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2014. gada 1. janvārī Latvija kļuva par 18. Eirozonas dalībvalsti un lieto šo valūtu kopā ar vairāk nekā 332 mil-
joniem iedzīvotāju. Nevajadzētu satraukties, ja vēl neesat paspējuši apmainīt lielākus latu skaidrās naudas uzkrā-
jumus, tos pusgada garumā (sešus mēnešus) varēs apmainīt visās komercbankās un mūžīgi Latvijas Bankā. Trīs 
mēnešus varēs apmainīt skaidro naudu arī atsevišķās ”Latvijas pasta” pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru teri-
torijās nav komercbanku filiāļu. Naudas apmaiņu pēc fiksētā kursa 1 EUR = 0,702804 LVL varēs veikt neierobežotā 
daudzumā. 

Līgatnes novadā visas pašvaldībā esošās lietotājprogrammas ir pilnībā pielāgotas darbam ar eiro valūtu. 

Informāciju sagatavoja Līgatnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Židaua  

Godātie  
novadnieki!

Iepriekšējais gads ir bijis pārmaiņu 
gads – gan mūsu novadā, gan valstī. 
Ir bijis gan par ko priecāties, gan par 
ko skumt. Šobrīd mūsu novada mē-
rogā nevaram lielīties ar vērienīgiem 
projektiem un strauju izaugsmi, to-
mēr ikdienas darbi rit ierastajā re-
žīmā un kvalitātē. Valstiski pasludi-
nātās krīzes beigas nebūt nenozīmē 

to, ka varēsim uzelpot vieglāk. Esam spiesti atzīt, ka nākamais gads būs 
taupības gads. Nevaram atļauties tērēt vairāk par mūsu ieņēmumiem, tāpat 
jānodrošina esošo finansiālo saistību izpilde. Eiropas fondu līdzfinansējuma 
sadales prognozes arī neiepriecina, daudz ko tuvākajā nākotnē nāksies da-
rīt pašiem par savu naudu. Vēl joprojām rit darbi pie novada domes iekšējās 
struktūras sakārtošanas – neveicas tik ātri, kā gribētos, tomēr šeit pārlie-
cinoši ejam uz mērķi – sakārtota un pārredzama novada pārvalde. Paralēli 
veicam pārrunas ar novada uzņēmējiem, iespēju robežās esam gatavi pa-
līdzēt veicināt vietējo uzņēmumu izaugsmi, labprāt uzklausām ieteikumus 
un idejas. Novadā jāpieaug darbavietu skaitam – tas ir izaugsmes pamatu 
pamats. Atrodamies izdevīgā ģeogrāfiskā situācijā, vietējiem uzņēmējiem 
tas jāizmanto, jārod iespējas aktīvāk piesaistīt klientus un sniegt plašāku 
pakalpojumu klāstu. Kāds var pārmest domei par gausumu, taču pārsteidzī-
ba esošajā finansiālajā situācijā var radīt neatgriezeniskas sekas. Protams, 
ne katrs darbs prasa naudas resursus. Dažkārt pietiek ar vērīgām acīm, 
gaišu prātu un čaklām rokām. Te mēs paļaujamies arī uz jums, novadnieki. 
Atzīstam, ka ikdienas steigā mēdz paslīdēt garām kāda acīm redzama, ātri 
novēršama nebūšana. Pateicamies visiem aktīvajiem iedzīvotājiem, kam rūp 
mūsu novads, cilvēki un sakopta vide, kas nereti nāk ar priekšlikumiem un 
ierosinājumiem. Mums ir svarīgs katra novada iedzīvotāja viedoklis – pro-
tams, domas var atšķirties, taču tikai diskusijās un sadarbībā rodas pareizie 
risinājumi. 

Kā jau iepriekš minēju, taupīsim, pagaidām pieņemsim lietas tādas, kā-
das tās ir, kopīgi darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai būtu labāk. Vēlu visiem 
Līgatnes novada iedzīvotājiem laimi, izdošanos un veselību jaunajā Zirga 
gadā, ceru uz savstarpēju cieņu, atklātību un sadarbību.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Guntars Pīpkalējs 

Pāreja uz eiro valūtu  
noritējusi veiksmīgi

Jaunā valūta eiro.

Pērnā gada janvāra sarma Augšlīgatnē.
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Esam sagaidījuši 
sniegotu laiku, 
bet ko par to 
stāsta latviešu 
tautas ticējumi?

Ziema 
Baltā, mīkstā kažociņā
Ziema eglēm tērpties liek.
Zaķēns apsēžas uz ciņa 
Arī viņam pūka tiek.
 
Ziema, ziema, sūti sniegu,
Lai uz zariem sarma zied.
Sargā meža balto miegu,
Bērniem ļauj ar slēpēm skriet!

/Jāzeps Osmanis/

Daudzi no mums sniegotu laiku gai-
dīja uz Ziemassvētkiem, taču šoziem 
mēs to sagaidījām tikai janvāra vidū. 
Mēs priecājamies, ka dienas un vakari 
ir palikuši gaišāki. Sniegotais un sau-
lainais laiks mūsos ir ienesis prieka 
sajūtu, un mēs daudz vairāk laika pa-
vadām ārā. Ieskatīsimies, ko latviešu 
tautas ticējumi stāsta un pareģo par 
janvāri. 

Ticējumi par janvāri:
Janvāris ziemā ir līdzīgs jūlijam 

vasarā. /Latvis, 1932/

Pēc remdena janvāra nāk auksts 
pavasaris un auksta 

ziema. /A. Bērziņa, Aloja/

Ja janvārī trūkst sniega, tad būs 
ļaunums kalniem, 

laukiem un kokiem. /Latvis, 1932/

Lietus janvārī nenes svētību augļiem. 
/Latvis, 1932/

Ja janvārī zeme paliek vaļā un nesa-
salst un kad 

bieži pūš stipri dienvidus vēji, tad 
būs daudz slimību. /S. Gūberts, 

1688/

Ja zāle aug janvārī, tad tā aug slikti 
vasarā. /Latvis, 1932/

Kāds janvāris, tāds jūlijs: ja janvā-
ris sauss un auksts, tad jūlijs sauss 

un karsts. /D. Ozoliņš, Jaunroze/

Lēnīgs janvāris sola labu ražu 
arājiem. 

/A. Bērziņa, Aloja/

Ja janvāra rītos stipras rīta 
blāzmas, tad vasarā gaidāmi stipri 

pērkoni. 
/D. Ozoliņš, Jaunroze/

Ja janvāra rītos salst deguns, tad 
gaidāma karsta vasara. 
/J. Cinovskis, Snēpele/

Ja janvāris ir stipri auksts, tad būs 
laba raža nākošā gadā. 
/P. Ortmans, Nogale/

 Latviešu tautas ticējumos ieskatījās 
Madara Židaua  
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DOMES SĒDĒS IZGLĪTĪBA 

LĪGATNES NOVADA DOMES SĒDE 2013.gada 19.decembrī, protokols Nr.18
Informatīvā daļa:
Par SIA ”Rehabilitācijas centrs 

”Skaļupes”” darbības rādītājiem./D. 
Klāmane

Par autobusa pieturām./D. Gra-
dovska

Darba kārtība:
1. Par pabalsta piešķiršanu un citu 

sociālo garantiju nodrošināšanu. 
2. Par zemes vienību ”Jānīši”, Lī-

gatnes pagasts, Līgatnes novads, 
ar kadastra apzīmējumu 4262 
003 0092, ”Jānīši 1”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar ka-
dastra apzīmējumu 4262 003 0063, 
un ”Jānīši 2”, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, ar kadastra ap-
zīmējumu 4262 003 0064, ierakstī-
šanu zemesgrāmatā uz Līgatnes 
novada domes vārda.

3. Par nekustamā īpašuma – nepriva-
tizētā dzīvokļa Nr.11, Pīlādžu iela 
5, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, ar kadastra ap-
zīmējumu 4262 004 0517 001 011 – 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lī-
gatnes novada pašvaldības vārda. 

4. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa 

Nr.4, Rīgas iela 3, Līgatne, Lī-
gatnes novads – ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda. 

5. Par Līgatnes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014.–2033. 
gadam izstrādes uzsākšanu.

6. Par Ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumu tarifu aprēķinā-
šanas metodikas klientiem, kas 
pakalpojumu saņem no Līgatnes 
novada domes Komunālo pakal-
pojumu un teritoriju labiekārtoša-
nas nodaļas, apstiprināšanu. 

7. Par Siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodikas klientiem, kam pakal-
pojumu nodrošina Līgatnes nova-
da domes Komunālo pakalpojumu 
un teritoriju labiekārtošanas no-
daļa, apstiprināšanu.

8. Par jaunas ielas – Pīlādžu iela, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, ar kadastra ap-
zīmējumu 4262 004 0675 – izvei-
došanu.

9. Par parāda atmaksas līguma 
slēgšanu ar Līgatnes novada paš-
valdības kapitālsabiedrību SIA 

”Līgatnes nami”.

