 
Baltijā kopā ar krustnešiem.

Latviešu skolas radās pēc refor-
mācijas, un par tām rūpējās luteriskā 
baznīca. Vidzemē  17. gs. 70. – 80. 
gados tika nodibinātas pirmās drau-
dzes skolas. Kaut arī Vidzemes land-
tāgs nolēma, ka muižās jādibina sko-
las, liela daļa muižnieku šo lēmumu 
nepildīja (no 525 muižām skolas bija 
134 muižās). Saskaņā ar zemnieku 
brīvlaišanas likumu, ko 1860. gadā 
izdeva cariskā Krievija, uz katriem 
500 vīriešu kārtas iedzīvotājiem bija 
jāatver viena pagastskola.

Līgatnes vidusskola
Līgatnes papīrfabrikas vadība 

pasteidzās un pirmo skolu Līgatnē 
atvēra 1858. gadā. To varam uzzi-
nāt no ierakstiem Siguldas draudzes 
hronikā, no Līgatnes papīru fabrikas 
akciju kontrolpaketes ilggadēju turē-
tāju Mencendorfu dzimtas hronikas, 
kā arī no veco iedzīvotāju atmiņu 
stāstiem, kuri pierakstīti sākot no 
1943. gada un vēlāk.

Līgatnes pirmā skola tika no-
dibināta 1858. gadā Gaujas ielā 2. 
Pati mūra māja, kas celta (vai atjau-
nota) pirmā Līgatnes papīrfabrikas 
īpašnieka Karla Kibera laikā pēc 
1815. gada, uzcelta uz Līgatnes māju 
zemes. Sākotnēji ēka kalpojusi par 
kantora un noliktavas telpām. Skolas 
klase bijusi ēkas otrajā stāvā, un pir-
mais skolotājs bija Dāvids Košs no 
Briežu muižas.

1862. gadā skola tikusi pār-
celta turpat blakus uz Kiberkalna  
staļļu mājas (Gaujas iela 4) otro 
stāvu blakus kučiera dzīvoklim. 
(2018. gada 21. jūlijā  šajos korpusos 
– senajos fabrikas zirgu staļļos, govs 
fermā, kas vēlākajos padomju gados 
bija DOSAAF Stikla  plastikas  cehs, 
tautā saukts par kasku cehu, - darbu 
sāka pirmais Tīklu parks Latvijā un 
ZEIT kafejnīca.)

No 1863. gada Līgatnes skolas 
skolotājs bija Eduards Ulpe no Vec-
piebalgas. Pēc veco līgatniešu atmiņu 
stāstiem, skola bijusi samērā šaura, 
gara telpa ar diviem logiem. Otrais 
stāvs tolaik bijis kā mansarda izbū-
ve. Istabas vidū stāvējis garš galds, 
ap kuru sēdējuši skolēni. Istabas galā 
bijis mazāks galdiņš skolotājam un 
tāfelei. Katram skolēnam bijusi sava 
tāfelīte, uz kuras rakstīt. Burtnīcu, 
grāmatu un cita inventāra sākumā 
nav bijis. Skolotājs Ulpe bijis samērā 
diezgan stingrs, nerātnos un slinkos 
dažādi sodījis: licis kaktā, paturējis 
pēc stundām, atstājis bez pusdienām, 
kā arī dažreiz skolēni dabūjuši pa 
pirkstiem ar lineālu. Viņi paši teikuši 
„dabūja spices”. Visapkaunojošākais 
sods gan esot bijis, ja piesprausta zī-
mīte ar uzrakstu „sliņķis”, ar kuru 
bijis jāiet uz mājām. Tā kā par patva-
rīgu zīmes noņemšanu nevarējusi būt 
ne runa, tad kādreiz uz mājām ticis 

„vilkts”pa gravu.
Līdz 1872. gadam skolotājiem 

bieži vien bija jāveic arī pagasta 
rakstveža pienākumi. Līgatnē bijis 
cits pienākums – skolotājam bijis 
jāiet uz fabriku pieņemt un reģistrēt 
pievestās izejvielas, ko tajos gados 
pieveda ar zirgu pajūgiem no Rīgas. 

1873. gadā skola pārcelta uz 
Handfabriku – Anfabrikas biju-
šo papīra zāles 2. stāvu (Spriņģu 
iela 4a), kur 1871. gadā pārtraukta 
papīra atliešana ar rokām un papīra 
zāle tikusi pārtaisīta par dzīvokļiem. 
Ēkas galā uz krogus pusi iekārtotas  
skolas telpas. Sākotnēji skolotājs bija 

Eduards Ulpe, pēc tam Kārlis Lind-
bergs, no 1875. gada – Pēteris Bēr-
ziņš no Raunas, īsu brīdi Keislers, 
un tad 1882. gada februārī par skolas 
pārzini sācis strādāt Georgs Rudolfs 
Gūtmanis, ar kuru Līgatnes skolai 
saistās 50 gadu garš laika posms. No 
1888. gada skola kļuvusi divgadīga, 
tādēļ no novembra par otro skolotāju 
ticis pieņemts Pēteris Bleiers no Val-
kas rajona Opekalna. Viņš Līgatnē 
strādājis īsu brīdi – līdz 1889. gada 
oktobrim.

Sākotnēji Līgatnes skolā sko-
lēnu neesot bijis daudz, tad tajā uz-
ņemti arī bērni no apkārtnes, kuriem 

bija  jāiet zaldātos; meitenēm krievu 
valodu manā laikā nemācīja. Vāciski 
gan mācījāmies, pie Neikena arī lat-
viski mācījāmies.

Bērni nenāca no fabrikas strād-
nieku  ģimenēm  vien,  bet  dažu  ap-
kārtnes saimnieku bērni arī bija / kas 
kungiem veda malku/. Skolotāji tajos 
laikos bija stingri. Es vispirms mācī-
jos  pie  Lindberga,  tad  pie  Bērziņa. 
Tad  nāca  Gūtmans,  kas  nodzīvoja 
ilgi un nosvinēja tepat jubileju, neat-
ceros, vai pat 45 gadu darba    jubi-
leju. Tepat Gūtmans arī nomira. Vēl 
atceros,  ka  vēlākos  gados  šeit  dar-
bojās  skolotājs  Šķesters,  Gūtmaņa 

deva gaišu lakatiņu, kas sliktāk - tai 
tumšos.  Skatījos  ar  lielu  uzmanību, 
kāds  man  tiks.  Gaišo  bija  kaudzītē 
maz. Sauc pēc saraksta, kam nu ķers. 
Baltā strīpa vēl stāv, tad vienu jau ie-
dod; domāju  - nu man vairs netiks, 
bet  nekā,  sauc:  “Kristīne  Baidiņš” 
un  iedod  man  otru  balto  lakatiņu. 
Tad biju priecīga.”

1889. gadā skola pārcēlās uz 
Skolas (Krogus) kalnu (Pilsoņu 
ielā 4), kur daļa klases darbojās 
līdz 1992. gadam. No sākuma biju-
šas divas klases telpas un dzīvoklis 
skolas pārzinim. No 1889. gada ok-
tobra līdz 1899. gada augustam par 

Kā es 
pazīstu Līgatni

par mācībām bijis jāmak-
sā mācību maksa – 1 rub-
lis mēnesī. Vēlāk, no no 
1882. gada, skolnieki no 
„ārpuses” nav pieņemti. 
Pēc skolas beigšanas līdz 
iesvētīšanai vienu reizi 
nedēļā, trešdienās, bijis 
jāiet tā saucamajā atsko-
lā, un tādēļ pēc pusdie-
nām uz darbu nav bijis 
jāiet.

