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Laimīgā 
zeme

Iešūpo, iešūpo, iešūpo
Un palaid savu dvēseli 

lidojumā,
Gaišā, cerīgā, bezbēdīgā 

lidojumā,
Pretim saulainai dienai, 

skanīgam vējam,
Pretim savai bezrūpībai!

Šī ir Tava bezbēdīgā diena, 
Dzīvo tajā un lido!

Lido gaiši, virs mākoņiem 
lido,

Vienkārši lido!    
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Liene Birne

Aija Ziediņa
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja 

Īpaši sveicieni 
Veltai Leontīnai Beķerei

viņas dižajā 100 gadu jubilejā, kuru tā svinēs 16. februārī.

Janvāra beigās piedalījos Eiropas 
Savienības Erasmus+ projekta 
kursos Somijā, Joensū pilsētā. 
Šie bija jau otrie pedagoģiskā 
personāla kursi Līgatnes novada 
vidusskolas realizētā projekta 
ietvaros. Kursu tēma “Somijas 
un Eiropas izglītības sistēmas” 
tika izvēlēta tādēļ, ka jau gadiem 
dzirdam, ka Somijas skolēni 
gūst vienus no visaugstākajiem 
rezultātiem starptautiskajos 
pētījumos un Somijas izglītības 
sistēma ir labākā pasaulē. Kāds 
tad ir šis Somijas veiksmes 
stāsta noslēpums? To uzzināt 
bijām ieradušies 19 skolotāji 
no Itālijas, Grieķijas, Vācijas, 
Polijas, Slovēnijas un, protams, no Latvijas. 
Dažās aktivitātēs mums pievienojās arī 
turku skolotāju grupa. 

Šīs nedēļas laikā apmeklējām trīs ļoti 
moderni aprīkotas skolas Joensū reģionā, un 
ikvienā no tām tika runāts par uzticēšanos 
un ticēšanu. “Mēs ticam, ka ikviena skola 
Somijā ir laba skola. Vecāki tic, ka bērnam 
vislabākā skola ir tā, kas atrodas vistuvāk 
mājām. Skolotāji tic, ka vecāki nogādās 
bērnu skolā, bet, ja bērnam pašam jāiet 

2 km līdz skolai, tad ar viņu nekas slikts 
nenotiks.” Visi uzticas viens otram! Taču 
arī Somijā šobrīd notiek izglītības reforma 
un 2020. gada pavasarī diplomus saņems 

pirmie šīs reformas “rezultāti”. Kāpēc 
reforma, ja rezultāti ir tik labi? Un atbilde 
bija - jo pasaule mainās! 

Protams, katrs kursu dalībnieks stāstīja 
arī par savu skolu un izglītības sistēmu 
valstī. Diskutējām par iekļaujošo izglītību 
un skolu psihologu un sociālo darbinieku 
lomu, par to, kā izvairīties no priekšlaicīgas 
mācību pamešanas. 

“Mazāk ir vairāk!” ir viens no Somijas 
izglītības moto. Tāpēc arī sākumskolas 
skolēniem ir tikai četras stundas dienā, bet 

devītklasniekiem - sešas. Tāpēc arī netiek 
uzdoti mājasdarbi (ja nu vienīgi 10 minūtes 
kādu dienu). Tāpēc arī dzimtās valodas 
skolotāju slodze nedēļā ir 16 stundas, bet 

matemātikas skolotājiem - 21 
stunda. Vairākkārt tika uzsvērts, 
ka Somijā skolotāji ir bērna, 
nevis birokrātijas dēļ.  Arī 
otrgadnieki ir iespējami, gan 
tikai pirmajā un otrajā klasē. Un 
liecībā 10 ballu sistēmā pirmā 
atzīme ir par uzvedību. Un, 
protams, bezmaksas pusdienas 
visiem skolēniem - garšīgākās 
pusdienas pasaulē! Dzirdot šādu 
lozungu, sapratām, ka arī mums 
tās jānogaršo un, samaksājuši 
5.40 eiro, devāmies tās baudīt... 
abas ar slovēņu kolēģi pirmās 
atzinām, ka ēdināšana mūsu 

skolās krietni pārspēj šeit izmēģināto.
Joensū dažus rītus bija pat -26 grādi, 

taču tas nebūt netraucēja skolēnus pirms 
nodarbībām rotaļāties ārā. Kad kopā ar 
kolēģi no Mālpils vidusskolas stāstījām, 
ka Latvijā bērni drīkstētu pat neierasties uz 
stundām, somu jaunieši to uztvēra kā joku.

Erasmus+ projekta kursi Somijā
Mazāk ir vairāk!

Līgatnes novadā kopš 2018. gada 
iesākta vērienīga novada izglītības 
sistēmas reforma, lai veidotu 
konkurētspējīgu un mūsdienīgu 
izglītības vidi. Izmaiņas, lai nodrošinātu 
kvalitatīvu izglītību, notikušas Līgatnes 
novada vispārizglītojošās izglītības 
iestādēs – Līgatnes novada vidusskola 
strādā vienā ēkā, tāpat arī Augšlīgatnes 
pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi” 
un Līgatnes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde, veiksmīgi darbu 
uzsākusi un labas vecāku atsauksmes 
saņēmusi Augšlīgatnes Jaunā 
sākumskola.

 2018. gada 23. augustā tika izveidota 
Līgatnes novada Izglītības padome. 
Tajā darbojas visu Līgatnes novada 
izglītības sistēmā iesaistīto iestāžu 
vadītāji, darbam tiek piesaistīti arī 
izglītības jomas eksperti. Izglītības 
padome, gluži kā “lielisks lietussargs”, 
nodrošina sadarbību izglītības 
jautājumu risināšanā.

Izglītības padome, veicot esošās 
situācijas vērtējumu, faktoloģisko 
analīzi, izvirzīja skaidru redzējumu 
izglītības attīstībai Līgatnē, kas balstīts 
uz trīs pamatvērtībām – attieksme, 
drošība un personīgās izaugsmes 
iespējas. Tā kā padomē kopīgi 
darbojas Līgatnes novada izglītības 
sistēmā iesaistīto iestāžu vadītāji un 
metodiķi, tiek nodrošināta informācijas 
apmaiņa par konkrētu izglītojamo 

spējām un vajadzībām, kopīgi tiek 
risinātas problēmsituācijas  un 
veiksmīgāk var attīstīt izglītojamo 

individuālos talantus. Padome izstrādā 
priekšlikumus saistībā ar izglītības 
funkciju nodrošināšanu un virza tālāk 
mērķu sasniegšanai Līgatnes novada 
domē.

Kā vērtīgs ieguldījums ir pieņemtais 
Līgatnes novada izglītības sistēmas 
darbinieku Ētikas un vērtību kodekss, 
kurš palīdzēs stiprināt kopības garu, 
veidot atvērtu, labvēlīgu, cieņas un 
atbildības pilnu darba vidi ikvienā 
Līgatnes novada izglītības sistēmas 
iestādē.

Izglītības padomes ietvaros darbojas 
sākumskolas skolotāju metodiskā 
apvienība Līgatnes novadā, kurā ietilpst 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
sākumskolas skolotāji un pirmsskolas 
izglītības iestāžu 5, 6 – gadīgo 
izglītojamo pedagogi.

Pavisam drīz, februārī, Izglītības 
padome sāks darbu pie Līgatnes 
novada izglītības stratēģijas izveides, 
lai iedzīvinātu vērtības savā ikdienas 
darbā un precizētu, ko nozīmē 
“kvalitatīva izglītība” ikvienā izglītības 
sistēmā iesaistītajā iestādē.

Līgatnes novada Izglītības padome 
kopīgi ar izglītības jomas ekspertiem 
strādā, lai izveidotu mācību satura 
un pieejas mācībām vienotu sistēmu 
un pēctecību visās bērnu un jauniešu 
formālās un neformālās izglītības 
pakāpēs. 

Izglītības padome 
Līgatnes novadā

Dace Bērziņa 
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Ir tādas dienas,
Kuras skaistākas par citām.. 

Dienas, kurās asaras pāraug prieka asarās, 
Sāpes pāraug vieglos smieklos. 

Dienas, kurās pat ziemas aukstais vējš silda.. 
Un šī ir viena no tām īpašajām dienām – 

Tā ir un būs Tava diena, 
kad saule spīd spožāk 

par visām zvaigznēm debesīs...

Paldies par jubilāres foto Ditai un Kristam.

Skolotāji Koli nacionālajā parkā Somijā. Lotas Rati foto 
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23. janvārī, 109 dienas kopš Saeimas vēlēšanām, Latvijā beidzot tika 
izveidota valdība, kas vēsturē ieies kā Krišjāņa Kariņa ministru kabinets. 
Šis bijis viens no ilgākajiem un sarežģītākajiem valdības veidošanas 
procesiem Latvijas vēsturē un ilgākais kopš neatkarības atjaunošanas 
1990. gadā. Man politikas vērošana ir ne tikai vaļasprieks, bet arī ikdienas 
darbs. Jau nākamajās dienās pēc Saeimas vēlēšanām bija skaidrs, ka 
process ievilksies un var novest pat līdz ārkārtas vēlēšanām. Saeimas 
sastāvs ir ne tikai sadrumstalots, bet 66 deputāti ir bez parlamentārās 
un daudzi pat bez politiskās pieredzes. Tāpat svarīgi, ka priekšvēlēšanu 
cīņās masveidā tika izmantots populisms un konkurentu nomelnošana, 
kas apgrūtina turpmāko sadarbību.

Šai nelielā izklāstā vēlos dalīties ar savām domām par politisko 
profesionalitāti un jauno valdības vadītāju Krišjāni Kariņu. 

Neapšaubot sabiedrības tiesības godīgās vēlēšanās lemt par valsts 
pārvaldes priekšstāvjiem, kas, nenoliedzami, ir svarīgs demokrātijas 
stūrakmens, aizvien biežāk aizdomājos par vidi un saistītajiem apstākļiem. 
Cik patiesa ir paša vēlētāja izvēle, viņa zināšanas, spēja raudzīties uz 
kopsakarībām, un cik lielā mērā šo izvēli iespaido informatīvā telpa, 
nekautrēšos teikt – prātu zombēšana?  Diemžēl pēdējo gadu notikumi 
daudzās demokrātijās rāda, ka informatīvās telpas ietekme gūst 
virsroku. To nekautrēdamies izmanto populisti, visbiežāk ar politiku 
iepriekš nesaistītas personas, kuru mērķis iegūt varu, lai.... Un šeit jāliek 
daudzpunkte, jo sazīmēt prātā un domās leiputriju, ko iebarot vēlētāju 
prātos, nav viens un tas pats, kas strādāt realitātē. 

Par politiķiem bieži izsakāmies – aizsēdējušies, vecie krabji u.t.t. 
Un zināma daļa patiesības šais apgalvojumos ir, jo katrs darbs ar laiku 
ievelk zināmā rutīnā, un tad tikai no paša ir atkarīgs, vai spēs atrast 
impulsus jauniem izaicinājumiem, vai jāmaina ierastā vide pret citu. 
Lielisku skaidrojumu šai patiesībai savā grāmatā “Mans uzņēmēja kods” 
aprakstījis uzņēmējs Uldis Pīlēns. Šis viņa pieredzes stāsts, kad lielas 
kompānijas izveidotājs aiziet no operatīvās vadības, mums daudz māca 
un pasaka priekšā, kā rīkoties vienā vai citā dzīves situācijā. Noteikti 
iesaku šo grāmatu izlasīt!

Tomēr, lai cik tas daudziem liktos vienkārši, politika ir ne tikai spēja 
pareizā secībā sarindot vārdus, bet nopietna profesija, kurā veiksmīgam 
darbam papildus akadēmiskajām zināšanām ir nepieciešama liela 
pieredze. Un tieši šo kompetenču trūkums bija acīmredzams 13. Saeimas 
valdības veidošanas procesā. Tādēļ jaunās valdības veidošanas process 
ievilkās vairāk nekā simts dienas. Un, manuprāt, apsveicama bija Valsts 
Prezidenta rīcība, dodot iespēju jaunajiem spēkiem, gan tāpēc, lai tie 
paši pārliecinātos par savu spēju, gan arī, lai dotu signālu sabiedrībai, ka 
brīnumi nenotiek un pret vēlēšanām jāattiecas ar lielu atbildību.

Vai Krišjāņa Kariņa aicināšana veidot valdību bija likumsakarība? 
Domāju, ka šādu vai līdzīgu scenāriju varēja paredzēt, jau aplūkojot 
jaunās Saeimas vēlēšanu rezultātus. Pasaulē neatrast daudz piemēru, 
kad valdības veidošana tiek uzticēta mazākajai parlamenta frakcijai. 
Tāpat neizdosies atrast daudz piemērus, kad demokrātiskās vēlēšanās 
66% mandātu iegūst iepriekš ar politiku nesaistīti cilvēki. Un rezultāts 
apliecina, ka politika nav spēlēšanās smilšu kastē un politiķiem tāpat kā 
vairumam citu profesiju pārstāvjiem zināšanas un profesionālā pieredze 
ir svarīgs priekšnoteikums labu rezultātu sasniegšanai.

Ar Kariņa kungu esam personīgi pazīstami kopš 2005. gada. Viņš 
vairākas reizes ir viesojies Līgatnē. Esam apsprieduši un virzījuši 
daudzas iniciatīvas, un Krišjāni esmu iepazinis kā principiālu Latvijas 
patriotu un savā attieksmē latvisku godavīru. Uzskatu, ka Krišjānis 
Kariņš ir starptautiskas klases augstākās raudzes politiķis, un nebaidīšos 
teikt, ka mūsdienās nevienu Latvijas valdību nav vadījis tik augsta 
līmeņa profesionālis. Viennozīmīgi, Latvijai šis ir liels ieguvums, bet, vai 
pratīsim to izmantot ilgtermiņā, tas ir jautājums, uz kuru kā sabiedrība 
varam atbildēt tikai visi kopā.

Krišjānis Kariņš nāk no Saeimā vismazāk pārstāvētās frakcijas 
“Vienotība”, kurai ir tikai astoņi mandāti. Tātad “ar spēku” nekas nav 
panākams. Tai pašā laikā Kariņa kungam piemīt kāda Latvijas politikai 
neierasta rakstura un vadības iezīme – viņš uztic vadītājiem (ministriem) 
strādāt. Acīgāki politikas vērotāji būs pamanījuši, ka sarunās ar medijiem 
Kariņa kungs praktiski vienmēr atbild, ka jautājumu ir uzticējis 
konkrētam ministram, kuram jānāk ar savu redzējumu un risinājuma 
priekšlikumiem. Šis ir pilnīgi cita līmeņa komandas vadības modelis, kas 
atšķiras no ierastā, kad visu rūpi uzņemas valdības vadītājs (pārmantots 
no totalitārisma vadonības). Nopietnā biznesa vidē (kādu apraksta arī U. 
Pīlēns) un demokrātiskā politikā tas nav nekas neparasts. Zinot, ka Kariņa 
kungs akadēmiski izglītojies ASV, šis stils ir saprotams – katrā procesā 
iesaistītā godprātīga individuālā iniciatīva un atbildība ir komandas 
sasniegumu pamats. 

Šķietami lieliski, ka valsts galvenajā izpildinstitūcijā, Ministru kabinetā, 
tiek ieviesta progresīva pārvaldes filozofija. Bažas rada atsevišķu 
ministru politiski profesionālā spēja šādu filozofiju nest ierēdniecībā un 
ierēdņu vēlme izrādīt iniciatīvu. Tieši katra individuālā iniciatīva ir tas, 
ko sagaida valdības vadītājs. Bet diemžēl valsts pārvaldē ierēdniecības 
individuālā iniciatīva daudzu gadu gaitā tikusi mērķtiecīgi grauta. Tādēļ 
valdības vadītajam vieglas dienas neredzu, bet ceru, ka Kariņa kunga 
uzņēmība un godīgā attieksme ļaus situāciju mainīt.

Manī dzīvo pārliecība, ka visa pēdējo pāris gadu epopeja gan saistībā 
ar populisma uzplaukumu, gan tā straujo norietu un atsevišķu personu 
dzīšanos pēc varas, kā rezultātā pāris mēnešu laikā tie zaudējuši visu 
iepriekšējā dzīvē sasniegto, kā arī pilnīgi nesaprotamie vēlēšanu rezultāti 
un 109 dienu ilgās “vēlēšanu paģiras” daudziem ir atvērušas acis 
paskatīties uz lietu patieso kārtību. Manī dzīvo pārliecība, ka Latvija 
beidzot spēs saņemties un daudz straujākiem soļiem dosies tai virzienā, 
kur nav leiputrija, bet normāla, ar godīgu darbu vairota labklājība.