10. Par Līgatnes novada domes 
Amatu klasificēšanas rezultātu 
apkopojuma apstiprināšanu.

11. Par Līgatnes novada pašvaldības 
īpašumā un valdījumā esošo dzī-
vojamā fonda īres maksas noteik-
šanu. 

12. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/69 ”Gro-
zījumi 2013. gada 28. februāra 
saistošajos noteikumos Nr.14/38 

”Līgatnes novada pašvaldības pa-
matbudžets un speciālais budžets 
2013. gadam”” apstiprināšanu.

13. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2009. gada 7. jūlija lēmumā 

”Par Līgatnes novada bāriņtiesas 
sastāva ievēlēšanu”.

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgatnes 
novada domē, Līgatnes pagasta pār-
valdē, kā arī novada mājaslapā www.
ligatne.lv.

Nākamā domes sēde š. g. 23. jan-
vārī plkst 13.00 – Sprinģu iela 4, Lī-
gatnes pilsēta.

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada domes Kancele-

jas vadītāja Ilze Goba  

Labas un teicamas sekmes 
2013./2014. m.g. I semestrī

Ir apkopoti 2013./2014. mācību 
gada I semestra mācību darba rezul-
tāti, gūtie sasniegumi parāda to, ka 
Līgatnes novada vidusskolā mācās 
gudri, apķērīgi, talantīgi un vispusī-
gi attīstīti bērni, kuri labi mācās un 
piedalās dažādos konkursos, ska-
tēs, olimpiādēs, sporta sacensībās, 
dejo deju kolektīvā, dzied korī un 
spēlē teātri. Priecājamies par katru 
skolēnu, kurš ar ieguldīto darbu un 
pozitīvo attieksmi rūpējas par Līgat-
nes novada vidusskolas labo slavu.  
I semestri ar labām un teicamām 
sekmēm noslēdza šādi skolēni:

1.a klase 
Teicamas sekmes
1. Endijs Ramāns
2. Anete Tralle
3. Alise Martiņiva
4. Roberts Kristiāns Valdmanis
5. Kristiāns Viļums
Labas sekmes
1. Undīne Čemme
2. Kristiāns Nils Ekerts
3. Kristaps Ķinne
4. Kristīne Mieriņa
5. Romans Mihļeņovs
6. Laura Ozola
7. Veronika Taratutina
8. Raivo Ķinne

1.b klase 
Teicamas sekmes
1. Paula Hamčanovska
2. Jēkabs Sebastians Mudulis
Labas sekmes
1. Mārcis Baltānovs
2. Rolands Ķiņķeris
3. Kristofers Nordvigs
4. Kaspars Ostrovskis
5. Elise Vizule

2.a klase 
Teicamas sekmes:
1. Patrīcija Nora Blūmentāle
2. Marta Razāne
3. Emīls Pīlēģis
4. Anna Roma
Labas sekmes:
1. Sabīne Bērziņa
2. Alise Driviniece
3. Katrīna Leimane
4. Sanija Poceviča
5. Viktorija Ragauska
6. Karīna Vidiņa
7. Dāvis Zicmanis
8. Kristofers Kibilds
2.b klase 
Teicamas sekmes:
1. Annija Paula Meņģele
2. Kristiāna Plūme
3. Gerda Anita Visocka

Labas sekmes:
1. Kristena Anna Baumane
2. Kristiāna Viviāna Vīksniņa

3.a klase 
Labas sekmes:
1. Gerda Kurpniece
2. Anastasija Baurda
3. Marta Šūmane
4. Arlita Kalniņa
5. Kristaps Humparovs
6. Valdis Liepiņš

3.b klase 
Labas sekmes:
1. Samanta Bērziņa
2. Katrīna Dorogova
3. Daniels Kononovs
4. Nikola Krečikova
5. Ričards Ralfs Vīksniņš

4.a klase 
Teicamas sekmes:
1. Paula Pīlēģe
2. Sabīne Driviniece 
Labas sekmes:
1. Aleksis Čajanovs
2. Dāvis Mieriņš
3. Valters Vasiļjevs
4. Kārlis Viņķelis
5. Lauma Kļaviņa

4.b klase 
Teicamas sekmes:
1. Ance Evelīna Meņģele
2. Artūrs Stumburs
3. Agnese Zaperecka

Labas sekmes:
1. Enija Aumeistere
2. Paula Bikše
3. Justīne Amanda Bille
4. Sanija Grigorjeva
5. Roberta Užule

5.a klase 
Labas sekmes:
1. Indriķis Andis Preiss
2. Niks Mūrmanis
3. Rihards Zilgalvis
4. Edgars Pēteris Vilciņš

5.b klase 
Teicamas sekmes:
1. Elvija Jansone
2. Elīna Zaperecka
Labas sekmes:
1. Valērija Dorogova
2. Norberts Golubkovs
3. Megija Amanta Kreitāle

6.a klase
Teicamas sekmes:
1. Kārlis Vanags
2. Anna Rijniece
3. Dāvis Kažemaks
Labas sekmes:
1. Sabīne Medvedeva

”Zeperi” atved uz Līgatni ”Dobeles ābolu maisu”
11. janvārī jau ceturto gadu Dobelē notika vidējās paaudzes deju kolektīvu kon-

certs – konkurss. Koncertā dejotāji atcerējās pagājušos deju svētkus, izdejojot skais-
tākās un mīļākās svētku repertuāra dejas. Šogad konkursa dalībnieku vidū bija arī 
mūsu ”Zeperi”, kas izcīnīja uzvaru un ieguva galveno balvu. 

Balva – ceļojošais ”ābolu maiss” – nu atrodas Līgatnē. Uz ”ābolu maisa”, kurš ir 
nemainīgs katru gadu, kolektīvs uzvarētājs izšuj savu piemiņas zīmi. Šī pasākuma 
tradicionālo balvu – ”ābolu maisu” – jau rotā Mārupes deju kolektīva ”Mārupieši”, Val-
mieras deju kolektīva ”Pastalnieki” un Mālpils deju kolektīva ”Sidgunda” logo. Tagad 
kārta ”Zeperiem”. 

Apsveicam un lepojamies!

Līgatnes Kultūras un tūrisma centra vadītāja Inese Okonova  

Līgatnes novada pašvaldība sa-
darbībā ar SIA “ZAOO” īsteno sadzī-
ves atkritumu šķirošanas un izlietotā 
iepakojuma vākšanas un šķirošanas 
sistēmas ieviešanu, pilnveidošanu un 
popularizēšanu Līgatnes novadā. 

Rūpējoties par sakoptu vidi Līgat-
nes novadā, ir izveidots šķiroto atkri-
tumu savākšanas EKO laukums Augš-
līgatnē, Dārza ielā 8. 

Darba laiks:
Pirmdiena 16-19
Otrdiena 16-19
Trešdiena 16-19
Ceturtdiena 16-19
Piektdiena 16-18
Sestdiena 12-16
Svētdiena brīvs
EKO laukumā nododamo atkritu-

mu veidi:
• pudeļu un burku stikls, logu stikls
• papīrs, kartons, tetrapakas
• polietilēns, PET pudeles
• metāls, krāsu bundžas
• baterijas
• akumulatori
• nolietota sadzīves tehnika

• izstrādātā eļļa un eļļas filtri
• riepas – 4 gab. vieglās automašī-

nas (tikai privātpersonām) 
• luminiscentās lampas

Nogādājot uz EKO laukumu vismaz 
0,25 m3 otrreizējās izejvielas (papī-
ru, kartonu, polietilēna plēves, PET 
dzērienu pudeles, pudeļu stiklu vai 
metālu), var saņemt zīmodziņu at-
laižu kartē. Sakrājot 10 zīmodziņus, 
ir iespēja saņemt Ls 2 vai 2,85 EUR 
atlaidi maksai par sadzīves atkritumu 
izvešanu. Otrreizējām izejvielām jābūt 
tīrām, bez eļļas un pārtikas atkritumu 
piejaukumiem.

Neskaidro jautājumu noskaidroša-
nai zvanīt pa tālr. 29579908. 

Novadā ir izveidoti arī PET pudeļu 
savākšanas punkti un šķiroto atkritu-
mu savākšanas punkti.

PET pudeļu savākšanas vietas:
• Līgatnes pagasts, pie LATA veika-

la
• Līgatnes pagasts, Sporta iela 14 

(Zvaniņi)
• Līgatnes pagasts, stāvlaukums 

pie mājām Gobas

• Līgatne, Brīvības iela 2 (stāvlau-
kums)

• Līgatne, Gaujas iela 21
Šķiroto atkritumu EKO punkti:
• Līgatne, Spriņģu iela 4
• Līgatnes pagasts, Nītaures iela 6, 

Birzes
• Līgatnes pagasts, Gobas

Pašvaldība lūdz iegādāties sadzī-
ves atkritumu konteinerus privāto 
māju īpašniekus, kuri vēl nav noslē-
guši līgumu par atkritumu izvešanu!  
Būsim korekti pret tiem daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājiem, kuri maksā 
gan par savu atkritumu savākšanu, 
gan par to negodīgo iedzīvotāju at-
gādātajiem atkritumiem tumšajās 
vakara stundās, kuri nav vēlējušies 
noslēgt līgumu par nešķiroto sadzī-
ves atkritumu izvešanu savā dzīves 
vietā.