Par to stāsta Kristīne 
Baidiņa savās atmiņās:

„Skolā,  tāpat  kā 
darbā,  iestājos  uz  drau-
dzenes  pamudinājuma. 
Tā  reiz  mazgāju  kājas 
Vecupītē,  atskrien  drau-
dzene,  vai  negribot  nākt 
līdzi skolā. Aizgāju un tā 
paliku. (...)

Pati gāju jau pie Bēr-
ziņa Handfabrikas skolā. 
Arī  tur  mums  bija  viena 
pati istaba ar gariem so-
liem. Bija viena pati kla-
se un viens skolotājs, kas 
mācīja  visus  reizē,  vecā-
kos un jaunākos. Krievis-
ki mācīja tikai zēnus, kam 

vietnieks,  tāpat  palīgskolotāji  Balo-
dis, Bleiers, Čakars, Fridrihsons. Uz 
īsāku laiku pa mēnešiem nāca skolā 
mācīt  arī  apkārtējie  saimniekdēli, 
kad radās vajadzība. Dažreiz uzdeva 
ar rīkstēm arī. Man gan ne reizi neie-
sita, bet zēni dabūja gan. Skolotājam 
pie  rokas  bija  gara  kārklu  vica,  un 
tad, kuram vajadzēja, tik pasniedzās 
pāri soliem. Reiz tikko bija pagādāta 
jauna rīkste, un gadījās,  ka pirmais 
dabūja ar to kāds zēns, Verners vār-
dā. Tā šo rīksti nosauca par Verneru. 
Teica: „Dabūsi ar Verneru!”

Kad  sākām  iet  fabrikā  strādāt, 
tad kārtējā skola bija jāpārtrauc. To-
mēr gājām vēl  atskolā. Atskolā bija 
jāiet  katru  trešdienu  no  pusdienām. 
Uz atskolu fabrika atbrīvoja to pēc-
pusdienu no darba. Atskolā gāja līdz 
mācībai,  kamēr  iesvētīja,  tad  vairs 
ne. Tālākās skolās netika neviens, jo 
nebija līdzi ko dot ēdamais, nedz ko 
ģērbties. Bijām visi  trūcīgi. Vēlākos 
gados  viens  otrs  aizgāja  uz  Cēsīm 
skolā. (...)

Uz Ziemassvētku eglīti Mencen-
dorfs  parasti  atsūtīja  no  Rīgas  da-
žādas  neejošas  lietas,  kā  lakatiņus, 
kabatasdrānas u.c. Tos pie eglītes iz-
dalīja. Kas bija labāk mācījusies, tai 

Līgatnes skola no 1873. līdz 1889. g. atradās Anfabrikā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

1. turpinājums. Sākums LNZ 2020. gads februāris Nr.2.

Skola Pilsoņu ielā 4 ap 1920. gadu. Līgatnes fotoarhīvs. 

Iemūrē Līgatnes vidusskolas pamatakmeni 1952. gada 
7. novembrī. Vidū kapitālās celtniecības vadītājs Jūlijs Sīkais. 

Līgatnes fotoarhīvs. 

Vidusskolas 9. klase 1959. gada 1. oktobrī pie jaunās skolas. 
Rasmas Vanagas personīgais arhīvs. 

Līgatnes vidusskolas 3. izlaidums 1961. gada 22. jūnijā. 
Rasmas Vanagas personīgais arhīvs. 

Līgatnes vidusskolas 3. izlaidums pēc 50 gadiem 2011. gadā. 
Rasmas Vanagas personīgais arhīvs. 



2020. gada MARTS 5

otro skolotāju strādājis Dāvids Balo-
dis no Valkas “Paukām”.

No 1896. gada skolā mācījās trīs 
gadus, tādēļ 1897. gadā skolas ēkai 
piebūvētas vēl divas klašu telpas ar 
kopējo gaiteni – garderobi. Mācī-
bu laiks dalīts divos semestros: no 
15. augusta līdz 20. decembrim un 
no 10. janvāra līdz 14. jūnijam.

Pēc 1901. gada skolai piebūvē-
ta vēl viena piebūve - liela zāle ar 
koridoru. Pēc Georga Gūtmaņa (50 
gadi Līgatnē nostrādāti par direk-
toru) par Līgatnes skolas pārzini no 
1932. gada strādā Ernests Priedītis 
(dzimis 1890. gadā). Tajā laikā par 
skolotājiem minēti: Auguste Zīle - 
no 1921. gada, Elza Auka-Viņķele 
no 1925. gada, Austra Jansone - no 
1931. gada. Ernests Priedītis pēc Otrā 
pasaules kara bijis skolas direktors.

No 1891. gada ticis palielināts 
stundu skaits krievu valodā. Latviešu 
valodai 30 stundu vietā nedēļā atvē-
lētas vairs tikai 18 stundas. Pastip-
rināti mācot krievu valodu, vēlāk tā 
skolās ieviesta arī kā sarunu valoda. 
Tulkot krievu vārdus nav drīkstējuši. 
19. gadsimta beigās latviešu valodā 
mācīta tikai latviešu valoda, dziedā-
šana un daļā skolu - ticības mācība. 
Līgatnes papīrfabrikas skolā, kuru 
uzturēja fabrika un kuras saimnieki 
pārsvarā bijuši vācieši, mācīta arī 
vācu valoda un pārkrievošanas pro-
cess nebija tik izteikts.

Līdz 20. gadsimta 60. gadiem 
Vidusfabrikai nebija apkārt sēta. To 
ierīkoja tikai 50. gadu beigās, kad 
par direktoru fabrikā atnāca Jānis 
Gustsons. Visi skolēni uz Skolaskal-

na skolu varēja brīvi doties cauri 
Līgatnes papīrfabrikai. Par to savās 
atmiņās 2005. gadā stāstīja Irēna 
Ķilla: „Pie Beiverkas  pāri  Līgatnes 
upei  bija  tiltiņš,  kur  Spriņģu  kalna 
strādnieki  nāca  uz  darbu.  Vēl  bija 
plats tilts pāri Līgatnei no Beiverkas 
uz augšu, pa kuru gāja daļa Remdēn-
kalna  bērnu  uz  veco  skolu  Spriņģu 
kalnā”.

Tas sasaucas ar Ilmāra Lācara 
2005. gadā stāstīto: “No Remdēnkal-
na uz fabriku bija četras labiekārtotas 
noejas ar koka kāpnītēm un lēnēm, kā 
arī koka soliņiem, kur atpūsties. Trīs 
takas bija uz galveno fabriku, ceturtā 
- uz Beiverku. Pirmā: no ozoliņa pie 
Gaujas ielas 9 gar ūdens pumpi, pār 
graviņu bija tilts, un pēc tam taka uz 
fabriku. Pēc kara vēl bijuši redzami 
tilta  balsti.  Otrā:  aiz  Gaujas  ielas 
12b,  kur  tagad  ir  taciņa. Trešā: pie 
Gaujas  ielas  18.  Uz  Beiverku  taka 
veda no Gaujas ielas 15.”

Skolaskalna skoliņā 20. gad-
simta 50. gados palika par šauru, jo 
astoņu klašu telpās mācījās ap 300 
skolēnu, mācības notika divās mai-
ņās. Tika lolots sapnis par Līgatnes 
vidusskolu, bet tādēļ vajadzēja celt 
jaunu vidusskolas ēku. Vieta jaunās 
skolas būvniecībai tika izvēlēta, lai 
skolēniem no ikvienas  attālākās Lī-
gatnes vietas būtu mērojams aptuveni 
vienāds ceļa gabals. Skolu paredzēja 
būvēt visaugstākajā vietā Līgatnē, tā 
simbolizējot tiekšanos uz augstākiem 
mērķiem. Tāda vieta tika atrasta pie 
senatnē sauktā Ķirzaku kalna. (Tā 
stāstīja Aivars Balodis gidu kursos, 
pieminot, ka tautas atmiņā šis nosau-
kums nav iegājies).