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Ar godīgu darbu vairota labklājība

       APSTIPRINĀTI 
ar Līgatnes novada domes 

  2018. gada 27. decembra sēdes 
lēmumu 

(protokols Nr. 18, 6. §)
     

Līgatnes novada domes 2018. gada 27. decembra 
saistošie noteikumi Nr. 18/18

“Grozījumi Līgatnes novada domes 2016. gada 
24. marta saistošajos noteikumos Nr. 16/5 “ Par 
izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem 

Līgatnes novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43. panta 
trešo daļu

    Izdarīt šādus grozījumus Līgatnes novada domes 
2016. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 16/5 
“Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem 
Līgatnes novadā”:

1. Izteikt I sadaļas “Vispārīgie jautājumi” 1. punktu, 
papildinot to, šādā redakcijā:

“1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – 
noteikumi) nosaka kārtību un apmēru, kādā Līgatnes 
novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) kompensē 
braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuri mācās 
Līgatnes novada vispārizglītojošajās izglītības 
iestādēs, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk 
– izglītības iestāde) un apmeklē interešu izglītības 
pulciņus/nodarbības Līgatnes novada Sporta centrā”.

2. Izteikt I sadaļas “Vispārīgie jautājumi” 3. punktu, 

papildinot ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. izglītojamā nokļūšana ar sabiedrisko transportu 

uz interešu izglītības pulciņiem/nodarbībām Līgatnes 
novada Sporta centrā”.

3. Izteikt II sadaļas “Braukšanas izdevumu 
kompensēšanas apjoms” 6. punkta  6.2. apakšpunktu  
šādā redakcijā:

“6.2. noteikumu 3.1. un 3.3. punktā minētajām 
personām nodrošinot abonementa karšu piešķiršanu 
reģionālas nozīmes maršrutu autobusos (Pielikums 
Nr. 4)”.

4. Izteikt III sadaļas “Braukšanas izdevumu 
kompensēšanas kārtība” 9. punkta 9.11. apakšpunktu  
šādā redakcijā:

“9.11. izglītības iestādes vai Sporta centra vadītājs 
sagatavo pieteikumu (Pielikums līgumam par 
skolēnu pārvadājumu kārtību ar reģionālas nozīmes 
pārvadātāju) skolēnu abonementa karšu saņemšanai, 
norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, mācību gadu, maršrutu saskaņā ar likumiskā 
pārstāvja iesniegumiem (Pielikums Nr. 4) un iesniedz 
pašvaldībā saskaņošanai”.

5. Papildināt saistošo noteikumu Pielikumu Nr. 1 
un Pielikumu Nr. 2 ar teikumu šādā redakcijā:

 “Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei 
izglītojamā braukšanas maksas atvieglojuma 
piemērošanai”. 

6. Papildināt saistošo noteikumu Pielikumu Nr. 4 ar 
vārdiem “Līgatnes novada Sporta centrs”. 

 

Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, 
Līgatnes novadā” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Līgatnes novada dome 2018. gada 27. decembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par Līgatnes novada domes 2018. gada 
27. decembra saistošo noteikumu Nr. 18/17 “Lokālplānojums zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes 
novadā” apstiprināšanu” (protokols Nr. 18,1.§) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 18/17 “Lokālplānojums 
zemes vienībai Ainavu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā”.

Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 18/18
“Grozījumi Līgatnes novada domes 2016. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr. 16/5 “Par izglītojamo 

braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A. Šteins

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada 24. janvāra sēdē
(protokols Nr.1,3.§)

Līgatnes novada domes 2019. gada 24. janvāra 
saistošie noteikumi Nr. 19/1

„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009.
gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 

„Līgatnes pašvaldības nolikums””
      Izdoti saskaņā ar likuma

   “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu 

Izdarīt  Līgatnes novada domes 2009. gada 14. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Līgatnes 
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

1. Svītrot 5.2.2.punktu.
2. Papildināt ar 5.2.6.punktu un 5.2.7.punktu šādā 

redakcijā:
“5.2.6. Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde 

“Zvaniņi”.
5.2.7. Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestāde.” 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins

1. Grozījumu 
nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta raksturojums

3. Informācija par plānoto 
grozījumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

4. Informācija par plānoto 
grozījumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādi noteica nepieciešamība pieņemt vienotu kārtību (t.sk. 
apmēru), kādā tiks segti transporta izdevumi izglītojamajiem Līgatnes novada izglītības 
iestādēs.
Grozījumi nepieciešami, jo:
1. 2018. gada 1. septembrī Līgatnes novadā darbu uzsāka Augšlīgatnes Jaunā 
sākumskola, līdz ar to Līgatnes novadā ir 2 vispārizglītojošās izglītības iestādes.
2. Izglītības likuma 17. panta “Pašvaldību kompetence izglītībā” 1. punktā minēts, 
ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt 
ārpusstundu pasākumus, pašvaldībai būtu jāatbalsta izglītojamie, kuri apmeklē interešu 
izglītības norises ārpus skolas arī Līgatnes novada Sporta centrā.
3.  2016. gada 1. septembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 16/5 “Par izglītojamo 
braukšanas maksas atvieglojumiem” pievienotajos pielikumos Nr. 1., 2., 4. atbilstoši 
2018. gada 21. jūnija “Fizisko personu datu apstrādes likums” 25. panta 1. punktam 
par datu apstrādes vispārīgajiem noteikumiem jāpievieno atsauces par fizisko personu 
datu apstrādi.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Līgatnes novada pašvaldība sedz transporta 
izdevumus izglītojamajiem, kuri mācās vai apmeklē Līgatnes novada vispārizglītojošās 
un profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 
3. marta noteikumiem Nr. 153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” pašvaldības 
saistošajos noteikumos ir paplašināta mērķgrupa un palielināts noteiktais transporta 
izdevumu apmaksas apmērs izglītojamajiem, kuri mācās vai apmeklē Līgatnes novada 
vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības 
pulciņus/nodarbības Līgatnes novada Sporta centrā.

Saistošo noteikumu grozījumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
un/vai jaunas štata vietas. Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama, 
ņemot vērā, ka Līgatnes novada pašvaldība līdz šim ir veikusi transporta izdevumu 
kompensēšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības 2009. 
gada domes lēmumu.

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais 
regulējums, ir Līgatnes novada pašvaldības vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu izglītojamie un viņu vecāki.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.
Saistošo noteikumu grozījumi tiks publicēti Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.
lv.

Saistošo noteikumu grozījumu projekts un paskaidrojuma raksts pieejams Līgatnes 
novada domē.   



2019. gada FEBRUĀRIS LĪGATNES NOVADA ZIŅAS 3

Līgatnes novadā nule ieviestas 
pārmaiņas pirmsskolas izglītības iestāžu 
organizācijā. Augšlīgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādi “Zvaniņus” nu vada 
ilggadējā Līgatnes bērnudārza direktore 
Gunita Liepiņa, bet Līgatnes pilsētā 
par bērnudārza vadītāju kļuvusi Zane 
Kalniņa, kurai šī ir pirmā un vienīgā 
pastāvīgā darbavieta. Uzaicinājām jauno 
vadītāju uz sarunu par viņas darba 
gaitām un nākotnes iecerēm. 

Tu, dzimusi līgatniete, pati esi 
apmeklējusi šo bērnudārzu, un ar to 
saistītas arī tavas darba gaitas. 

Jā. Šis ir mans bērnudārzs. Un, ja 
neskaita dažādus kultūras projektus, 
kuros esmu darbojusies, šī ir mana 
pirmā nopietnā darbavieta.

Atgriešanās droši vien nozīmē, ka 
Tev šeit kā bērnam patika? Kādas 
ir Tavas atmiņas par bērnudārzu: 
priecīgie vai skumjie brīži, kas 
šeit piedzīvoti? Un kā, pēc Tavām 
domām, bērndārznieka ikdiena kopš 
tā laika mainījusies? 

Atšķirības ir būtiskas. Sākot ar 
to, ka šobrīd ir obligātā apmācība 
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem 
bērniem. Tolaik arī bija nodarbības, 
bet tik nopietnas sagatavošanas skolai, 
kāda tā ir šobrīd, nebija. Es gan pati 
četru gadu vecumā iemācījos lasīt, 
neskatoties uz to, ka tā nebija obligāta 
prasība. Šis laiks atmiņā ir palicis jauks 
un saulains. Tolaik bērnudārzā pastāvīgi 
strādāja arī medmāsa. Atmiņā palikušas 
“kalnu saulītes” un dīvainās brilles, kas 
joprojām saglabājušās, un bērniem par 
tām ir liels brīnums. 

Vai atceries arī kādas palaidnības, 
kurās tagad drīkst atzīties? 

Es biju kluss bērns. Vienpate. Tāds 
negadījums, ko atceros - es bērnudārzā 
pārsitu aci. Par to man piemiņai joprojām 
ir rēta.

Tev ir arī metodiķes pieredze. Vai, 
tavuprāt, prasības par to, kas bērnam 
jāprot, aizejot uz skolu - gan lasīt, gan 
arī jau rakstīt un mazliet rēķināt - ir 
pamatotas? Vai tas nav par sarežģītu? Ir 
dzirdēti dažādi viedokļi.

Tas, protams, ir individuāli un atkarīgs no 
bērna, bet man šķiet, ka mēs viņus drusciņ 
steidzinām izaugt. Viņiem ir jāļauj vairāk 
rotaļāties un būt bērniem, nevis jāsēdina 
pie galda, lai rakstītu burtus, kas nav nemaz 
tik viegli, jo pirksti vēl tik labi neklausa.

Līdz ar to jautājums, kādas ir tavas 
domas par sešgadīgajiem, kam jāsāk 
skolas gaitas? Vai vairums bērnu šajā 
vecumā ir gatavi skolai? Vai arī tas ir 
diskutabls jautājums? 

Jautājums, vai skolas ir gatavas šiem 
bērniem. Sešgadniekam tomēr nepieciešama 
cita pieeja. Arī rotaļas. Skaidrs, ka 
sešgadnieku nevar iesēdināt skolas solā 
un prasīt mierīgi nosēdēt. Bet šobrīd mēs 
no tā vispār atkāpjamies. Tas, manuprāt, 
ir ļoti pozitīvi. Es atbalstu jauno pieeju, jo 
bērni šodien ir citādi: daudz aktīvāki un 
kustīgāki, un to nedrīkst ignorēt.

Vai jūsos, metodiķos un praktiķos, 
ieklausās, kad tiek lemts par prasībām 
un jauno pieeju? 

Neesmu bijusi tik tuva šiem procesiem, 
lai pateiktu, bet novada līmenī, protams, 
ieklausās. Mēs ļoti labi savstarpēji 
sadarbojamies arī ar skolām. Politika ir 
politika. Tur bieži vien viss atkarīgs no 
ministra, kurš nāk ar jaunām idejām.

Tas droši vien ir grūti. Arī tagad 
jaunā ministre par sešgadīgajiem 
jau izteikusies mazliet citādi nekā 
iepriekšējās nostādnēs. 

Jā, protams. Strādāt neskaidrā vidē, 

kad nezini, kas būs rīt, nenoliedzami ir 
izaicinājums.

Pastāsti, kā tu nonāci darbā 
bērnudārzā? Vai tā bija izsapņota 
bērnības profesija? Vai nejaušība? 

Tas ir interesants stāsts. Man nemūžam 
nenāca prātā, ka strādāšu bērnudārzā. 
Ņemot vērā to, kā pagāja mana bērnība, 
ka mans tētis un mamma ir bijuši saistīti 
ar Līgatnes kultūras dzīvi... No sešu gadu 
vecuma dziedāju “Pekšņos”. Koncerts pēc 

koncerta - tā pagāja visa mana bērnība līdz 
apmēram deviņpadsmit gadu vecumam. 
Likās, ka loģisks solis būtu mācīties 
tālāk. Tā es mēģināju stāties aktieros, bet 
neizdevās. Šobrīd domāju - labi, ka tā. 
Īsu brīdi mācījos režiju, pēc tam sekoja 
mūzikas menedžmenta studijas Rīgas Doma 
kora skolā. Mans kursabiedrs bija ģitārists 
Mārcis Auziņš. Mums bija ļoti jauks kurss, 
kurā bija septiņi puiši un es - vienīgā 
meitene. Studijās guvu vērtīgu pieredzi, ko 
izmantoju arī šobrīd. Pēc studijām apgūtajā 
profesijā nebija viegli atrast darbu. Tā kādu 
laiku meklēju darbu, līdz man piedāvāja 
strādāt šeit.

Par audzinātāju? 
Nē!  Tad man vēl nebija pedagoģiskās 

izglītības. Sāku strādāt virtuvē par pavāra 
palīgu. Mizoju kartupeļus, mazgāju 
traukus. Vēlāk piestrādāju arī par apkopēju. 
Tagad lepojos, ka man bijusi iespēja tīrīt 
visskaistāko bērnudārzu Latvijā.

Mums ar Gunitu Liepiņu tolaik bija 
ļoti labs meiteņu ansamblis, ar kuru 
piedalījāmies un guvām labus panākumus 
vairākos konkursos. Gunita pamanīja, ka 
es ļoti labi satieku ar bērniem un teica, lai 
eju mācīties, jo bērnudārzā būs vajadzīgs 
sporta skolotājs. Tā es iestājos divgadīgajā 
programmā ar domu, ka man ar to pilnīgi 
pietiks. Sāku strādāt šeit par sporta 
skolotāju, bet apetīte rodas ēdot.

Tas acīmredzot ir stāsts par satikšanos, 
par to, kā mūsu dzīvē ienāk cilvēki, kuriem 
jāienāk. Klausoties kursabiedru stāstos 
par viņu bērnudārziem, sapratu, ka mūsu 
bērnudārzs ir īpašs, un, protams, es par to 
stāstīju ar lepnumu. Tā mana kursa darba 
vadītāja jautāja, vai nevēlos rakstīt par 
mūsu bērnudārza vēsturi. Piekritu. Sāku 
pētīt bērnudārza vēsturi un  sapratu, ka 
ar diviem gadiem nepietiks. Tā izlēmu 

mācīties tālāk bakalaura programmā, kur 
pētīju bērnudārza vēsturi jau citā līmenī. 

Reizēm aizdomājos, kāpēc mani un 
bērnudārza ceļi ir krustojušies. Es taču 
vēlējos savu dzīvi saistīt ar kultūru, bet, 
pateicoties bērnudārza vēstures izpētei, 
es šo piesaisti atradu. Caur bērnudārza 
vēstures pētniecību es arī sapratu, cik mēs 
esam unikāli: ar pedagoģisko pieredzi, 
darbiniekiem, vidi un apkārtni. Ikdienā 
reizēm to nepamanām un nenovērtējam, 

cik brīnišķīgā vietā dzīvojam.
Tad sekoja maģistrantūra. 

Izglītības vadības studijas un 
kultūrvides pētījums Līgatnē. 
Paralēli mainījās arī darba 
pienākumi: no sporta skolotājas 
kļuvu par grupas skolotāju, tad par 
metodiķi. 

Tātad tev ir pieredze no visiem 
skatupunktiem: sākot jau no 
audzēkņa. Tas noteikti ļoti 
palīdz. 

Pavisam noteikti.
Mazliet provokācijas: Tu pati 

minēji, ka tev padodas saskarsme 
ar bērniem. Vai nav žēl, ka 
vadītājas darbā šī tiešā saikne nu 
ir mazāka? 

Bērnus, protams, jūtu tāpat. Viņi 
skrien klāt un nāk mīļoties. Bet, nē. 
Man nav žēl. Tāpat kā bērni izaug 
un aiziet uz skolu, un viņiem ir savs 
ceļš, tā arī man ir savs ceļš. Viņi 
jau tepat vien ir. No bērniem esmu 
daudz mācījusies – gan pacietību, 
gan spēju katru pieņemt tādu, kāds 
viņš ir. 

Tu jau 15-to gadu strādā 
bērnudārzā. Par paaudzēm 
gan vēl runāt nevar, bet laiks 
rit strauji. Vai jau redzamas 
atšķirības starp bērniem, kādi 

tie bija, tev iesākot darba gaitas, un kādi 
viņi ir tagad?

Jā. Bērni ir daudz aktīvāki. Viņi 
nebaidās paust savu viedokli. Tādas mazas 
personības. Bet ir ļoti grūti pateikt, jo tas 
noticis pakāpeniski. Mūsu bērnībā mēs 
bijām citādāki. Nostāsti vēsta, ka mierīgāki. 
Pārmaiņas notiek visu laiku. Šis ir cits 
laikmets. Bet vismaz savā darbā esmu 
sapratusi, ka bērni ļoti atspoguļo mūsu 
īpašības. Ja es netieku galā ar kādu “mazo 
nazīti”, tad patiesībā jāmainās ir man. Man 
jāmeklē pieeja, kā tikt galā ar šo situāciju.