Informāciju sagatavoja  
Vineta Lapsele, Līgatnes novada 

domes projektu vadītāja  

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Par sadzīves atkritumu šķirošanu un izlietotā iepakojuma vākšanu un šķirošanu Līgatnes novadā

”Zeperi” atved uz 
Līgatni ”Dobeles 
ābolu maisu”

Ziemassvētku egles pasākumā galds ir pilns ar grāmatām, 
ko dāvināt Līgatnes novada vidusskolas labiniekiem. 

Līgatnes novada vidusskolas ziņas
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Skolotāja Dzintra Upīte 
sveic Ziemassvētku egles 
pasākumā Līgatnes nova-
da vidusskolas direktori 
Kintiju Blūmentāli. 

6.b klase 
Teicamas sekmes:
1. Andrejs Mudulis
2. Eduards Vācers

Labas sekmes:
1. Kristena Cīrule
2. Aleksis Gabliks
3. Ingūna Samarina
4. Elīza Vaska

7.a klase
Teicamas sekmes:
1. Nikola Drēviņa
2. Labas sekmes:
3. Monta Eglīte
4. Hanna Lagone
5. Linda Tralle

7.b klase 
Teicamas sekmes:
1. Melisa Kronberga
Labas sekmes:
1. Dāvids Aumeisters
2. Elīna Krimberga
3. Kristers Klāvs Zutis

8.a klase 
Teicamas sekmes:
1. Emīlija Krista Grava
2. Aleksandra Hiļčuka
3. Egija Linda Nežborte

8.b klase 
Labas sekmes:
1. Monika Blocka
2. Artūrs Kočans
3. Dāvis Jānis Pipirs
4. Annija Sirlaka

9.a klase 
Teicamas sekmes:
1. Agute Klints

9.b klase 
Teicamas sekmes:
1. Samanta Baumane
2. Aigars Birkenfelds
3. Renāte Strelevica
Labas sekmes:
1. Vivita Brasliņa
2. Amanda Linde
3. Ina Mihļeņova

11.a klase 
Labas sekmes:
1. Helke Luedemann 

12.a klase 
Labas sekmes:
1. Anete Dzērve
2. Zane Treifelde

12.b klase 
Labas sekmes:
1. Anastasija Karpikoviča
2. Reinis Ozols  

Ilga Gablika, 
 direktores vietniece mācību darbā 

Jau ceturto gadu pēc kārtas Lī-
gatnes novada vidusskolas jaunieši 
Ziemassvētku un balto cerību laikā 
dodas ciemos pie Līgatnes novada 
Sociālās aprūpes centra senioriem. 

Jaunieši ar ģimeņu palīdzību sa-
gādāja Sociālajā aprūpes centrā 
mītošajiem 22 senioriem katram 
individuālu, ar ģimeņu siltumu sa-

rūpētu dāvaniņu no mājām, kādu 
kārumu – ievārījuma, kompota, 
sulas burciņu, arī mājās konser-
vētie gurķīši tīri labi noderēja. 
Īstā pievienotā vērtība šīm dāva-
niņām – ģimeņu sirds siltums un 
mājīguma sajūta. Ļoti atsaucīgi 
bija vidusskolas klašu audzēkņi un 
abas devītās klases, kuras sadzir-

dēja Ziemassvētku aicinājumu. 9.b 
klases skolēni pagatavoja arī trīs 
skaistus Adventes vainagus, ar 
kuriem rotāt telpas Sociālajā ap-
rūpes centrā. 

Ciemošanās laikā jaunieši sirds-
siltiem vārdiem, skanīgu dzeju un 
dziesmām, kokles spēles pavadī-
jumā priecēja seniorus, kuri ļoti 
gaidīja jaunās paaudzes ciemiņus, 
dziedāja līdzi un veltīja arī siltu 
smaidu vai atsaucīgu skatienu... 
Gaismas gariņi iemājoja visās is-

tabiņās, gaisma noglāstīja ikvienu 
seju un dvēseli.

Īpašs paldies jauniešiem un ģi-
menēm no 9.a klases – Samantai 
Kalniņai, Agutei Klintij, Annijai La-
gonei, Marekam Juškovam, Gusta-
vam Mellītim – par atsaucību, ap-
meklējot Līgatnes novada Sociālās 
aprūpes centru, par to, kas pasaulē 
paliek neredzams un neieraugāms, 
bet mīt katra sirdī.

Dace Bērziņa, Līgatnes novada 
vidusskolas skolotāja  

Līgatnes skolotāja ETWINNING 
seminārā BRISELĒ

No sirds uz sirdi

2013. gadā no 16. līdz 17. de-
cembrim Briselē, Beļģijā, noti-
ka seminārs ”Tīmekļa drošība 
mācību darbā” (Teaching and 
learning in the eSafe classroom) 
dažādu mācību priekšmetu sko-
lotājiem. Latviju šajā seminārā 
pārstāvēja Ineta Bērziņa (Līgat-
nes novada vidusskola), Zaiga 
Strelēviča (Priekules vidusskola), 
Baiba Lukaševica (Ropažu vidus-
skola), Dace Pauliņa (Lubānas 
vidusskola), Guntra Dūle (Blomes 
pamatskola). Apmācības ”eTwin-
ning Future Clasroom Lab” orga-
nizēja Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra ”eTwinning” 
projektu īstenotājiem Eiropas Ko-
misijas rīcības programmas mūž-
izglītības jomā.

Seminārā tika apskatīti un disku-
tēti jautājumi par tīmekļa drošību 
mācību darbā, skolēnu un skolotāju 
individuālajām aktivitātēm sociāla-
jos tīklos, autortiesībām interneta 
materiālu izmantošanā.

Neskatoties uz to, ka Latvijā par 
interneta drošību runā jau sen, ir 
pieejami dažādi informatīvie mate-
riāli, ir mājaslapa www.drossinter-
nets.lv, skolēni un skolotāji piedalās 
Droša interneta dienas pasākumos 
u.c., seminārā konstatēju, ka mums 
vēl ļoti daudz darāma šajā jomā. 
Skolēniem jau sākumskolā jāmāca 
par tīmekļa drošu lietošanu, jo bērni 
to lieto jau pirmsskolas vecumā, un, 
nemācot rīkoties pareizi lietošanas 
sākumā, informātikas stundās jau 
ir novēlots mācīt drošības noteiku-
mus. Protams, skolotāji par to runā 
klases stundās, bet tas ir tikai viens 
no desmitiem tematu, par ko sko-
lotājam ir jārunā ar skolēnu. Iespē-
jams, stundas par datora lietošanu 
un darbību sociālajos tīklos jāievieš 
jau no 1. klases. Skolās parasti 
pievērš uzmanību drošības notei-
kumiem, kuru ievērošana bieži nav 
atkarīga no skolēna paša, jo viņš 
nenopirks atstarotāju, neiegādāsies 
un nepagatavos veselīgu pārtiku utt. 
Šie jautājumi vairāk jāadresē pieau-
gušo auditorijai, un bērnam par tiem 
jāsniedz sākotnēja informācija. To-
ties datori, mobilie telefoni un citas 
tehnoloģijas ir bērnu ikdiena – tā-
tad to lietošana ir atkarīga no paša 
bērna. Līdz ar to bērnam jāiemāca 
pareizi ar tām darboties jau tad, kad 
viņš tās sāk lietot. Ļoti interesanta 

bija iepazīšanās ar beļģu skolotāju 
darbību šajā jomā un uzzināt par 
speciālu meklēšanas programmu 

bērniem (līdzīgi ”Google”). 
Kā otra problēma seminārā izvir-

zījās – skolotāju drošība. Skolotāji 
nepietiekama nodrošinājuma dēļ 
skolās bieži vai pat pārsvarā iz-

manto savus personīgos tālruņus, 
datorus, kas nekādi neveicina pašu 
skolotāju drošību. Šī paša iemesla 

dēļ skolotāji informāciju par sko-
las vai darba tēmām skolēniem vai 
vecākiem izplata caur plaši lieto-
jamiem sociālajiem tīkliem – ”Fa-
cebook” vai ”Draugiem.lv”. No tī-

mekļa lietošanas noteikumiem tas 
nav pieļaujams. Skolēniem jāmāca 
darboties un jāprasa lietot skolas 
programmas, paroles utt. Latvijā ir 
skolas, kurās skolotājiem ir pieeja-
mi tehnoloģiskie līdzekļi ar šādām 
programmām, dažās skolās sko-
lēniem ir fakultatīvās nodarbības 
vai stundas, kur māca lietot gan 
E-klasi, gan citas programmas un 
tehnoloģijas, dažās skolās katram 
skolotājam tiek apmaksāta mobilo 
tālruņu lietošana saziņai ar skolē-
niem.