1952. gada 7. novembrī tika likts 
pamatakmens Līgatnes vidusskolai 
Strautu ielā 4. Skolu cēla Līgatnes 
papīrfabrikas celtnieki. Celtniecība 
darbi dažādu iemeslu dēļ ieilga.

1955. gada 1. septembrī vēl 
vecajā skoliņā Pilsoņu ielā 4 darbu 
sāka Līgatnes vidusskola. Mācības 
šajā ēkā vidusskolai notika līdz 1959. 

gada 1. oktobrim. Tik tālu par 
Līgatnes skolas vēsturi no Lī-
gatnes vēsturnieka Aivara Ba-
loža sagatavotajiem materiā-
liem un veco ļaužu stāstiem. 

Mani dzīves ceļš uz Lī-
gatnes vidusskolu atveda 
1957. gada 1. septembrī pēc 
7. klases, kuru pabeidzu Līgat-
nes pamatskolā Augšlīgatnē. 
Tajos gados pamatskola bija 
līdz 7. klasei, un no 8. klases 
sākās vidusskolas laiks.

No Augšlīgatnes mēs 
braucām uz Līgatnes vidus-
skolu ar satiksmes autobusu 
aptuveni 10 skolēni, vēlākos 

gados pat līdz 30 skolēni. Katru die-
nu turp uz skolu un atpakaļ uz mā-
jām. Vairāki skolēni pat no Ieriķiem 
un Blodziņiem, tai skaitā arī mans 
ceļš uz vidusskolu sākās no Blodzi-
ņiem ar autobusu, pirms tam 2 km ar 
kājām.

8. klasi 1957. gada 1. septembrī 
mēs sākām aptuveni 30 skolēni, bet 
1961. gadā 11. klasi jeb vidusskolu 

pabeidzām tikai 13 skolēni. Mūsu 
klases audzinātāja visus šos gadus 
bija jaunā skolotāja Erna Šterna, kura 
vēlāk apprecējās ar fizikas skolotāju 
Ojāru Pakalnu. Mūsu klase ir 3. Lī-
gatnes vidusskolas izlaidums. Visus 
šos daudzos gadus esam vēl labi 
draugi un bieži satiekamies klases 
un skolas salidojumos, kā arī kopējās 
ekskursijās pa Latviju. Mūsu tikšanās 
reizēs (izņemot pēdējos pāris gadus) 
mēs vienmēr bijām kopā ar mūsu au-
dzinātāju  Ernu Pakalni, kura mums 
bija arī latviešu valodas skolotāja. 
Kopējās ekskursijas mums organi-
zēja Erna Pakalna, piebilstot, ka pa-
rādīs mums tās vietas ko nedrīkstēja 
rādīt un par ko stāstīt padomju laikā.

Paralēli mums mācījās arī vakara 
vidusskolas klases. Neko daudz par 
viņiem nezinu, bet izlaidums mums 
bija kopīgs. Cik atceros, 1961. gadā 
vakara vidusskolu beidza divi au-
dzēkņi.

Kā jau rakstīju, mūsu klase sāka 
mācīties vecajā skoliņā Pilsoņu ielā 
4, bet 9. klasē skoliņā nepietika vie-
tas, un mēs vienu gadu mācījāmies 
vienā dzīvoklī pretējā mājā Pilsoņu 
ielā 6. Tas bija neaizmirstams gads, 
jo mums bija vairāk brīvības nekā 
citām klasēm: atradāmies tālu no ci-
tiem skolēniem un skolotāju istabas.

Jaunā skolas ēka Strautu ielā 
4 bija gatava skolnieku uzņemša-
nai tikai 1959. gada 1. oktobrī. Šī 
diena bija svētki visiem līgatniešiem: 
lieliem un maziem, skolas celtnie-
kiem un viesiem. Gājienā no vecās 
skoliņas cauri centram uz jauno 
skolu gāja gan skolas kolektīvs, gan 
daudzi līgatnieši. Katram rokās bija 
kāds priekšmets no vecās skoliņas. 
Ienākot jaunajā skolā, viss likās kā 
sapnis: lielās klases telpas, koridori, 
ķīmijas kabinets, garderobe, ēdam-
zāle, sporta zāle un gaišie logi ar ska-
tu tālumā.

Skola bija uzcelta, bet tai bija ne-
pieciešama apzaļumošana. Atceros, 
ka katrai klasei bija savs uzdevums 
to izdarīt. Mūsu klase stādīja ābelī-
tes - uzkāpjot pa stāvajām kāpnēm 
no centra - labajā pusē. Bija ievērota 
arī Līgatnes tradīcija, ka braucamais 
ceļš iet ar līkumu, bet uz katru kalnu 
veda arī kāpnes.

Jaunajā skolā  20. gadsimta 60. 
gados fakultatīvi tika mācīta papī-
ra tehnoloģija, lai skolēniem būtu 
priekšzināšanas un nelielas prasmes 
darbam Līgatnes papīrfabrikā. Šīs 
mācības mūsu klasei notika pēc stun-
dām, bija jāiet uz fabriku. Nodarbī-
bas vadīja tehnoloģe Valda Norīte. Es 
vienīgā no klases negāju, aizbildino-
ties, ka mani tas neinteresē. Īstenībā 
interesēja, bet nevarēju pēcpusdienā 
tikt uz māju, jo bija jābrauc ar diviem 
autobusiem. Vispirms no fabrikas uz 
Augšlīgatni, pēc tam jāgaida cits au-
tobuss, kas aizveda līdz Blodziņiem, 
un tad vēl 2 km ar kājām. Tajos ga-
dos pa Vidzemes šoseju kursēja ļoti 
nedaudzi autobusi. Stāstu to tādēļ, 
ka manā dzīvē piepildījās vecais 
teiciens: „Nekad nesaki “ nekad”!”. 
Sagadījies tā, ka vienīgā no savas 
izlaiduma klases esmu nostrādājusi 
Līgatnes papīrfabrikā 44 gadus. Sāku 
darbu fabrikā tūlīt pēc vidusskolas 
beigšanas 1961. gada jūlijā un pabei-
dzu 2005. gada augustā.

Līgatnes vidusskolas žetonu 
vakari, izlaidumi un absolventu un 
darbinieku salidojumi, kā arī citi lie-
lāki svētki regulāri notiek Līgatnes  
kultūras namā. Šie svētki vienmēr  ir 
labi apmeklēti.

Kaut gan Līgatnes vidusskola 
darbojās jaunajā skolā, dažas klasītes 
(1.-3.) darbu vecajā skoliņā turpināja 
vēl ilgus gadus.

Stāsta Ainars Vanags: “Savas 
skolas gaitas sāku 1975. gadā. Mā-
cījos pirmos trīs gadus vecajā skoli-
ņā Skolas kalnā. 3. klasē mūs reizēm 
aizveda uz jauno skolu, lai iepazītos 
ar  savu  jauno  audzinātāju  Ināru 
Bakmani un reizē ar jauno skolu. Ve-
cajā skoliņā tajos gados bija skolas 
internāts, kur dzīvoja skolēni no tālā-
kām vietām, piemēram, Ratniekiem. 
Turpat  bija  virtuve,  kur  saimniece 
gatavoja  internātniekiem  brokastis 
un vakariņas. Atceros, ka mums kat-
ru dienu tika sildīts piens un katram 
bija  jāizdzer glāze piena priekšpus-
dienā.”

