
Kā jau allaž, maija nogalē Lī-
gatne svin svētkus. 23. maijā 
aicinām līgatniešus un novada 
viesus apmeklēt Līgatnes nova-
da svētkus, kad ieskandināsim 
papīrfabrikas 200. jubilejas gadu, 
sveiksim Skolēnu dziesmu un 
deju svētku dalībniekus, satiksim 
mūziķi un mākslinieku Igo Fomi-
nu un izlocīsim kājas „Bellacord” 
spēlētās balles ritmos. 

Dienas ieskaņā Līgatnes pūtēju 
orķestris sveiks iedzīvotājus Gau-
jasmalā plkst. 10.00, Skolaskalnā 
plkst. 10.40, Augšlīgatnē pie „Elvi” 
veikala plkst. 11.15 un visbeidzot 
Rīgaskalnā plkst. 12.00. 

Turpinājums īsti sportiskā garā ar 
Līgatnes Sporta centra organizēto 
Līgatnes skrējienu – plkst. 10.00 pie 
kultūras nama startēs bērni, plkst. 
10.30 tiks dots starts vidējā distan-
cē, bet izturīgākie dosies skrējienā 
plkst. 11.00. Apbalvošana pie kul-
tūras nama gaidāma īsi pirms plkst. 
12.00.

No plkst. 12.00 darbosies amat-
nieku darbnīcas, tirdziņš un pie-
pūšamās atrakcijas, būs iespēja 
doties izjādē zirga mugurā, bet 
estrādē viesus gaidām uz koncertu, 
kur uzstāsies paši mazākie līgat-
nieši, Līgatnes novada vidussko-
las audzēkņi, kas šogad gatavojas 
dalībai Skolēnu dziesmu un deju 
svētkos, Līgatnes dāmu līnijdeju 
kolektīvs „Možums” un modes stu-
dija „Flora Pluss”. Dienas koncerta 
īpašās viešņas – dejotājas no Si-
guldas, kas izdejos čigānu dejas 
straujos soļus un sagādās vēl kādu  
pārsteigumu.

Šis gads Līgatnei ir īpašs, jo tieši 
pirms 200 gadiem – 1815. gadā – ir 
dibināta Līgatnes papīrfabrika. Par 
spīti tam, ka fabrika kopš pērnā 
gada ir apklususi, mēs apzināmies, 
ka Līgatnes pilsēta un viss novads 
ir nesaraujami saistīts ar šiem 200 
gadiem. 8. augustā fabrikas jubileju 
atzīmēsim Latvijas papīra svētkos, 
bet jau 23. maijā gaidāms priecīgs 
notikums, jo durvis pirmo reizi vērs 
topošais Līgatnes Papīra muzejs. 
Svētku dalībniekiem būs iespēja 
savām rokām izliet papīra lapu un 
piedalīties pirmās Līgatnes Papīra 
muzeja ekspozīcijas veidošanā. 

Plkst. 16.00 Līgatnes kultūras 
nama Mazajā zālē gaidāms īpašs 
notikums – Igo Fomina grafikas un 
zīmējumu izstādes atklāšana un 
tikšanās ar autoru. 

Plkst. 19.00 aicinām amatier-
mākslas kolektīvus, domubiedru 
grupas, uzņēmumus, jaunās mā-
miņas un visus svētku viesus pul-
cēties svētku gājienam pie papīr-
fabrikas vārtiem, bet plkst. 20.00 
svētku koncertā „Līgatne laiku 
lokos” kopā ar novada amatier-
mākslas kolektīviem atcerēsimies, 

kā Līgatnē 200 gados ir gājis, un 
apdomāsim, kādai Līgatnei būt 
nākotnē. Koncerta īpašais viesis –  
Igo Fomins. 

Pēc koncerta un svētku uguņoša-
nas visi aicināti izlocīt kājas balles 
ritmos. Par mūziku gādās grupa 

„Bellacord”. 
Uz tikšanos svētkos!

AMATNIEKIEM un TIRGOTĀJIEM! 
PĒDĒJĀ IESPĒJA pieteikties tirdz-
niecībai svētku laikā. Informācija 
pa tālr. 64153169 vai 29189707,  
e-pasts: info@visitligatne.lv. 

Informāciju sagatavoja 
Inese Okonova,

P/A „Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs” direktore 

Kaut simtkārt izrunāts,
kaut daudzkārt teikts
un sacīts,
labs vārds kā laimes vērdiņš
nekad nenodilst.
Tas rada smaidu,
iesēj zvaigznes acīs,
ar viņu sirds
arvien no jauna silst.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un

stipru veselību 
maija jubilāriem !

Daiga Jakobija
Astrīda Kronberga

Andis Meisters
Arnis Ozolnieks

Iveta Vanaga
Raitis Vimba

Gunta Skujiņa
Ivars Krieviņš
Smaida Masa

Vera Mihļeņova
Laima Krievāne
Aivars Kūriņš

Zigrīda Ozoliņa
Guna Plivska
Arvīds Pūlis

Ilga Vēze
Vera Donska
Biruta Mende

Vija Siliņa
Mirdza Platkova
Māris Vērmanis
Harijs Grieznis
Velta Kāposta
Paula Guzaite
Valija Grunte

Nikolajs Lugovskis
Aina Alļena
Jēkabs Zīle
Irēna Ķilla
Inta Plūme
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Informāciju no Iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja 

Līvija Andersone

Īpašie gaviļnieki:

Līgatnei – 200. 
Līgatnes novada svētki 23. maijā
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Līgatnes novada vidusskola
2015./2016. mācību gadā 

aicina savā pulkā
• pamatizglītības programmā (1. – 9. klase),

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmā  
(10. – 12. kl.), 

• vakara izglītības programmā (10. – 12. kl.),
īpaši aicināti uz 1. un 10. klasi.

Skola piedāvā:

• kvalitatīvu, atbalstošu un drošu mācību vidi;
• iespēju darboties pašdarbības, rokdarbu, tehniskās jaunrades un sporta 
pulciņos, skolas pašpārvaldē;
• sākumskolas skolēniem uzraudzību līdz plkst. 18.00, iesaistoties 
pagarinātās dienas grupā, ārpusklases pulciņos, Mūzikas un mākslas 
skolas nodarbībās, dienas interešu centrā;
• bezmaksas transportu nokļūšanai skolā un mājās, uz ārpusskolas 
nodarbībām;
• brīvpusdienas skolēniem, kuri iepriekšējo mācību pusgadu beiguši ar 
vidējo vērtējumu 8 un vairāk;
• naudas balvas par godalgotām vietām starpnovadu un augstāka līmeņa 
olimpiādēs; 
• iespēju iesaistīties starptautiskos projektos, kas ietver arī apmaiņas 
braucienus uz ārvalstīm;
• papildus vidējās izglītības programmai iespēju apgūt autoapmācību, 
projektu vadību vai komercizglītības programmu „Esi līderis”.

Skolas administrācija

Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē laikā norisi
nāsies liels starptautisks pasākums –  
Lauku kopienu parlaments „Iz-
augsmes priekšnosacījumu radī-
šana mazajās pilsētās un lauku 
reģionos”. No 3. līdz 5. jūnijam 
Līgatnē pulcēsies lauku kopienu 
pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas 
Savienības un citām valstīm, lai 
kopā ar politikas veidotājiem un 
attīstības organizāciju pārstāvjiem 
diskutētu ne tikai par lauku un maz-
pilsētu kopienu izaicinājumiem, bet 
arī rastu risinājumus un iespējas 
lauku attīstībai.

Šī ir lieliska iespēja mums vi-
siem iesaistīties prezidentūras 
norisē un izteikt viedokli svarīgos 
jautājumos!

Pasākuma dalībnieki varēs uz-
klausīt iedvesmas stāstus no 
praktiķiem un ekspertiem, dalīties 
ar savu pieredzi un zināšanām, in-
teraktīvā veidā diskutēt kopīgās 
sesijās un darba grupās par šādiem 
jautājumiem:

• lauku ekonomiskais potenciāls kā 
pienesums konkurētspējīgākai ES;

• lauku un mazpilsētu iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošana, piln-
veidojot pilsonisko aktivitāti ārpus 
attīstības centriem;

• iedzīvotāju mobilitātes un pa-
kalpojumu pieejamības nodrošinā-
šana.

Lauku kopienu parlaments no-
slēgsies ar kopīgi izstrādātu re-
zolūciju, kas iekļaus kopienu un 
politikas veidotāju apņemšanos 
konkrētām rīcībām nākamajos di-
vos gados un ilgtermiņā. Rezolūciju 
ar aicinājumu iesaistīties tās īste-
nošanā dalībnieki nodos atbildīga-
jām iestādēm Latvijā un Eiropas 
Savienībā. Latvijas kā prezidējošās 
valsts izstrādātā lauku kopie nu re-
zolūcija tiks iekļauta arī dis kusijās 
2015. gada Eiropas Lauku parla-
mentā Skotijā.

Katras Lauku kopienu parla
menta dienas vakarā iepazīsimies 

ar Līgatni un apkārtējiem novadiem, 
kā arī ar Latvijas un citu valstu da-
lībnieku kopienu ikdienas dzīvi, kul-
tūru, tradīcijām, garšām, skaņām un 
dančiem neformālā gaisotnē.

Pasākuma noslēgumu pavadīsim 
ceļojošajās darbnīcās, iepazīstot 
iedvesmojošus un praktiskus ko
pienu attīstības stāstus, kas tiks 
veidoti sadarbībā ar biedrību „Cēsu 
rajona lauku partnerība”.

Uz Lauku kopienu parlamentu 
ir aicināts ikviens lauku iedzīvo
tājs, vietējo kopienu līderis, neval
stisko organizāciju un pašvaldību 
pārstāvis, deputāts, lauku attīstī-
bas jautājumu speciālists, ministri-
ju pārstāvis un politikas veidotājs.  
Aicināts ikviens, kurš ir gatavs 
līdzdarboties kvalitatīvas dzīves 
veidošanā mazajās pilsētās un lau-
ku reģionos, lai visā Latvijā ir laba 
dzīvošana!

Reģistrācija: www.laukuforums.lv.
Dalība Lauku kopienu parlamen-

tā ir bez maksas! 
Lauku parlamenta ideja balstī-

ta uz līdzdalības demokrātijas un 
lauku kopienu kapacitātes paaugs-
tināšanu. Parlamenta mērķis ir radīt 
veiksmīgus risinājumus un jaunas 
iespējas lauku attīstībai, veicinot 
dažādu pušu sadarbību vie tējā, re-
ģionālajā, nacionālajā, kā arī starp-
tautiskajā mērogā.