Trešā problēma – interneta mate-
riālu autortiesības. Šajā jomā daudz 
jāstrādā ar personīgās atbildības 
veicināšanu, materiālu izmantoša-
nas un materiālu publicēšanas no-
teikumu ievērošanas skaidrošanu 
un mācīšanu skolēniem.

Iepazināmies ar nākotnes klases 
iespējamo modeli, kas balstīts uz 
daudzveidīgu tehnoloģiju izmanto-
šanu. Tas bija ļoti interesanti. Pa-
liek cerība, ka kādreiz vismaz kaut 
ko no tā būs iespējams izmantot 
visās Latvijas skolās, kas vien to 
vēlēsies, un pašvaldības varēs to 
finansēt.

Ar Briseli iepazīties iznāca ļoti 
maz, jo brīvas bija tikai divu va-
karu vēlās stundas. Pastaigājām 
pa naktsmītnes tuvāko apkārtni, 
vērojām Ziemassvētku tirdziņu. 
Vēlā vakara stundā mūs aizveda 
uz pilsētas Rātsnama laukumu. Ie-
spaidīgās celtnes bija izgaismotas, 
noteiktās stundās tur skan mūzi-
ka, ēku fasādes atplaukst dažādu 
krāsu gammā, kas mainās mūzikas 
ritmā. No autobusa loga ieraudzī-
jām Eiropas Parlamenta ēku un 
slaveno plakātu ”Sveicam Latviju 
eiro saimē!”.

Semināra dienas bija ļoti noslo-
gotas, bet interesantas un informā-
cijas bagātas. 

Ineta Bērziņa, Līgatnes novada 
vidusskolas skolotāja 
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Lasītākās grāmatas Līgatnes pilsētas  
bibliotēkā 2013.gada decembrī

1. L. Brīdaka ”Solis tumsā” 
2. D. Helta ”Atvaļinājums ar papu”
3. O. Krideris ”Mēģinu būt atklāts”
4. N. Robertsa ”Otrā iespēja”
5. Dž. Devero ”Karaļa sala”

Informāciju sagatavoja Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja  
Laima Timermane  

Lasītākās grāmatas Līgatnes pagasta  
bibliotēkā 2013.gada decembrī

1. Ē. Kūlis ”Diena kā sieviete” 
2. R. Rasela ”Nikijas dienasgrāmata”
3. N. Robertsa ”Otrā iespēja”
4. R. Pilčere ”Negaidīts pavērsiens”
5. M. Hilla ”Īstā mīlestība”

Informāciju sagatavoja Līgatnes pagasta bibliotēkas vadītāja  
Madara Židaua  

Īpaša grāmata īpašā vietā
Pagājušajā gadā Latvijas bibliotēkas iesaistījās akcijā ”Tautas grāmatu 

plaukts”, kuras vadmotīvs bija ”Īpaša grāmata īpašā vietā”. 
Gaismas pils īpašajā plauktā atradīsies arī līgatniešu, Bajāru ģimenes, 

trīs 1938. gadā izdoti Kārļa Skalbes kopoto rakstu sējumi. Šīs grāmatas 
kādreiz atradušās profesora Kārļa Voldemāra Kārkliņa bibliotēkā, un Zane, 
Anete un Jurijs nolēmuši, ka tām jāatrodas jaunajā bibliotēkā. Paldies vi-
ņiem par to!

Akcijas mājaslapā rakstīts: ”Latvijas Nacionālās bibliotēkas (Gaismas 
pils) arhitekts Gunārs Birkerts ēkas ātrijā jeb slēgtajā iekšpagalmā ir iz-
veidojis stikla konstrukciju piecu stāvu augstumā, kas paredzēta vairākiem 
desmitiem tūkstošu grāmatu. Viņš paredzējis, ka tas būs viens no centrāla-
jiem ēkas elementiem, jo konstrukcijā iestrādāti arī vizuāli spēles elementi, 
kas ar spoguļu palīdzību spēs radīt neparastu iespaidu, lūkojoties uz plauk-
tu no dažādiem leņķiem.

Mēs uzskatām, ka arhitekta projektētā grāmatu siena jeb plaukts ir īpaša 
vieta. Tur ievietotās grāmatas tiks saglabātas mūžīgi un pastāvīgi atgādi-
nās apmeklētājiem par individuālajiem stāstiem, kas veido mūsu kultūru un 
vēsturi.”

“Tautas grāmatu plaukts” būs pieejams ikvienam lasītājam, tiek veidota 
arī interneta vietne, kurā akcijas dalībnieki un citi interesenti varēs iepazī-
ties ar dāvināto grāmatu nosaukumiem, autoriem, tautas grāmatu lasīša-
nas kanonu un citām ar akciju saistītām aktualitātēm.”

Projektu “Tautas grāmatu plaukts” īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka 
sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību un nodibinājumu “Rīga 2014”. Projektu 
atbalsta reklāmas aģentūra “DDB Latvia” un Jelgavas tipogrāfija.

 Laima Timermane, Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja  

Līgatnes pagasta bibliotēkas aktualitātes
Līgatnes pagasta bibliotēka jauno gadu sākusi ar elektronisku grāmatu 

izsniegšanu un saņemšanu, to varēja uzsākt, jo bibliotēkas krājums ir ie-
vadīts kopkatalogā. Arī lasītājiem ir iespēja pasūtīt grāmatas elektroniski, 
tam nepieciešams lietotājvārds un parole, ko izsniedz bibliotekārs. Laipni 
lūdzam izmantot šo iespēju! 

Lai izmantotu šo pakalpojumu, lasītājam jābūt reģistrētam lietotājam 
kādā no Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēkām. Lietotājs pie bib-
liotekāra var saņemt lietotāja vārdu un paroli, lai autorizētos kopkatalogā 
http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Lasītājam ir iespēja pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura 
izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas 
termiņiem, pieprasīt termiņa pagarinājumu. 

Lai Zilā Koka zirga gadā nezūd lasītspars un interese par bibliotēkas pa-
kalpojumiem! 

Madara Židaua, Līgatnes pagasta bibliotēkas vadītāja  
 

Mums katram ir sava Margarita 
Stāraste un katram sava mīļākā 
mākslinieces grāmatiņa, jo jau 
daudzas Latvijas bērnu paaudzes 
ir izaugušas, lapojot krāšņās bil-
žu grāmatas un sekojot līdzi Stā-
rastes grāmatu varoņu raibajiem 
piedzīvojumiem. 

Manā bērnībā, 80. gados, tā 
bija ”Ieviņa Āfrikā”, ”Lācīša Rūcī-
ša raibā diena”, ”Zīļuks”, ”Ziemas 
pasaka” par piparkūku Kraukšķī-
ša piedzīvojumiem. Mūsmājās 
bija saglabājušās arī mana tēva 
bērnības grāmatas ar citiem 
Stārastes varoņiem, bet nu jau 

ar saviem bērniem kopā lasām 
un iepazīstam vēl aizvien jaunas 
un jaunas mākslinieces ne vien 
ilustrētās, bet arī sarakstītās pa-
sakas. Visas šīs grāmatiņas, kas 
izdotas atšķirīgos laika posmos, 
vieno nekļūdīgi atpazīstamais 
rokraksts un sirsnība, ar kādu ra-
dīti visi grāmatu varoņi.

2. februārī māksliniece svinēs 
savu 100. jubileju, un par godu 
viņas raibajam mūžam un darbam 
mēs rīkosim izstādi Līgatnes kul-
tūras namā. 

Aicinām visus līgatniešus nākt 
mums talkā veidot šo izstādi par 
godu mūsu mīļajai mākslinie-
cei, uz izstādes laiku palienējot 
mums savu mīļāko Stārastes 
grāmatiņu un uzrakstot vai pa-
stāstot, kāpēc tieši šis darbiņš 
palicis prātā. Grāmatiņas gaidī-
sim kultūras namā darba dienās 
no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 vai 
tūrisma informācijas centrā kat-
ru dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 
17.00. Pēc izstādes grāmatiņas 
saņemsiet atpakaļ. 

Lai izstāde būtu krāšņāka, tal-
kā mums nāks arī mazie līgatnie-

ši, bērnudārza audzēkņi un sko-
lēni, kas zīmēs savu apsveikumu 
māksliniecei. Tāpat kultūras 
namā gaidīsim arī mājās tapušus 
bērnu zīmējumus un veltījumus 
Margaritai Stārastei. 

Izstādi atklāsim 31. janvārī 
plkst. 16.00. Pēc tam izstāde ap-
lūkojama kultūras namā novada 
domes darba laikā. Aicināti visi! 

Inese Okonova,  
Līgatnes Kultūras un tūrisma 

centra vadītāja  

2013. gada nogale, kā jau allaž, 
kultūras namā bijusi notikumiem un 
pasākumiem bagāta. Šoreiz gribam 
pastāstīt par vienu no tiem – Zie-
massvētku dāvanu izstādi – tirdziņu, 
kas nu jau kļuvis par tradīciju. 