Vēlākos gados vecajā skoli-
ņā bijusi sagatavošanās klasīte, kur 
bērniem no bērnudārza un “mājas 
bērniem” jādodas vienu gadu pirms 
pirmās klases reizi nedēļā apgūt zi-
nāšanas skolas zinībās un komunikā-
cijā ar citiem bērniem.

2006. gada 24. martā pēc re-
monta Līgatnes novada dome bijušā 
skoliņā Pilsoņu iela 4 atklāja Dienas 
un interešu centru “Saulespuķe”, kur 
skolēni pēc stundām var darboties 
pedagoga uzraudzībā. Vēlākajos ga-
dos telpas tika paplašinātas un darbu 
uzsāka Amatu māja. Bijušajā skolas 
zālītē  ēkas galā uz fabrikas pusi ir 
iekārtoti dzīvokļi.

Pirms pāris gadiem, man vadot 
ekskursiju pa Skolaskalnu, gados ve-
cāka kundze ar interesi skatījās, līdz 
beidzot sāka runāt: “Tagad ļoti  labi 
atceros,  ka  manā  bērnībā  šeit  dzī-
voju. Mans tēvs bija Līgatnes skolas 
ilggadējais direktors Ernests Priedī-
tis. No dzīvokļa bija  tieši  ieeja  sko-
las  telpās.” Vairāk neko daudz viņa 
neatcerējās, bet viņa bija ļoti priecī-
ga, ka skolas ēka ir labi uzturēta un 
saglabāta.

Pēc Līgatnes vidusskolas beig-
šanas 1961. gadā man vēl trīs reizes 
bija  iespēja sēsties senajos skolas so-
los un apgūt jaunas zināšanas. Pēc 44 
darba gadiem Līgatnes papīrfabrikā 
nācās mainīt savu profesiju. 

Pirmo reizi datorzināšanas mācī-
jos Līgatnes vidusskolas datoru klasē 
2004. gada ziemas vakaros. Mums, 
cilvēkiem pāri pusmūžam, bija ļoti 
rūpīga un iecietīga pasniedzēja - sko-
lotāja Laila Bērziņa, kura pacietīgi 
mūs iepazīstināja ar datoru un mācīja 
no tā nebaidīties.

2005. gada oktobrī Līgatnes pil-
sētas dome rīkoja pirmos gidu kursus. 
Tā man bija iespēja otro reizi sēsties 
Līgatnes vidusskolas  skolas solos, 
jo kursi notika vidusskolā. Kursus 
mums vadīja Anda Andrušaite. Kur-
sus beidzām aptuveni 10 līgatniešu, 
bet tūrismā Līgatnē līdz 2019. gadam 
esam nostrādājušas tikai abas ar Ra-
monu Vasiļjevu.

Trešo reizi skolas solos mēs, 
Līgatnes tūrisma gidi, sēdāmies 
2010. pavasarī, kad mūsu pasniedzēji 
bija Aivars Balodis un Guna Rukšā-
ne. Kursus beidzot, ieguvām apliecī-
bas „Līgatnes novada Līgatnes pa-
pīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskā 
centra ekskursiju gids”. Pēc šo kursu 
beigšanas 2010. gada 9. jūnijā biju-
šajā sardzes mājā Līgatnes pilsētas 
centrā darbu sāka Līgatnes novada 
tūrisma informācijas centrs.

Citas skolas Līgatnes pilsētā
Līdz 1935. gadam blakus atra-

dās divi miesti: Spriņģu miests un 
Līgatnes miests. Spriņģu miesta ap-

būves gabali nopirkti no Jaunķempju 
muižas, Līgatnes miesta - no Paltma-
les muižas, robeža gāja pa tagadējo 
Pilsoņu ielu.

1935. gadā Spriņģukalna apbūvi 
(Spriņģu miestu) apvienoja ar papī-
rfabrikas miestu un nosauca par Lī-
gatnes papīrfabrikas ciemu.

1882. gadā Spriņģu ciemā (Cēsu 
ielā 7) tikusi atvērta Jaunķempju 
pagasta privātskola, kas darbojusies 
līdz 1884. gadam, jo fabrikas skola 
sākusi uzņemt skolniekus no “āra” 
par skolas naudu.

Īsu brīdi (1921.–1922. gads), 
beidzoties Pirmajam pasaules ka-
ram, darbojusies Dolfija privātskola 
Spriņģos. Adresi neesmu uzzinājusi.

Līdz 20. gadsimta 30. gadu bei-
gām Līgatnes papīrfabrikas saimnie-
ki un speciālisti galvenokārt bijuši 
vācieši. 1930. gadā izdota atļauja 
Vācu skolai Līgatnē Spriņģu ielā 5. 
Skola atradās koka mājā pretī klu-
bam. Ēka nodega 1989. gada aprīlī, 
sprāgstot televizoram. Par vācu sko-
lu savās atmiņās 2005. gadā stāsta 
Maiga Bērziņa: “Vācu skola bija ve-
cajā ambulancē (nodegušajā) pretīm 
klubam.” Austra Dzērve 2006. gadā 
stāsta: “Kad es biju nu kādi gadi seši 
(dzimusi 1916. g. R.V.), tad tur šimī 
galā bija veikals - patērētāju biedrī-
bas, nu tad tur ietaisīja skoliņu. Vā-
ciešiem pašiem bija sava skola.”

1939. gadā sakarā ar vācu tautī-
bas pilsoņu repatriāciju skola slēgta. 
1941.-1944. gadā, vācu laikā, skolas 
darbība daļēji tikusi atjaunota. Pēc 
kara ēkā atradās ambulance, dzīvok-
ļi, pilsētas dome. Pašlaik tur ir auto-
mašīnu stāvvieta.

Līgatnē dažus gadus darbojusies 
arodskola - FRA skola Nr. 2. Skola 
darbojusies no 1945. līdz 1948. ga-
dam pie Līgatnes papīrfabrikas, un 
tajā uzņemti zēni 16-18 gadu vecu-
mā, kuri sešu mēnešu laikā ieguvu-
ši kvalifikāciju - papīra rūpniecības 
strādnieks. Mācības notikušas fabri-
kā un Gaujas ielā 8, un Gaujas ielā 
7.

Ilgus gadus zināju tikai faktu, ka 
šāda skola bijusi. 2019. gada vasarā 
uz Līgatni ekskursijā bija atbraukusi 
Renāte Valle, kura atveda interesan-
tus vēstures materiālus no sava tēva 
Borisa Cīruļa un vectēva Ādolfa 
Cīruļa dzīves. Izrādās, ka Ādolfs 
Cīrulis (dzimis 1893. gadā) ir bijis 
Līgatnes papīrfabrikas galvenais 
grāmatvedis Rīgā Aldaru ielā 12, 
kur atradās fabrikas Rīgas kantoris, 
bet sakarā ar grāmatvedības pārcel-
šanu uz Līgatni turpinājis strādāt kā 
galvenais grāmatvedis no 1946. līdz 
1950. gadam. 

Reizē ar ģimeni uz Līgatni pār-
cēlies dēls Boriss Cīrulis (dzimis 
1917. gadā) un strādājis par FRA 
skolas Nr. 2. vecāko meistaru kā me-
todiskās daļas vadītājs speciālajos 
tehnoloģijas priekšmetos un padom-
ju darba tiesību jautājumos. No at-
vestajiem dokumentiem redzams, ka 
Boriss Cīrulis Līgatnē strādājis līdz 
1948. gada beigām. Šobrīd vairāk 
par FRA skolu Nr. 2 darbību neesmu 
uzzinājusi.