PROVIZORISKĀ DARBA 
KĀRTĪBA

1. DIENA – 3. jūnijs, trešdiena 
Dienas cēliens (10.00–19.00)
• Lauku kopienu parlamenta 

atklāšana. Kopienu aktualitātes. 
Viedokļu līderu uzrunas. Atskats 
uz 1. Latvijas Lauku kopienu parla-
menta rezolūciju. Darba uzsākšana 
pie otrā Lauku kopienu parlamenta 
rezolūcijas izstrādes.

• 1. tematiskā sesija „Lauku eko-
nomiskā potenciāla stiprināšana kā 
pienesums konkurētspējīgākai ES” – 
kopīgā sesija un darbs grupās.

• 2. tematiskā sesija „Lauku un 
mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kva-
litātes uzlabošana caur pilsoniskās 
sabiedrības attīstību ārpus attīs-
tības centriem” – kopīgā sesija un 
darbs grupās.

VAKARA cēliens (19.00–24.00)
Starptautiskais vakars. Dalīb-

nieku iepazīšanās, savstarpēja ko-
munikācija un tīklošanās. Daudzna-
cionāli ēdieni. Neformāla dalībnieku 
mijiedarbība. Muzikāli izklaidējošs 
vakars. 

2. DIENA – 4. jūnijs, ceturtdiena 
Dienas cēliens (10.00–19.00)
• 3. tematiskā sesija „Iedzīvo-

tāju mobilitātes un pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšana lauku 
attīstības kontekstā” – kopīgā sesi-
ja un darbs grupās.

•Noslēguma sesija – rezolūcijas 
prezentācijas, kopsavilkumi un ko-
pīgā apņemšanās līdzdarbībai.

VAKARA cēliens (19.00–24.00)
• Līgatnes svētki. Amatnieku 

tirdziņš. Līgatnes izzināšana – papī-
rfabrika, armijas bunkuri, alus pag-
rabi, fabrikas ciema arhitektūra, da-
bas takas u.c. Vietējo mākslinieku 
priekšnesumi. Balle ar dzīvo mūziku.

3. DIENA – 5. jūnijs, piektdiena 
Dienas cēliens (10.00–16.00)
• Vietējo kopienu praktis-

kās prakses iepazīšana un labo 
pieredžu apmaiņa.

• Lauku kopienu parlamenta no-
slēgums. 

Nepalaid garām iespēju piedalī-
ties arī Attīstības forumā!

Paralēli Lauku kopienu parlamen-
ta aktivitātēm Līgatnē norisināsies 
arī Attīstības forums, kuru orga-
nizē Latvijas Platforma attīstības 
sadarbībai (LAPAS), piedaloties 
Latvijas Lauku forumam. Lauku 
kopienu parlamenta dalībniekiem 
ir iespēja arī iesaistīties Attīstības 
foruma aktivitātēs. Papildu informā-
cija, darba kārtība un reģistrācija:  
www.lapas.lv. 

Ir noslēdzies projekts Nr.14
09LL29L413201000006 „Ķempju 
baznīcas zvanu torņa konstrukcijas 
un seguma remonts”, kas tika ap-
stiprināts Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas pa-
sākuma „Lauku ekonomikas dažā-
došana un dzīves kvalitātes veici-

nāšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros. 
90% no projekta attiecināmajām 
izmaksām finansēja Eiropas Lauk-
saimniecības fonds Lauku attīstī-
bai. Remontdarbus veica būvfirma  
SIA „COLLA MD”.

 Projekta rezultātā tika atjaunots 
un nokrāsots Ķempju baznīcas zva-

nu torņa jumta segums, tika restau-
rētas torņa koka sijas, nomainītas 
bojāto siju daļas pret jaunām un 
nopulēts krusts. Tumšajā sezonā 
tiks izgaismots zvanu tornis, kas 
iepriecinās draudzi un viesus.

Informāciju sagatavoja 
biedrība „Ignatius” 

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2015. gada 23. aprīļa sēdē (proto-
kols Nr. 7, 12.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu, likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabi-
neta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināša-
nai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, Ministru kabi-

neta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu  

Izdarīt šādu grozījumu Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos 
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un so-
ciālās palīdzības pabalstiem Līgatnes novadā” (apstiprināts ar Līgatnes 
novada domes 2010. gada 25. novembra lēmumu (protokols Nr.14, 6. §.)):

Izslēgt 4. punktu un 5. punktu. 
Līgatnes novada domes  

priekšsēdētājs A.Šteins 

Domes sēdē tika izskatīti 27 dar-
ba kārtības punkti, pieņemti 23 lē-
mumi, 4 lēmumu projekti atlikti de-
taļu noskaidrošanai un precizēšanai.

Nozīmīgākie no lēmumiem.
1. Par dažu nekustamo īpašumu 

apvienošanu un sadalīšanu.
2. Apstiprināti Saistošie noteiku-

mi Nr. 15/7 „Par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu Lī-
gatnes novadā”.

3. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas aģentūras Kultūras un tūrisma 
centrs maksas pakalpojumu apstip-
rināšanu. 

4. Par aģentūras „Kultūras un 
tūrisma centrs” vidējā termiņa dar-
bības stratēģijas apstiprināšanu 
2015.–2017. gadam.

5. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas dalību projektā „Proti un dari”, 
kas paredz motivēt un aktivizēt jau-
niešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 

kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu un nav reģistrēti kā bezdarb-
nieki (Eiropas Savienības fondu fi-
nansējums).

6. Par līgumsoda–kavējuma nau-
das dzēšanu 6 personām.

7. Par deklarētās dzīves vietas 
anulēšanu 1 personai.

8. Apstiprināti 2015. gada budže-
ta grozījumi.

Baiba Pelse 

LĪGATNES NOVADA DOMES SAISTOŠIE 
NOTEIKUMI NR. 15/8
„Grozījums Līgatnes novada domes 2010. 
gada 25. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 33/10 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo-
šas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Līgatnes novadā”

Atjaunots Ķempju baznīcas zvanu torņa jumta segums

Domes sēdē 2015. gada 23. aprīlī pieņemtie lēmumi

No 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē notiks 
2. Latvijas Lauku kopienu parlaments



„Comenius” skolu sadarbības pro-
jekta „Kultūra un vide” pēdējā darba 
tikšanās notika maija sākumā Grie-
ķijā. Līgatnes novada vidusskolu 
tajā pārstāvēja skolas direktore 
Kintija Blūmentāle, projekta ko-
ordinatore Aija Ziediņa, 9. klases 
skolnieces Annija Sirlaka un Emīli-
ja Krista Grava. Tā kā pagājuši jau 
divi gadi, kopš projektā darbojamies 
kopā ar Rumānijas, Turcijas, Vācijas, 
Spānijas un Francijas skolām, brau-
cām satikt jau labi iepazītus cilvē-
kus, kas kļuvuši par draugiem.

Mūsu ceļojums sākās ar Atēnu ie-
pazīšanu, kas sagaidīja ar neieras-
tu svelmi. Izbaudījām apmēram 30 
grādu amplitūdu četru stundu laikā, 
bet tas netraucēja iepazīt bagātīgo 
pilsētas vēsturi, izstaigāt Akropoli 
un apskatīt Panteonu, apmeklēt 
Nacionālo arheoloģijas muzeju. Kā 
atzina paši grieķi, jebkurā vietā viņu 
valstī var saskarties ar vēstures lie-
cībām.

Mūsu sadarbības skola atrodas 
Larisā – pilsētā ar 200 tūkstošiem 
iedzīvotāju Grieķijas vidienē. Pie-
ņemšanā pie pilsētas mēra tikām 
iepazīstināti ar pašvaldības priori-
tātēm un vēstures un kultūras pie-
minekļiem. Ģimnāzijā mācās skolēni 
no 11 līdz 15 gadiem, un ik rīts sā-

kas ar lūgšanu. Atšķirībā no mūsu 
skolas, stundas ir 45 minūtes garas, 
bet skolā nav iespējas paēst. Ļoti 
lielu nozīmi grieķi velta privātstun-
dām, kas dažreiz ilgst līdz pat pus-

naktij. Izjutām lielu skolēnu vecāku 
viesmīlību, atsaucību un ieintere-
sētību, viņi laipni uzņēma ārzemju 
bērnus savās ģimenēs. 

Grieķijas draugi centās mums 

izrādīt gan savas valsts dabu, gan 
kultūru. Uzkāpām Olimpā, apmek-
lējām Meteoras klosterus, apska-
tījām Larisas kultūras pieminek-
ļus, peldējāmies Egejas jūrā. Ļoti 

interesanti bija izbaudīt kultūras 
atšķirības, piemēram, to, ka savie-
sīgā dzīve sākas tikai vakaros, kad 
kļūst vēsāks, un turpinās līdz pat 
trijiem no rīta. Sajūsminājāmies 
par apelsīnkokiem pilsētu ielās, par 
marmora grīdām sabiedriskajās cel-
tnēs, brīnījāmies par pārgalvīgajiem 
auto un motobraucējiem, mācījā-
mies tautas dejas, apguvām arī pa-
matfrāzes grieķu valodā. Vislielāko 
jautrību radīja tas, ka „jā” grieķiski 
ir „ne”. Tā kā bijām viesi, krīzi neiz-
jutām, taču sarunās visu laiku bija 
dzirdami grieķu pārdzīvojumi par 
situāciju valstī. 

Projekts beidzas jūlijā, taču ce-
ram, ka sadarbība turpināsies un 
pavisam drīz jau atkal tiksimies. 
Par to, ka projekts ir bijis veiksmīgs, 
liecina daudzi jauniegūtie draugi, 
uzlabotās angļu valodas zināšanas 
un komunikācijas prasmes. Mūsu 
skolēni ir pierādījuši sevi kā radošus, 
draudzīgus un sabiedriskus jaunie-
šus ar plašu redzesloku. 

Paldies arī skolēnu vecākiem un 
Līgatnes novada domei par sadarbī-
bu un atsaucību šajos divos projek-
ta gados!