Divas nedēļas līgatniešiem un 
novada viesiem bija iespēja aplū-
kot un iegādāties mūsu čaklāko 
amatnieku, zeķu un cimdu adītāju, 
karošu grebēju, audēju, pērļotāju, 
leļļu šuvēju un citu smalku amatu 

pratēju darinātos darbiņus. Cenas 
kā jau cenas – vienam par dārgu, 
citam tieši laikā, bet šogad sa-
sniedzām rekordu – visi amatnieki 
kopā pārdeva darbiņus par 1826,74 
latiem. Šis cipars lai vēl paliek la-
tos. Bet par citiem cipariem runājot, 
visvairāk šogad adītājas bija parū-
pējušās par zeķēm. Kopumā uz tir-
dziņu tika atnesti 248 pāri, no ku-
riem jaunus īpašniekus atrada 118. 
Tāpat šogad īpašniekus atrada arī 

lielāki darbiņi, tostarp austa sega, 
grīdceliņi, taburete un citi. 

Lai zeķu valkātājiem siltas kājas, 
bet amatniekus, tirdziņa dalībnie-
kus, aicinām kalt jaunus plānus uz 
Ziemassvētku tirdziņa noslēguma 
pasākumu 30. janvārī plkst. 15.00 
Līgatnes kultūras namā. 

Daina Birne, amatiermākslas 
kolektīvu koordinētāja
Tālrunis: 29346946  

Šogad Rīga ir Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta, kas nozīmē, ka ne vien 
rīdziniekus, bet arī mūs visus šogad 
gaida bagāta un krāšņa kultūras no-
tikumu programma. Brīdī, kad jūs la-
sīsiet šo laikraksta numuru, viss jau 
būs sācies ar nebijušu akciju – grā-
matu draugu ķēdi ”Gaismas ceļš” – 18. 
janvārī lasītāji, sastājušies ķēdē, no 
vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
nama pasniedza cits citam grāmatas 
līdz pat jaunajai bibliotēkas ēkai. Šajā 
vēsturiskajā brīdī piedalījās Līgatnes 
novada bibliotekāres un Līgatnes 
Kultūras un tūrisma centra kolektīvs. 
Tāpēc gaidiet reportāžu no ”Grāmatu 
ķēdes” jau nākamajā ”Līgatnes Ziņu” 
numurā un sekojiet līdzi kultūras noti-
kumiem Līgatnē, Rīgā un Latvijā!

Inese Okonova, Līgatnes Kultūras 
un tūrisma centra vadītāja  

KULTŪRA Līgatnes novada bibliotēku ziņas

Ziemassvētku tirdziņš skaitļos un rakstos

Ar grāmatu draugu ķēdi sākas Rīgas – 
Eiropas kultūras galvaspilsētas – gads

Mūžs kā pasaka. Margaritai Stārastei – 100. 
Aicinām piedalīties izstādes tapšanā

Zaķa tērpā Indra Ramāne – Līgatnes tūrisma informācijas 
centra konsultante – kopā ar kolēģiem pirms pasākuma.
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Pēc Līgatnes Tūrisma informācijas centra datiem 2013. 
gadā Līgatni apmeklējuši tūristi no 46 valstīm. Tajā skaitā 
arī no tālākām un eksotiskākām valstīm: Saūda Arābijas, 
Jaunzēlandes, Ķīnas, Japānas, Somālijas, kā arī jau ie-
rastākām – Vācijas, ASV, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un 
citām. Kopumā viesu skaits sasniedzis 18 300. 

Pagājušajā gadā Līgatnes Tūrisma informācijas centrs 
veiksmīgi ieviesa ”Līgatniešu privilēģiju kartes”. Jau 
pirmajā sezonā par karšu īpašniekiem kļuva vairāk nekā 
600 līgatniešu. Visbiežāk Līgatnes iedzīvotāji interesēju-
šies par atlaidēm rehabilitācijas, ēdināšanas un izklaides 
jomā. Arī šajā  2014. gadā tūrisma informācijas centrs plā-
no karšu īpašniekiem piedāvāt jaunas akcijas, plašākas 
atlaižu iespējas, kā arī turpināt veiksmīgi iesākto sadarbī-

bu ar Līgatnes novada uzņēmējiem un atbalstītājiem citās 
pilsētās.

Šogad īpašs iemesls lepnumam par Līgatnes iegūto 
”EDEN” inovāciju balvu par kopienas stiprināšanu. Tā ir 
atzinība par kopīgi paveiktu darbu un ”EDEN” komisijas 
ievēroto ieguldījumu ilgtspējīgai tūrisma attīstībai Lī-
gatnē.  

Vēl viens pagājušā gada lepnums bija Vienkoču parks, 
kuram vienam no pirmajiem tika pasniegta kultūras zīme 

”Latviskais mantojums”. Tas piešķirts par latvisku tradīci-
ju ienešanu mūsdienās un spēju saglabāt latviskās iden-
titātes saikni ar mūsdienu dzīvi, demonstrējot to tūrismā.

Piesaistot arvien vairāk apmeklētāju, arī Līgatnes uz-
ņēmēju saime kļuvusi plašāka, un nu jau pusgadu var ap-

skatīt Tautas zvejniecības muzeja eksponātus un ieklau-
sīties zinoša gida stāstījumā.

Līgatnes viesiem durvis vērusi arī ”Amatu māja”, kas 
piedāvā plašu nodarbju izvēli. Tagad ne tikai pašiem lī-
gatniešiem, bet arī Līgatnes gaidītajiem ciemiņiem ir ie-
spēja ievingrināt roku gan aušanā un tāšu pīšanā, gan arī 
pašiem liet papīru, filcēt un iemācīties arī citus amatus, 
kurus pratuši arī mūsu senči.

Viesu un pašu līgatniešu labsajūtai vasarā Līgatnes 
centrā tika atklāta kafejnīca ”Trīs kūkas”, kurā ir iespēja 
nobaudīt tikko ceptas smalkmaizītes kopā ar draugiem 
un ģimeni. Turpat arī vēl viens pagājušā gada rudens jau-
nums – atjaunots vēsturiskais tirgus laukums, kurā nu 
varēs pulcēties pašdarināto lietu tirgotāji un viņu preču 
baudītāji un pircēji.

Vairāk informācijas www.visitligatne.lv 
Tālrunis 29189707 vai 64153169,  

e-pasts info@visitligatne.lv

Informāciju sagatavoja  
Līgatnes tūrisma informācijas centra speciāliste  

Indra Ramāne  

TŪRISMS

Zvejniecības muzejs Līgatnē. 

Līgatnes tūrisma speciālisti Latvijas lielākajā tūrisma 
izstādē "Balttour 2014".

Vērpjamais ratiņš Līgatnes Amatnieku centrā.

Līgatne tūrisma izstādēs
Jau pagājušā gada pavasarī ar 

jauno zīmolu ”Enter Gauja” Līgat-
nes Tūrisma informācijas centra 
speciālistes kopā ar Siguldu, Cē-
sīm, Valmieru un citām Vidzemes 
pilsētām popularizēja Gaujas na-
cionālā parka teritoriju tuviem un 
tāliem tūristiem tam paredzēta-
jās tūrisma izstādēs Somijā, Krie-
vijā, Vācijā, Lietuvā un Igaunijā. 

Šo darbu turpināsim arī šogad. 
Līgatne tiks pārstāvēta tūrisma 
izstādēs – jau šajā nedēļas no-
galē Lietuvā, pēc tam arī Igaunijā, 
Krievijā, Vācijā un pirmo reizi arī 
Baltkrievijā. Protams, lielu uz-
manību veltot arī Latvijas ceļot, 
apskatīt un iepazīt gribētājiem. 

Līgatnes tūrisma speciālisti, kā 
ik gadu, piedalīsies arī Latvijas 
lielākajā tūrisma izstādē ”Balt-
tour 2014”.

Īpaši interesanti šoreiz parādī-
sim Līgatni tieši Latvijas tūrisma 
izstādē ”Balttour 2014”. Pateico-
ties aktīvajiem Līgatnes novada 
uzņēmējiem, ikkatram apmek-
lētājam būs iespēja izmēģināt 
roku ēvelēšanā kopā ar Vienkoču 
parka saimnieku Rihardu Vidzicki, 
smelt un izgatavot savu papīra 
lapu kopā ar ”Pasaku mājas” va-
dītāju Diānu Gustavu, kā arī no-
baudīt ”Līgatnes vīna darītavas” 
produkciju. Arī rehabilitācijas 
centra ”Līgatne” darbinieki iepa-

zīstinās ar saviem piedāvātajiem 
pakalpojumiem. Zinošie tūrisma 
speciālisti plaši informēs arī par 
pārējām Līgatnes novadā pieeja-
majām naktsmītnēm, ēdināša-
nu un apskates iespējām, kā arī 
gada nozīmīgākajiem kultūras 
pasākumiem.

Vairāk informācijas www.visit-
ligatne.lv

T ā l r u n i s  2 9 1 8 9 7 0 7  v a i 
64153169, e-pasts info@visitli-
gatne.lv

Informāciju sagatavoja  
Līgatnes Tūrisma informācijas 

centra speciāliste  
Indra Ramāne 
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Atskats uz 2013. gadā  
paveikto Līgatnes tūrismā
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Nobeigums, sākums ”Līgatnes Nova-
da Ziņu” 2013. gada decembra numurā
Gide Rasma Vanaga
Līgatnē, 1944.g. 