Tā pamazām un nemanot senie 
dokumenti un atmiņas sasniedz Lī-
gatni.

Nākamajā reizē turpināsim iepa-
zīt citas Līgatnes novada skolas.

Turpinājums sekos.

Līgatnes kultūras nams, aptieka, vidū Vācu skolas ēka. 
Foto no 20. gadsimta sākuma. Līgatnes fotoarhīvs. 

Spriņģu ciemā (Cēsu ielā 7) 1882. gadā tika 
atvērta Jaunķempju pagasta privātskola, 

darbojās līdz 1884. gadam. 
Rasmas Vanagas foto  
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Ejot mūzikas un mākslas taku Līgatnē

Līgatnes novada vidusskolas 5. klases skolēni sacensībās „Sporto visa klase”.

10. martā Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā notika tautasbumbas sacensības projekta „Sporto visa klase” 
ietvaros. Mūsu skolas 5. klases skolēni sīvā cīņā izcīnīja 2. vietu, tikai ar vienu punktu zaudējot Madonas pilsētas 
vidusskolai.

Paldies skolēniem par sportisku garu un spēju sakopot spēkus atbildīgos brīžos!
Beāte Kobilinska,

sporta skolotāja

Sporto visa klase

2018. gada beigās Līgatnes no-
vada vidusskolai tika piedāvāts pie-
dalīties projektā „Efektīvs enerģijas 
patēriņš izglītības iestādēs”, kuru 
īstenoja Vidzemes plānošanas re-
ģions sadarbībā ar programmu „EF-
FECT4 Buildings”. No Vidzemes 
reģiona projektā piedalījās 22 skolu 
komandas no 8 pašvaldībām, kuras 
tika sadalītas divās grupās atkarībā 
no tā, kas skolā tika taupīts – elek-
troenerģija un siltums vai tikai elek-
troenerģija. Mūsu skola piedalījās 
grupā, kas taupīja gan elektroener-
ģiju, gan siltumu, kā rezultātā tika 
ietaupīts 11,8% budžeta līdzekļu. 
Projektā ieguvām ceturto vietu, no 
godalgotās vietas atpaliekot tieši par 
1%. Pēc programmas nosacījumiem 
ietaupītos budžeta līdzekļus drīkst 
izmantot skolas vajadzībām enerģi-
jas patēriņa samazināšanai, un tāpēc 
kopā ar programmas īstenotājiem 
skolā tika nolemts, ka skola tiks pie 

Energoefektivitātes projekts Līgatnes novada vidusskolā noslēdzies

jaunām ārdurvīm.
Projektā tika iesaistīti visi 6. kla-

ses skolēni un viņu klases audzinā-
tāja Evija Veide, kuri pildīja Vidze-
mes plānošanas reģiona norādītos 
uzdevumus, mājasdarbus un sūtīja 
skolas skaitītāja rādījumus. Dalība 
šajā programmā bija interesanta, jo 
gada laikā skolēni noskaidroja, kā 
pie ikviena skolā nonāk siltums – 

SIA „Līgatnes komunālserviss” val-
des priekšsēdētāja Mārča Kalniņa 
uzraudzībā devās ekskursijā gan uz 
jauno, gan arī uz vēsturisko skolas 
siltummezglu, mērīja gaisa tempera-
tūru klasēs un gaiteņos, izzināja, kā 
skolā notiek vēdināšana, aprēķināja, 
kuras elektroiekārtas patērē vairāk 
elektroenerģiju, veidoja uzlīmes un 
atgādnes elektrības taupīšanai, kā 

arī pārraudzīja, vai, beidzoties mā-
cību stundām, izslēgtas elektroierī-
ces un aizvērti logi. Padarīto darbu 
atskaites konkrētos datumos bija jā-
nosūta programmas īstenošanas uz-
raudzītajiem, kuri savukārt skolām 
katru mēnesi izsūtīja interesantus, 
krāsainus, izzinošus metodiskos un 
mācību materiālus par energoefek-
tivitāti.

Ikviens noteikti priecājas par 
pienesumu, ka esam videi draudzī-
gāka skola, kā arī tagad nopietnāk 
tiek pārdomāts, kā tiek patērēti ener-
goresursi. Noteikti turpināsim iesāk-
to darbu!

Saiva Vītola,
Līgatnes novada vidusskolas 

direktore

Žetonu meklējumos
12. klases skolēni un viņu au-

dzinātāja ļoti vēlējās, lai šī gada že-
tonu pasākums būtu atšķirīgs, tāpēc 
ļoti priecājās, saņemot ielūgumu 
piedalīties spēlē „Žetonu meklēju-
mos”. Veicot dažādus uzdevumus 
un atšifrējot norādes, jaunieši kopā 
ar savu skolotāju ciemojās Amatu 
mājā, Zeit kompleksā un tūrisma 
informācijas centrā. Pārbaudījumus 
bija sagatavojuši arī skolasbiedri un 

skolas darbinieki. Lai saņemtu savu 
žetonu – piederības zīmi skolai –, 
svinīgajā noslēguma pasākumā div-
padsmitie salika īpašu puzli, kuras 
gabaliņi tika iegūti, pareizi atbildot 
uz jautājumiem un veicot dažādus 
uzdevumus.

Paldies visiem, kas šo dienu pa-
darīja interesantu! 

Aija Ziediņa,
12. klases skolēni un skolotāja

10. martā Līgatnes novada vidusskolā projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” ietvaros  notika pasākums „Uzzi-
ni jau tagad!”, ko realizēja biedrība „Multenkulten”

Pirmajā daļā skolēni noklausījās lekciju, kuras 
struktūra atklāja animācijas filmas izveides procesu, kas 
skolēniem ļāva uztvert animācijas veidošanas kopskatu, 
iepazīstoties ar dažādām profesijām animācijā. Lekciju 
papildināja grafiskais materiāls – fotoreportāža un ani-
mācijas filmu fragmenti, kas paskaidroja katras profesi-
jas specifiku.  Vizuālo materiālu papildināja stāstījums 
par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī   ne-
liels  stāstījums par konkrētu personu, kura raksturo šo 
profesiju un strādā Latvijā. Lekcijas laikā tika apskatītas 
Latvijas animācijas studijas, kurās strādā dažādās animā-
cijas tehnikās.

Otrajā nodarbības daļā skolēni četrās grupās strādāja 
darbnīcā, izveidojot īsu animācijas filmu. Darbnīcas laikā 
tika nodrošināta individuāla pieeja  skolēniem ar dažādu 
prasmju līmeni. 7. klases skolēni veica īpašu uzdevumu: 
veidoja animācijas filmu Oskara Vailda pasakai „Zvaig-
znes bērns”, ko pirms tam bija lasījuši literatūras stundās.

Noslēgumā izglītojamie uzzināja, kā  var veidot ani-
māciju mājas apstākļos. 

Ilga Gablika,
Karjeras konsultante

Līgatnes novada vidusskolas skolēni mācību vizītē Urdā.

Mācību vizīte „Urdā”

10. martā Eiropas Sociālā fon-
da projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 
„Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros Lī-
gatnes novada vidusskolas 1. – 3. 
klašu skolēni devās  mācību vizī-
tē uz ZAAO dabas un tehnoloģiju 
parku „Urda”. 

Mācību vizītes laikā notika 
praktiskā un pētnieciskā nodarbība 
„Ūdens”, kuras laikā skolēni darbo-
jās praktiskā nodarbībā laboratorijās, 
lai papildinātu zināšanas par šo cil-
vēkam svarīgo resursu. Nodarbību 
vadītāji bija sagatavojuši interesan-
tus uzdevumus par Latvijas upēm. 