Tā kā man pašai ir trīs bērni, zinu, ka, 
vienos apstākļos audzinātiem, viņiem 
tomēr katram ir vajadzīga sava pieeja 
un ar katru ir jāsarunā citādi. Kā ar to 
tiek galā audzinātājas, kurām grupiņās 
ir pat līdz 20 bērniem? 

Tas nav viegli. Viņi prasa daudz 
uzmanības. Katrs grib iekāpt klēpī un 
samīļoties.

Šajā mājā tu esi sasniegusi atbildīgāko 
amatu, uz kuru apzināti vai neapzināti 
ir vedis tavs ceļš. Tev noteikti ir ieceres 
un vīzija, kādu tu gribētu šo bērnudārzu 
redzēt, teiksim, pēc desmit gadiem. 

Iepriekšējā pieredze jau saka priekšā, 
ka mums ir jāizmanto mūsu apkārtne. Tā 
ir milzīga bagātība. Mēs redzam vāveres 
un stirnas un varam iet dabā. Es nerunāju 
tikai par bērnudārza teritoriju, bet par visu 
Līgatni. Tam arī mērķtiecīgi strādāsim. 
Izmantosim tos resursus, kas mums ir, 
veidosim sadarbību ar citām iestādēm. Par 
grāmatām  vairāk varam uzzināt, aizejot uz 
bibliotēku, par mājām varam uzzināt, izejot 
tepat laukā. Tā arī veidojas piesaiste vietai, 
kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Tā bērns 
iegūst sakņu sajūtu. Mērķtiecīgi strādāsim 
arī pie patstāvības, atbildības, sadarbošanās 
prasmēm.

Bērni mums daudz pasaka priekšā. Viņi 
ir ļoti aktīvi. Viņiem jākustas. Domāsim 
par laukumiņa pilnveidošanu. Kolēģiem 
ir idejas par dārzu, par siltumnīcu, kur ko 
iestādīt un tad pētīt augšanas procesu. 

No vienas puses, tās ir modernas idejas, 
bet no otras - jau labi pazīstamas kopš 
bērnudārza pirmsākumiem. 

Tas nav nekas jauns. Tas viss mums šeit 
jau bijis. Senās bildēs redzams, kā bērni šeit 
vāc kāpostus, stumj ķerriņas un darbojas. 
Ābolus un dzērvenes jau lasām, un sulas ir 
spiestas, bet būtu jauki arī pagatavot salātus 
no mūsu pašu burkāniem un kāpostiem. 
Pašu gatavoti tie garšo pavisam citādi.

Ir ļoti svarīgi, lai bērni apgūtu dzīvei 
derīgās prasmes. Mums šāda priekšrocība 
ir pieejama. Tā tikai jāizmanto. 

Šajā tehnoloģiju laikmetā mēs kļūstam 
mazkustīgāki. Gribas bērniem iemācīt 
aktīvu dzīvesveidu. Darbošanās ārā uzlabo 
veselību, attīsta motorisko koordināciju, 
pētniecības prasmes. Mūsu bērni ir pelnījuši 
būt veseli un laimīgi.

Droši vien būtu vērts izkustināt arī 
vecākus. 

Vecākus mēs noteikti iesaistīsim. Būtu 
jauki izveidot tādu mazu kopienu sadarbībā 
ar bērnu vecākiem. 

Ir skaidrs, ka, strādājot ar bērniem, 
enerģija gan ļoti daudz tiek patērēta, 
gan arī saņemta. Vai bilance ir pozitīva, 
vai negatīva? Un kur tu smelies papildu 
enerģiju? 

Nogurums, protams, ir, bet labi, ka tas 
ir fizisks nogurums, nevis emocionāls. 
Emocionālā bilance ir pozitīva. Kas var 
būt vēl labāks, kad bērns skrien tev pretī 
un apķeras, un smaida. Reizēm jau ir tā, 
ka krīti no kājām, jo dienas ir garas, bet tas 
tiešām ir fiziskais nogurums. 

Brīvajā laikā cenšos rast laiku lasīšanai. 
Gan profesionālai, gan personības 
izaugsmes literatūrai. Tāpat priecājos, 
ka mani uzaicina vadīt kādu pasākumu 
vai kādā piedalīties. Acīmredzot, tas ir 
nezūdošais skatuves vilinājums. Man tas 
ir dvēseles baudījums un reizēm arī iespēja 
pārbaudīt sevi un savas spējas.

Vēl gribu jautāt, kā vecāki var palīdzēt 
bērnam iejusties bērnudārzā, gan tajā 
pirmo reizi ienākot, gan vēlāk veidojot 
sadarbību? 

Ja runājam par ienākšanu bērnudārzā, 
vecākam pašam ir jābūt pēc iespējas 
mierīgākam. Situācijas ir ļoti dažādas, bet 
vecāku miers ir būtisks. Tas, protams, nav 
viegli, bet viņam jāzina un jājūt, ka viņa 
bērns šeit ir gaidīts.

Pozitīvas un uz sadarbību  balstītas 
attiecības starp bērnudārzu un vecākiem 
ir ļoti būtiskas bērna personības attīstībā. 
No mūsu puses strādāsim, lai savstarpējā 
sadarbība būtu aktīvāka. Esam piesaistījuši 
lektori Valentīnu Voicišu, kuras lekcijas ir 
ļoti interesantas un noderīgas gan vecākiem, 
gan pedagogiem. Prieks, ka mūsu vecāki ir 
atsaucīgi.

Varbūt nobeigumā vari padalīties par 
tuvākajām iecerēm un plāniem tuvākajai 
nākotnei vēl pirms vasaras brīvlaika?

No pedagoģiskā viedokļa mēs aktīvi 
apgūstam kompetenču pieeju. Ir iecere 
aicināt uz sarunu par bērnudārza attīstību 
vecākus. Noteikti pajautāsim arī bērniem, 
ko viņi vēlas redzēt savā bērnudārzā. Kopā 
mēs varam paveikt lielas lietas mūsu bērnu 
labā!

Paldies par sarunu, un jānovēl, lai 
ieceres piepildās. 

Interviju sagatavoja
Inese Okonova

Saruna ar Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītāju Zani Kalniņu

Zane Kalniņa pie Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes. Foto no privātā arhīva



1 Plātess (Plates) Ernsts Arnolds (1821–87) 
– grāmatizdevējs. 1856 (kopā ar L. Hartungu) 
nodibinājis un izdevis laikrakstu Mājas Viesis, 
1858 nodibinājis firmu Ernst Plates un tipogrāfiju. 
Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca

2 Bērzone – Apdzīvota vieta (mazciems) 
Jēkabpils novada Zasas pagastā.

10 Arendators (novec.) – nomnieks
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
53. 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; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2019. gads: janvāris, Nr. 1

Avots, Nr. 33 (17.08.1905) 
Aleksandrs Kļaviņš

Avots, Nr. 33 (17.08.1905). Latviešu Bībeles kursisti Brazīlijā: Fr. Leimanis, 
A. Kļaviņš, C. Rots, R. Inķis, J. RetenbergsAvots, Nr. 33 (17.08.1905) Nosaukums

Avots, Nr. 33 (17.08.1905) Raksta sākums

Mājas Viesis, Nr. 37 (11.09.1876) Anekdote

Mājas Viesis, Nr. 37 (11.09.1876) 
Dzejolis par smēķēšanas labumu

Zemkopis, Nr. 9 (02.03.1905). Ievads

3 Nesaprotami – kāpēc Kurzemnieka un nevis 
Vidzemnieka gods! Varbūt Mājas Viesa drukāšanas kļūda

4 Piena separators  -  centrifūga piena tauku 
atdalīšanai no piena plazmas. LLVV

5 Kolekte – Brīvprātīgs ziedojums (piemēram, 
naudā), ko parasti vāc no vairākiem vai daudziem. 
LLVV

6 Lazarete – 1. Neliela ārstniecības iestāde 
(piemēram, karaspēka daļā) īslaicīgai stacionārai 
slimnieku ārstēšanai. 2. Agrāk slimnīca 
slimniekiem ar lipīgām slimībām, īpaši ar lepru; 
mēra nams. 3. Karantīnas ēka vai kuģis. LLVV

7 Ass – Veca tilpuma mērvienība (malkas 
daudzuma mērīšanai) – aptuveni 2–4 kubikmetri.

8 Regulatīvs – Tāds, kas rada, uztur kārtību, 
plānveidību (kādā nozarē). LLVV 9  Tapas – dzelzceļa stacija Igaunijā

11 Kolportieris — 1. Cilvēks, kas nodarbojas ar 
preču (piem., grāmatu) pārdošanu, iznēsājot tās 
pa mājām, darbavietām, satiksmes līdzekļiem. 
2. Avīžu pārdevējs uz ielas. 3.Apkārtceļojošs 
sprediķotājs (kas pārdod reliģisku literatūru).4. 
Pārdevējs, kas preces iznēsā pa mājām (novec.) 
LLVV (Latviešu literārās valodas vārdnīca) 

12 Taša — Tarba, soma, iepirkumu maisiņš. 
LLVV

13  Tas, iespējams, domāts Smiltenē
14 „Delija” – pagaidām neatšifrēts literārais tēls 

vai arī kaut kas cits.
15  Iespējams - Bauskā

Lai lasītājiem radītu līksmu prātu un lai 
neietu postā un zudumā laba manta, tagad 
drukāsim divus 143 gadus vecus jokus, kas 
bija publicēti laikrakstā Mājas Viesis 1876. 
gada 11. septembrī, Nr. 37. Atcerieties – tolaik 
norisinājās kaismīgas diskusijas par to, kur pēc 
neiedomājami spēcīgā virpuļviesuļa atjaunot 
sagrauto Ķempju baznīcu – pašreizējā vietā vai 
arī pie tagadējās Vidzemes šosejas. 

Pirmais jociņš ir mazās krustmeitiņas saruna 
ar jau nosirmojošo krusttēvu. 

Krustmeita: Saki, mīļais krusttēvs, kā tas 
nāk, ka Jūsu mati ir gluži sirmi, un bārda tikai 
melna?

Krusttēvs: Tas tādēļ tā ir, ka mani mati 20 
gadus vecāki, nekā mana bārda. 

Un otru pārpublicējumu kā joku mēs uztveram 
tikai šodien, bet 1876. gadā tā šķita kā viena 
liela un neapgāžama patiesība. To apliecina arī 
dzejolim sekojošais atbildīgā redaktora Ernsta 
Plātesa1 paraksts.

Pīpa un tabaks.

Laba pīp’ un smeķīgs tabaks,
Daudzreiz ir par visu labāks;
Jo kam pīpe un tabaciņš,
Tas nav vis vēl nabadziņš.

Tabaks daudz ko labu dara.
Tabakam ir stipra vara,
Tādēļ kam kas sirdi grauž:
Tabaku lai neapskauž!

Tādēļ, pīp’ un tabaks, abi,
Kas tos cienīj’, paliek labi.
Tad nu es ar’ pabeigdams:
Pīpi glaudu smēķēdams.

Dābola Jēkabs

Atbildēdams redaktors Ernst Plātes.

Ar savu publikāciju apskatu esam iestrēguši 
1904. gadā, par ko, izcilā latviešu dzejnieka 
Jāņa Petera vārdiem runājot, varētu teikt: 
“Vēl nāks Piektais gads!” Pagaidām viss ritēja 
vienmuļi un mierīgi. Piemēram, Ķeizariskās 
Krievijas Dārzkopības biedrības Rīgas nodaļa 
sāka rīkot kursus. Par to tika rakstīts Latviešu 
Avīzēs 1904. gada 21. aprīlī, Nr. 32. 

Dārzkopības kursi. 16. aprīlī iesākās pirmie 
no Ķeizariskās Krievijas Dārzkopības biedrības 
Rīgas nodaļas sarīkotie Bērzonē2. Otrie kursi 
iesāksies 26. aprīlī š.g. Nurmižu Ratniekos; 
jāpieteicās turpat pie R. Laubert kunga, adr. par 
Līgati.

Un tagad viens vecs avīzes rakstiņš atsauks 
atmiņā padomju laika populāro teicienu par 
‘iešanu krievos‘. Te patiesi ir runa par latviešu 
zēniem, kuri bija iesaukti krievos. Par to rakstīts 
Latviešu Avīzēs 1904. gada 19. jūnijā, Nr. 49. 

No Rīgas. Sveicinājums iz Vladivostokas. 
Apakšā minētie zaldāti lūdz paziņot sekojošo: 
Iz vairākām vēstulēm, kuras dažiem no viņiem 
pienākušas, ir redzams, ka viņu piederīgo 
starpā izpaudušās baumas, it kā daži no viņiem 
esot krituši. Šīs baumas nav pareizas. Par 1½ 
mēnešus ilgo ceļojumu no Brest Ļitovskas 
uz Vladivostoku viņi nav varējuši dot par sevi 
nekādas ziņas, bet tagad viņi sveiki un veseli 
atrodas Vladivostokā. Minēto zaldātu vārdi ir: 
Andrejs Lazdiņš, Jānis Zīls un Jānis Davidsons 
iz Rīgas, Pieters Raņķis iz Dubultiem, Ernsts 
Migla un Jēkabs Strupais iz Limbažiem, Ernsts 
Gulbis iz Ligates, Pauls Grosbergs iz Straupes, 
Kārlis Jenčs iz Valmieras, Dāvis Krievs iz 
Vijciema un Pieters Tilts iz Ārensburgas. 

Visi viņi sūta sirsnīgus sveicinājumus 
piederīgiem, zeltenēm un visiem tiem, kas gar 
viņiem dalību ņem.” 

Vladivostokā. 18. maijā 1904. g.

Un tagad būs viens gabaliņš par to, kas 
apliecina, cik laba bijusi Paltmales muižas 
īpašniece Kyber kundze, kā arī goda biedrs 
H. Visendorfa kgs no Pēterburgas. Par to tika 
ziņots Baltijas Vēstnesī 1904. gada 19. jūlijā, 
Nr. 161. 

No Paltmales. Paltmales Nabagu Palīdzības 
biedrība savu darbību iesāka 29. jūlijā 1899. 
gadā. Neskatoties uz lielo pretinieku, skauģu 
un pēlēju skaitu, kuri viņai viņas piecos 
darbības gados stājušies ceļā un kavējuši viņas 
darbību, biedrība tomēr šogad, savā piektajā 
pastāvēšanas gadā ir sākusi būvēt sev namu. 
Paltmales muižas īpašniece Kyber kundze 
dāvinājusi biedrībai zemes gabalu, kur būvēt 
biedrības māju. Kādu daļu no būvmateriāla 
priekš biedrības mājas dāvinājuši minētā 
Paltmales muižas īpašniece Kyber kdze un 
gandrīz visi bijušā Paltmales pagasta saimnieki. 
Labas daļas materiāla arī vēl trūkst.

5. jūlijā 1904. g. Paltmales N. P. b. biedri un 
labvēļi bij pulcējušies biedrības mājai pamata 
akmeni likt. Starp citiem bij arī ieradušies goda 
biedrene Paltmales muižas īpašniece Kyber 
kundze un goda biedrs H. Visendorfa kgs no 
Pēterburgas, kurš arī uzņēmās visu vadību 
pie pamata akmeņa likšanas. No biedrības 
sastādīts un no klātesošiem biedriem parakstīts 
raksts tika aizvaskotā pudelē ievietots priekš 
tam izmūrētā vietā. 

Bez tam turpat tika ievietoti pa numuram no 
ievērojamākiem laikrakstiem un dažas citas 
piemiņas zīmes. Pēc tam H. Visendorfa kgs 
apsveicināja sapulcējušos ar sirsnīgu runu, 
ņemdams par savas runas pamatu: „Sirds 
-   Kurzemnieka3 gods! Sirds - Paltmaliešu 
gods!” un aizrādīdams uz to, ka Paltmalieši ar 
sava teicamā un priekšzīmīgā darba sākšanu, 
tiešām pierādījuši, ka viņiem laba sirds. Pēc 
runas tika nodziedāta Valsts himna. Beigās 
Visendorfa kungs novēlēja iesāktajam darbam 
labas sekmes un apsolījās ar labu padomu būt 
palīdzīgs biedrības turpmākos darbos. Viņš arī 
biedrībai dāvāja 50 rbļ.

Paltmales Nabagu Palīdzības biedrība ir 
tagad ievērojamu un grūtu darbu sākusi. Grūts 
šis darbs ir sevišķi materiālā ziņā, jo lai gan laba 
daļa no būvmateriāla biedrības nama celšanai 
ir sadāvināta, tomēr kādas daļas arī vēl trūkst. 
No savas puses izsaku pateicību visiem 
dāvinātājiem un lūdzu visus minētās biedrības 
biedrus un labvēļus ārā turpmāk biedrību 
pabalstīt pie biedrības nama būves, ziedojot 
vēl kādu daļu būvmateriāla. Lai ievērojam, 

ka: „Vienotiem spēkiem padarāmi lieli darbi jo 
viegli!”