Aija Ziediņa, „Comenius” 
projekta koordinatore 
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Aprīļa domes sēdē deputāti vien-
prātīgi apstiprināja Saistošos notei-
kumus „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu Līgat-
nes novadā”, un tie stāsies spēkā 
pēc publicēšanas laikrakstā „Līgat-
nes Novada Ziņas”. Trūcīgas perso-
nas vai ģimenes statusu, tāpat kā 
līdz šim, nosaka saskaņā ar Minis-
tru kabineta noteikumiem. Valdība 
noteikusi, ka par trūcīgu atzīstama 
persona, kuras ienākumi mēnesī ne-
pārsniedz 128,06 EUR. Pašvaldībai 
ir pienākums trūcīgām personām 
un ģimenēm sniegt pabalstus un 
atvieglojumus.

Maznodrošinātas personas (ģi-
menes) statusu nosaka pašvaldība, 
Līgatnes novadā tas tiek piešķirts 
personām un ģimenēm ar ienākumu 
līmeni 128,07 – 270,00 EUR mēnesī 
uz vienu ģimenes locekli (pēc no-
dokļu nomaksas), ņemot vērā arī 
pieprasītāja īpašumu un citu ienā-
kumu apjomu. Lai saņemtu maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) 
izziņu, jāgriežas Sociālajā dienestā. 
Maznodrošinātā statuss dod tiesī-
bas saņemt:

1. Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu līdz 90% apmērā.

2. Valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību.

3. Elektroenerģijas pakalpojumu 
par samazinātu cenu.

4. Pretendēt uz atbrīvošanu no 
tiesas izdevumu atmaksas. 

Maznodrošinātas personas sta-
tuss nedod tiesības saņemt pār-
tikas u.c. bezmaksas pakas, tās 
piešķir tikai trūcīgām ģimenēm (per-
sonām). Informāciju par bezmaksas 
paku izsniegšanu var uzzināt domes 
mājas lapā vai Sociālajā dienestā 
pa tālr. 64155587.

Sociālais dienests ir izstrādājis 
un dome apstiprinājusi jaunus Sais-
tošos noteikumus:

1. Par dzīvokļa pabalstu,
2. Par veselības aprūpes pabalstu,
3. Par pašvaldības palīdzību bāre-

ņiem un bez vecāku gādības paliku-
šajiem bērniem,

4. Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” 
nodrošināšanu Līgatnes novadā.

Šie noteikumi ir publicēti aprīļa 
laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas” 
un līdz ar to stājušies spēkā. Būtis-
kākās izmaiņas, salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, ir pabalstu saņēmēju 
loka paplašināšana – līdztekus trū-
cīgajiem veselības aprūpes pabal-
stu līdz 70 EUR gadā var saņemt  
atsevišķi dzīvojoši (viena persona 
ģimenē) pensionāri un invalīdi, kuru 
ienākumi nepārsniedz 220 EUR mē-
nesī;  dzīvokļa pabalstu var saņemt 
atsevišķi dzīvojoši pensionāri, kuru 
ienākumi nepārsniedz 200 EUR mē-
nesī. Nedaudz mainījies arī pabalstu 
apjoms. Aprūpes mājās pakalpo-
jumu personām, kuru ienākumi ne-
pārsniedz 270 EUR mēnesī, veic par 
pašvaldības līdzekļiem. Ja ienākumi 
virs 270 EUR, ir neliels aprūpējamās 
personas līdzmaksājums. Detalizēta 
informācija ir iepriekš minētajā laik-
rakstā un Sociālajā dienestā.

Ja pašvaldības līdzekļi atļaus, un 
ceru, ka tā būs, tad arī turpmākajos 
gados būs iespējamas pozitīvas iz-
maiņas sociālo pabalstu piešķirša-
nā. Tomēr pabalstu saņēmējiem no 
sirds novēlu veiksmi ar savu centī-
bu un likteņa lēmēja labvēlību izkļūt 
no pabalstu pieprasītāju loka.

Baiba Pelse,
Sociālās aprūpes un 

veselības aizsardzības komitejas 
priekšsēdētāja 
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Maznodrošinātas personas 
statuss un sociālie pabalsti

Līgatnieši saulainajā Grieķijā
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Andrejs Cīrulis

Skola 
Drīz vien pēc Ņikitas Hruščova 
vizītes no augstā Latvijas 
Komunistiskās partijas Centrālās 
Komitejas pirmā sekretāra amata 
tika izmests Jānis Kalnbērziņš, 
kas kļuva par tolaik maznozīmīgā 
un dekoratīvā LPSR Augstākās 
Padomes Prezidija priekšsēdētāju.

Kā šāds amatvīrs Jānis Kalnbēr-
ziņš tad arī oficiālā vizītē bija Lī-
gatnē. 1961. gada 7. augustā mēs, 
pūtēju orķestra dalībnieki, bijām 
nostādīti pie kluba, kur bezcerīgi 
ilgi nīkām, gaidot viesu parādīšanos. 
Kupli sapostu ļaužu pulki bija sa-
nākuši abpus smilšainajai ielai, kad 
sāka skanēt skaļas klaigas: „Brauc! 
Brauc! Brauc!” Mēs spēlējām ar vis-
lielāko atbildības sajūtu, ar vienu 
aci skatoties notīs, bet ar otru – uz 
ceļu. 

Milzīgā ātrumā piebrāzās melns 
garš „ZIMs”– diez vai tik lepna un 
grezna mašīna Līgatnē iepriekš 
vispār bija bijusi. Pieļauju domu, ka 
tas tomēr nebija „ZIMs”, bet gan 
jau „Čaika”, kas bija vēl lepnāks 
braucamais. Arī tagad tādus var 
redzēt tikai Motormuzejā, ko, tiesa, 
patlaban remontē. Pēc tā laika no-
teikumiem katram Latvijas Komu-
nistiskās partijas CK biroja loceklim 
bija „Volga” ikdienai, „Čaika” īpa-
šām reprezentācijas reizēm un arī 
gaziks, ar ko braukt uz kolhoziem, 
bet visbiežāk – medībās. „Čaikai” 
īpašu šarmu radīja gardīnītes pie 
aizmugurējā loga. Zobgaļi mēļoja – 
kā franču kurtizānes buduārā.

Jāņa Kalnbērziņa šoferis nebi-
ja rēķinājies ar neasfaltētās ielas 
skumjo stāvokli, un „Čaikas” spējā 
bremzēšana, kas bija iecerēta kā 
šika izrādīšanās, radīja milzīgu un 
negaidītu putekļu mākoni. Vispārējo 

sajūsmu tas nekādi nemazināja, un 
aplausi skanēja nemitīgi – gan uz 
ielas, gan vestibilā, gan pārpildītajā 
zālē, kur visi gavilēja, kājās stāvē-
dami. Mēs pa to laiku ar trubām pa-
dusē bijām aizšmaukuši uz orķestra 
bedri, kur godātos viesus varējām 
apskatīt daudz tuvāk nekā parastie, 
mirstīgie cilvēki. 

Jānis Kalnbērziņš izskatījās kā 
ļoti mīļš, sirsnīgs un labsirdīgs on-
kulis. Vēl uz Līgatni bija atbraukuši 
Augstākās Padomes Prezidija sek-
retārs Kārlis Gailis un arī Tautsaim-
niecības Padomes Papīra un kokap-
strādāšanas pārvaldes priekšnieks 
Jānis Vimba. Aizsteidzoties notiku-
miem priekšā, jāteic, ka līgatnieši 
palika ar vaļējām mutēm, redzot, kā 
vēlāk savā runā toreizējais fabrikas 
direktors Jānis Gustsons, skaļi un 
nekautrējoties ne no svinīgā brīža 
un ne no daudzo cilvēku klātbūt-
nes, lamāja Jāni Vimbu, tā teikt, no 
panckām laukā. Biedrs Vimba pēc 
tam visu laiku bija sarkanāks par 
sarkanu – tiesa, arī spēcīgie prožek-
tori darīja savu. 

Apskaidrība uzradās tikai pēc da-
žiem gadiem – izrādījās, ka Padomju 
Latvijas pirmajā valdībā 1940. gadā, 
kad bija izveidots Mežu rūpniecības 
Tautas komisariāts, par pirmo ko-
misāru tika iecelts Jānis Gustsons, 
bet par viņa vietnieku – J.Vimba. Nu 
viņi padotības kārtībā bija apmainī-
jušies vietām, un tad nu Gustsons 
gāza ārā visas savas daudzās iekrā-
jušās dusmas. Līgatnieši toreiz bija 
ārkārtīgi pārsteigti, bet, drošs pa-
liek drošs, pārlieku par to nepļāpāja. 

Jānis Kalnbērziņš bija atbraucis, 
lai pasniegtu augstus PSRS valsts 
apbalvojumus. 

4. papīrmašīnas vadītājs Volde-
mārs Krūmiņš savu Sociālistiskā 
Darba varoņa Zelta zvaigzni un Ļe-
ņina ordeni jau bija saņēmis. Nu aug-
stie apbalvojumi tika pasniegti arī 
citiem līgatniešiem. Darba Sarkanā 

Karoga ordeni saņēma mehāniskā 
ceha atslēdznieks Antons Spo-
ģis, medaļu „Par darba varonību” –  
1. papīrražošanas ceha priekšnieks 
Jānis Gulbis, medaļu „Par izcilu dar-
bu” – arodkomitejas priekšsēdētājs 
Viktors Veištorts un vielu malējs 
Edmunds Krūmiņš. 

Vienlaikus Latvijas PSR Augstā-
kās Padomes Prezidija Goda rakstus 
pasniedza arī apdares ceha meis-
taram Jānim Lapiņam, šķirotavas 
ceha vecākajai meistarei Valentī-
nai Lēgenbergai, apdares meistarei 
Elgai Rodovicei un 4. papīrmašīnas 
vadītājam Mārim Vērmanim.

Vienā jautājumā līgatnieši bija 
absolūti vienprātīgi – visi apbalvo-
tie bija cienījami un godājami cilvēki.

Atgriežoties pie lielās politikas, 
jāteic, ka J.Kalnbērziņa vietā par 
Latvijas Komunistiskās partijas 
Centrālās Komitejas pirmo sekre-
tāru kļuva Arvīds Pelše, kas mums 
tiešām kļuva par ilglaicīgu nelaimi. 
Arī tad, kad viņu aizcēla uz Maska-
vu par PSKP CK Politbiroja locekli 
un PSKP CK Partijas kontroles ko-
mitejas priekšsēdētāju. 