Uzzini jau tagad!
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Dzīve Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā
Mācību darba process Līgat-

nes Mūzikas un mākslas skolā no 
2020. gada 13. marta līdz 2014. gada 
14. aprīlim turpināsies attālināti, kā 
tas noteikts 2020. gada 12. marta  
Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 
„Par ārkārtējas situācijas izsludinā-
šanu” Latvijā. Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs (LNKC) 2020. gada 
16. martā ir informējis Latvijas Mū-
zikas un mākslas skolas, ka, sākot no 
2020. gada 23. marta, mācību pro-
cess Latvijas mūzikas un mākslas 
skolās būtu organizējams attālināti, 
t.i., audzēkņiem būtu uzdodami pat-
stāvīgie darbi, kas veicami līdz no-
teiktam laikam, nodrošinot mācību 
plāna īstenošanu saskaņā ar mācību 
priekšmeta programmām. Mūsu gal-
venais uzdevums ir būt atbildīgiem 
pret sevi un citiem līdzcilvēkiem, 
ievērojot noteiktos koronavīrusa Co-
vid-19 izplatības ierobežošanas pasā-
kumus. Tāpat mums svarīgi apzināt 
attālinātas mācību procesa organizē-
šanas veidus, kurus mēs spētu īstenot 
iesaistoties visiem – skolotājiem, au-
dzēkņiem, vecākiem un skolas admi-
nistrācijai. Mēs esam bezprecedenta 
situācijā, tāpēc arī kopīgi soli pa 
solim risināsim un meklēsim veik-
smīgākos attālināta mācību procesa 
organizēšanas veidus. Raudzīsimies 
uz to labāko. Iespējams, ka šis ir pa-
teicīgs brīdis, lai muzicētu mājās, lai 
aizrautos ar mākslu, lai dažādas mū-
zikas un mākslas  izpausmes formas 
ieraudzītu no citas skatu prizmas, 
cita skatu punkta.

Vēlamies nedaudz atskatīties uz 
laika posmu līdz 2020. gada 13. mar-
tam. Gan audzēkņi, gan pedagogi un 
vecāki ir iesaistījušies aktivitātēs, 
kuras iekļautas mūsu 2019./2020. 
mācību gada darba plānā. Esam no 
sirds pateicīgi ikvienam, kurš gan ar 
palīdzīgu roku, gan ar labām domām 
ietekmē mūsu kopējā darba attīstību. 

Jāsaka, ka 2020. gada pirmie 
mācību un mācīšanās darba mēneši ir 
bijuši visnotaļ piesātināti, darbīgi un 
aktīvi. Vēlamies pateikties audzēk-
ņiem un skolotājiem, kuri skolas vār-
du ir izgaismojuši dažādos konkursos 
un ārpusstundu mācību koncertos. Ar 
gandarījumu un lepnumu vēlamies 
sveikt mūsu skolas audzēkni Rūdol-
fu Melni, kurš veiksmīgi pārstāvējis 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolu 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
organizētajā taustiņinstrumentu-
akordeona spēles valsts konkursā. 
Konkursa trešā un noslēdzošā kārta 
notika 2020. gada 12. un 13. februārī 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas sko-
lā. Pavisam sešās valsts  konkursa 
akordeona spēles  grupās no visas 
Latvijas piedalījās un savas izglītī-
bas iestādes pārstāvēja 85 jauni un 
talantīgi akordeona spēles censoņi. 
Rūdolfs pārstāvēja III konkursantu 
grupu, kurā savas tehniskās iemaņas, 
prasmes un muzikālās māksliniecis-
kās vērtības apliecināja 19 dalībnie-
ki. Rūdolfs ieguva godpilno 3. vietu, 
iegūstot 20,75 punktus no 25 iespē-
jamiem. Audzēknis konkursā atska-
ņoja J. S. Baha sarabandu un Sergeja 
Bredisa skaņdarbu „Uz skatuves”.  
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
administrācija sveic Rūdolfu Melni 
ar šiem panākumiem.  Milzīga patei-
cība skolotājai Vinetai Golubkovai, 
kura Rūdolfa talantu ir izauklējusi, 
slīpējusi un spodrinājusi gandrīz  ik 

mirkli, kopš jaunais mākslinieks uz-
sācis akordeona spēles gaitas.

Noslēdzies bērnu un jauniešu 
zīmējumu konkurss „Mana novada 
dārgakmens – jaunā būve “. Konkur-
su ar SIA „S.B.C.” atbalstu rīko ska-
tes „Gada labākā būve Latvijā 2019” 
organizatori. Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas vizuāli plastiskās  
nodaļas 5. klases audzēknis Rūdis 
Emīls Zelčs šajā konkursā ieguvis 
atzinību un skatītāju simpātiju. Pa-
visam konkursam bija pieteikts 421 
darbs no 41 izglītības iestādes. Rūdis 
Emīls Zelčs pārstāvēja 7. – 9. klašu 
vecuma  grupu un atzinību ieguva 
62 pieteikto darbu konkurencē. Pa-
teicība skolotājai Ievai Pastarei, kura 
virzīja audzēkņa darba tapšanu pavi-
sam interesantā, retāk sastopamā teh-
niskajā izpildījumā – puantilisma jeb 
punktēšanas tehnikā. Lepojamies un 
esam gandarīti par sasniegto.

Tāpat noslēgusies Latvijas Na-
cionālā kultūras centra organizētā 
valsts konkursa I kārta vizuāli plas-
tiskās mākslas izglītības programmā. 
Konkursa tēma šajā mācību  gadā 
ir „Tēls. Telpa. Scenogrāfija”. Kon-
kursa I kārta norisinājās skolā. I kār-
tas žūriju veidoja mākslas nodaļas 
skolotāji un pieaicināti, kompetenti 
scenogrāfijas speciālisti. Konkursa 
II kārtai tika izvirzīti trīs mākslas 
nodaļas audzēkņi – Estera Serkova, 
Evelīna Gulbe un Anna Leilande. 
Konkursa II kārtas norises laiks bija 
iecerēts 2020. gada 27. martā Valmie-
ras Dizaina un mākslas vidusskolā. 
Tomēr sakarā ar ārkārtējas situācijas 

izsludināšanu valstī II kārtas norise 
nu ir atcelta. Skolas administrācija 

Akordeona spēles valsts konkursa 3. vietas ieguvējs Rūdolfs Melnis un 
skolotāja Vineta Golubkova.

Līgatnes MMS stīgu kamerorķestris 27. februāra sadaudzības kobcertā Augšlīgatnes kultūras namā. 
Ievas Pastares foto.

Atzinību un skatītāju simpātijas ieguvušais Rūdolfa Emīla Zelča darbs 
konkursā „Mana novada dārgakmens – jaunā būve”.

ti noformētajiem darbiem. Sirsnīga 
pateicība  skolotājiem Ievai Pastarei, 
Ingūnai Briedei un Jurim Bindema-
nim,  kuri kopā ar audzēkņiem ne-
rimtīgi meklēja radošus risinājumus. 