Kāds biedrs.

Bet tagad ieskatīsimies vienā patiesi 
apbrīnojamā notikumā – Cēsīs tika sarīkota 
plaša apjoma lauksaimniecības izstāde. Pat 
no šīsdienas mēroga raugoties, tas bija kaut 
kas izcils. Kaut kas līdzīgs padomju laika 
populārajām Tautas saimniecības sasniegumu 
izstādēm, teiksim, Rīgā, aiz Dziesmu svētku 
estrādes. Arī mēs palasīsim kādus gabaliņus no 
laikraksta Balss, 1904. gada 11. augustā, Nr. 
32. 

Šāgada (No 24.-25. jūlijam 1904. g.) Cēsu 
izstāde pelna sevišķu ievērību kā mazgruntnieku 
izstāde. Mazgruntnieki (Āraišu-Cēsu 
lauksaimniecības biedrība) izstādi sarīkoja, 
mazgruntnieki bij izstādītāji un apmeklētāji. 
Un kā Cēsu apkaimes mazgruntnieku pirmā 
izstāde, tā izdevusies ļoti teicami, ja, tā 
bija pārāka par dažu labu izstādi Cēsīs, ko 
lielgruntnieki sarīkojuši un vadījuši. Āraišu-
Cēsu lauksaimniecības biedrībai jāizsaka tādēļ 
atzinība par sekmīgiem pūliņiem, šo izstādi 
sarīkojot. 

Izstādes atklāšanu izdarīja Āraišu-Cēsu 
lauksaimniecības biedrības priekšnieks, 
mācītājs P. Barenta kgs, runādams īsus, 
nopietnus vārdus uz sapulcējušamies 
viesiem un izstādītājiem, aizrādīdams, ka arī 
zemkopjiem jāsacenšas derīgos centienos sava 
darba izkopšanā, un ka labi panākumi darbā 
iegūstami, vienam no otra mācoties, citam citu 
papildinājot. Tad mūsu zemkopība attīstīsies 
par ievērojamu valsts saimniecības zaru un 
mūsu dzimtene būs it kā pērle plašās Krievijas 
kronī. Un uz šo mērķi tiecoties, grib piepalīdzēt 
arī tagadējā Cēsu izstāde. Izsacījis siltu paldies 
kaimiņu zemkopības biedrībām par laipnu talkā 
nākšanu un pateicies izstādītajiem par čaklu 
piedalīšanos, runātājs uzaicināja klātesošos 
nodziedāt valsts himnu. Ar to tad bija izstāde 
atklāta. 

Pārskatot dažādās nodaļas izstādē, 
redzams, ka lopu izstāde izdevusies kupla un 
interesanta; sevišķi tas sakāms par govslopiem. 
Zirgu nodaļā arī bij labi daudz izstādītāju, 
bet maz vien vērība bij griezta uz labu darba 
zirgu audzināšanu. Pa lielākai daļai zirgu 
audzinātāji bij centušies savas ķēves krustot ar 
Angļu sugas ērzeļiem. Un no tāda krustojuma 
nevar iznākt ne labs darba zirgs, ne rikšotājs. 
Tāpēc tad arī izaudzētie zirgi ir maz vien derīgi 
praktiskām vajadzībām. Labu, skaistu darba 
zirgu bij izaudzinājis Pēters Leišens, Vecbebru 
Vārnas kalnā. „Briljants” triju gadu ērzelis, tēvs 
Ardenietis Kokneses muižā, māte šejieniete, 
bij īsti pēc sava vārda izdevies. Viņš ņēma I. 
godalgu: 25 r. no Vidz. Savst. Kredītbiedrības 
un zemkop. ministrijas goda diplomu. Pirmās 
godalgas par Angļu pusasiņu zirgiem dabūja: 

Fromholds-Treu, Dikļu mācītājmuižā; Balods 
- Mārsnēnos; Robiņš - Ligates Lielzandaros; 
Cināts - Murjāņu Cīpuļos, Lubavs - Rozeniešu 
Raušos; Priedīts - Stalbes Klētniekos; Purgails 
- Ķempu Ķikutos, (..)

Pēc dažu Līgatnes novada cilvēku 
nosaukšanas mēs to citēšanu pārtrauksim, 
vienīgi pateikdami, ka tur bija plašas nodaļas, 
kas veltītas separatoriem4, govslopiem, cūkām, 
aitām, putniem, dravniecībai, dārzkopībai, 
mājrūpniecībai, audumiem un arī rokdarbiem. 

Baltijas Vēstnesis 1904. gada 2. septembrī, 
Nr. 199, cildināja Līgates papīrfabrikas ierēdņu 
un strādnieku ieguldījumu labdarībā.  

“Sarkanā Krusta” žēlsirdīgo māsu Rīgas 
patversmes komiteja atzīst par savu patīkamu 
pienākumu, Ligates papīra fabrikas ierēdņiem 
un strādniekiem par ar kolektēm5 savāktām 
dāvanām, pavisam kopā 629 rubļ. 35 kap., par 
labu Vidzemes kara lauka lazaretei6, šajā vietā 
izsacīt savu siltāko pateicību.

Latviešu Avīzes 1904. gada 6. novembrī, Nr. 
89, pieminēja zādzību vietējā veikalā. 

No Ligates. Lielāka zādzība izdarīta naktī 
uz 28. okt. Ligates pārtikas biedrības veikalā. 
Nozagtas dažādas preces par kādiem 2000 
rbļ. 

Un vēl vienā citā rakstiņā atkal apliecināts, 
ka juristiem vienmēr bijusi liela loma visādu 
sabiedrības dzīves situāciju regulēšanā. 
Laikrakstā Apskats 1904. 1. decembrī, Nr. 49, 
varam lasīt sekojošo. 

No Nurmižiem. Mācītāja malkas lieta. 
Vietējās Jaun-Kempu muižas īpašnieks 

pie māju pārdošanas bij kontraktos ievilcis 
noteikumu, pēc kura katram saimniekam jādod 
mācītājam no sava meža katru gadu ½ ases7 
malkas. Bet tā kā administratīvas iestādes 
malku varēja prasīt tikai no muižas, tad muižas 
īpašnieks no saimniekiem malkas vērtību 
piedzina tiesas ceļā, jo saimnieki labprātīgi 
liedzās maksāt. Lai šo jautājumu galīgi 
nokārtotu, tad Jaun-Kempu muižas saimnieku 
pilnvarnieki lūdza Vidzemes guberņas valdi dot 
šai lietā savu izskaidrojumu. Šinīs dienās nu 
saņemta atbilde, kas skan, ka ar prasījumiem 
par malkas došanu, pēc regulatīva8, Siguldas 
mācītājam par labu, var griezties tikai pie muižu 
īpašniekiem un no saimniekiem var prasīt 
tikai malkas ciršanu un pievešanu vajadzīgās 
vietās. 

Tagad nu muižas īpašniekam atliek tikai 
malku dot labprātīgi, jeb apgabala tiesā celt 
sūdzību, lai viņa ar saimniekiem slēgtos 
Ilgumus šai jautājumā atzītu par likumīgiem un 
izpildāmiem. 

Redzēsim, kas notiks.

Katram kārtīgam līgatnietim sirds iesilst 
un asaras riešas acu kaktiņos, kad dzird kādu 
slavinošu vēsti par Līgatni. Tā tas varētu 
notikt, ja lasa Lauksaimniecības, biškopības, 
dārzniecības, tirdzniecības, rūpniecības u.t.t. 
nedēļrakstā Zemkopis 1905. gada 2. martā, Nr. 
9 publicēto informāciju.

No Lazdonas. Svētdien 6. februāri Lazdonas 
bezmaksas tautas bibliotēkas biedrības telpās, 
mācītāja I. Ērmaņa kga vadībā tika noturēts 
priekšlasījumu vakars. Tika nolasīti: „ par 
zemāko mēru (minimumu) lauksaimniecībā” no 
Ļaudonas Zemkopības biedrības priekšnieka 
P. kga un „kā uzlabot satiksmi starp kalpiem un 
saimniekiem” no Lazberg kga. Savā referātā 
par minimumu lauksaimniecībā B. kgs runāja 
par vielu maiņu un aizrādīja, ka lauksaimniekam 
jālūko uz to, ka augiem nebūtu dažu barības 
vielu par maz (t. i. līdz minimumam), jo tad, ja arī 
citu vielu būs, nespēj pilnīgi attīstīties. Aizrādīja 
arī cik lielā mērā dažas zemes saista barības 

vielas un ka zemes īpašības pareizi nosakāmas 
tikai caur analīzi vai izmēģinājumiem. Nepareizi 
viņam izliekoties, kad laikrakstos jautājot, kādi 
mēsli būtu dodami tādai un tādai zemei, lai 
sasniegtu vispilnīgāko ražu; te atbildi varot dot 
tik uz labu laimi. Tika arī aizrādīts, ka vajadzīgs 
mācītu agronomu pieņemt un algot, tad varētu 
caur lietpratēju iegūt drošus padomus katris 
interesents savā saimniecībā. Priekšlasītājs 
aizrādīja arī uz Jurjevas kultūrbiroju, ka arī 
tur dabonami padomi pie ūdens novadīšanas, 
drenāžu ierīkošanu u.t.t. Otrs priekšlasījums 
par satiksmes uzlabošanu starp kalpiem un 
saimniekiem bija diezgan plaši izstrādāts. Pēc 
priekšlasījuma plaši pārrunāja par laukstrādnieku 
darba stundu noteikšanu, rakstisku nolīgumu 
sastādīšanu u.t.t. Kā labus piemērus, kur 
valdot laba satiksme starp darba devējiem un 
strādniekiem, mācītājs E. kgs minēja Vācijas 
fabriku un pie mums Baltijā Līgates papīru 
fabriku. Strādniekam tur gādāts savs glīts 
dzīvoklītis, sava skola, ārsts un aptieka par 
brīvu. Beidzot vēl E. kgs pieminēja, ka mūsu 
lauksaimniekiem derētu vest taupīgāku un 
rūpīgāku dzīvi, tad būtu pašu stāvoklis drošāks, 
tad varētu arī kalpu dzīvi uzlabot. Aizrādīja, ka 
daudzi latviešu saimnieki, pa lielākai daļai, caur 
žūpošanu un citādu izšķērdību zaudējot savas 
tēvu mājas, igauņi turpretī caur taupīgāku dzīvi, 
sakrājot naudu un iegūstot latviešu mājas vienu 
pēc otras. Gadu no gada igauņi spiežoties 
vairāk latviešu daļā. Ja tā iešot uz priekšu, tad 
nedaudz gados Cēsis un Valmiera tapšot par 
igauņu pilsētām. 

ssia.

Laba ziņa par Līgates dzelzceļa stacijas 
jauko nākotni bija ievietota Latviešu Avīzēs 
1905. gada 20. jūlijā, Nr. 57. 

Pleskavas-Rīgas dzelzceļš. Sevišķa ceļa 
valdes komisija ar inženieri Kajanusu priekšgalā, 
apskatījuse dzelzceļa līniju, lai noteiktu, kādas 
minētā ceļa stacijas būtu paplašināmas. Par 
tādām atzītas: Cēsu, Valkas, Tapas9, Pleskavas, 
Ligates un dažas citas stacijas.

Noslēgumā viens sirdi aizgrābjošs gabals no 
skaistā laikraksta Avots 1905. gada 17. augusta 
numura Nr. 33. Tas ir stāsts par vienu čaklu 
zēnu no Nītaures un Paltmales, kas nodarbojies 
ar grāmatu izpārdošanu un darbojies kristīgajā 
misijā Brazīlijā. 

Aleksandrs Kļaviņš. Nupat saņēmām no 
Brazīlijas ziņu, ka kāds mums un daudz daudz 
citiem pazīstams un mīļš Dieva bērns pēc 5 
mēnešu ilgas slimošanas ar kakla un plaušu 
diloni 10. jūlijā aizgājis uz atpūtu pie sava 
Kunga, kam viņš bij centīgi kalpojis. 

Kļaviņš bij dzimis 1865. g. 16. aprīlī 
Vidzemē, Nītaures Viļuma mājās un no otrā 
līdz 12. gadam bij audzis pie savas mātes 

tēva Paltmales Ķigaros, kur no audžu tēva, 
kas bij brāļu draudzes vecākais, dabūja savus 
pirmos iespaidus uz Dieva bijāšanu. Apmeklējis 
Paltmales pagasta skolu un pēc tam Siguldas 
draudzes skolu tas līdz 23. dzīves gadam 
nodevās zemkopības darbiem. 21. gadā viņš 
bij tapis garīgi pamodināts un no baptistu 
sludinātāja Erunga 1886. g., Jāņa dienā kristīts, 
iestājās par locekli Paltmales baptistu draudzē, 
pastāvīgi nezdams vēlēšanos savā sirdī, kaut 
varētu ko strādāt priekš tā Kunga. Dažus 
gadus vēlāk Kļaviņam gadījās iepazīties ar I. 
A. Freiju, kurš savos evaņģelizācijas ceļojumos 
pa Vidzemi apmeklēja arī Paltmali un vienu 
nakti pārgulēja pie Kļaviņa vecākiem, kur viņu 
dēls Aleksis no Freija neatkāpās ne soļa, bet 
no tā uzsūca vai katru vārdu. Iznākums no 
šīs satiksmes bij tas, ka A. Kļaviņš apņēmās 
iziet par grāmatu iznēsātāju ar Freija kristīgo 
apgādienu. Šis bij sākums gluži jaunai gaitai 
Kļaviņa dzīvē. Viņam lieli nopelni pie kristīgu 
grāmatu izplatīšanas starp latviešiem, tā 
dzimtenē, kā Iekškrievijas guberņās latviešu 
kolonijās, kā Novgorodā, Simbirskā, Ufā, 
Vitebskā un citur. Viņš pats mēdza sacīt, ka 
latviešu makšķerēšanā viņš esot kā medības 
suns uz medījumu. Viņam arī bij daudz svētīgu 
piedzīvojumu, viņš bieži dabūja redzēt sava 
darba svētīgus augļus. Še izņemsim iz viņa 
vēstulēm dažus ziņojumus no tā laika:

„Nonācu kādā pusmuižā. Atveru somu, izklāju 
grāmatas. Ļaudis stāv apkārt un apbrīno. „Freija 
grāmatas vien! Vai tad tās var apmierināt visas 
vajadzības?” kāds sāk minēt. — Freija grāmatas 
apmierina vienu vajadzību,” es atbildu, „tās 
rāda ceļu pie Dieva un dvēseles miera.” - Nu 
tad dodat man vienu, kas vislabākā.” Nolieku 
tam priekšā „Nākat pie Jēzus”, „Kristīga cilvēka 
svešniecības ceļu” un citas.

Paņem abas pirmās ar piezīmi „Ja nebūs 
labas, ko tad?” - „Nākošā reizē ņemšu atpakaļ, 
ja nederēs.” Divi mēneši vēlāk nonāku tai 
pašā vietā apjautāties. Grāmatas esot bijušas 
labas. Griboties vēl vairāk. Nopirka no visām 
Freija grāmatām pa eksemplārim. Tas bija 
labs panākums, un pie tam pircējs bij pats 
arendators10. Viņš deva grāmatas lasīt arī 
saviem ļaudīm.”

„Atrodos krogā. Piedāvāju grāmatas. Sāk 
cits par citu nicināt Freija grāmatas. Tomēr 
krodzinieks pats nopērk jocīgo „Arāja Janča 
bildes”. Šķirsta, šķirsta. Redzu, ka saviebjas. 
Krodzniekam grāmata nepatīk. Viņš to pārdod 
kādam saimniekam, lielam dzērājam. Tas sāk 
lasīt. Uztop uz gabalu: „Šī vīra zelts un sudrabs 
ietek tai caurumā zem viņa deguna.” Viņš 
lūkojas riebīgajā bildē. Sāk tam celties riebums 
pret žūpošanu. Viņš pieņem “Arāja Janča” 
padomu un atsvabinās no dzeršanas. Citā reizē 
viņš man izstāsta notikumu un nopērk 5 eks. 
„Arāja Janci”, lai iedāvinātu saviem agrākiem 
žūpu biedriem.”