Dienas gaitas 
Pirmo reizi fabrikā pūta ½ 5. Tad 

bija jāceļas augšā. Mātes gan cēlās 
jau 4, lai paspētu nokopties un uzvā-
rīt brokastīm kaut ko. Parasti mātes 
uzvārīja melnu kafiju un nolika gul-
tas kājgalī, sasedzot ar drēbēm, lai 
stāv silts, kamēr nāk mājās. Darbs 
sākās 5. Brokastīs laida no 8 – ½ 9. 
Pusdienās no 12 – 13. Launaga laiks 
bija /16 – ½ 17/ 4 – ½ 5 pēcpusdie-
nā. Bet darbs beidzās plkst. 7. Bieži 
vien mājās tikām tikai ap 8 un 9. Ja 
darbs bija, tad bija jāstrādā ilgāk, 
neko nevarēja teikt. Pusdienas vā-
rīt ģimenes mātes atlaida ½ stundu 
agrāk, bet rītos mātēm atļāva darbā 
ierasties plkst. 6. /ne piecos?/

Bija jau grūti nostrādāt tās ga-
rās stundas, sevišķi nakts maiņās 
mums, bērniem, nāca miegs. Naktī 
skrējām uz holenderiem pulksteni 
skatīties. Bija jālec vēl pāri transmi-
sijai. Neļāva jau lēkt, dzina atpakaļ, 
ja kāds ieraudzīja.

Pārtika un alga
Ēdiena gatavošanai jau daudz 

laika nevajadzēja, jo ēdām ļoti vien-
kārši. Galvenais ēdiens bija melna 
kafija, ko dzērām rītos un vakaros. 
Piena jau neredzējām, tāpat arī 
sviesta nepazinām. Ēdām siļķes ar 
rupju maizi. Cukuru gan lietojām. 
Tolaik pirkām galvas cukuru. Bodes 
te nevienas nebija. Tāpēc vakaros 
sataisījāmies un gājām uz Skāļup-
krogu, 3 verstis attālumā. Tur bija 

bodīte, kurā varēja visu galveno 
dabūt – siļķes, cukuru, kafiju, mil-
tus un polīšu cūku gaļu – speķi. 
Arī iedzert tur dabūja, kas gribēja. 
Krodzinieks strādniekiem pārdeva 
produktus uz grāmatiņas, un algas 
dienā tad strādnieki gāja samaksāt 
un paņemt nepieciešamo no jauna. 
Gadījās, ka dažs nevarēja tikt sa-
viem spēkiem atpakaļ, tad krodzi-
nieks iejūdza zirgu un atveda līdz 
fabrikai. Arī iepirkušos dažreiz at-
veda vairākus kopā. Turpu bija jāiet 
caur briesmīgi lielu mežu, kā caur 
Kauču silu. Krogs bija uz Cēsu ceļa, 
Gaujas malā. Nekā ļauna gan ne-
dzirdēja, ka būtu kādam kas noticis 
tai mežā. Bija jau krogs pie fabrikas, 
bet sākumā tur nebija bodes. Līga-
tes krogs stāv tur jau no seniem lai-

kiem, un tāds pat dzeltēns viņš bijis 
vienmēr, cik vien atceros. Agrāk viņš 
piederējis Paltmales muižai /Prasu, 
kā tad īsti to muižu sauc? Visi to 
saucot par Paltmali un tā vienmēr 
saukuši. Arī pagasts agrāk saucies 
par Paltmales pagastu./ Muiža pie-
derējusi Ķīberiem. Vēlākos gados 
krogu nopirka fabrika. Ar laiku kro-
gā ierīkoja paši savu veikalu, tad uz 
Skāļupes krogu vairs negāja. Visu 
tikpat Skāļupes krogā dabūt neva-
rēja, sevišķi drēbes un apavi nebija. 
Tās brauca pirkt uz Cēsīm vai arī 
nopirka no apkārtklejojošiem paunu 
žīdiem.

Paši strādnieki varēja turēt tikai 
cūkas un pa kādai vistai. Govis tu-
rēt nevarēja. Vai mēs zinājām, kas 
vistām jādod ēst? To pašu maizīti 

sadrupināja, kartupelīti iedeva, un 
tas bija viss.

Parasti fabrikā strādāja vairāki 
ģimenes locekļi, tāpēc kopējā iz-
peļņa bija diezgan liela. Mana alga 
pirmajos trīs gados, kamēr sēdēju 
pie mašīnas, bija 3 rubļi mēnesī. Vēl 
strādāja māte lupatu zālē un brālis. 
Cik viņi nopelnīja, neatceros. /Pēter-
sonu Minna atceras, ka viņas māte, 
pārnākot algas dienā mājā, daž-
reiz teikusi: ”Šoreiz stabainis,” kas 
laikam bijusi cara 10 rubļu naudas 
zīme. Tā tad bija augstākā izpeļņa 
lupatu zālē./ Nebija jau ar tādu pra-
sību kā tagad. Gāju plikām kājām 
pie darba. Vasarā pavisam plikām, 
ziemā koka tupelītēm kājās. Zeķes 
jau nevilku, jo nebija, kur tās ņemt. 

Tālu arī nebija, izskrēju no dzīvokļa 
un fabrikā iekšā. 

Līgatnes papīrfabrikai – 200
Kā strādāja un dzīvoja Līgatnes  
papīrfabrikas strādnieki 19. gadsimtā

Līgatne Laiku Lokos

Gide Rasma Vanaga

2005. gada rudenī ar Līgatnes pilsētas domes priekšsēdētāja Aināra Štei-
na atbalstu sākās organizēts tūrisms Līgatnes pilsētā. Tika noorganizēti 
pirmie gidu kursi, kurus vadīja Anda Andrušaite. Tur arī pirmo reizi saskāros 
ar gida darba metodiku. Kursos mums samērā daudz par Līgatnes vēsturi 
pastāstīja tā laika GNP speciāliste Indra Čekstere. Sapratu, ka ar to ir daudz 
par maz, lai nopietni stāstītu viesiem par Līgatnes papīrfabrikas un pilsētas 
plašo vēsturi. Tā, Indras Čeksteres un Aināra Šteina pamudināta, sāku vākt 
veco ļaužu atmiņas un pētīt bibliotēkas materiālus. Pamazām radās stāstī-
jums par Līgatni un tās vēsturi. Kaut gan ar katru dienu vēl joprojām uzzinu 
daudz ko jaunu. Gribu arī jūs, cienījamie lasītāji, iepazīstināt ar vienu no pir-
majiem Līgatnes vēstures materiāliem, kuru mums, šo kursu klausītājiem, 
atveda Indra Čekstere. 

Pa dziļo, vēso gravu uz leju ieda-
mi, mēs no Ķempju muižas nonākam 
Līgates* papīru fabrikā, kas atrodas 
pāra verstis no Līgates ietekas Gaujā. 
Fabrika stāv dziļā gravā, apņemta no 
augstiem krastiem, kas ar kupliem ko-
kiem apauguši. Krasti še vairs nevel-
kas taisni uz leju gar upmali vien, bet 
saskaldās staru starām. Lielas, nosū-
nojušas klintis krastos drūmīgi raugās 
caur lapu koku zaļumiem.

Mūsu tēvijā fabrikas diemžēl reta 
lieta. Savus produktus gandrīz visus 
pārdodam uz ārzemēm neizstrādā-
tus. Krievijas lini, vilna, ādas un citas 
preces tiek par dārgu veduma maksu 
un dārgām tullēm vestas uz ārzemi, 
tur izstrādātas fabrikās un tad nereti 
vestas uz šejieni atpakaļ, kur tad tās 
pērkam par desmitkārt dārgāku mak-
su atpakaļ. Bet varbūt pamazām tas 
laiks tuvosies, kur mūsu tēvija pate 
savus bagātību avotus izsmels, kur 
damfskursteņi Baltijā vairāk kūpēs un 
mašīnas rūks un mēs savus produk-
tus izstrādātus sūtīsim uz ārzemēm. 

Iepazīstināšu tādēļ cien. lasītājus ar 
fabrikas dzīvi, jo ticu, lielai daļai fab-
rikas vēl būs pavisam svešas. Līgates 
fabrikas dzīve izšķiras no lielākās da-
ļas pilsētas fabriku dzīves caur to, ka 
strādnieki bez dienas algas še vēl dabū 
brīvu korteli, malku un gabalu dārza. 
Kamēr pilsētās pa lielākai daļai strād-
niekiem pašiem par šām vajadzībām 
jāgādā. Algas lielums ir dažāds: kas 
fabrikā ilgāki strādājis un prot ar ma-
šīnēm apieties, pelna vairāk, jaunpie-
nācēji pelna mazāk. Sievas un meitas 
dabū algu izmaksātu pa lielākai daļai 
uz gabalu, vīrieši strādā uz dienas algu. 
Vīrieši pelna par mēnesi 14–30 rubļ., 
sievas 10–12 rubļ., un bērni 5–8 rubļ. 
Jāpiemin, ka še gandrīz visi strādnie-
ki ir precēti, ar familijām; neprecētus 
strādniekus labprāt neņem, bet tik 
tādus, kam familijā ir darba spēcīgi 
sievišķi un bērni, jo sievām un meitām 
te daudz darba, tāpat arī pusaugu bēr-
niem, kas pāri par 11 gadiem, cauru 
gadu. Mašīnas šai fabrikā kust dien un 
nakti bez mitēšanās; tādēļ strādnie-
kiem, kas pie mašinēm stāv, pamīšus 
ik pārnedēļās jāstrādā pa nakti. Dienas 
darba laika garums ir 12 stundas, vie-
nalga, vai dienu vai nakti strādājis.