2020. gada 27. februārī mēs 
kopā ar Sējas Mūzikas un mākslas 
skolu bijām un varējām būt klātesoši 
brīnišķīgā un jaukā draudzības kon-
certā Augšlīgatnes kultūras namā. 
Koncerta mērķis bija veicināt drau-
dzīgu, muzikālu un māksliniecisku 
kontaktu izveidošanu, pieredzes 
apmaiņu gan audzēkņu vidū, gan 
skolotāju pulkā, skatuves uzstāšanās 
kultūras un prasmju pilnveidošana, 
kā arī kopīga nākotnes ideju šķetinā-
šana. Koncerts bija jauki organizēts 
gan mākslinieciski saturiskā, gan 
arī praktiskās norises ziņā. Pirms 
un pēc koncerta visiem bija iespēja 
apskatīt, izvērtēt un baudīt mākslas 

nodaļas rīkoto valsts konkursa darbu 
I kārtas izstādi. Svinīgā gaisotnē tika 
pasniegti diplomi un pateicības raksti 
konkursa I kārtas laureātiem. Savu-
kārt koncertā muzicēja gan solisti, 
gan arī lielākas kolektīvās muzicēša-
nas apvienības no abām pārstāvēta-
jām skolām – Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas pūtēju orķestris And-
ra Muižnieka vadībā, stīgu kameror-
ķestris Ingrīdas Zumbergas un Reiņa 
Melnbārža vadībā,  koris Daces Bi-
cānes vadībā un Sējas Mūzikas un 

mākslas skolas apvienotais orķestris 
Annas Zvejnieces vadībā. Līga Ru-
ciņa rūpējās par koncerta program-
mas sastādīšanu un mākslinieciskā 
satura veidošanu, kā arī darbojās 
koncertmeistares lomā, ilustrējot un 
papildinot audzēkņu – solistu snie-
gumu. Liels prieks un gandarījums 
ir par solistiem Paulu Hamčanovsku 
(vijole), Saniju Poceviču ( flauta), 
Megiju Nikolu Barovsku (klavieres), 
Valteru Vasiļjevu (trombons), Miku 
Nežbortu (tuba), Viktoriju Gavari un 
Viktoriju Ustinovu (klavieres), mūzi-
kas studijas vokālo ansambli Daces 
Bicānes vadībā. Sakām lielu paldies 
Sējas Mūzikas un mākslas skolas 
direktorei  Ievai Lapšānei par jauko, 
profesionālo sadarbību un atsaucību. 
Koncerta noslēgumā muzicēja  ap-
vienotais Līgatnes un Sējas Mūzikas 
un mākslas skolas skolotāju ansamb-
lis, kurš atskaņoja ugunīgo, kaislīgo 
un ekspresīvo Astora Pjacollas skaņ-
darbu “Libertango”.

2020. gada 6. martā Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 
ar koncertprogrammu “Pavasari gai-
dot” viesojās sociālās aprūpes mājā 
“Gauja”. Šajā koncertā muzicēšanas 
iespēja tika dota galvenokārt jaunāko 
klašu audzēkņiem, lai viņi gūtu aiz-
vien nepieciešamo un neatsveramo 
pieredzi auditorijas priekšā. Koncertā 
muzicēja Rūdis Emīls Zelčs (trompe-
te), Samanta Līviņa (flauta), Emīlija 
Martinsone (čells), Imants Mārtiņš 
Kupčs (vijole), Melānija Gulbe (flau-
ta), Viktorija Gavare un Viktorija Us-
tinova (klavieres),  Madara Logina 
(klavieres), Mikus Nežborts (tuba), 
Aleksejs Mihļeņovs (eifonijs), Sofi-
ja Mironova (klavieres) un jaunāko 
klašu koris Daces Bicānes vadībā. 
Koncerta mākslinieciskās vadītājas 
Līga Ruciņa un Dace Bicāne kopā ar 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem radīja un izveidoja brī-
nišķīgu, iedvesmojošu un jauku  mu-
zikālo piedzīvojumu.

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas administrācija novēl ikvienam 
no mums atrast savu ceļu mūzikas un 
mākslas vērtību iedzīvināšanā un at-
tīstībā. Nav nozīmes, vai tā ir profe-
sionāla nodarbe, kaislīga aizraušanās 
un hobijs, vai mūzikas un mākslas 
vērtību vērotāja statuss. Svarīgi, lai 
šīs mūzikas un mākslas vērtības spēj 
papildināt mūsu ikdienu ar mums tik 
ļoti nepieciešamajām pozitīvajām 
emocijām. Vēl jo vairāk šajā brīdī, 
kad mums jābūt attālinātākiem un 
izolētākiem.

Kaspars Gulbis,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas direktors
izsaka pateicību visiem audzēkņiem 
par skaistajiem, radošajiem un skais-

Sakarā ar 2020. gada 12. marta Ministru kabineta grozījumiem rīkoju-
mā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka cen-
tralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2020. gada 
maiju.

Eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020. gada 12. 
līdz 15. maijam: 

angļu valodā rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā• 
mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā• 
krievu valodā rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā• 
mutvārdu daļa – 14. un 15. maijā• 

Izmaiņas mācību procesā Līgatnes novada 
vidusskolā no 16. marta līdz 14. aprīlim

Visa aktuālā informācija, kas 
saistīta ar VISC kompetencē eso-
šiem jautājumiem, tiks ievietota 
VISC vietnē: www.visc.gov.lv.

Aktuālā informācija Izglītības 
un zinātnes ministrijas interneta 
vietnē: www.izm.gov.lv

Informācija par epidemio-
loģisko situāciju valstī: Slimību 
profilakses un kontroles centra 
vietnē: www.spkc.gov.lv
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2020. gada 22. aprīlī

Iespiests: 
SIA „Erante”

Vairs skaistāku brīžu dzīvē nav,
Laime, ko gribēji, tagad ir tava,
Divi ceļi par vienu var kļūt,
Un divas sirdis vienotas būt.

Februārī Līgatnes novadā 

jāvārdu teica: 
Harijs un Oksana

Ero un Gunta Zeltīte
Rūdolfs un Laima

Sveicam jauno ģimeni!

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.

Februārī mūžībā aizgājuši
Guna Zīle – 7. februārī
Dainis Baumanis  – 8. februārī
Aleksansdrs Jevstjuškins – 
8. februārī
Aija Kupče – 19. februārī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Man krūtīs maza sirsniņa
Tā dziļi, dziļi apslēpta. 
Tuk, tuk tur sit mazs pulkstenīts.
Es vecāku mīlulīts.

Februārī  Līgatnes novadā 
reģistrēts viens zēns

Andris
Sirsnīgi sveicam vecākus 
un vecvecākus!

Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Cienījamie Rehabilitācijas centra „Līgatne” pacienti! 
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, 

PACIENTU APMEKLĒŠANA IR STINGRI AIZLIEGTA!
Pacientu, kurš ierodas uz rehabilitāciju, drīkst pavadīt tikai viena persona (tikai gadījumos, kad nepieciešams pavadonis).• 
Rehabilitācijas centrs strādā ierastajā režīmā.• 
Visas vizītes pie ārstiem notiek pēc plāna.• 
Rehabilitācijas centrā tiek nodrošināti augstākie medicīnas higiēnas standarti, jo mums rūp jūsu un mūsu veselība.• 
Aicinām jūs pievienoties higiēnu standartu ievērošanā – mazgāt un dezinfi cēt rokas uzreiz pēc ienākšanas centrā, kā arī pēc nepie-• 
ciešamības.
Ja gadījumā nejūtaties droši un nevarat apmeklēt rehabilitācijas centru, esat apslimis, ir paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas vai • 
citi slimības simptomi, zvaniet, un mēs piedāvāsim jums tuvāko, ērtāko laiku vizītei.
Ievērojiet 14 dienu karantīnu, ja esiet apmeklējuši kādu no valstīm, kurā ir augsts infi cēto skaits vai esat bijuši ciešā kontaktā ar • 
vīrusa Covid-19 saslimušajiem.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par sevi un saviem līdzcilvēkiem! Veselību Jums!
Rehabilitācijas centra „Līgatne” komanda

SIA „ZAAO”, ņemot vērā valstī izslu-
dināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobe-
žot vīrusa Covid-19 izplatību, ievieš savas 
darbības reģiona 20 EKO laukumos pakal-
pojumu sniegšanas ierobežojumus: 

EKO laukumos var nodot tikai •	
pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, 
polimēru, PET pudeles, metālu. Izlietotais 
iepakojums jānodod, ieturot distanci ar 
EKO laukuma pārzini.