Visa Latvijas Komunistiskā par-
tija to tik vien darīja kā cīnījās ar 

„buržuāzisko nacionālismu”. Piemē-
ram, ja uzņēmumā notika sapulce, 
kurā piedalījās vairāki desmiti cil-
vēku, tad, ienākot krievu tautības 
pārstāvim, obligāti bija jāpāriet uz 
krievu valodu. Ja tas tā nenotiktu, 
uzņēmuma vadība, visticamāk, tik-
tu padzīta no darba. 

Mūsdienās cilvēkiem pat grūti 
iedomāties, ka tolaik liels apvaino-
jums bija kādu nosaukt par „krievu”. 
Tas bija nepieklājīgi, nepieņema-
mi, jo padomju laikā obligāti bija  
jāsaka – „krievu tautības pārstā-
vis”. Piemēram, teikums bija jāveido 
šādi: „Ekskursijā brauca krievu tau-
tības pārstāvji, kā arī igauņi, poļi, 
latvieši, čigāni un moldāvi.” Kāpēc 
tas tā – to ne es, ne kāds cits man 
pazīstams cilvēks nemāk izskaidrot. 
Tā bija, un viss. 

Ļoti jocīgi sanāca ar Līgo svēt-
kiem. 1960. gadā Jāņu diena bija 
piektdien. Pretēji 50. gadu praksei, 
Latvijas PSR valdība neizsludināja 
šo dienu par brīvdienu. Laikraksts 

„Cīņa” 23. un 24. jūnijā ne reizi ne-
pieminēja vārdus „Līgo” un „Jāņi”. 
Iemeslus var saprast, uzmanīgi 
izlasot pirmajā lappusē publicētos 
rakstus, 23. jūnijā redakcijas slejā 
lasām: „Iestājies pats karstākais 
siena laiks. No tā, kā šīs nedaudzās 
dienas izmantos, atkarīga ne tikai 
laba rupjās lopbarības sagāde, bet 
arī tas, vai sienam varēs pļaut arī 
vēl atālu.” 

Bez jelkādiem skaidrojumiem tika 
no jauna pārdrukāti citi laikraksti 
un žurnāli, arī iztiekot bez vārdiem 

„Līgo” un „Jāņi” un bez līgošanas 

ilustrācijām. Vēsturnieki gan raksta, 
ka arhīvos nevarot atrast ne mazā-
kās norādes, ka Arvīds Pelše pats 
personīgi kaut ar pušplēstu zilbi 
būtu aizliedzis Līgo svētkus, bet visi 
turpināja dzīvot svētā pārliecībā, ka 
tieši tā tas noticis, un atriebās na-
baga Pelšem, pārsaucot jāņogas 
vai nu par „arvīdenēm”, „pelšenēm” 
vai „pelšogām”, kas bija saprotams 
bez jebkādiem komentāriem. Par 
visu to Līgo aizliegšanas padarīša-
nu plašu pētījumu veicis zinātnieks 
Sergejs Kruks, kas atklājis brīnumu 
lietas – galvenie varoņi tomēr bijuši 
tie pārcentīgie pakalpiņi, mūsu pašu 
bāleliņi. 

Protams, ka viss minētais lielākā 
vai mazākā mērā attiecās arī uz Lī-
gatni. 1960. gadā bija visdrūmākie 
Līgo svētki visā Līgatnes pārskatā-
majā vēsturē, jo ugunskurus neuz-
drošinājās kurt pat Gaujmalā.

Vienlaikus lielus sirdēstus sagā-
dāja Arvīda Pelšes milzīgā izkalpo-
šanās Maskavai. Visa milzīgā Pa-
domju Savienība bija neremdināmi 
izsalkusi, un tās apetītes apmie-
rināšanai tika mobilizētas arī Bal-
tijas republiku rezerves. Ar katru 
gadu veikali kļuva aizvien tukšāki 
un tukšāki. Neviens pat nebrīnī-

jās, ka gaļas veikalā pārdeva gluži 
plikus kaulus. Tā trūcība bija tik 
izteikta, ka reizēm cilvēkiem šķita 
nākotnē bezcerīga iedoma nogriezt 
īstas rupjas maizes šķēli, virsū uz-
likt smaržojošu kūpinātas gaļas 
šķēli, uzsmērēt sinepju kārtu un 
tad – nesteidzīgi gremot. Bet tad 
jau cilvēks parasti salecās, sapra-
ta, kas speķa maizes nav un nebūs, 
nodrebinājās un dzīvoja tālāk rimtā  
pieticībā. 

Bet, ja cilvēks nokļuva komandē-
jumā Maskavā vai Ļeņingradā, viņš 
neskraidīja pa kaut kādām tur Er-
mitāžām, gleznu galerijām vai mau-
zolejiem, bet izstāvēja rindas gas-
tronomos  (tā padomju laikā sauca 
pārtikas veikalus), piestūķēja somu 
pilnu ar gaļu, desām un cīsiņiem un, 
kā toreiz mēdza teikt, – „veda at-
pakaļ”.     

Bet, ja atgriežas pie politikas vis-
plašākajā tvērumā, tad jāatzīst, ka 
mēs jau tomēr dzīvojām pavisam 
citā laikmetā un domājām citādās 
dimensijās, nekā iepriekš. 

Lielākais grāviens bija pirmā 
Zemes mākslīgā pavadoņa nogā-
dāšana zemes orbītā 1957. gada 4. 
oktobrī. Visas avīzes daudzkārtīgi 
rakstīja, ka tas bija jauns un ļoti 

Mana mīļā Līgatne
10. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, 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.

Līgatnes papīrfabrikas vadītāji un speciālisti, 60. gadi.
1. rindā no kreisās: komercdirektors, sagādes daļas priekšnieks Jānis Zaķis, galvenais inženieris Leons Kalniņš, direktors 
Jānis Gustsons, arodbiedrības komitejas priekšsēdētājs Viktors Veištorts, Kapitālās celtniecības daļas vadītājs Jūlijs Sīkais.
2. rindā no kreisās: ekonomiste Biruta Priede (Ērģele, Ērge), tehniskās informācijas inženiere Paula Guzaite, galvenā grāmatveža 
vietniece Gaida Lūsare (Bērziņa), arodbiedrības komitejas sekretāre Inta Stumbure, mašīnrakstītāja Vera Klūga, grāmatvede 
Lillija Buša, kapitālās celtniecības grāmatvede Ella Salmiņa, Plānu daļas priekšniece Elza Zilgalve, direktora sekretāre Aina Alļena.
3. rindā no kreisās: laikraksta „Līgatnes Papīrnieks” redaktors Voldemārs Guzaitis, sagādnieks Andrejs Lāsums, fabrikas kasiere 
Dzidra Inzele (Piļicka), grāmatvede Ārija Lēgenberga, grāmatvede Silvija Veištorte (Emberga), konstruktoru biroja vadītājs 
Fēlikss Kiake. 4. rindā no kreisās: konstruktors Hugo Šiliņš, grāmatvede Aina Zvirbule, grāmatvede Ināra Šūmane (Liepiņa), 
mašīnrakstītāja Dzidra Plaude. 5. rindā no kreisās: drošības tehnikas inženieris Vladislavs Malcāns, galvenais mehāniķis 
Jānis Raudiņš, kurjere Regīna Berga, normētāja Biruta Malcāne, Darba algas daļas vadītājs Voldemārs Paurnietis.

Līgatnes papīrfabrikas 
direktors Jānis Gustsons 
no 1959. gada marta līdz 
1966. gada aprīlim.

Jānis Kalnbērziņš 
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nozīmīgs pavērsiens cilvēces vēs-
turē, ar kuru iesākās kosmosa ēra 
un sākās divu lielvalstu cīņa par tā 
iekarošanu. Kas tas bija, ko tas no-
zīmēja, tā īsti vēl nesapratām, bet, 
ka nu esam iekļuvuši pavisam jaunā 
laikmetā, to nojautām gan. 

Radio un televīzijas raidījumos 
diktori izskatījās laimīgi, iedvesmo-
joši, un viņu pacilātās balsis liecinā-
ja par lielas laimes tuvošanos. Mēs 
jau toreiz bijām pieraduši pie tā, ka 
jebkurā mirklī vienlaicīgi var tikt ap-
turēti pilnīgi visi radio un televīzijas 
raidījumi un iestājās daudzsološs 
klusums. Cilvēki cits citu tad kuši-
nāja, sauca iekšā no pagalma, kūts 
vai pagraba. Vecākas tantītes, visas 
kā viena, atbīdīja cieši sasietos la-
katiņus atpakaļ tā, lai abas ausis 
kļūtu brīvas un pieejamas gaidāma-
jām svinīgajām skaņām. 

Un tad runāja leģendārais pa-
domju diktors Jurijs Levitāns, kas 
bija izcēlies kara laikā, kad bija bijis 
Staļina protežē un kura runas ce-
remoniālumam neviens ne tuvumā 
nestāvēja. Katrs vārds bija svarīgs 
un svinīgs kā noslīpēts marmora 
bluķis. Un tajos gados viņš sāku-
mā ziņoja, ka darbojas pilnīgi visas 
PSRS radiostacijas un televīzijas 

studijas, pārraidot šo ziņojumu. Un, 
kā vienmēr, tas bija saistīts ar kos-
mosa iekarošanu. Bija palaista kār-
tējā raķete. Ziņojums skanēja pāris 
stundas pēc notikuma – kad bija pil-
nīgi droši, ka viss izdevies. Tantēm 
un onkuļiem bija par ko runāt.

Dzīve kļuva citādāka arī pēc 
1959. gada sākumā notikušā Pa-
domju Savienības Komunistiskās 
partijas XXI ārkārtējā kongresa, 
kas izsludināja komunisma celša-
nas programmu. Tie kongresi jau 
paši par sevi mazredzējušajam pa-
domju cilvēkam bija vesela izrāde. 
Ārkārtīgi lielā prezidija uznākšana, 
gavilēšana, Hruščova sagaidīšana, 
vismaz desmit minūšu ilgā plaudē-
šana... Zāles aizmugurē tad sākās 
tāda kā murdoņa, kā spēja vēja 
elšana, kas pārauga augstas frek-
vences kaucoņā. Un tad speciāli no-
fraktēti jaunu vīriešu simti vai pat 
tūkstoši tādā kā sajūsmas augstā-
kajā pakāpē sāka gavilēt: „Slava!”, 

„Slava!”, „KPSS1 slava!” Un pa vidu –  
laimīgais un aplaudējošais Ņikita 
Sergejevičs Hruščovs, kam jau bija 
iesākusies kāre pēc apbalvojumiem, 
ordeņiem, medaļām un nemitīgas 
godināšanas. Šo infekciju vēlāk 
pārmantoja prātu izkūkojušais  

Leonīds Brežņevs, kas pats sev 
piešķīra daudzus apbalvojumus.