Fabrika ne vien uztur simtiem 
strādniekus un amatniekus, bet atmet, 
protams, peļņu arī viņas īpašniekiem. 
Caur saprātīgu vadīšanu fabrika, īpa-
ši beidzamā laikā, pieņēmās arvien 
lielumā. Gadu no gada tiek pieņemts 

lielāks strādnieku skaits. Ik gadus 
tiek arvien no jauna būvēts, palieli-
nāts un pārlabots. Arī par strādnieku 
labklāšanu tagadējs virsdirektors un 
fabrikas pārvaldnieks V. Orenius rū-
pīgi gādā. Agrāk piemita pa piecām, 
sešām familijām vienā istabā, tagad 
ir gandrīz katrai familijai sava rūmīga, 
glīta istabiņa. Beidzamā laikā V. Oreni-
usa kungs arī ietaisījis slimo kasi. Šinī 
kasē strādnieki maksāja ar familiju 30 
kap., bez familijas 15 kap. par mēnesi. 
Arī fabrikas vadība ilgus gadus maksā 
zināmu summu priekš tam. No šās ka-
ses tad strādnieki slimībā dabū dakteri 
un zāles. Tad vēl pēdējā gadā fabrikas 
direkcija noguldījuse īpašu summu, no 
pārāk par 2000 rubļ., ko vēlāk gribot 
palielināt uz 7–8 tūkstošiem. No šās 
summas procentēm grib uzturēt vecus, 
slimus, darba nespējīgus strādnie-
kus, kas ilgāku laiku fabrikā kalpojuši. 
Fabrikai no 1875. gada ir sava kapsēta. 
Šovasar V. Oreniusa kungs lika tur uz-
būvēt jo skaistu bēru kambari (kapelle), 
kas tumšo priežu vidū, skaisti nokrā-
sots, izskatās it jauki. Iekšpusi pušķo 
mazs altāris ar samta apsegu, virs 
kura stāv Pestītāja krusts ar Bībeli un 
dziesmu grāmatu. Tā kā šejienes Dieva 
nams no vētras nopostīts un vēl līdz 
šodien nav iesākts uztaisīt, tad ļauti-
ņi dažām svētdienām sapulcējās bēru 
kambarī uz dievvārdiem. 

Dzemdību nama vecmā-
te Julianna Ceipa, kura 
palīdzējusi nākt pasaulē 
ap 3000 līgatniešu.Ap 1938. gadu. Blakus šoferim Līgatnes policists Jānis Bergs.

Ānfabrikas ūdens pārvads.

Nedaudz no tūrisma 
vēstures Līgatnē

Līgatnes novada domes rīkotie gidu kursi, 2005. 

Līgate
”Baltijas Vēstnesis”, nr.40,1879. 
Rudzīšu Pēteris R.P.
Novadnieks, trešdiena, 26. aprīlis, 
2000. Sarma Ruska.

Turpinājums nākamajā numurā 
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Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums 2013.gada 
plāns ar grozījumiem

 Nodokļu ieņēmumi 1 060 573
1.1.0.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 968 098
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 50 000
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 42 475
 Nenodokļu ieņēmumi 72 466
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem 39
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1457
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 3418
10.1.4.0. Naudas sodi un sankcijas 1262

10.3.0.0. Soda sankcijas par nodokļu maksāš. pārkāpumiem 3280
12.3.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 4010
13.0.0.0. Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas 59 000
 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 603 956
21.3.5.1. Mācību maksa 4444
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 2797
21.3.5.9 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 45 739
21.3.7.0. Maksa par dokumentu izsniegšanu un kancelejas  

pakalpojumiem
49

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 13 281
21.3.8.3. Ieņēmumi par kustamā īpašuma iznomāšanu 145
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 9844
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 2590
21.3.9.1. Maksa par uzturēšanos sociālās  aprūpes iestādēs 57 427
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu  realizāciju 5740
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 380 000
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 54 864
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 27 036
 Transferti 1 012 294
18.6.0.0. Kultūras ministrijas pārskaitītā dotācija Līgatnes  

Mūzikas un mākslas skolas pedagogu algām un  
soc. apdroš. iemaksām

27 186

18.6.0.0. Dotācija izglītības funkciju nodrošināš. (brīvpusdienas) 4000
18.6.0.0. Dotācija izglītības funkc. (5. gad. un 6. gad. apmāc.) 20 940
18.6.0.0. Dotācija izglītības funkciju nodrošināš. (māc.grām.) 857
18.6.0.0. Mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadātāju darba 

samaksai  
6024

18.6.0.0. Mērķdotācija pedagogu algām 177 048
18.6.0.0. Mērķdotācija interešu izglītībai 8160
18.6.0.0. Mērķdotācija algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem 13 080
18.6.0.0. Mērķdotācija bibliotēkām 677
18.6.0.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku 

instrumentu līdzfin. projektiem
420 000

18.6.9.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību  
finanšu izlīdzināšanas fonda

270 277

18.6.9.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija sask. ar MK noteikumiem Nr.873 26 614
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 37 431
 Ieņēmumi kopā 2 749 289
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 369 602
 Aizņēmums 192 693
 Ieņēmumi pavisam kopā 3 311 584

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2013. gada 28. decembra ārkārtas sēdē
(protokols Nr.19,1§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
nr.14/70 ”Grozījumi 2013.gada  
28.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.14/38 ”Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais budžets 
2013.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 82.1panta 1. daļas 
2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma

 “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžetu ieņēmumos  
2 749 289 latu apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 
1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžetu izdevumos  
2 729 995 latu apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Apstiprināt Līgatnes novada domes speciālā budžeta 2013. gada ieņē-
mumu daļu 59 428 latu apmērā un izdevumu daļu 66 774 latu apmērā 
saskaņā ar 3. pielikumu.

1. pielikums
Līgatnes novada domes 2013.gada  28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/70

Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi

     2. pielikums
Līgatnes novada domes 2013.gada 28.decembra  

saistošajiem noteikumiem Nr.14/70
 

Līgatnes novada pašvaldības  
pamatbudžeta izdevumi

Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums 2013. gada  
plāns ar 
grozījumiem

 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 729 995

1.000 Vispārējie vadības dienesti 273 774

3.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 42 847

4.000 Ekonomiskā darbība 201 661

5.000 Vides aizsardzība 0

6.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 003 904

7.000 Veselība 2585

8.000 Atpūta, kultūra un reliģija 229 947

9.000 Izglītība 757 013

10.000 Sociālā aizsardzība 218 264

 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 729 995

1000 Atlīdzība 1 198 162

1100 Atalgojums 956 140

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās  
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas

242 022

2000 Preces un pakalpojumi 897 142

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 7090

2200 Pakalpojumi 406 194

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces   
un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000

453 372

2490 Pārējās grāmatas un žurnāli 1478

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 29 008

4000 Procentu izdevumi 35 570

6000 Sociālie pabalsti 92 688

7000 Uzturēšanās izdevumu transferti, dotācijas un   
mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 
 izdevumiem

75 035

8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 
principa un nav klasificēti iepriekš 

323

5000 Pamatkapitāla veidošana 431 075

 Izdevumi kopā 2 729 995

 Aizdevuma atmaksa 532 705

 Izdevumi pavisam kopā 3 262 700

 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 48 884

3. pielikums 
Līgatnes novada domes 2013.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.14/70

Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums Grozītais 2013.gada  
plāns 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 10 000
2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0
3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0
5.0. Transferti 49 428
 Ieņēmumi kopā 59 428
 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 9610
 Ieņēmumi pavisam kopā 69 038

Klasifikācijas 
kods

Rādītāja nosaukums Grozītais 2013.gada  
plāns 

 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 66 774
4.000 Ekonomiskā darbība 63 002
5.000 Vides aizsardzība 200
6.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3572
 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 66 774
2000 Preces un pakalpojumi 66 774
2200 Pakalpojumi 59 828
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces   

un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
6946

5000 Pamatkapitāla veidošana 0
7000 Transferti 0
 Izdevumi kopā 66 774
 Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 2264

Sēdes vadītājs – Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
Guntars Pīpkalējs 

Līgatnes novada domes speciālā budžeta ieņēmumi 2013.gadam

Līgatnes novada domes speciālā budžeta izdevumi 2013.gadam 
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014.gada 18.februārī.