„Ieeju otrā mācītāja muižā. Pakārdināšu 

mācītāju ar savām grāmatām. „Tās jau baptistu 
grāmatas, tas iesaucas, ārā ar tādām”. - „Lūdzu, 
kungs, tur nav nekā no baptisma, bet tikai par 
Jēzu rakstīts,” es vēl iebildu, bet mācītājs rāda 
uz durvīm. Izeja ved caur ķēķi. Paprovēšu savu 
laimi pie ķēķa meitām. Piedāvāju koši iesieto 
„Kēniņa aicinājums.” Meitas grāmatiņu gribētu, 
bet nav naudas. Iet pie mācītāja prasīt. Meita 
iznes grāmatu un pasaka mācītāja domas, ka 
priekš baptistu grāmatu pirkšanas nedošot. 
Redzu, meita grāmatu ļoti grib. Atdāvinu bez 
maksas. Vēlāk mācītājs pieķer meitu, grāmatu 
lasot. Meita pastāsta, no kā grāmatu dabūjusi un 
ka grāmata ļoti laba. Gribējis arī mācītājs lasīt 
un atradis, ka ķēkšai taisnība. Pusgadu vēlāk 
eimu atkal caur to pašu mācītājmuižu. Mācītājs 
mani satiek. Ved iekšā. Izlasa no katras Freija 
grāmatas pa eksemplārim, kopā par 5 rubļi 
un piesaka: „Atnesat man katru jauniznākušu 
Freija grāmatu. Tās labas. Prasu, kā mācītājs 
tagad citādi domā? Esot ķēkšas grāmata viņu 
pārliecinājusi.”

„Stāvu uz gada tirgu, kurā katru gadu mēdzu 
būt. Pienāk sieviņa un dāvina man pāris cimdu. 
Prasu: kāpēc? Negrib sacīt, pēdīgi tak saka. 
Pagājušā gadā esot no mana galda nozagusi 
grāmatiņu „Nākat pie Jēzus!”. Lasot tā 
atzinusi savu ļaunu sirdi, sākusi lūgt Jēzu pēc 
piedošanas, un, iemantojusi mieru, bez vien 
par to, ka man niesot aizmaksājusi grāmatiņu.”

„Tas bij gada tirgu. Redzu sieviņu tā šaubīgi 
atstājam manu galdu. Man iešaujas prātā, 
sieva būs nozagusi kādu grāmatu. Paķeru 
„Grēcinieku draugs,” un laižos sievai pakaļ un 
saku: „Tā grāmata, ko jūs paņēmāt, nav tik laba, 
še jums šī. Viņa nokaunējusies man pasvieda 
bilžu ābecīti un es viņai iedāvinu „Grēcinieka 
draugs”. Nezin, ņemt, neņemt, taču nosarkusi 
paķer un ievelkas burzmā. Bij pagājuši daudz 
mēneši. Velkos ar smago kolportiera11 tašu12  

pa ceļu. Brauc garām sieva. Tā palūkojas uz 
mani un uzaicina, vai negribot iesēsties ratos, 
pavedīšot mani gabalu. Sākam runāt. Sieva 
sāk pateikties man par to grāmatu, ko esot 
iedāvinājis tai ābeces zaglei. Tai vajadzējis 
patiesi grēcinieka drauga - Jēzus, ko tā atradusi. 
Šī ir saimniece, kuras mājā vienmēr turpmāk 
atradu laipnu uzņemšanu.”

„Smi....ē13 biju dzirdējis par netiklu sievu, kura 
savu godu par naudu pārdodot vēl netiklākiem 
vīriešiem. Piezīmēju viņas adresi un piesūtīju 
tai pa pastu „Delija”14 ar uzrakstu pēdējā lapas 
pusē, ka, ja grāmata sasniedz mērķi, tas ir, jūsu 
atgriešanos, tad darāt man to prieku, parakstāt 
man to uz klāt pielikto adresi. Mēnešus divi vēlāk 
saņēmu vēstuli, kur viņa raksta, ka grāmatiņa 
viņai padarījusi rūgtu līdzšinējo dzīvi, riebīgus 
viņas darbus, sirdij trūkstot miera. Ne ilgi pēc 
tam saņēmu vēstuli, kurā tā liecina, ka tā nākusi 
pie uzvaras. „Delija” tai vienmēr stāvējusi priekš 
acīm, līdz tā atklāju Jēzum savus grēkus.”

„B...kā15 dzīvoja laulāts pāris. Tas piederēja 
pie baptistu draudzes, taču dzīvoja kā suns 
ar kaķi. Brāļi tos bija līdzinājuši un labinājuši, 
bet nebij neko līdzējis. Saņēmu pašlaik 
jauno „Laulības kārtas grāmatiņu”. Domāju, 
izmēģināšu ar to pie viņiem. Pielūdzis Dievu, 
dodos 4 verstis turp. Sadabonu abus kopā. 
Saku, ka man ir kaut kas priekš viņiem. Lasu 
tiem priekšā gabalu no 16. līdz 35. lappusei bez 
izskaidrošanas un apstāšanās. Kad sāku lasīt, 
abi bij 4 soļi vien no otra šķirti, kad biju beidzis, 
tie bij viens otru jau apkampuši un ar asarām 
acīs viens otru skūpstīja, sirsnīgi apņemdamies 
savu turpmāko dzīvi vest pēc lasītās pamācības. 
Tie svētīgo grāmatu paturēja, dzīvo šodien 
kristīgi un ir kristīgu rakstu cienītāji.”

(..)

Turpinājums sekos



1 Plātess (Plates) Ernsts Arnolds (1821–87) 
– grāmatizdevējs. 1856 (kopā ar L. Hartungu) 
nodibinājis un izdevis laikrakstu Mājas Viesis, 
1858 nodibinājis firmu Ernst Plates un tipogrāfiju. 
Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca

2 Bērzone – Apdzīvota vieta (mazciems) 
Jēkabpils novada Zasas pagastā.

10 Arendators (novec.) – nomnieks
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
53. 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; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2019. gads: janvāris, Nr. 1

Avots, Nr. 33 (17.08.1905) 
Aleksandrs Kļaviņš

Avots, Nr. 33 (17.08.1905). Latviešu Bībeles kursisti Brazīlijā: Fr. Leimanis, 
A. Kļaviņš, C. Rots, R. Inķis, J. RetenbergsAvots, Nr. 33 (17.08.1905) Nosaukums

Avots, Nr. 33 (17.08.1905) Raksta sākums

Mājas Viesis, Nr. 37 (11.09.1876) Anekdote

Mājas Viesis, Nr. 37 (11.09.1876) 
Dzejolis par smēķēšanas labumu

Zemkopis, Nr. 9 (02.03.1905). Ievads

3 Nesaprotami – kāpēc Kurzemnieka un nevis 
Vidzemnieka gods! Varbūt Mājas Viesa drukāšanas kļūda

4 Piena separators  -  centrifūga piena tauku 
atdalīšanai no piena plazmas. LLVV

5 Kolekte – Brīvprātīgs ziedojums (piemēram, 
naudā), ko parasti vāc no vairākiem vai daudziem. 
LLVV

6 Lazarete – 1. Neliela ārstniecības iestāde 
(piemēram, karaspēka daļā) īslaicīgai stacionārai 
slimnieku ārstēšanai. 2. Agrāk slimnīca 
slimniekiem ar lipīgām slimībām, īpaši ar lepru; 
mēra nams. 3. Karantīnas ēka vai kuģis. LLVV

7 Ass – Veca tilpuma mērvienība (malkas 
daudzuma mērīšanai) – aptuveni 2–4 kubikmetri.

8 Regulatīvs – Tāds, kas rada, uztur kārtību, 
plānveidību (kādā nozarē). LLVV 9  Tapas – dzelzceļa stacija Igaunijā

11 Kolportieris — 1. Cilvēks, kas nodarbojas ar 
preču (piem., grāmatu) pārdošanu, iznēsājot tās 
pa mājām, darbavietām, satiksmes līdzekļiem. 
2. Avīžu pārdevējs uz ielas. 3.Apkārtceļojošs 
sprediķotājs (kas pārdod reliģisku literatūru).4. 
Pārdevējs, kas preces iznēsā pa mājām (novec.) 
LLVV (Latviešu literārās valodas vārdnīca) 

12 Taša — Tarba, soma, iepirkumu maisiņš. 
LLVV

13  Tas, iespējams, domāts Smiltenē
14 „Delija” – pagaidām neatšifrēts literārais tēls 

vai arī kaut kas cits.
15  Iespējams - Bauskā

Lai lasītājiem radītu līksmu prātu un lai 
neietu postā un zudumā laba manta, tagad 
drukāsim divus 143 gadus vecus jokus, kas 
bija publicēti laikrakstā Mājas Viesis 1876. 
gada 11. septembrī, Nr. 37. Atcerieties – tolaik 
norisinājās kaismīgas diskusijas par to, kur pēc 
neiedomājami spēcīgā virpuļviesuļa atjaunot 
sagrauto Ķempju baznīcu – pašreizējā vietā vai 
arī pie tagadējās Vidzemes šosejas. 

Pirmais jociņš ir mazās krustmeitiņas saruna 
ar jau nosirmojošo krusttēvu. 

Krustmeita: Saki, mīļais krusttēvs, kā tas 
nāk, ka Jūsu mati ir gluži sirmi, un bārda tikai 
melna?

Krusttēvs: Tas tādēļ tā ir, ka mani mati 20 
gadus vecāki, nekā mana bārda. 

Un otru pārpublicējumu kā joku mēs uztveram 
tikai šodien, bet 1876. gadā tā šķita kā viena 
liela un neapgāžama patiesība. To apliecina arī 
dzejolim sekojošais atbildīgā redaktora Ernsta 
Plātesa1 paraksts.

Pīpa un tabaks.

Laba pīp’ un smeķīgs tabaks,
Daudzreiz ir par visu labāks;
Jo kam pīpe un tabaciņš,
Tas nav vis vēl nabadziņš.

Tabaks daudz ko labu dara.
Tabakam ir stipra vara,
Tādēļ kam kas sirdi grauž:
Tabaku lai neapskauž!

Tādēļ, pīp’ un tabaks, abi,
Kas tos cienīj’, paliek labi.
Tad nu es ar’ pabeigdams:
Pīpi glaudu smēķēdams.

Dābola Jēkabs

Atbildēdams redaktors Ernst Plātes.

Ar savu publikāciju apskatu esam iestrēguši 
1904. gadā, par ko, izcilā latviešu dzejnieka 
Jāņa Petera vārdiem runājot, varētu teikt: 
“Vēl nāks Piektais gads!” Pagaidām viss ritēja 
vienmuļi un mierīgi. Piemēram, Ķeizariskās 
Krievijas Dārzkopības biedrības Rīgas nodaļa 
sāka rīkot kursus. Par to tika rakstīts Latviešu 
Avīzēs 1904. gada 21. aprīlī, Nr. 32. 

Dārzkopības kursi. 16. aprīlī iesākās pirmie 
no Ķeizariskās Krievijas Dārzkopības biedrības 
Rīgas nodaļas sarīkotie Bērzonē2. Otrie kursi 
iesāksies 26. aprīlī š.g. Nurmižu Ratniekos; 
jāpieteicās turpat pie R. Laubert kunga, adr. par 
Līgati.

Un tagad viens vecs avīzes rakstiņš atsauks 
atmiņā padomju laika populāro teicienu par 
‘iešanu krievos‘. Te patiesi ir runa par latviešu 
zēniem, kuri bija iesaukti krievos. Par to rakstīts 
Latviešu Avīzēs 1904. gada 19. jūnijā, Nr. 49. 

No Rīgas. Sveicinājums iz Vladivostokas. 
Apakšā minētie zaldāti lūdz paziņot sekojošo: 
Iz vairākām vēstulēm, kuras dažiem no viņiem 
pienākušas, ir redzams, ka viņu piederīgo 
starpā izpaudušās baumas, it kā daži no viņiem 
esot krituši. Šīs baumas nav pareizas. Par 1½ 
mēnešus ilgo ceļojumu no Brest Ļitovskas 
uz Vladivostoku viņi nav varējuši dot par sevi 
nekādas ziņas, bet tagad viņi sveiki un veseli 
atrodas Vladivostokā. Minēto zaldātu vārdi ir: 
Andrejs Lazdiņš, Jānis Zīls un Jānis Davidsons 
iz Rīgas, Pieters Raņķis iz Dubultiem, Ernsts 
Migla un Jēkabs Strupais iz Limbažiem, Ernsts 
Gulbis iz Ligates, Pauls Grosbergs iz Straupes, 
Kārlis Jenčs iz Valmieras, Dāvis Krievs iz 
Vijciema un Pieters Tilts iz Ārensburgas. 

Visi viņi sūta sirsnīgus sveicinājumus 
piederīgiem, zeltenēm un visiem tiem, kas gar 
viņiem dalību ņem.” 

Vladivostokā. 18. maijā 1904. g.

Un tagad būs viens gabaliņš par to, kas 
apliecina, cik laba bijusi Paltmales muižas 
īpašniece Kyber kundze, kā arī goda biedrs 
H. Visendorfa kgs no Pēterburgas. Par to tika 
ziņots Baltijas Vēstnesī 1904. gada 19. jūlijā, 
Nr. 161. 

No Paltmales. Paltmales Nabagu Palīdzības 
biedrība savu darbību iesāka 29. jūlijā 1899. 
gadā. Neskatoties uz lielo pretinieku, skauģu 
un pēlēju skaitu, kuri viņai viņas piecos 
darbības gados stājušies ceļā un kavējuši viņas 
darbību, biedrība tomēr šogad, savā piektajā 
pastāvēšanas gadā ir sākusi būvēt sev namu. 
Paltmales muižas īpašniece Kyber kundze 
dāvinājusi biedrībai zemes gabalu, kur būvēt 
biedrības māju. Kādu daļu no būvmateriāla 
priekš biedrības mājas dāvinājuši minētā 
Paltmales muižas īpašniece Kyber kdze un 
gandrīz visi bijušā Paltmales pagasta saimnieki. 
Labas daļas materiāla arī vēl trūkst.

5. jūlijā 1904. g. Paltmales N. P. b. biedri un 
labvēļi bij pulcējušies biedrības mājai pamata 
akmeni likt. Starp citiem bij arī ieradušies goda 
biedrene Paltmales muižas īpašniece Kyber 
kundze un goda biedrs H. Visendorfa kgs no 
Pēterburgas, kurš arī uzņēmās visu vadību 
pie pamata akmeņa likšanas. No biedrības 
sastādīts un no klātesošiem biedriem parakstīts 
raksts tika aizvaskotā pudelē ievietots priekš 
tam izmūrētā vietā. 

Bez tam turpat tika ievietoti pa numuram no 
ievērojamākiem laikrakstiem un dažas citas 
piemiņas zīmes. Pēc tam H. Visendorfa kgs 
apsveicināja sapulcējušos ar sirsnīgu runu, 
ņemdams par savas runas pamatu: „Sirds 
-   Kurzemnieka3 gods! Sirds - Paltmaliešu 
gods!” un aizrādīdams uz to, ka Paltmalieši ar 
sava teicamā un priekšzīmīgā darba sākšanu, 
tiešām pierādījuši, ka viņiem laba sirds. Pēc 
runas tika nodziedāta Valsts himna. Beigās 
Visendorfa kungs novēlēja iesāktajam darbam 
labas sekmes un apsolījās ar labu padomu būt 
palīdzīgs biedrības turpmākos darbos. Viņš arī 
biedrībai dāvāja 50 rbļ.

Paltmales Nabagu Palīdzības biedrība ir 
tagad ievērojamu un grūtu darbu sākusi. Grūts 
šis darbs ir sevišķi materiālā ziņā, jo lai gan laba 
daļa no būvmateriāla biedrības nama celšanai 
ir sadāvināta, tomēr kādas daļas arī vēl trūkst. 
No savas puses izsaku pateicību visiem 
dāvinātājiem un lūdzu visus minētās biedrības 
biedrus un labvēļus ārā turpmāk biedrību 
pabalstīt pie biedrības nama būves, ziedojot 
vēl kādu daļu būvmateriāla. Lai ievērojam, 

ka: „Vienotiem spēkiem padarāmi lieli darbi jo 
viegli!”

Kāds biedrs.

Bet tagad ieskatīsimies vienā patiesi 
apbrīnojamā notikumā – Cēsīs tika sarīkota 
plaša apjoma lauksaimniecības izstāde. Pat 
no šīsdienas mēroga raugoties, tas bija kaut 
kas izcils. Kaut kas līdzīgs padomju laika 
populārajām Tautas saimniecības sasniegumu 
izstādēm, teiksim, Rīgā, aiz Dziesmu svētku 
estrādes. Arī mēs palasīsim kādus gabaliņus no 
laikraksta Balss, 1904. gada 11. augustā, Nr. 
32. 

Šāgada (No 24.-25. jūlijam 1904. g.) Cēsu 
izstāde pelna sevišķu ievērību kā mazgruntnieku 
izstāde. Mazgruntnieki (Āraišu-Cēsu 
lauksaimniecības biedrība) izstādi sarīkoja, 
mazgruntnieki bij izstādītāji un apmeklētāji. 
Un kā Cēsu apkaimes mazgruntnieku pirmā 
izstāde, tā izdevusies ļoti teicami, ja, tā 
bija pārāka par dažu labu izstādi Cēsīs, ko 
lielgruntnieki sarīkojuši un vadījuši. Āraišu-
Cēsu lauksaimniecības biedrībai jāizsaka tādēļ 
atzinība par sekmīgiem pūliņiem, šo izstādi 
sarīkojot. 