Rīgas centrā, Raiņa bulvārī, virs 
viena no namiem toreiz jaunmodīgie 
un neparastie neona caurulīšu burti 
vēstīja, ka toreizējā cilvēku paau-
dze dzīvošot komunismā. 

Tagad nu redzam, ka no komunis-
ma nav ne smakas, bet tolaik dau-
dziem tā šķita kā brīnišķa nākotnes 
vīzija. 

Sākās grūti laiki, jo obligāti bija 
jāpiecieš posts ar tādu lielapjoma 
ārprātu, ko sauca par zinātnisko 
komunismu. Šajā jomā tajos gados 
tika izdots ārkārtīgi liels daudzums 
grāmatu – plānu un biezu, drūmu un 
pieciešamu, saprotamu un nesapro-
tamu. Gandrīz var pilnīgi galvot, ka 
pilnīgi neviens students – gan topo-
šie ārsti, gan balerīnas, gan inženie-
ri, gan šoferi – nespēra ne soli bez 
zinātniskā komunisma grāmatām 
un konspektiem. Zinātniskā komu-
nisma nodarbības notika gandrīz 
katru dienu un bija svarīgākas par 
vissvarīgāko dzīvē. Šo nodarbību 
ignorēšana izraisīja tik sarežģītas 
komplikācijas studenta dzīvē, ka 
neviens cits vairs neiedrošinājās ne 
iepīkstēties.

Zinātnisko komunismu studēja 
arī darbvietās. Parastie strādnieki 
daudzmaz vieglāk tika cauri, bet 
kalpotājiem un inženiertehnis-
kajiem darbiniekiem bija ko turēt. 
Parasti par pasniedzējiem šajās 
zinātniskā komunisma skolās bija 
lekciju lasītkārie kaut kādi padom-
ju armijas atvaļināti pulkveži vai 
nosirmojuši neizdevušies politikāņi. 
Pēc garās darbdienas nogurušie cil-
vēki mocījās un snauduļoja, reižu pa 
reizēm pusmiegā salecoties, pārlai-
žot skatu riņķī un atkal atgriežoties 
transā. Visnelaimīgākās bija jaunās 
sievietes, ko mocīja raizēšanās par 
mazuļiem bērnudārzā vai no skolas 
jau atskrējušajiem resgaļiem.

Par šīm marksismaļeņinisma 
universitātēm un tamlīdzīgajiem 
veidojumam stāstīja ne mazums 
anekdošu. Piemēram, kad monoto-
najā lektora pļāpāšanā viens nogu-
rušais inženierītis pa ausu galam 
sadzird frāzi, ka pēc divdesmit mil-
joniem gadu Zeme iešot bojā, pār-
bīstas, pielec kājās un sauc: „Pēc 
cik gadiem? Pēc cik gadiem?” uz-
modinot visu auditoriju. Pēc izskaid-
rojuma, ka pēc divdesmit miljoniem, 
viņš nomierinās, savu uztraukumu 
izskaidrojot: „Man izklausījās, ka 
pēc diviem miljoniem gadu.” 

Līgatnes papīrfabrikā 1960. gadā 
politiskajā izglītības sistēmā mā-
cījās 163 cilvēki desmit dažādos 
pulciņos. Visu to sistēmu vadīja 
toreizējais partijas pirmorganizāci-
jas sekretārs Jānis Liepa. Līgatnē 
politmācības (tolaik tā tās sauca) 
centās daudzmaz pielāgot reālajai 
dzīvei. Piemēram, 45 cilvēki studēja 
sociālisma politekonomiju un viņus 
kopējos semināros konsultēja pro-
pagandisti Jānis Gustsons, Leons 
Kalniņš, Aleksandrs Čipots, Vol-
demārs Rozentāls, Ilmārs Norītis, 
Elga Rodovica un Viktors Veištorts. 
Plašu Līgatnes papīrfabrikas darba-
ļaužu interesi minētajā politmācību 
gadā izraisīja nodarbība politpulci-
ņā „Komunisms – mūsu praktiskais 
uzdevums”. Var jau būt, ka īstenībā 

tas tā nebija, bet tā bija jāsaka, un 
tā arī tas tika teikts.

Kamēr es visu šo te rakstīju, man 
atmiņā atausa viena tam laikam 
raksturīga aina, ko vajadzētu atce-
rēties daudziem vecajiem līgatnie-
šiem. Runa ir par Līgatnes triumvi-
rātu.

Tagad jūs jautāsiet – kas ir trium-
virāts? 

Vikipēdijā rakstīts: „Triumvi-
rāts (latīņu: triumviratus – trīs vīri) 
ir alianse starp trīs apmēram vien-
līdz spēcīgiem politiskā vai militārā 
ziņā cilvēkiem. Parasti šo terminu 
lieto, lai apzīmētu režīmus, kuros 
varu dala vairākas līdzīgu spēku fi-
gūras. Triumvirāts parasti nepastāv 
ilgi. Senākos triumvirātus saista ar 
Ķīnas un Romas impēriju, bet arī 
šodien šis termins tiek lietots, lai 
pasvītrotu valsts varas koncentrē-
šanos atsevišķu cilvēku rokās.”

Līgatnes triumvirātā ietilpa jau 
pieminētie partijas pirmorganizāci-
jas sekretārs Jānis Liepa, galvenais 
inženieris Leons Kalniņš un arod-
biedrības komitejas priekšsēdētājs 
Viktors Veištorts. Viņi visi bija aug-
stos amatos, visu laiku bija redzami 
trijatā. Ģērbušies viņi bija vienādos 
elegantos pelēkos uzvalkos, iezil-
ganos kreklos un nēsāja neuzkrīto-
šas kaklasaites. 

Padomju laikos pie tik glītiem tēr-
piem nebija tik viegli tikt. Vajadzēja 
blatu2, un tāds viņiem noteikti bija. 
Bet – pats galvenais – viņi visi trīs 
vienlaikus nopirka vienādus moto-
rollerus baložu krāsā. Tas bija ļoti 
racionāli, saprātīgi un skaisti. Lai 
izstaigātu visu Līgatni kājām, va-
jadzēja patērēt daudz laika. Vieglo 
automašīnu tolaik vēl nebija – tikai 
fabrikas direktoram un nevienam 
citam. Braukt ar motociklu tik aug
stām amatpersonām bija vienkārši 
nepieklājīgi – nu kā tas izskatītos, 
ka galvenais inženieris uzvalkā ar 
kaklasaiti celtu kāju jostas aug-
stumā, ar to vēzētos un tad mestos 
motocikla seglos. Bet ar motorol-
leru pavisam cita lieta. Tajā varēja 
eleganti iesēsties no sāniem. Uz 
motorolleriem triumvirāts izskatī-
jās cienīgi un jutās kā kabinetā aiz 
rakstāmgalda. Viņiem tā iepatikās 
tā braukāšana, ka sargi bija pilnīgi 
pārguruši, nemitīgi vārstot fabrikas 
vārtus ciet un vaļā. Vaļā un ciet! Tas 
turpinājās pāris gadu. Kad Jānis 

Liepa no Līgatnes aizcēlās prom, 
tad motorollerus vairs nelietoja arī 
palikušie.

No vēsturiskā viedokļa Jāņa Lie-
pas vārds Līgatnes vēsturē jau ie-
rakstīts uz mūžīgiem laikiem, jo tas 
bija vīrs, kas 1960. gada aprīlī no-
dibināja laikrakstu „Līgatnes Papīr-
nieks”, kas iznāca 1000 eksemplāru 
metienā, un pats personīgi bija pir-
mo divu numuru redaktors. Tālāka-
jos gados redaktori bija Voldemārs 
Guzaitis un, ko tur liegties, es arī. 

„Līgatnes Papīrnieka” papīra kom-
plektu  ikviens interesents var lasīt 
kluba bibliotēkā. Bet tas ir pieejams 
internetā jebkurā bibliotēkā Latvijā, 
jo LNB to ieskenēja un tas atrodas 
vietnē: www.periodika.lv. Pie šīs tē-
mas mēs vēl atgriezīsimies.

Iepriekš pieminētais zinātniskā 
komunisma smagums uzgāzās arī 
Līgatnes vidusskolai. 

Skaidrs, ka vidusskolā itin visi 
skolotāji bija gudri, bet ne tik gudri, 
lai saprastu, ko iesākt ar jaunmodī-
go un nesaprotamo zinātni. 

Un te noderēja vidusskolas mo-
derni domājošā direktora Laimoņa 
Rācenāja talants un attapība. Viņš 
klusumā un vientulībā izlauzās tai 
grāmatai vairākkārtīgi cauri, tad 
veica pasvītrojumus ar dažādu krā-
su zīmuļiem. Viņš to tekstu sadalīja, 
sašķiroja un sagrupēja pēc saviem 
ieskatiem. 

Tad direktors pašrocīgi taisīja uz-
skatāmos līdzekļus. (Iekavās jāpa-
skaidro, ka tajā laikā arī stingri sāka 
izmantot valodnieku jaunos ietei-
kumus – nekādi UZSKATĀMIE, bet 
gan – UZSKATES līdzekļi.) Protams, 
ka Līgatnes vidusskolai bija pieejami 
dažāda veida papīri no papīrfabrikas. 
Tai skaitā arī lielformāta zīmēšanas 
papīrs, no kā darināja uzskates lī-
dzekļus itin visos mācību priekšme-
tos. Milzīgas papīrlapas augšmalā 
un apakšmalā ar maziņām nagliņām 
piestiprināja sīciņas koka līstītes, bet 
augšpusē vēl papildus – stiepli pakār-
šanai. Līstīšu un vietas ekonomijas 
labad parasti kopā sastiprināja divus 
plakātus par līdzīgām tēmām. 