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Madara Židaua, mob. 22160919, e-pasts madara.zidaua@ligatne.l
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 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.

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Un nevajag neko vairāk...
Vien vienu vārdu - no sirds,
Lai piepildās diena ar smaidiem,
Kas gaiši kā saulstari mirdz.
Un nevajag neko vairāk.
Lai diena būtu kā zelts...

(I. Tora)

Gunta Kangro
Vita Siliņa

Aldis Urtiņš
Tamāra Afansjeva

Aldis Grava
Silvija Marciša

Mihails Borovkovs
Baiba Lozberga
Jānis Makarovs
Marija Veicmane

Valija Viļuma
Anita Bērziņa
Irēna Boguļko
Ruta Pelkau
Astra Pudule

Dainis Vikmanis
Dzintra Kauliņa
Imants Liepiņš

Alberts Strihels
Ināra Sviridoviča

Irēna Āboltiņa
Vēsma Bondare

Valentīna Laganovska
Imants Rebiņš

Tamāra Voiciša
Lidija Bērziņa

Tatjana Jakobija
Valentīna Lapiņa
Valentīna Logina

Jānis Mende
Veneranda Missa

Īvija Puriņa
Irēna Cābute

Aleksandrina Krūmiņa
Jānis Liepa

Aina Šleicere
Jevgenija Terentjeva

Vitālijs Žugs
Eduards Amoliņš
Marija Pedraudze
Eduards Sviklis
Lidija Štrassere

Guna Zīle
Milda Oša

Vladislavs Laganovskis

”Ghetto Family” sadarbībā ar biedrību ”Kinopunkts” 
sestdien, 22. februārī, plkst. 16.00 Līgatnes kultū-
ras namā demonstrēs 2013. gada dokumentālo filmu 

”Ghetto Games”. 
”Ghetto Games” līderis Raimonds Elbakjans atklāj, 

ka: ”Šī dokumentālā filma būs ne tikai par 2013. gada 
sezonas aizvadītajiem notikumiem. Mūsu aktivitāšu ie-
tvaros ikvienam stāstām, ka katram no mums ik rītu ir 
dotas divas izvēles: celties vai turpināt gulēt. Celties, lai 
piepildītu savus mērķus un padarītu pasauli labāku, vai 
noslinkot un pagulēt vēl kādu stundiņu. ”Ghetto Games” 
kustība ir par kaislību, kas motivē celties, par motivāciju 
augt un cīnīties, par motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi!”

”Ghetto Games” piecu gadu laikā kļuvusi par 
nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, jo, gadā rīkojot 
aptuveni 70 pasākumu, dažādās sportiskās aktivitātēs 
iesaistījusi ap 50 000 dalībnieku un sekotāju. Savukārt 
2014. gadā ”Ghetto Family” uzsāka jauniešu program-
mas – ”Ghetto Alianses” – izveidi, kuras ietvaros tiks organizēts vairāk nekā 200 apmācību un sporta aktivitāšu 
visā valstī. 

”Ghetto Games” mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot iespēju pozitīvā vidē sportot un lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā darbā. 

Filma 22. februārī pulksten 16.00 tiks demonstrēta aptuveni 100 Latvijas kultūras namos un kinoteātros vien-
laikus.

Ieeja uz filmas seansu Līgatnes kultūras namā no plkst. 15.30.
Biļetes cena EUR 1,00.  

Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu  

nodaļas  
informācija par 

2013. gadā  
veiktajām  

reģistrācijām

Dzimšana
Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,

Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja

Šo mazo dvēselīti sargājiet!
(K. Apšukrūma)

2013. gadā Līgatnes novadā dzi-
muši 35 bērni, no tiem 18 zēni un 
17 meitenes. Vārdu izvēle bijusi ba-
gāta: trijām meitenēm dots vārds 
Anna, divām Marta, divām Rūta, 
pārējo vārdu īpašnieces ir  pa vie-
nai  – Vidaga,  Elvita, Sofija, Justīne, 
Anete, Elisa, Elza, Agnese, Emīlija, 
Mona, savukārt zēni tikuši pie šā-
diem vārdiem –  Herberts, Edgars, 
Rūdolfs, Kristaps, Kristers, Eduards, 
Artis, Erlends, Džastins, Hugo, Ar-
tūrs, Igors, Markuss, Edijs, Sendijs, 
Raitis, Rainers, Daniels.

 Mīļi sveicam vecākus un 
vecvecākus! 

Laulība
Iet pa dzīvi un pamanīt,
Ka otram esi vajadzīgs,

Ka esi neaizstājams – 
Kā ūdens, kā gaiss, kā mājas.

( I. Ziedonis)

Līgatnes novadā kopdzīves ceļu 
sāka 17 jaunās ģimenes, no tām di-
vas laulības noslēgtas Ķempju evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes baznīcā 
un 15 laulības dzimtsarakstu nodaļā. 
2013. gadā stājās spēkā likums, ka 
laulības drīkst slēgt arī ārpus dzimt-
sarakstu nodaļas telpām, tas laikam 
arī pamudināja jauniešus no citām 
pašvaldībām savas laulības slēgt 
pie mums. Īpaši iecienīta vieta ir ska-
tu platforma klintī iepretim kultūras 
namam, kur savu jāvārdu teica pieci 
pāri. No visām noslēgtajām laulībām 
6 pāri ir no mūsu novada un 11 pāri 
no citiem novadiem.

Sveicam!

Miršana
Tajās lapās, ko mūžības

Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

(A.Kalns)
Aizvadītajā gadā mūžībā aizgā-

juši 74 mūsu novadnieki, pārsvarā 
vecāka gadagājuma cilvēki.

Skumjās esam kopā  
ar tuviniekiem.  

SLUDINĀJUMS
Līgatnes novada dome 19.12.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 18.6.§ 

”Par Līgatnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2033. 
gadam izstrādes uzsākšanu”. Par izstrādes vadītāju ir apstiprināta 
Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja 
Dace Gradovska. Ieinteresētās personas tiek aicinātas pieteikties 
dalībai darba grupā. Priekšlikumus un ierosinājumus novada ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijas izstrādei var iesniegt rakstveidā Spriņģu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110; Nītaures ielā 6, Augšlī-
gatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV-4108, vai elektroniski 
e-pastā: dace.gradovska@ligatne.lv

konCeRts  
”Pār visu zemi  
mīla valda”

Līgatnes novada sporta dzīve 2014. 
gadā iesākusies ļoti aktīva, šeit turpi-
nās 2013/2014 sezonas Līgatnes kau-
si volejbolā un futzālē.

 Pērn, 26.10.2013., aizvadīts ”Lī-
gatnes kausa volejbolā” 1. posms, un 
šajā gadā gaidāmi pārējie 3 posmi: 
2. posms – 25.01.2014., 3. posms – 
15.03.2014., 4. posms – 26.04.2014. 

Sacensību mērķi un uzdevumi ir: no-
skaidrot ”Līgatnes kausa 2013/2014 
volejbolā” uzvarētājus, volejbola po-
pularizēšana un spēlētāju meistarības 
izaugsmes un sporta veida masveidī-
bas veicināšana. Iepriekšēja pieteik-
šanās sacensībām beidzas 2 dienas 
pirms katra sacensību posma. Dalības 
maksa Ls 18/ 25 EUR no komandas. 

Līgatnes novada Sporta centrs 
aicina uz ”Līgatnes kausu futzālē 
2013/2014”. LKZF notiek 6 posmos, 
no tiem jau aizvadīti 4 posmi, nāka-

mais 5. posms paredzēts 09.02.2014. 
un 6. posms – 30.03.2014. Sacensī-
bu mērķi un uzdevumi ir: noskaidrot 

”Līgatnes kausa futzālē 2013/2014” 
uzvarētājus, zāles futbola populari-
zēšana un attīstība amatieru līmenī 
Līgatnē, Latvijā un spēlētāju meis-
tarības izaugsmes un sporta veida 
masveidības veicināšana. Iepriekšē-
ja pieteikšanās sacensībām beidzas 
2 dienas pirms katra sacensību pos-
ma. Dalības maksa Ls 30/ 42 EUR no 
komandas. 

Sacensību norises vieta – Līgat-
nes novada Sporta centrā, Augšlī-
gatnē, Līgatnes novadā. Sacensī-
bas organizē Līgatnes sporta klubs 
sadarbībā ar Līgatnes novada domi, 
atbalsta: ”ECO HOUSE internacio-
nal”, SIA ”Akmensstils”. Pieteikša-
nās un papildinformācija pa tālruni 
25633889, e-pasts: juris.pipkalejs@
inbox.lv. Ar sacensību nolikumu var 
iepazīties www.ligatne.lv jaunumu 
sadaļā.

Līgatnes novada  
Sporta centrs  

Tēmas par un ap mīlestību, mīļoša-
nos un mīlēšanu ieskandinās Līgatnes 
novada pašdarbības kolektīvi 15. feb-
ruārī plkst. 17.00 Līgatnes kultūras 
namā. 

Ieeja koncertā ar mīlošu sirdi. 

FILMA ”Ghetto games”
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