Izstādes atklāšanu izdarīja Āraišu-Cēsu 
lauksaimniecības biedrības priekšnieks, 
mācītājs P. Barenta kgs, runādams īsus, 
nopietnus vārdus uz sapulcējušamies 
viesiem un izstādītājiem, aizrādīdams, ka arī 
zemkopjiem jāsacenšas derīgos centienos sava 
darba izkopšanā, un ka labi panākumi darbā 
iegūstami, vienam no otra mācoties, citam citu 
papildinājot. Tad mūsu zemkopība attīstīsies 
par ievērojamu valsts saimniecības zaru un 
mūsu dzimtene būs it kā pērle plašās Krievijas 
kronī. Un uz šo mērķi tiecoties, grib piepalīdzēt 
arī tagadējā Cēsu izstāde. Izsacījis siltu paldies 
kaimiņu zemkopības biedrībām par laipnu talkā 
nākšanu un pateicies izstādītajiem par čaklu 
piedalīšanos, runātājs uzaicināja klātesošos 
nodziedāt valsts himnu. Ar to tad bija izstāde 
atklāta. 

Pārskatot dažādās nodaļas izstādē, 
redzams, ka lopu izstāde izdevusies kupla un 
interesanta; sevišķi tas sakāms par govslopiem. 
Zirgu nodaļā arī bij labi daudz izstādītāju, 
bet maz vien vērība bij griezta uz labu darba 
zirgu audzināšanu. Pa lielākai daļai zirgu 
audzinātāji bij centušies savas ķēves krustot ar 
Angļu sugas ērzeļiem. Un no tāda krustojuma 
nevar iznākt ne labs darba zirgs, ne rikšotājs. 
Tāpēc tad arī izaudzētie zirgi ir maz vien derīgi 
praktiskām vajadzībām. Labu, skaistu darba 
zirgu bij izaudzinājis Pēters Leišens, Vecbebru 
Vārnas kalnā. „Briljants” triju gadu ērzelis, tēvs 
Ardenietis Kokneses muižā, māte šejieniete, 
bij īsti pēc sava vārda izdevies. Viņš ņēma I. 
godalgu: 25 r. no Vidz. Savst. Kredītbiedrības 
un zemkop. ministrijas goda diplomu. Pirmās 
godalgas par Angļu pusasiņu zirgiem dabūja: 

Fromholds-Treu, Dikļu mācītājmuižā; Balods 
- Mārsnēnos; Robiņš - Ligates Lielzandaros; 
Cināts - Murjāņu Cīpuļos, Lubavs - Rozeniešu 
Raušos; Priedīts - Stalbes Klētniekos; Purgails 
- Ķempu Ķikutos, (..)

Pēc dažu Līgatnes novada cilvēku 
nosaukšanas mēs to citēšanu pārtrauksim, 
vienīgi pateikdami, ka tur bija plašas nodaļas, 
kas veltītas separatoriem4, govslopiem, cūkām, 
aitām, putniem, dravniecībai, dārzkopībai, 
mājrūpniecībai, audumiem un arī rokdarbiem. 

Baltijas Vēstnesis 1904. gada 2. septembrī, 
Nr. 199, cildināja Līgates papīrfabrikas ierēdņu 
un strādnieku ieguldījumu labdarībā.  

“Sarkanā Krusta” žēlsirdīgo māsu Rīgas 
patversmes komiteja atzīst par savu patīkamu 
pienākumu, Ligates papīra fabrikas ierēdņiem 
un strādniekiem par ar kolektēm5 savāktām 
dāvanām, pavisam kopā 629 rubļ. 35 kap., par 
labu Vidzemes kara lauka lazaretei6, šajā vietā 
izsacīt savu siltāko pateicību.

Latviešu Avīzes 1904. gada 6. novembrī, Nr. 
89, pieminēja zādzību vietējā veikalā. 

No Ligates. Lielāka zādzība izdarīta naktī 
uz 28. okt. Ligates pārtikas biedrības veikalā. 
Nozagtas dažādas preces par kādiem 2000 
rbļ. 

Un vēl vienā citā rakstiņā atkal apliecināts, 
ka juristiem vienmēr bijusi liela loma visādu 
sabiedrības dzīves situāciju regulēšanā. 
Laikrakstā Apskats 1904. 1. decembrī, Nr. 49, 
varam lasīt sekojošo. 

No Nurmižiem. Mācītāja malkas lieta. 
Vietējās Jaun-Kempu muižas īpašnieks 

pie māju pārdošanas bij kontraktos ievilcis 
noteikumu, pēc kura katram saimniekam jādod 
mācītājam no sava meža katru gadu ½ ases7 
malkas. Bet tā kā administratīvas iestādes 
malku varēja prasīt tikai no muižas, tad muižas 
īpašnieks no saimniekiem malkas vērtību 
piedzina tiesas ceļā, jo saimnieki labprātīgi 
liedzās maksāt. Lai šo jautājumu galīgi 
nokārtotu, tad Jaun-Kempu muižas saimnieku 
pilnvarnieki lūdza Vidzemes guberņas valdi dot 
šai lietā savu izskaidrojumu. Šinīs dienās nu 
saņemta atbilde, kas skan, ka ar prasījumiem 
par malkas došanu, pēc regulatīva8, Siguldas 
mācītājam par labu, var griezties tikai pie muižu 
īpašniekiem un no saimniekiem var prasīt 
tikai malkas ciršanu un pievešanu vajadzīgās 
vietās. 

Tagad nu muižas īpašniekam atliek tikai 
malku dot labprātīgi, jeb apgabala tiesā celt 
sūdzību, lai viņa ar saimniekiem slēgtos 
Ilgumus šai jautājumā atzītu par likumīgiem un 
izpildāmiem. 

Redzēsim, kas notiks.

Katram kārtīgam līgatnietim sirds iesilst 
un asaras riešas acu kaktiņos, kad dzird kādu 
slavinošu vēsti par Līgatni. Tā tas varētu 
notikt, ja lasa Lauksaimniecības, biškopības, 
dārzniecības, tirdzniecības, rūpniecības u.t.t. 
nedēļrakstā Zemkopis 1905. gada 2. martā, Nr. 
9 publicēto informāciju.

No Lazdonas. Svētdien 6. februāri Lazdonas 
bezmaksas tautas bibliotēkas biedrības telpās, 
mācītāja I. Ērmaņa kga vadībā tika noturēts 
priekšlasījumu vakars. Tika nolasīti: „ par 
zemāko mēru (minimumu) lauksaimniecībā” no 
Ļaudonas Zemkopības biedrības priekšnieka 
P. kga un „kā uzlabot satiksmi starp kalpiem un 
saimniekiem” no Lazberg kga. Savā referātā 
par minimumu lauksaimniecībā B. kgs runāja 
par vielu maiņu un aizrādīja, ka lauksaimniekam 
jālūko uz to, ka augiem nebūtu dažu barības 
vielu par maz (t. i. līdz minimumam), jo tad, ja arī 
citu vielu būs, nespēj pilnīgi attīstīties. Aizrādīja 
arī cik lielā mērā dažas zemes saista barības 

vielas un ka zemes īpašības pareizi nosakāmas 
tikai caur analīzi vai izmēģinājumiem. Nepareizi 
viņam izliekoties, kad laikrakstos jautājot, kādi 
mēsli būtu dodami tādai un tādai zemei, lai 
sasniegtu vispilnīgāko ražu; te atbildi varot dot 
tik uz labu laimi. Tika arī aizrādīts, ka vajadzīgs 
mācītu agronomu pieņemt un algot, tad varētu 
caur lietpratēju iegūt drošus padomus katris 
interesents savā saimniecībā. Priekšlasītājs 
aizrādīja arī uz Jurjevas kultūrbiroju, ka arī 
tur dabonami padomi pie ūdens novadīšanas, 
drenāžu ierīkošanu u.t.t. Otrs priekšlasījums 
par satiksmes uzlabošanu starp kalpiem un 
saimniekiem bija diezgan plaši izstrādāts. Pēc 
priekšlasījuma plaši pārrunāja par laukstrādnieku 
darba stundu noteikšanu, rakstisku nolīgumu 
sastādīšanu u.t.t. Kā labus piemērus, kur 
valdot laba satiksme starp darba devējiem un 
strādniekiem, mācītājs E. kgs minēja Vācijas 
fabriku un pie mums Baltijā Līgates papīru 
fabriku. Strādniekam tur gādāts savs glīts 
dzīvoklītis, sava skola, ārsts un aptieka par 
brīvu. Beidzot vēl E. kgs pieminēja, ka mūsu 
lauksaimniekiem derētu vest taupīgāku un 
rūpīgāku dzīvi, tad būtu pašu stāvoklis drošāks, 
tad varētu arī kalpu dzīvi uzlabot. Aizrādīja, ka 
daudzi latviešu saimnieki, pa lielākai daļai, caur 
žūpošanu un citādu izšķērdību zaudējot savas 
tēvu mājas, igauņi turpretī caur taupīgāku dzīvi, 
sakrājot naudu un iegūstot latviešu mājas vienu 
pēc otras. Gadu no gada igauņi spiežoties 
vairāk latviešu daļā. Ja tā iešot uz priekšu, tad 
nedaudz gados Cēsis un Valmiera tapšot par 
igauņu pilsētām. 

ssia.

Laba ziņa par Līgates dzelzceļa stacijas 
jauko nākotni bija ievietota Latviešu Avīzēs 
1905. gada 20. jūlijā, Nr. 57. 

Pleskavas-Rīgas dzelzceļš. Sevišķa ceļa 
valdes komisija ar inženieri Kajanusu priekšgalā, 
apskatījuse dzelzceļa līniju, lai noteiktu, kādas 
minētā ceļa stacijas būtu paplašināmas. Par 
tādām atzītas: Cēsu, Valkas, Tapas9, Pleskavas, 
Ligates un dažas citas stacijas.

Noslēgumā viens sirdi aizgrābjošs gabals no 
skaistā laikraksta Avots 1905. gada 17. augusta 
numura Nr. 33. Tas ir stāsts par vienu čaklu 
zēnu no Nītaures un Paltmales, kas nodarbojies 
ar grāmatu izpārdošanu un darbojies kristīgajā 
misijā Brazīlijā. 

Aleksandrs Kļaviņš. Nupat saņēmām no 
Brazīlijas ziņu, ka kāds mums un daudz daudz 
citiem pazīstams un mīļš Dieva bērns pēc 5 
mēnešu ilgas slimošanas ar kakla un plaušu 
diloni 10. jūlijā aizgājis uz atpūtu pie sava 
Kunga, kam viņš bij centīgi kalpojis. 

Kļaviņš bij dzimis 1865. g. 16. aprīlī 
Vidzemē, Nītaures Viļuma mājās un no otrā 
līdz 12. gadam bij audzis pie savas mātes 

tēva Paltmales Ķigaros, kur no audžu tēva, 
kas bij brāļu draudzes vecākais, dabūja savus 
pirmos iespaidus uz Dieva bijāšanu. Apmeklējis 
Paltmales pagasta skolu un pēc tam Siguldas 
draudzes skolu tas līdz 23. dzīves gadam 
nodevās zemkopības darbiem. 21. gadā viņš 
bij tapis garīgi pamodināts un no baptistu 
sludinātāja Erunga 1886. g., Jāņa dienā kristīts, 
iestājās par locekli Paltmales baptistu draudzē, 
pastāvīgi nezdams vēlēšanos savā sirdī, kaut 
varētu ko strādāt priekš tā Kunga. Dažus 
gadus vēlāk Kļaviņam gadījās iepazīties ar I. 
A. Freiju, kurš savos evaņģelizācijas ceļojumos 
pa Vidzemi apmeklēja arī Paltmali un vienu 
nakti pārgulēja pie Kļaviņa vecākiem, kur viņu 
dēls Aleksis no Freija neatkāpās ne soļa, bet 
no tā uzsūca vai katru vārdu. Iznākums no 
šīs satiksmes bij tas, ka A. Kļaviņš apņēmās 
iziet par grāmatu iznēsātāju ar Freija kristīgo 
apgādienu. Šis bij sākums gluži jaunai gaitai 
Kļaviņa dzīvē. Viņam lieli nopelni pie kristīgu 
grāmatu izplatīšanas starp latviešiem, tā 
dzimtenē, kā Iekškrievijas guberņās latviešu 
kolonijās, kā Novgorodā, Simbirskā, Ufā, 
Vitebskā un citur. Viņš pats mēdza sacīt, ka 
latviešu makšķerēšanā viņš esot kā medības 
suns uz medījumu. Viņam arī bij daudz svētīgu 
piedzīvojumu, viņš bieži dabūja redzēt sava 
darba svētīgus augļus. Še izņemsim iz viņa 
vēstulēm dažus ziņojumus no tā laika:

„Nonācu kādā pusmuižā. Atveru somu, izklāju 
grāmatas. Ļaudis stāv apkārt un apbrīno. „Freija 
grāmatas vien! Vai tad tās var apmierināt visas 
vajadzības?” kāds sāk minēt. — Freija grāmatas 
apmierina vienu vajadzību,” es atbildu, „tās 
rāda ceļu pie Dieva un dvēseles miera.” - Nu 
tad dodat man vienu, kas vislabākā.” Nolieku 
tam priekšā „Nākat pie Jēzus”, „Kristīga cilvēka 
svešniecības ceļu” un citas.

Paņem abas pirmās ar piezīmi „Ja nebūs 
labas, ko tad?” - „Nākošā reizē ņemšu atpakaļ, 
ja nederēs.” Divi mēneši vēlāk nonāku tai 
pašā vietā apjautāties. Grāmatas esot bijušas 
labas. Griboties vēl vairāk. Nopirka no visām 
Freija grāmatām pa eksemplārim. Tas bija 
labs panākums, un pie tam pircējs bij pats 
arendators10. Viņš deva grāmatas lasīt arī 
saviem ļaudīm.”

„Atrodos krogā. Piedāvāju grāmatas. Sāk 
cits par citu nicināt Freija grāmatas. Tomēr 
krodzinieks pats nopērk jocīgo „Arāja Janča 
bildes”. Šķirsta, šķirsta. Redzu, ka saviebjas. 
Krodzniekam grāmata nepatīk. Viņš to pārdod 
kādam saimniekam, lielam dzērājam. Tas sāk 
lasīt. Uztop uz gabalu: „Šī vīra zelts un sudrabs 
ietek tai caurumā zem viņa deguna.” Viņš 
lūkojas riebīgajā bildē. Sāk tam celties riebums 
pret žūpošanu. Viņš pieņem “Arāja Janča” 
padomu un atsvabinās no dzeršanas. Citā reizē 
viņš man izstāsta notikumu un nopērk 5 eks. 
„Arāja Janci”, lai iedāvinātu saviem agrākiem 
žūpu biedriem.”

„Ieeju otrā mācītāja muižā. Pakārdināšu 

mācītāju ar savām grāmatām. „Tās jau baptistu 
grāmatas, tas iesaucas, ārā ar tādām”. - „Lūdzu, 
kungs, tur nav nekā no baptisma, bet tikai par 
Jēzu rakstīts,” es vēl iebildu, bet mācītājs rāda 
uz durvīm. Izeja ved caur ķēķi. Paprovēšu savu 
laimi pie ķēķa meitām. Piedāvāju koši iesieto 
„Kēniņa aicinājums.” Meitas grāmatiņu gribētu, 
bet nav naudas. Iet pie mācītāja prasīt. Meita 
iznes grāmatu un pasaka mācītāja domas, ka 
priekš baptistu grāmatu pirkšanas nedošot. 
Redzu, meita grāmatu ļoti grib. Atdāvinu bez 
maksas. Vēlāk mācītājs pieķer meitu, grāmatu 
lasot. Meita pastāsta, no kā grāmatu dabūjusi un 
ka grāmata ļoti laba. Gribējis arī mācītājs lasīt 
un atradis, ka ķēkšai taisnība. Pusgadu vēlāk 
eimu atkal caur to pašu mācītājmuižu. Mācītājs 
mani satiek. Ved iekšā. Izlasa no katras Freija 
grāmatas pa eksemplārim, kopā par 5 rubļi 
un piesaka: „Atnesat man katru jauniznākušu 
Freija grāmatu. Tās labas. Prasu, kā mācītājs 
tagad citādi domā? Esot ķēkšas grāmata viņu 
pārliecinājusi.”

„Stāvu uz gada tirgu, kurā katru gadu mēdzu 
būt. Pienāk sieviņa un dāvina man pāris cimdu. 
Prasu: kāpēc? Negrib sacīt, pēdīgi tak saka. 
Pagājušā gadā esot no mana galda nozagusi 
grāmatiņu „Nākat pie Jēzus!”. Lasot tā 
atzinusi savu ļaunu sirdi, sākusi lūgt Jēzu pēc 
piedošanas, un, iemantojusi mieru, bez vien 
par to, ka man niesot aizmaksājusi grāmatiņu.”