1.  PSKP – Padomju Savienības 
Komunistiskā partija, KPSS – tas 
pats krieviski

2.  Blats – iespēja kaut ko dabūt 
bez rindas, paslepeni

Turpinājums sekos

Līgatnes papīrfabrikas vadītāji un speciālisti, 60. gadi.
1. rindā no kreisās: komercdirektors, sagādes daļas priekšnieks Jānis Zaķis, galvenais inženieris Leons Kalniņš, direktors 
Jānis Gustsons, arodbiedrības komitejas priekšsēdētājs Viktors Veištorts, Kapitālās celtniecības daļas vadītājs Jūlijs Sīkais.
2. rindā no kreisās: ekonomiste Biruta Priede (Ērģele, Ērge), tehniskās informācijas inženiere Paula Guzaite, galvenā grāmatveža 
vietniece Gaida Lūsare (Bērziņa), arodbiedrības komitejas sekretāre Inta Stumbure, mašīnrakstītāja Vera Klūga, grāmatvede 
Lillija Buša, kapitālās celtniecības grāmatvede Ella Salmiņa, Plānu daļas priekšniece Elza Zilgalve, direktora sekretāre Aina Alļena.
3. rindā no kreisās: laikraksta „Līgatnes Papīrnieks” redaktors Voldemārs Guzaitis, sagādnieks Andrejs Lāsums, fabrikas kasiere 
Dzidra Inzele (Piļicka), grāmatvede Ārija Lēgenberga, grāmatvede Silvija Veištorte (Emberga), konstruktoru biroja vadītājs 
Fēlikss Kiake. 4. rindā no kreisās: konstruktors Hugo Šiliņš, grāmatvede Aina Zvirbule, grāmatvede Ināra Šūmane (Liepiņa), 
mašīnrakstītāja Dzidra Plaude. 5. rindā no kreisās: drošības tehnikas inženieris Vladislavs Malcāns, galvenais mehāniķis 
Jānis Raudiņš, kurjere Regīna Berga, normētāja Biruta Malcāne, Darba algas daļas vadītājs Voldemārs Paurnietis.

Sociālistiskā Darba Varonis Voldemārs Krūmiņš un fabri-
kas direktors Jānis Gustsons.
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Mācību gads, kā zināms, sākas 
rudenī, bet mācību darba raža ienā-
kas pavasarī.

Jau 11. februārī uz koncertu ielū-
dza Līgatnes Mūzikas skolas esošie 
un bijušie puiši – gan pašreizējie 
audzēkņi, kas apgūst instrumentu 
spēli, gan absolventi, kas turpina 
mūzikas izglītību un jau sasnieguši 
atzīstamu sava instrumenta pār-
valdīšanas līmeni. Ar lepnumu jāat-
zīst, ka puišu koncerts izdevās gan 
apjomīgs, gan labskanīgs, gan arī 
daudzveidīgs. Pusotru stundu ilga-
jā koncertā pirmie uzstājās mazā-
kie puiši, kuri apgūst čella spēli, un 
kvartetā izpildīja divus jaukus skaņ-
darbus: N.Baklānovas „Prelūdiju” un 
Fiļipenko „Cālēnus”. Čellu kvarteta 
sastāvā uzstājās 1. klases audzēk-
ņi Artūrs Roms un Edvards Ernests 
Zirģelis, 4. klases audzēknis Jēkabs 
Bikše un arī visjaunākais koncerta 
dalībnieks – sagatavošanas kla-
ses audzēknis Kārlis Okonovs. Tad 
klausītājus priecēja spožās trom-
petes skaņas, šī instrumenta spēli 
Mūzikas skolā apgūst 3 audzēkņi, 
kuri visi arī piedalījās koncertā: 1. 
klases audzēknis Aleksejs Mihļe-
ņovs un 2. klases audzēknis Endijs 
Ramāns izpildīja pa vienam skaņ-
darbam –Kraseva „Dziesmiņu” un 
V.A.Mocarta „Allegretto”, savukārt 
6. klases audzēknis Norberts Go-
lubkovs jau spēlēja vairākus spožus 
skaņdarbus: Antonio Vivaldi „Largo” 
no koncerta „Ziema” un divas daļas 
no G.F.Tēlemana Piektās svītas. Pa 
vidu trompetes skaņām ar džezīgas 
noskaņas skaņdarbiem klausītājus 
priecēja klavieru klases audzēknis 
Jēkabs Sebastians Mudulis (klavier-
spēli apgūst otro gadu), kurš izjusti 
nospēlēja Marka Nevina skaņdar-
bu, un 7. klases audzēknis Andrejs 
Mudulis, kurš savukārt izpildīja 
temperamentīgo Džeralda Mārtina 

„Tumšo acu bugi”. Pēc visu deviņu 
pašreizējo audzēkņu uzstāšanās 
koncertā stafeti pārņēma lielie puiši. 
Ar iespaidīgu K.Matisa Trešā koncer-
ta mežragam izpildījumu uzstājās 
LMMS 2008. gada absolvents Emīls 
Ābols. Pēc poētiskā mežraga ska-
ņām klausītājus ar Pablo Sarasates 

„Andalūzijas romanci” valdzināja 

LMMS 2007. gada absolvents, ta-
gad jau Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas 3. kursa students, 
vijolnieks Justs Liepiņš. Bet LMMS 
2010. gada mežraga klases absol-
vents, tagad Alfrēda Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolas 1. kursa eifo-
nists, Audars Kārlis Klints atskaņo-
ja Dž.Kurnova „Rapsodiju eifonijam” 
un virtuozo D.Ginecinska „Skerco”. 
Neiztika arī bez īpaša pārsteiguma –  
programmiņā sākotnēji nepieteikts 
negaidīti ar uzstāšanos klausītā-
jus priecēt bija ieradies arī LMMS 
paša pirmā izlaiduma (1994.g.) ab-
solvents pazīstamais akordeonists 
Kaspars Gulbis, kurš uz akustiskā 
instrumenta atraktīvi atskaņoja Ro-
sīni Figaro kavatīni, bet īpašu publi-
kas atsaucību izpelnījās uz digitālā 
akordeona izpildītā Maikla Džek-
sona populārais skaņdarbs „Billie 
Jean”. Koncertu noslēdza jaunais 
„Populārās mūzikas studijas” skolo-
tājs Liedars Lapiņš, uz elektriskās 
soloģitāras fonogrammas pavadīju-
mā izpildīdams divas dažāda rakstu-
ra improvizācijas. Koncertā puišus 
viņu priekšnesumos atbalstīja kon-
certmeistares, mūsu klavierspēles 

skolotājas Irita Merga un Marlēna 
Lapiņa. Īpaša pateicība pienākas 
arī skolotājiem, kas mazajiem pui-
šiem palīdzēja instrumentu spēles 
iemaņu un skaņdarbu apguvē – čella 
skolotājai Laumai Liepiņai, trom-
petes skolotājam Andrim Muižnie-
kam, klavierspēles skolotājai Iritai 
Mergai. Pateicamies arī skolotājiem, 
kuri likuši pamatu mūsu absolventu 
mūzikas izglītībai – mežraga sko-
lotājam Jānim Kronītim, vijoļspēles 
pedagogiem Kārlim Bulavam un In-
grīdai Zumbergai un akordeona sko-
lotājai Vinetai Golubkovai.

Savukārt  9. martā uz koncertu–
izstādi aicināja LMMS paši jaunākie 
audzēkņi no 1. un sagatavošanas 
klases – Mūzikas un arī mākslas 
studijas pirmsskolas vecuma bēr-
ni. Daudziem tā bija pirmā nopiet-
nā uzstāšanās, spēlējot mūzikas 
instrumentu. Kā stāstīja koncerta 
pats galvenais un svarīgākais ap-
meklētājs Kaķis, kura tēlā iejutās 
skolotāja Inga Mudule, jaunie un 
daudzsološie mūziķi un mākslinie-
ki bija gatavojušies ļoti nopietni, 
pat iemācījušies skolotājas Daces 
Bicānes vadībā dziedāt gluži „Jau-
nu melodiju”, ko sacerējusi Silvija 
Silava. Koncertā pirmoreiz publi-
kas priekšā klavieres kopā ar savu 
skolotāju Marlēnu Lapiņu spēlēja 
sagatavošanas klases audzēkne 
Sabīne Magone, čellu šoreiz vairs 
ne kopā ar citiem, bet solo spēlēja 
sagatavošanas klases audzēknis 
Kārlis Okonovs un 1. klases audzēk-
ņi Artūrs Roms un Edvards Ernests 
Zirģelis. Pirmoreiz Mūzikas skolas 
koncertā uzstājās sagatavošanas 
klases vijolniece Laura Ramāne un 
1. klases vijolnieces Anna Roma un 
Kristena Anna Baumane, kā arī 1. 
klases flautistes Anete Tralle un 
Arlita Kalniņa. Koncertā uzstājās 
arī pārējie pirmās klases audzēkņi, 
kuriem šī vairs nebija pirmā reize 
ar mūzikas instrumentu publikas 
priekšā – vijolniece Kristiāna Vasi-
ļjeva, čelliste Elise Vizule, jaunās 
pianistes Ance Gulbe un Elīza Šulca 

un trompetists Aleksejs Mihļeņovs. 
Koncerta noslēgumā Kaķis visiem 
mazajiem dalībniekiem izsniedza 
pateicības un piedāvāja no sava 
saldumpodiņa izvilkt kādu kārumu. 