Nav iespējama lielgabarīta, zaļo, •	
būvniecības atkritumu nodošana par mak-
su. Nav iespējams nodot riepas un sadzīvē 
radušos bīstamos atkritumus. Netiek no-
drošināta līgumu slēgšana un konsultāciju 
sniegšana, tai skaitā par dzeltenas krāsas 
maisu iegādi nešķirotu sadzīves atkritumu 
savākšanai. Limbažu EKO laukumā pār-
traukta taras pieņemšana.

BIG-BAG maisus klientiem, •	
kuriem ir līgums ar „ZAAO”, ir iespēja 
saņemt EKO laukumos, bet klientiem, 
kuriem līguma nav, izsniegšanas nepie-
ciešamība ir iepriekš telefoniski jāsaskaņo 
ar „ZAAO” Valmieras biroju pa tālruni 
29225862, vienojoties par to izsniegšanas 
vietu un laiku.

EKO laukums, kas atrodas reģio-•	
nālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā 
„Daibe”, nav pieejams privātpersonu ap-
meklējumam; juridiskām personām ap-
meklējums iepriekš jāsaskaņo pa tālruni 
28394140 (darba dienās darba laikā no 
plkst. 8.00 līdz 17.00). 

Jautājumu gadījumā saziņa ar „ZAAO” 
biroju darba dienās darba laikā pa tālr. 
64281250 un e-pastu zaao@zaao.lv. 

Vēlam visiem labu veselību un atbil-
dīgu rīcību!

Paziņojums 
EKO laukumu 
apmeklētājiemIr ieviests jauns tālruņa numurs – 8303, 

uz kuru turpmāk varēs zvanīt pacienti, lai 
pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 ana-
līžu veikšanai. Uz šo tālruni jāzvana tiem cil-
vēkiem, kuri ir atgriezušies no ārzemēm un ku-
riem 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādīju-
šies viegli saslimšanas simptomi (paaugstinā-
ta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī 
Slimību profi lakses un kontroles centra (SPKC) 
epidemiologu noteiktajām kontaktpersonām, 
kuras atrodas karantīnā un kurām 14 dienu lai-
kā ir parādījušies saslimšanas simptomi. Tāpat 
kā līdz šim, uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana tajos 
gadījumos, kad slimības simptomi ir smagi (ļoti 
augsta temperatūra, elpas trūkums). 

Tālruņa darbību nodrošinās Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). 
Atsevišķs tālruņa numurs ieviests, lai nenoslo-
gotu NMPD ārkārtas tālruni 113 un novērstu 
risku, ka to nevar sazvanīt cilvēki dzīvībai kri-
tiskās situācijās. Tiem pacientiem, kas jau ie-
priekš ir reģistrēti, zvanot uz 113, nav atkārtoti 
jāzvana uz jauno tālruņa numuru, jo viņiem 
katram atzvanīs individuāli un informēs par 
analīžu nodošanas laiku.   

Zvanus par laboratorisko izmeklējumu 
veikšanu uz jauno tālruņa numuru 8303 pie-
ņems katru dienu no pulksten 9.00 līdz 18.00. 
Svarīgi zināt – medicīniskas konsultācijas vai 
uzziņas par COVID-19 pa šo tālruni nesniegs, 
tas tikai reģistrēs pieteikumus uz analīzēm. 
Analīžu veikšana notiek rindas kārtībā, gaidī-
šanas laiks var būt diennakts vai nedaudz il-
gāk. Zvana brīdī pacientu informēs par analīžu 
veikšanas vietu un laiku. Aicinām iedzīvotājus 
būt saprotošiem, jo var būt situācijas, kad liela 
zvanu skaita dēļ savienojums ar 8303 nenotiek 
uzreiz, un ir jāuzgaida. 

Atgādinām, ka valsts apmaksātas analīzes 
veic arī E. Gulbja laboratorijā (Rīgā, Brīvības 
gatvē 366), iepriekš piesakoties pa tālruņa nu-

muru 67801112. 
Plašāka informācija par COVID-19, to-

starp arī padomi par karantīnu, pašizolēšanos 
un rīcību, kas pasargā no saslimšanas, pieejama 
Slimību profi lakses un kontroles centrs (SPKC) 
mājaslapā www.spkc.gov.lv. Tāpat jautājumu 
gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz SPKC infor-
matīvo tālruni 67387661. Uzziņas, individuālas 
konsultācijas SPKC informatīvā tālruņa darbi-
nieki sniedz darba dienās plkst. 8.30 – 21.00, 
bet brīvdienās plkst. 8.30 – 17.00. 

No 19. marta mainīts arī Ģimenes ārstu 
konsultatīvā tālruņa 66016001 darba laiks.  
Turpmāk tas strādās visu diennakti. Ģimenes 
ārstu konsultatīvā tālruņa mediķi iedzīvotājus 
telefoniski konsultē akūtu saslimšanu un trau-
mu gadījumos, kā arī hronisku slimību saasi-
nājuma brīžos. Šis ir medicīnisko konsultāciju 
tālrunis – informāciju par COVID-19 analī-
zēm vai citām uzziņām par COVID-19 ģime-
nes ārstu tālruņa mediķi nesniegs. 

NMPD uzver, ka dienesta uzdevums ir 
sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka dzīvība 
ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. Tāpēc 
uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana, ja cilvēks ir 
bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, 
gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadī-
jums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēk-
šņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, 
ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt 
par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir 
apdraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams 
sniegt nekavējoties un neatliekami. Aicinām 
neizmantot ārkārtas NMPD ārkārtas tālruni 
113, lai saņemtu uzziņas vai ieteikumus par 
COVID-19!  Būsim atbildīgi par tiem cilvē-
kiem, kuru dzīvība ir briesmās un tā jāglābj 
nekavējoties!  

Ilze Bukša, 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienesta Komunikācijas nodaļas vadītāja

SIA „Dinas Puhartes Doktorāts”
Iestādes kods: 421200002

SAISTĪBĀ AR COVID-19 VĪRUSA 
INFEKCIJU

DOKTORĀTA DARBALAIKS TIEK 
MAINĪTS LĪDZ

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS 
BEIGĀM.

Augšlīgatnes doktorāta darbalaiks:
Pirmdiena 8.00 – 16.00
Otrdiena 8.00 – 16.00
Trešdiena 8.00 – 16.00

Ceturtdiena 8.00 – 16.00
Piektdiena 8.00 – 16.00

TELEFONISKĀS KONSULTĀCIJAS 
– 64155583/ 29186898/ 29416828

JA VIEN IR IESPĒJA, 
VISU KĀRTOJAM TELEFONISKI!

JA ESI ATGRIEZIES NO VĪRUSA 
SKARTAJĀM ZONĀM,

IEVĒRO 14 DIENU KARANTĪNU!

Turpmāk COVID-19 analīžu 
veikšanai pacientiem ar viegliem 

saslimšanas simptomiem jāzvana uz 
jaunizveidotu NMPD tālruni 8303

tālr. 8303 Saistībā ar Covid-19 vīrusa • 
izplatību Augšlīgatnes doktorātā 
plānveida analīzes līdz ārkārtējās 
situācijas beigām netiks ņemtas! 
Akūtā situācijā lūdzam sazināties • 
ar savu ģimenes ārstu.

PALIEC MĀJĀS!