„Tas bij gada tirgu. Redzu sieviņu tā šaubīgi 
atstājam manu galdu. Man iešaujas prātā, 
sieva būs nozagusi kādu grāmatu. Paķeru 
„Grēcinieku draugs,” un laižos sievai pakaļ un 
saku: „Tā grāmata, ko jūs paņēmāt, nav tik laba, 
še jums šī. Viņa nokaunējusies man pasvieda 
bilžu ābecīti un es viņai iedāvinu „Grēcinieka 
draugs”. Nezin, ņemt, neņemt, taču nosarkusi 
paķer un ievelkas burzmā. Bij pagājuši daudz 
mēneši. Velkos ar smago kolportiera11 tašu12  

pa ceļu. Brauc garām sieva. Tā palūkojas uz 
mani un uzaicina, vai negribot iesēsties ratos, 
pavedīšot mani gabalu. Sākam runāt. Sieva 
sāk pateikties man par to grāmatu, ko esot 
iedāvinājis tai ābeces zaglei. Tai vajadzējis 
patiesi grēcinieka drauga - Jēzus, ko tā atradusi. 
Šī ir saimniece, kuras mājā vienmēr turpmāk 
atradu laipnu uzņemšanu.”

„Smi....ē13 biju dzirdējis par netiklu sievu, kura 
savu godu par naudu pārdodot vēl netiklākiem 
vīriešiem. Piezīmēju viņas adresi un piesūtīju 
tai pa pastu „Delija”14 ar uzrakstu pēdējā lapas 
pusē, ka, ja grāmata sasniedz mērķi, tas ir, jūsu 
atgriešanos, tad darāt man to prieku, parakstāt 
man to uz klāt pielikto adresi. Mēnešus divi vēlāk 
saņēmu vēstuli, kur viņa raksta, ka grāmatiņa 
viņai padarījusi rūgtu līdzšinējo dzīvi, riebīgus 
viņas darbus, sirdij trūkstot miera. Ne ilgi pēc 
tam saņēmu vēstuli, kurā tā liecina, ka tā nākusi 
pie uzvaras. „Delija” tai vienmēr stāvējusi priekš 
acīm, līdz tā atklāju Jēzum savus grēkus.”

„B...kā15 dzīvoja laulāts pāris. Tas piederēja 
pie baptistu draudzes, taču dzīvoja kā suns 
ar kaķi. Brāļi tos bija līdzinājuši un labinājuši, 
bet nebij neko līdzējis. Saņēmu pašlaik 
jauno „Laulības kārtas grāmatiņu”. Domāju, 
izmēģināšu ar to pie viņiem. Pielūdzis Dievu, 
dodos 4 verstis turp. Sadabonu abus kopā. 
Saku, ka man ir kaut kas priekš viņiem. Lasu 
tiem priekšā gabalu no 16. līdz 35. lappusei bez 
izskaidrošanas un apstāšanās. Kad sāku lasīt, 
abi bij 4 soļi vien no otra šķirti, kad biju beidzis, 
tie bij viens otru jau apkampuši un ar asarām 
acīs viens otru skūpstīja, sirsnīgi apņemdamies 
savu turpmāko dzīvi vest pēc lasītās pamācības. 
Tie svētīgo grāmatu paturēja, dzīvo šodien 
kristīgi un ir kristīgu rakstu cienītāji.”

(..)

Turpinājums sekos



Projekts “PROTI un DARI!” mani 
atrada pats - biju pametusi studijas sev 
neinteresējošā jomā un atgriezusies 
atpakaļ mājās, Līgatnē.  Kārtējo reizi aiz 
garlaicības pāršķirstot Facebook ziņu lentu, 
uzzināju par projektu, sāku lasīt jauniešu 
pieredzes stāstus un sapratu, ka tas ir tas, 
kas man palīdzēs atrast savas intereses, 
celt pašapziņu un atgriezties studiju vidē. 
Arī manā novadā šis projekts ir pieejams 
– lieliski!

Iesaistīšanās projektā atgrieza manī 
vēlmi mācīties, pilnveidoties, izvirzīt 

mērķus un tiekties uz tiem. Ar karjeras 
konsultanta palīdzību noskaidroju, ka 
manas intereses ir saistītas ar darbu ar 
cilvēkiem un medicīnu, viss tas, no kā 
agrāk izvairījos un uzskatīju, kas tas 
nav mans. Nodarbības pie psihologa un 
brīvprātīgais darbs uzlaboja komunikācijas 
spējas, cēla pašapziņu un lika apzināties 
savas spējas – es varu, man viss izdosies! 
Kopā ar mentori apmeklējām atvērto durvju 
dienas, skolu izstādi, uzņēmumus. Man 
bija lieliska iespēja mācīties angļu valodu 
pie meitenes no Gruzijas. Nodarbībās pie 
darba drošības speciālistes ieguvu vērtīgus 
padomus visai dzīvei, bet praktiskajās 
nodarbībās pie masieres sapratni par 

masāžu un motivāciju studēt ārstniecisko 
masāžu. Pateicoties projektam, esmu 
kļuvusi drošāka, mērķtiecīgāka, aktīvāka, 
arī dzīvespriecīgāka. 

Jau pusgadu sevi saucu par Latvijas 
Universitātes P. Stradiņa medicīnas 
koledžas studenti un apgūstu ārstniecisko 
masāžu, un domāju, ka te mans izglītības 
ceļš nebeigsies. Esmu pat iestājusies 
koledžas studentu pašpārvaldē un tagad 
nelaižu garām nevienu koledžas pasākumu, 
pat palīdzu tos organizēt. Man ļoti patīk tas, 
ko es daru, un esmu pateicīga projektam un 
cilvēkiem, kuri darbojās ar mani projekta 
laikā.  Liels paldies manai mentorei Dainai 
un programmas vadītājai Dacei!
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Līgatnes novada jaunieši aicināti 
iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”

Ja pats esi vai pazīsti kādu, kurš ir 
jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
kurš nemācās, nestrādā, neapgūst arodu 
un nav reģistrēts Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieks – iesaisties!

Projekta mērķis - motivēt, aktivizēt 
jauniešus, piedāvājot neformālās un 
ikdienas mācīšanās aktivitātes, speciālistu 
konsultācijas, dalību pasākumos (nometnes, 
semināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), brīvprātīgā darba aktivitātes, 
iesaisti NVO un jauniešu, vietējās 
sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumos, 
projektos, vizītes uz uzņēmumiem 
(aktivitātes profesijas specifikas 
iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo 
kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amatu 
meistara, īslaicīgas prakses uzņēmumos 
u.c.).

Katram jaunietim būs savs programmas 

vadītājs un mentors**, kura vadībā tiks 
izstrādāta individuāla programma, lai 
nodrošinātu jaunieša pozitīvu tālāku virzību 
un attīstību. Mentora regulārs individuāls 
atbalsts tiks nodrošināts vismaz 20 stundas 
mēnesī. Rezultātā - sekmīga programmas 
pabeigšana, iesaiste sabiedriskajā dzīvē 
(piemēram, Jauniešu garantijas pasākumos, 
kurus īsteno NVA un Valsts izglītības 
attīstības aģentūra) vai izglītībā (piem., 
aroda apguvē vai darba tirgū, kā arī NVO 
darbībā). Norises laiks – no 2016. gada 
septembra līdz 2020. gada decembrim. 
Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.

Būs interesanti un lietderīgi – katram pēc 
viņa vēlmēm un vajadzībām – mācīties 
vai strādāt, apgūt profesiju, arodu!

Jaunieti, esi aktīvs, piesakies! 
Darīsim kopā un izdosies!

** Mentori darbā ar jauniešiem – Līgatnes 

novada aizrautīgie un entuziastiskie 
pašvaldības darbinieki – Santa Rudmieze 
un Viesturs Dumpis. Sīkāka informācija 
par projekta īstenošanu pieejama Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras 
mājaslapā vietnē: http://jaunatne.gov.lv.  

Saziņai: Dace Bērziņa (Līgatnes novada 
domes izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste), tālr.26866855, e-pasts: dace.
berzina@ligatne.lv

Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta 
mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti 
izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” 
projekts “PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/
I/001 Nr. 6-13/11

Dace Bērziņa
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Lai pilnveidotu Līgatnes novada 
bibliotēku darbu, vēlamies aicināt katras 
bibliotēkas lietotājus aizpildīt aptaujas 
anketu. Anketas drukātā formā pieejamas 

bibliotēkās, bet elektroniski saitēs, kas 
atrodamas mājaslapā www.ligatne.lv. 
Aptaujas ir anonīmas, un rezultāti tiks 
izmantoti tikai apkopotā veidā.

Paldies par atsaucību!

Līgatnes bibliotēkas lūdz lasītājus aizpildīt aptaujas 
anketas

Līgatnietes Danas pieredze Eiropas Sociālā 
fonda projektā “PROTI un DARI!”

Dana Kozlovska

Līgatnes novada mājaslapa www.
ligatne.lv ir plašs informācijas nesējs par 
notikumiem novadā, kā arī cenšamies 
lapu veidot kā savstarpējās saziņas vietni 
novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem 
un citiem interesentiem. Ņemot vērā 
sabiedrības interesi,  esam izveidojuši 
sadaļu “Sludinājumi”, kurā var ātri un ērti 
piedāvāt vai iegādāties sev interesējošus 
pakalpojumus, iepazīties ar darba iespējām, 
pārdot vai iegādāties vajadzīgās preces 
un lietas. Tā kā pašvaldības mājas lapas 
uzturēšanu nodrošina visi novadā deklarētie 
iedzīvotāji, pakalpojums ir bez maksas, un 
viss nepieciešamais, kas jāizdara - jauzraksta 
savas vēlmes vai savs piedāvājums uz 
ligatnes.zinas@gmail.com.

Dažādās auditorijās par mūsu novada 
mājaslapu izskanējuši atšķirīgi viedokļi. 
Vieni uzskata, ka mājaslapa ir morāli 
novecojusi un tajā grūti atrast informāciju, 
citi - ka Līgatnes novadam ir lieliska 
mājaslapa, kas ir aktīva un interesanta un 
kurā var atrast praktiski visu nepieciešamo. 
Droši vien taisnība ir abiem apgalvojumiem. 
Tai pašā laikā atzīstams, ka uzlabojumi 
iespējami vienmēr, bet mainīt mainīšanas 
pēc var izrādīties dzīšanās pēc modes, kad 
iztērēti lieli līdzekļi, bet atdeves nav.

Ļoti interesanta ir mājaslapas apmeklējuma 
statistika, ko nodrošina analytics.google.
com. Tajā ielūkojoties, varam uzzināt 
daudzus faktus, kas ir “sausa” statistika, bet 
tai pašā laikā diezgan interesants un noderīgs 
izziņas materiāls. Piedāvājam “Līgatnes 
Novada Ziņu” lasītājiem ieskatīties šais 
statistikas apcirkņos, kas apkopoti par 2018. 
gadu.

Gada laikā www.ligatne.lv ir apmeklējis 
60 331 lietotājs, no tiem 58 050 bijuši jaunie 
lietotāji. Kopumā reģistrēti 379 555 lapu 
skatījumi, un viena lietotāja vidējais sesijas 
ilgums ir 2 minūtes, 15 sekundes. 

Visvairāk mājaslapu skatījuši Latvijā 
reģistrētie lietotāji, un to kopskaits ir 92,76% 
jeb 56 145 lietotāji. Interesanti, ka TOP 
otrajā vietā ir lietotāji no ASV, kas sastāda 
1,17% (711), trešajā vietā Lielbritānija - 
0,88% (534); ceturtajā Vācija - 0,52% (315), 
piektajā Francija - 0,47% (285). Mūsu 
kaimiņi lietuvieši ir TOP septītajā vietā, bet 
igauņi - desmitie. Intriģējoši, ka TOP 11. 
pozīcijā ir Dienvidkoreja ar 139 lietotājiem, 
21. pozīcijā - Peru ar 54 lietotājiem. Kopumā 
novada mājaslapu apmeklējuši 102 valstīs 
reģistrēti lietotāji, t.sk. tādas eksotiskās 
valstīs kā Togo, Taizeme, Dienviāfrika, 
Irāka, Pakistāna, Gana.... Varētu domāt, 
ka daudzi plašajā tīmekļa pasaulē nejauši 
iemaldījušies, ja vien dažam labam 
apmeklējuma ilgums neuzrādītu vairākas 
minūtes. Tātad kāda interese ir, bet par to 
varam tikai nojaust.

Izrādās, ka starp mūsu mājaslapas 
apmeklētājiem 45,85% ir sievietes, bet 
54,15% vīrieši. Visvairāk interesenti ir gados 
jaunie cilvēki. Statistika rāda, ka starp visiem 
mājaslapas lietotājiem 27,5% ir vecumā no 
18  līdz 24 gadiem, 33,5% vecumā starp 25 
un  34 gadiem; 15,5% (35–44 gadi); 12,5% 
(45–54 gadi); 5,5% (55-64 gadi); 5,5% (65 
gadi un vecāki).

Uzmanību saista majaslapas apmeklējums 
pa dienām. Vidēji gadā tie ir 192 apmeklējumi 
dienā. Bet vērojami trīs mēneši (aprīlis, 
jūnijs, septembris), kad apmeklējums ir 
ievērojumai lielāks (virs 400 apmeklējumiem 
dienā). Savukārt rekorda dienas ir 3. janvāris 
un 22. jūnijs, kad mājaslapas lietotāju skaits 
ir 600–800 lietotāju. Par to, kāpēc tas tā, 
varam tikai minēt.

Līgatnes majaslapas apmeklējuma 
dinamika 2018. gadā kopumā ir augoša. 
Iespējams, ka liela daļa lietotāju, apmeklējot 
novada mājas lapu, meklē un atrod izeju 
uz mūsu tūrisma lapu www.visitligatne.
lv. Par to vai tas ir tā un kāda dinamika ir 
šai mājaslapai, kādā turpmākajā “Līgatnes 
Novada Ziņu” izdevumā.

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Fakti par novada 
mājaslapu

Kā jau pēdējos gadus ierasts, jaunais 
gads tūrisma jomā strādājošajiem iesācies 
ar piedalīšanos tūrisma izstādēs.

No 25. līdz 27. janvārim Līgatne kā 
tūrisma klastera “Enter Gauja” biedrs 
piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē 
Viļņā “Adventur 2019”. Tika veiksmīgi 
prezentēti gan jau labi pazīstamie, gan 
jaunie reģiona objekti. Kopumā izstāde 
piesaistīja vairāk nekā 25 000 apmeklētāju. 
Pārsteidzoši daudzi no uzrunātajiem 
apmeklētājiem jau ir bijuši kādā no Gaujas 
Nacionālā parka vietām, visvairāk mūsu 
kaimiņpilsētās - Cēsīs un Siguldā, bet arī 
pie mums, Līgatnē. Daudzi plāno mūs 
apciemot šogad. Palielinās interese par 
dažādām nakšņošanas iespējām, kas norāda, 
ka ceļojumi kļūst ilgāki, viesiem ir iespēja 
apmeklēt vairāk ojektu, izbaudīt mūsu 
kafejnīcu un restorānu dažādo piedāvājumu. 
Lietuvas iedzīvotāji ir patīkami pārsteigti par 
informācijas pieejamību Latvijas tūrisma 

informācijas centros, tostarp par informāciju 
lietuviešu valodā. Pozitīvi tiek vērtēti centru 
darba laiki, pieejamība brīvdienās un svētku 
dienās. Izstādē sastaptais viesis no Vācijas 
Līgatni raksturoja kā “Latvijas zaļo sirdi.”

No 1. līdz 3. februārim Rīgā, Ķīpsalā 
notika jau 26. starptautiskā izstāde-
gadatirgus “Balttour 2019”. Latvijas 
iedzīvotāji ir aktīvi savas valsts apceļotāji 
un dažādu novadu un pilsētu pasākumu 
apmeklētāji, līdz ar to aizvien pieaug viņu 
interese par aizvien jauniem objektiem, 
atpūtas un izklaides iespējām. Jāsecina, ka 
vēl vairāk ir jāstrādā ne tikai pie esošajiem 
piedāvājumiem un tradicionālajiem 
pasākumiem, bet arī jārada jauni tūrisma 
objekti. Pieaug individuālo tūristu skaits, 
kuri kā mērķi izvēlas “zaļāku” un videi 
draudzīgāku ceļošanu. 

Pašvaldības, vietējo uzņēmēju un 
iedzīvotāju sadarbības rezultātā ir iespējams 
Līgatni un Līgatnes novadu padarīt vēl 
mīlētāku un iekārojamāku mūsu Latvijas un 
ārvalstu viesiem, kā arī mums pašiem.