29. aprīlī Līgatnes klubā LMMS 
audzēkņi un skolotāji bija sagata-
vojuši krāšņu mācību gada noslē-
guma koncertu ar tematisku ievirzi 

– „Pasaku lāde” (skolotājas Ingas 
Mudules scenārijs). Pēc stīgu an-
sambļa izpildītās „Prelūdijas” abas 
Pelnrušķītes audžumāsas Šarlote 
un Hortenzija, kuru tēlos atraktīvi 
iejutās skolotājas Marlēna Lapiņa 
un Ingrīda Zumberga, devās uz veco 
māju, lai Pasaku lādē meklētu mā-
tes atstātā jaunības enerģijas elik-
sīra recepti. No mākslas nodaļas 
audzēkņu skolotāja Jura Bindema-
ņa vadībā veidotās košās Pasaku 
lādes ārā līda dažādi fantastiski 
personāži – pārģērbušies un tēlos 
iejutušies mūzikas skolas audzēkņi. 
Te varēja sastapt gan Āzīti no pa-
zīstamās latviešu tautasdziesmas 
(izpildīja stīgu ansamblis skolotājas 
Laumas Liepiņas vadībā), gan Ga-
niņu no Čehijas laukiem (1. klases 
vijolniece Kristiāna Vasiļjeva), gan 
dzirdēt dažādu tautu ārēs skanēju-
šas dziesmiņas (1. klases trompe-
tists Aleksejs Mihļeņovs). Bet, pa 
laukiem un mežiem uz veco māju 
dodamās, audžumāsas bija pašķī-
rušās, un galā nonāca tikai viena. 
Situācija kļuva īpaši saspringta, 
kad uz skatuves parādījās biedējo-
ša paskata vilks (dziesmiņu „Es no 
vilka nebaidos” izpildīja 3. klavieru 
klases ansamblis – Gerda Kurpnie-
ce, Marta Šūmane, Katrīna Doro-
gova un skolotāja Marlēna Lapiņa). 
Par laimi, tuvumā gadījās Mednieks 
(sagatavošanas klases vijolniece 
Laura Ramāne). Bet audžumāsa bija 
aizkavējusies, jo ceļā satika paziņas 

– Ansīti un Grietiņu (2. klases klavie-
ru duets Jēkabs Sebastians Mudulis 
un Signe Leikarte). Beidzot māsas 
varēja sākt lādes satura tuvāku iz-
pēti, un Hortenzijai par lielām šaus-
mām pirmais no lādes izlīda Murk-

šķis (Bēthovena tāda paša nosau-
kuma skaņdarbu izpildīja 1. klases 
vijolniece Anna Roma). Divi nākamie 
personāži gan bija skaistas lelles 
greznās kleitās, ko māsas bērnībā 
bija ņēmušas līdzi gultā (J.Filipa 

„Šūpļa dziesmu” izpildīja 1. klavieru 
klases audzēkne Elīza Šulca, bet 
Brāmsa „Šūpuļdziesmu” 2. vijoles 
klases audzēkne Paula Hamčanov-
ska). Dažreiz sapnīši bijuši jauki 
(A.Diabelli „Melodisks skaņdarbs” 5. 
klavieru klases dueta Valērijas Do-
rogovas un Sanijas Grigorjevas iz-
pildījumā), citreiz rādījušies arī mur-
dziņi (Šēnberga „Mazs skaņdarbs” 8. 
klavieru klases audzēknes Anetes 
Viņķeles izpildījumā), bet kad galīgi 
nenācis miegs, māsas ilgi runājušās 
par ballēm karaļpilī (Obēra „Tam-
burīns” 3. klases vijolnieces Ances 
Evelīnas Meņģeles izpildījumā, Bēt
hovena „Svinīgā dziesma” 2. klases 
trompetista Endija Ramāna izpildī-
jumā, J.Andersena „Skerco” un Hen-
deļa „Largetto” 4. klases flautistes 
Annas Rijnieces izpildījumā un divas 
daļas no G.F.Tēlemana Otrās svītas 
6. klases trompetista Norberta Go-
lubkova izpildījumā). Te pēkšņi no 
lādes izlīda Pelēns un iztraucēja 
māsas no atmiņām. Lai gan Pelēns 
izrādījās muzikāls, jo spēja nospē-
lēt sava aizjūras radinieka Mikipeles 
regtaimu, Hortenzija sabijās ne pa 
jokam (2. klavieru klases audzēknis 
Jēkabs Sebastians Mudulis). Talkā 
māsas sauca kaķus (LMMS dejotā-
ji ar deju „Šķindu, šķindu Rīgas pili, 
kaķītei dancojot” skolotāja Anda 
Kozaka horeogrāfijā). Beidzot mā-
sas lādē atrada meklēto – eliksīra 
formula bija paslēpta rotaļu zaķa 
kažociņā (latviešu tautasdziesmu 

„Zinu, zinu, bet neteikšu” un „Suņi 
zaķim pēdas dzina” apdares izpildī-
ja 1.–4. klašu koris skolotājas Daces 
Bicānes vadībā). Tad arī atklājās lie-
lais noslēpums – izrādās – lai sagla-
bātu jaunības enerģiju, nepieciešams 

„Dziedāt, spēlēt, dejotprieks” (tāda 
paša nosaukuma V.Pūces dziesma 
kora izpildījumā). Tā kā gan dzie-
dāts, gan spēlēts jau bija gana, bet 
pietrūka vairāk deju, uz skatuves at-
kal tika aicināti LMMS dejotāji ar vēl 
divām dejām („Kad taureņi dej” un 

„Lai nogrand debesis”, Anda Kozaka 
horeogrāfija). Koncerta turpinājumā 
pirmoreiz uzstājās „Populārās mū-
zikas studijas” audzēkņi – ģitāristi 
Rihards Zilgalvis, Linda Tralle un 
bundzinieces Dārta Ančevska, Egita 
Leikarte un Linda Ločmele, izpildot 
populāru dziesmu versijas. Tādējādi, 
sācies kā akadēmiskās mūzikas kon-
certs, tas noslēdzās jau gandrīz kā 
rokkoncerts, un beigās arī Šarlote un 
Hortenzija, atguvušas īstu jaunības 
enerģiju, atbalstīja mūziķus nu gluži 
kā tīnes rokkoncertā. Par koncerta 
sagatavošanu liels paldies visiem 
LMMS skolotājiem, paldies audzēk-
ņiem un viņu vecākiem.

Pavasara ražas svētki noslēgsies 
ar LMMS izlaidumu un skolotāju 
koncertu 20. maijā.

Mūzikas teorētisko priekšmetu 
skolotāja Inga Mudule 

Pavasara ražas svētki Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā

Koncerts „Jauna melodija” (foto redzami Mūzikas studijas pirmsskolas vecuma bērniem 
audzēkņi)
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Koncerts „Ielūdz puiši"
(foto redzami visi koncerta dalībnieki)
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Veselas trīs nedēļas līgatniešus 
priecēja čaklo rokdarbnieku darinā-
tie spilveni. Līgatnes Kultūras cen-
tra Mazajā zālē uz gultām, dīvāniem, 
šūpuļtīklos, pie šujmašīnas, pat uz 
klavierēm bija sagūluši aptuveni 
400 lieli un mazi, gludi un pūkaini, 
spuraini un bārkstaini, rūtaini un 
svītraini – šūti, izšūti, adīti, tambo-
rēti, austi, pīti, vīti un locīti, apdru-
kāti, gleznoti un aplicēti – spilveni.

Šāda rokdarbu izstāde jau kļuvusi 
par tradīciju Līgatnē, jo notiek jau 
trešo gadu. Pirmās izstādes tēma 
bija – rozes no pūralādēm, otrajā 
izstādē varēja aplūkot raibus tau-
reņus rokdarbos, šogad – spilveni –, 
mazi un mīļi, lieli un grezni, mīksti 
un pūkaini. Iespēju piedalīties iz-
stādē izsludināja Latvijas Nacionā-
lais kultūras centrs visām Latvijas 
Tautas lietišķās mākslas studijām, 
kopām un biedrībām. Tāpēc arī at-
saucās ļoti daudzi kolektīvi – tuvāki 
un tālāki kaimiņi: TLMS „Sigulda”, 
Siguldas dāmu klubs „Madaras”, 
Siguldas „Alīdas Lindes studija”, 
Siguldas TLMS „Vīgrieze”, Drabešu 
muižas Amatu mājas rokdarbnieki, 
DA Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnie-
ces, Carnikavas TLMS „Auseklītis”, 
Limbažu TLMS „Dzilna”, Lizuma 

amatnieku kopa „Laipa”, TLMS „Kri-
mulda”, Mālpils TLMS „Urga”, kera-
mikas studija „Mālpils”, Vangažu 
Amatnieku kopa, TLMS „Mazsala-
ca”, TLMS „Ulbroka”, pamatsko-
las „Rīdze” tekstilmākslas pulciņš 

„Jautrais zirneklītis”, Rīgas Kultūras 
centra „Iļģuciems” radošie kolektīvi: 
TLMS „Austra”, TLMS „Rītausma”, 
TLMS „Ataudze”, individuālie rok-
darbnieki; TLMS „Valmiera”, Talsu 
novada Spāres tautas nama TLMK 

„Nāmetiņš”, Talsu novada Pasten-
des k/n TLMK „Kurši”, Talsu novada 
Strazdes Brīvā laika pavadīšanas 
centra audēju pulciņš, Smiltenes 
novada Blomes pagasta aušanas 
pulciņš, Smiltenes novada Blomes 
pag. rokdarbnieču kopa „Blumen-
hof”, Saulkrastu audēju kopa „Ko-
daļa”, Saulkrastu rokdarbu pulciņš, 
TLMS „Saldus”, Jelgavas nov., 
Līvbērzes pag. TLMS „Līve”, Jel-
gavas nov. Valgundes pag. TLMS  

„Valgunde”, Jelgavas nov. Nākot-
nes pag. TLMS „Nākotne”, TLMS 

„Līgatne”, Līgatnes Amatu centra 
rokdarbnieki, Līgatnes pagasta rok-
darbnieku pulciņš, Līgatnes novada 
vidusskolas 3.a klases un 9.b kla-
ses skolnieces un individuāli autori 
no Siguldas, Priekuļu nov., Tukuma, 
Lielvārdes, Līgatnes. Kopējais ko-
lektīvu skaits – |36, kopējais darbu 
autoru skaits – 209.

PALDIES visiem čaklajiem au-
toriem! Latvija ir bagāta ar rok-
darbu tradīcijām, to kopējiem un 
darba darītājiem, lai neizzustu 
mūsu vērtības. Par to liecināja šī 
skaistā, radošā un rosinošā izstā-
de.

Šoreiz izstāde nebija iekārtota 
klasiski,  bet gan emocionāli pie-
saistoši – improvizētā guļamistabā 
ar platu gultu bija sagūluši mūsu 
vecmāmiņu iecienītie baltie tam-
borētie un izšūtie spilveni, smal-
kie rokdarbi, bija inscenēta halle 
ar klavierēm un sofu, kur izrādījās 
gaišie – baltie un bēšie – dažādās 
tehnikās darinātie spilveni, pufi un 
kāju paliktņi. Izstādes iekārtojuma 
idejas autore bija Kristīne Lauva. 
Klavieres rotāja ļoti gaumīgi kera-
mikas spilventiņi. Īpašu skatītāju 

uzmanību piesaistīja hipsteru stila 
stūrītis, kur šūpuļtīklos tika aijā-
ti raibu raibie spilveni. Bija dīvāni 
ar klājdūrienu tehnikā darinātiem 
spilveniem un arī visās varavīksnes 
krāsās austie koši krāsainie spilveni. 
Darbistabas stūrīti papildināja šūti, 
izšūti, aplicēti spilveni. Visvairāk 
spilvenu bija sagūluši pavasarīgo 
krāsu noskaņas stūrītĪ, kas izveido-
jās kā spilvenu kalns. 