Latvijas zaļā sirds - Līgatne - pārstāvēta tūrisma izstādēs
Natālija Kaula
Līgatnes TIC speciāliste

Līgatnes tūrisma informācijas centra speciāliste 
Natālija Kaula izstādē “Balttour 2019”. No 

personīgā arhīva. 
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Pasākumi Līgatnes novadā
Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Lasītāju klubiņa tikšanās

13. februārī 
plkst.16.30 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Citāda Valentīndiena ar grupu 
“Gapoljeri” un Dj Jānu. 

15. februārī 
plkst. 20.00 

Līgatnes kultūras namā
Mīlas dziesmu festivāls. Biļetes: 3 eiro, ar Līgatniešu kartēm – 2 
eiro

16. februārī 
plkst. 17.00 

Līgatnes Sporta centrā
Florbola mājas spēle

21. februārī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

22. februārī 
plkst. 20.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Anda Kozaka bērnu deju kolektīvu koncerts

23. februārī 
plkst. 11.00 

Līgatnes centrā pie tūrisma informācijas centra
Karnevāla jampadracis

23. februārī 
plkst. 15.00 

Līgatnes Sporta centrā
Telpu futbola spēle

23. februārī 
plkst. 17.00 

IZSTĀDES
No 7. decembra līdz 7. martam Zeit Cafe

Fotoizstāde “KAS KAS”

No 1. līdz 28. februārim Līgatnes pagasta bibliotēkā
Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks” un tematiskā izstāde “Latviešu 

mīlestības dzeja”. 

No 4. līdz 28. februārim Līgatnes pilsētas bibliotēkā
“Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram -120” un izstāde bērniem “Grāmatu 

ceļojums”

No 5. līdz 28. februārim Līgatnes kultūras namā
Rīgas bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” pedagogu darbu izstāde “Atmiņas 

krāsās”

No 5. līdz 28. februārim Augšlīgatnes kultūras namā
Rīgas bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” audzēkņu darbu izstāde 

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

Atpūtas kompleksā Zeit
Ģimenes joga ar Ligitu Sauli. Biļetes: 4 eiro

24. februārī 

Līdz marta vidum Līgatnes novadā 
apskatāmas divas dažādas, bet 
savā starpā cieši saistītas izstādes. 
Līgatnes kultūras namā atklāta izstāde 
“Atmiņas krāsās”. Darbu autori ir 
profesionāli mākslinieki, kuri pārstāv 
dažādas mākslas jomas un ar saviem 
darbiem piedalās izstādēs Latvijā un 
ārpus tās – Ingrīda Irbe, Alla Folka, 
Māris Upzars, Guntis Bērzs Bērziņš, 
Dagnija Timule, Arvis Kantiševs, 
Olafs Muižnieks un Dace Timule. 
Visus šos autorus vieno kopīga darba 
vieta – Rīgas bērnu un jauniešu 
centrs “Mīlgrāvis”, kurā mākslinieki 
strādā kā pedagogi, vadot dažādus 
interešu izglītības mākslas pulciņus. 
Gadu gaitā izglītības iestādē ir 
izveidojusies skaista tradīcija - 
ikgadējā pedagogu darbu izstāde-, 
ko nu varam aplūkot arī Līgatnē.

Savukārt Augšlīgatnes dienas un 
interešu centrā apskatāma Rīgas 
bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” 
gleznotājas Ingrīdas Irbes un 
keramiķes Daces Timules audzēkņu 
darbu izstāde. Tajā apskatāmi darbi, kas 
tapuši dažādu projektu ietvaros. BJC 
“Mīlgrāvis” atrodas ēkā, kas 1908. gadā 
uzbūvēta pēc kokuzņemēja un mecenāta 
Augusta Dombrovska projekta un ietilpst 
vienotā kultūrvēsturiskā kompleksā ar 
Burtnieku namu (tagad – A. Dombrovska 
mūzikas skola) un Ziemeļblāzmas pili 
(tagad – k/n “Ziemeļblāzma”). Savos 

darbos jaunie autori iedvesmojušies 
no Vecmīlgrāvja apkārtējās vides, 
dabas, vēsturiskajiem notikumiem un 
personībām. 

Abas izstādes apskatāmas līdz 2019. 
gada 11. martam.

Areta Raudzepa
Dienas, interešu un amatnieku centra 

vadītāja

Augšlīgatnes kultūras namā
Inčukalna amatierteātra kamerizrāde pieaugušajiem “2+”. 
Biļetes: 2 eiro

28. februārī 
plkst. 19.30 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

1. martā 
plkst. 20.00 

Līgatnes Amatu mājā
Radošā sestdiena

2. martā 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

8. martā 
plkst. 20.00 

Ar divām izstādēm Līgatnē viesojas
Rīgas bērnu un jauniešu centrs 

23. februārī plkst. 15.00 viesi un līgatnieši 
tiek aicināti uz karnevāla lustēšanos 
Līgatnē. Moto: Ziemas pavadīšana un 
pavasara sagaidīšana! 

Plkst. 15.00, 15.30, 16.00 un 16.30 
interesentiem būs iespēja doties ekskursijā 
gida pavadībā. (Ekskursijas cena: 
pieaugušajiem - 5.50 eiro; skolēniem un 

pensionāriem - 4 eiro; pirmsskolas vecuma 
bērniem - ieeja bez maksas). Tikšanās vieta 
pie tūrisma informācijas centra. 

Tāpat aicinām visus - gan mazus, gan 
lielus interesentus ierasties ar maskām, 
līdzi ņemot ragaviņas, ar ko vizināties pa 
kalniņu. Tautas muzikantes jūs gaidīs ar 
jautrām aktivitātēm un rotaļām. Īpaši šim 

pasākumam par godu mums pievienosies 
dzīvnieku pārstāvji no Līgatnes dabas 
takām.

Par ēdināšanu rūpēsies mūsu ēdinātāji. 
Jums būs iespēja iegādāties uz uguns vārītu 
zupu krodziņā “Vilhelmīnes dzirnavas”. 
(Cena: 1.50 eiro)

Skaistākās un interesantākās maskas 

tiks apbalvotas. Mūsu sponsori sarūpējuši 
vērtīgas balvas. 

Pasākums beigsies ar masku gājienu 
plkst. 18.00 apkārt dīķim, un nobeigumā 
visus pārsteigs uguns akrobātu šovs 
Līgatnes estrādē.

Karnevāla jampadracis Līgatnē

“Mīlgrāvja” audzēkņu darbi izstādē Augšlīgatnes 
kultūras namā. Aretas Raudzepas foto.

Līgatnes dabas takās 
Piedzīvojumu stafete ģimenēm “Pēdas sniegā”. Dalība ar LDT 
biļetēm

9. martā 
plkst. 12.00 
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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
2019. gada 13. martā

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Turp, kur tu aizgāji, apstājas laiks,
Norima rūpes, sāpes un bēdas,
Nu tavi darbi, asaras un prieks

Snigs mūsu atmiņās tik balti kā sniegs…

Ārija Modra Ozola – 11. janvārī
Kārlis Freimanis – 12. janvārī
Meta Amoliņa – 20. janvārī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Janvārī mūžībā aizgājuši

Kar, māmiņa, šūpulīti,
Kar pie loga istabā:
Lai izauga rakstītāja,
Grāmatiņu lasītāja.

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

Janvārī Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti trīs 

bērni:

Izsludinām vakanci

Atzīmējot Līgatnes dabas taku 
dzimšanas dienu, Līgatnes novada 
pašvaldība un Dabas aizsardzības 
pārvalde 9. martā no plkst.12.00 
aicina apmeklēt izklaidējošu un 
izzinošu pasākumu “Pēdas sniegā”, 
kas notiks jau otro gadu.

Programmā:
- piedzīvojumu stafete ar radošiem 
un praktiskiem uzdevumiem maziem 
un lieliem dalībniekiem,
- pārsteiguma balvas no vietējiem 
uzņēmumiem (Vienkoču parka, 
Lustīgajiem meistariem, Springšļu 
dzirnavām, Līgatnes vīna darītavas, 
atpūtas kompleksa Zeit, Mores 
Safari parka un citiem),
- izstādes atklāšana dabas izglītības 
centrā “Pauguri”.

No plkst. 12.00 līdz 13.00 komanda 
jāreģistrē Līgatnes dabas taku 
apmeklētāju centrā. Īpaši stafetē 
aicinām piedalīties ģimenes ar bērnu 
ratiņiem un ragavām. Priecāsimies 
redzēt arī draugu grupas, piemēram, nūjotājus, slēpotājus vai kādas citas līdzīgi 
domājošo cilvēku komandas.
Tā komanda, kas izveidos apsveikumu Līgatnes dabas takām dzimšanas dienā (teatrālu, 
rakstisku, mutisku), saņems papildu pateicības balvu.
Šogad Līgatnes dabas takas atzīmē 44 gadu jubileju. 
Dalība pasākumā, iegādājoties LDT ieejas biļetes 
Vairāk informācijas pa tālruni 26842098

Līgatnes dabas takās 
piedzīvojumu stafete

Bezmaksas pārtikas pakas turpmāk izsniegs mēneša 
otrajā un ceturtajā ceturtdienā

Pārtikas pakas trūcīgām un maznodrošinātām personām turpmāk tiks izsniegtas 
katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no plkst.14.00 līdz 16.00. 

Paku saņemšanai jāuzrāda trūcīgas (maznodrošinātas) personas statusa apliecinoša 
izziņa!

Izmaiņas doktorātu pieņemšanas laikos
No 2019. gada 1. marta Dinas Puhartes doktorātā pieņemšana notiks tikai 

Augšlīgatnē, Dārza ielā 2-13, kā arī Siguldā, Lakstīgalas ielā 13. 
Akūto pacientu pieņemšana notiek pirmās pieņemšanas stundas laikā.
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta:
• Augšlīgatnē: tel.: 64155583, 29186898
• Siguldā: tel.: 67970926
• Mājas vizītes pieteikt pa tel.: 29416828
Ārstes Dinas Puhartes pieņemšanas laiki

No 2019. gada 1. februāra ģimenes ārste Sandra Kukaine beidz savu ģimenes 
ārsta praksi Līgatnes novadā. 

Pacienti tiks atreģistrēti, un ir jāmeklē ģimenes ārsts. Par sadarbības turpināšanu ar 
dr. Kukaini jāvienojas individuāli

pirmdienās
otrdienās
trešdienās
ceturtdienās
piektdienās

Augšlīgatne, 
Dārza iela 2-13

08.00-13.00
08.00-14.00
15.00-17.00
15.00-19.00
08.00-14.00

Sigulda, 
Lakstīgalas iela 13

15.00-19.00
 

09.00-14.00
09.00-14.00

Aktualitātes decembrī
Izsludināti iepirkumi: 

• LND/2019/02, “Upes ielas seguma 
pārbūve Augšlīgatnē”. Notiek pretendentu 
vērtēšana un papildus informācijas 
pieprasīšana. Plānots veikt Upes ielas, 
Augšlīgatnē asfaltēšanu. 

• LND/2019/03, “Līgatnes novada 
darbinieku veselības apdrošināšana”.

Citas aktualitātes:

• Sniegputeņa laikā lūdzam sniegt 
informāciju par konstatētiem, grūti 
caurbraucamiem vai necaurbraucamiem 
ceļa posmiem Līgatnes novada teritorijā, 
lai sekmīgāk varam reaģēt un plānot ceļu 
attīrīšanu no sniega. Lai arī sniegputeņa 
laikā vai pēc vējainiem laikapstākļiem 
pašvaldības ceļi dažādos posmos tiek 
apsekoti, pieļaujam iespēju, ka kādā 
vietā, ko uzreiz nepamanām, situācija ir 
kritiska un nepieciešama steidzama rīcība. 
Šādās reizēs savlaicīga komunikācija ļoti 
noderīga.

• Informācijai - Līgatnē, Augšlīgatnē un 
Skaļupēs pašvaldības ceļos un ielās sniega 
tīrīšana primāri notiek ar pašvaldības 
kapitālsabiedrības SIA “Līgatnes 
komunālserviss” trīs traktortehnikas 
vienībām. Sāls un citu pretslīdes 
materiālu kaisīšanai uz asfaltētām ielām 
veic iepirkuma rezultātā piesaistīts 
komersants. Savulaik lielāka daļa darbu 
(asfaltētajos posmos) tika uzticēta citiem 
pakalpojumu sniedzējiem, kas ar smago 
ceļu uzturēšanas autotransportu nespēja 
nodrošināt darbu nepieciešamo precizitāti 
un liekā sniega tūlītēju vaļņa nostumšanu 
no brauktuves. Līdz ar to vairāk darba 
esam uzticējuši saviem traktortehnikas 
vadītājiem, un tehnikai. Šādi esam 
zaudējuši darbu izpildes laika ziņā, taču, 
svarīgāk – būtiski uzlabojusies sniega 

tīrīšanas darbu kvalitāte un tādējādi 
palielinām vēlāk izkaisīto pretslīdes 
materiālu efektivitāti. Ekonomējot 
pašvaldības finanšu resursus, tiešām ir tā, 
ka, ja braukšanas apstākļi ar vieglajiem 
transportlīdzekļiem to ļauj, mēģinām 
sniega attīrīšanas darbus uzsākt tikai 
pēc snigšanas, līdz ar to lūdzam būt 
iecietīgiem, ja dažu stundu laikā uz 
atsevišķiem ceļiem vai ielām braukšanas 
apstākļi vēl joprojām saglabājas īpaši 
“ziemīgi”. Jebkurā gadījumā pēc 
intensīvas snigšanas tiek attīrīti visi 
novada ceļi un ielas bez izņēmumiem.      

• Pašvaldības autoceļos “Blodziņi 
(Vaisuļi)-Asaru ceļš” un  “Rūpnieki-
Ratnieki” atklāta konkursa rezultātā 
nolīgtais būvnieks SIA “DGR serviss” 
veic noslēdzošos ceļmalas grāvju 
rakšanas darbus ceļu atjaunošanas 
darbu ietvaros. Līdz pavasara sezonai 
atbilstošos laikapstākļos tuvākajā laikā 
sagaidāma lielāka ceļa būvdarbu aktivitāte 
pašvaldības ceļa posmā “Ratnieki - 
Rūpnieki”. Pavasarī un vasaras sākumā 
minētajos ceļu posmos sagaidāmi plašāki 
pārbūves darbi, kas saistīti ar ceļa virsmas 
pārbūvi, līdz ar to autoceļos būs jārēķinās 
ar īslaicīgiem un arī ilgstoša rakstura 
satiksmes apgrūtinājumiem. Dažviet 
var tikt kavēta kokmateriālu un citu 
kravu, materiālu vai produktu izvešana 
un piegāde. Informācija par aktuālajiem 
satiksmes ierobežojumiem būs pieejama 
Līgatnes novada domes mājaslapā un 
novada informatīvajā izdevumā.

• Līgatnes novada Mūzikas un Mākslas 
skolas ēkā Mākslas ielā 2, Augšlīgatnē, 
ēkas renovācijas procesu ietvaros ir 
pabeigti iekšdarbi – kāpņu telpas, 
daļas 2. stāva telpu remontdarbi, kā arī 
ēkas fasādes siltināšanas pamatdarbi. 
Ēkas ārsienu apdare tiks pabeigta šī 
gada pavasarī, iestājoties atbilstošiem 
laikapstākļiem. 

 
   
Līgatnes novada domes izpilddirektors

Egils Kurpnieks

Līgatnes pasta nodaļas priekšnieks/- ce 
(slodze 0.7)

Prasības: 
• Pasta nodaļas darba plānošana, organizēšana un vadīšana atbilstoši uzņēmuma standartiem 
un mērķiem;
• Nodrošināt kvalitatīvu, ātru, un laipnu klientu apkalpošanu, konsultēšanu un aktīvo pārdošanu, 
piedāvājot klientiem papildpakalpojumus un preces;

Pienākumi:
• Vidējā vai augstākā izglītība;
• Valsts valodas zināšanas atbilstoši augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1), kā arī krievu valodas 
zināšanas sarunvalodas līmenī;
• Spēja strādāt un pieņemt lēmumus patstāvīgi, pamatot un uzņemties atbildību par pieņemtajiem 
lēmumiem un noteikt prioritātes;
• Prasme strādāt ar datoru MS vidē (Word, Excel, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Piedāvājam
• Stabilu atalgojumu no 335.70 EUR ( Bruto)
• Sociālās garantijas;
• Papildus mainīgo algas daļu;
• Darbam nepieciešamās apmācības;
• Pieredzējušu kolēģu un vadības atbalstu;
• Veselības apdrošināšanas polisi pēc nostrādāta pusgada.

Raksti vai zvani!  cv@pasts.lv, 25709033; 67608471

Kate Keitija, Odrija un Pauls