16. maijā aplūkot izstādi, iepazīt 
Līgatni un ciemoties Amatu centrā 
bija atbraukuši paši darbu autori, 
viņi saņēma pateicības un dāvani-
ņas – Līgatnes audēju darinātos 
adatu spilventiņus. 

Paldies pasākuma atbalstītājiem –  
Līgatnes pašvaldībai, Kultūras un 
tūrisma centram, izstādes nofor-
mētājai Kristīnei Lauvai, čakla-
jiem palīgiem – audējām Brigitai 
Kauliņai, Diānai Gustavai, Lizetei 
Viņķelei, Agutei Klints, Paulai Mel-
lītei, visiem atsaucīgajiem izstādes 
dežurantiem. Ir paveikts liels darbs, 
kas nes gandarījumu un spēku ga-
tavoties nākamajai izstādei.

Izstādes organizatore – 
Amatu centra vadītāja 

Daina Klints 

Līgatnē no 23. līdz 29. aprīlim 
viesojās Akhmetas municipalitātes 
(Gruzija) skolēnu un pedagogu de-
legācija, kas piedalījās apmaiņas 
programmā, iepazīstot izglītības 
sistēmu Latvijā.

Skolnieces Natalia Patarkat-
sashvili un Natia Pilashvili, angļu 
valodas skolotāja Iza Albutashvili 
un bērnudārza mūzikas skolotāja 
Tsira Rainauli dzīvoja viesmīlīgajās 
līgatniešu ģimenēs un apmeklēja 
Līgatnes novada vidusskolu, Līgat-
nes novada pirmsskolas izglītības 
iestādi, vēroja un piedalījās mācību 
procesā, organizētajos pasākumos. 

Samērā īsajā laika posmā delegā-
cija paspēja nedaudz iepazīt arī Lat-
vijas kultūrvēsturisko mantojumu –  
bijām Ķemeru nacionālajā parkā, 
teatralizētā uzvedumā uzzinājām, 
kas viduslaikos ir dzīvojis Cēsu pilī.  

„Z(in)oo” izstādē gruzīnu viesi redzēja, 
kā interaktīvā veidā iepazīt fizikas 
likumsakarības, un atzinīgi novērtēja, 
ka to var darīt gan ārpus ierastajiem 
mācību stundas ietvariem, gan kopā 
ar ģimenēm. Liepas pusē atraktīva-
jā „Krūmiņu” saimniecībā viesi paši 
varēja izcept un arī nobaudīt vienu 
no latviešu nacionālajiem ēdieniem –  
pīrāgus. Izsmeļošā stāstījumā iepazi-
na arī dažādu labību veidus, kas aug 
Latvijā, un ko no katra labības veida 
var gatavot. Pīrāgu receptes aizceļo-
ja uz Gruziju. Saulkrastu pusē viesus 
pārsteidza Latvijas bagātība – jūra 
un Baltā kāpa. Mūsu draugu dzimta-
jā vietā visapkārt ir tikai kalni, kalni... 
Līgatnē jau ierasti gruzīnu draugus 
sagaidīja Vienkoču parka (Akhmetas 
municipalitātes Ckaroebi parka sa-
darbības partneris) saimnieks Rihards 
Vidzickis, viņus pārsteidza plašā Kok

amatniecības muzeja ekspozīcija.
Skolā un bērnudārzā gan skolēni, 

gan pedagogi vēroja ikdienas mācī-
bu procesu. Meitenes bija sagatavo-
jušas interesantu prezentāciju par 
Gruziju, skolotāja Iza vadīja divas 
angļu valodas stundas – 3. un 11. 
klasē. Skolotāja atzina, ka angļu 
valodas zināšanas skolēniem ir ļoti 
labas, viņi runā brīvi un droši. Tie-
sa, mācību programma Gruzijā esot 
sarežģītāka. Bērnudārzā mūzikas 
skolotājai bija radoša nodarbība 
mūzikā. Ar lielu interesi apskatījām 
mūsu kaimiņu, siguldiešu, veiku-
mu – bērnudārzu „Pasaciņa”. Bijām 
vienisprātis, ka abi bērnudārzi – Lī-
gatnē un Siguldā – ir līdzīgi. Jūs 
jautāsiet – kā? Zināms, ka Siguldā 
bērnudārzs „Pasaciņa” ir pavisam 
jauna būve, atbilstoša visiem nor-
matīviem. Bet  radītā vide, tajā ie-
guldītais darbs, pedagogu kolektīva 
draudzīgums un radošais, nenogur-
stošais gars ir vienādi abās iestādēs. 
Ar to lepojamies!

Aprīlis Latvijā ir Lielās talkas mē-
nesis. Gruzīnu draugi, jau iepriekš 
no mums noskatījušies šo ideju, jau 
trīs gadus uzkopj savas pašvaldī-
bas teritoriju. Šogad draugu delegā-
cija piedalījās arī Līgatnes novada 
pirmsskolas iestādes Lielajā talkā 
abās ēkās. Viņi atzina, ka bērnu-
dārzā ir ļoti laba tradīcija – strādāt 
kopā ar vecākiem. Tas motivē bēr-
nus saudzēt vidi, kurā uzturas, rada 
viņos prieku un gandarījuma sajūtu, 
reizē arī lepnumu par kopā ar vecā-
kiem paveikto darbu.

Interesantas Gruzijas viesiem 
šķita skolas rīkotās iepazīšanās 
nodarbības nākamā mācību gada 
pirmklasniekiem un viņu vecākiem. 

Viesus izbrīnīja tas, ka tik mazi bēr-
ni jau zina dažus vārdus un pat krā-
su nosaukumus angļu valodā. Ar nā-
kamo audzinātāju izspēlētajā lomu 
spēlē par Kukulīša piedzīvoto viesi 

itin viegli atpazina pasakas motīvus. 
Delegācijas skolotājas vēroja bēr-
nudārza sporta svētkus un priecājās 
par lielisko iespēju bērniem sportot 
tik plašā sporta zālē.

Gruzīnu delegācija ir pateicīga 
Akhmetas municipalitātei par doto 
iespēju apmeklēt Latviju, nedaudz 
iepazīt izglītības sistēmu, kultū-
ru un vēsturi. Liels paldies Līgat-
nes pašvaldībai un īpaši Gunitas  
Liepiņas, Ilgas Gablikas, Lauras  
Barauskas un Egijas Lindas Nežbor-
tes ģimenēm par viesmīlīgo gruzīnu 
draugu uzņemšanu.

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

Akhmetas municipalitātes
sadarbības līguma projektu 

koordinatore 

gruzijas skolēni un pedagogi Līgatnē iepazīst Latvijas izglītības sistēmu
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sPILVenI Līgatnē

Gruzijas delegācija Līgatnes novada vidusskolā

Gruzijas delegācija 
Līgatnes novada Sporta 
centrā bērnudārza sporta 
svētkos
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2015. gada 16. jūnijā

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālr. 64153176, epasts: kultcentrs@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un 
vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli.

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

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katra sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīt!

Aprīlī Līgatnes novadā dzimusi viena meitenīte: Sabīne;
 divi puisīši: Toms un Edvards

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

Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigznes un pārrauj cilvēka mūžu.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss?

Aprīlī  mūžībā aizgājuši Līgatnes  novada iedzīvotāji:
Guntars Zariņš, miris 3. aprīlī

Aigars Laizāns – 7. aprīlī
Alise Blumberga – 21. aprīlī

Informāciju no Iedzīvotāju reģistra sagatavoja
 Līvija Andersone

Līgatnes pilsētas bibliotēkā lī-
gatniešus un viesus priecē cēsnie-
ces, Kultūras biedrības „Harmonija” 
dalībnieces, Ināras Brences gleznu 
izstādē „Radošā ekspozija”.

Līgatniešiem mākslinieces rado-
šums nav svešs, jo viņa Līgatnes vi-
dusskolā un Pastariņa sākumskolā 
ir vizuālās mākslas skolotāja. Sko-
lēni tiek rosināti darboties dažādās 

mākslas tehnikās, mācīti ieraudzīt 
skaisto sev apkārt.

Vairāki darbi veidoti litogrāfijas 
tehnikā. Māksliniece stāsta: „Šādu 
tehniku var apgūt tikai Rīgā un veikt 
īpaši šai tehnikai aprīkotā darbnīcā. 
Uz gluda kaļķakmens zīmē, tonē 
ar speciāliem eļļas krītiņiem, pēc 
tam uzzīmēto uz akmens kodina ar 
speciālām skābēm, liek uz spiedes, 
novalcē ar krāsu, uzklāj virsū papī-
ru un nospiež.” Košajām ziedu glez-
nām izmantotas akrila krāsas. 

Apmeklējiet skaisto gleznu izstā-
di!

Laima Timermane,
Līgatnes pilsētas 

bibliotēkas vadītāja 

„Radošā ekspozija” Līgatnes pilsētas bibliotēkā

SPORTA CENTRS VASARĀ PIEDĀVĀ:
*IESPĒJAMA TELPU ĪRE:

1) saviesīgiem pasākumiem; 2) sporta pasākumiem; 3) dejošanas/ 
dziedāšanas pasākumiem; 4) ballītēm; 5) gada tirgus pasākumiem utt.

*SPORTA UN CITU VEIDU NOMETNES *TRENIŅI *SACENSĪBAS 
*INDIVIDUĀLIE APMEKLĒJUMI

Piedāvājam plašu sporta zāli ar diviem volejbola laukumiem, basketbola 
laukumu, futbola un florbola laukumu. Ir pieejama svaru zāle un pirts, kā 
arī vingrošanas telpa jogai, aerobikai vai jebkura cita veida vingrošanai. 
Lieliska vieta, lai vasaru pavadītu nometnēs jebkura sporta veida ietvaros.

NO JŪNIJA SĀKUMA BŪS LIELISKA IESPĒJA NODARBOTIES AR 
TRX INDIVIDUĀLAJĀM NODARBĪBĀM PIE KVALIFICĒTA TRENERA, 

SPORTA SPECIĀLISTA VIESTURA DUMPJA

Darba grafiks ir nemainīgs kā vasarā, tā ziemā. To var apskatīt iepriekšējā 
Sporta centra ierakstā. Ja ir radušies jautājumi vai neskaidrības, 

mūsu kontaktinformācija ir pieejama, zvanot pa tālr.:
+37126562551 Sporta centrs, +37126403559 Viesturs Dumpis 

vai rakstot uz epastu: viestursdumpis@gmail.com.


