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Gaišas domas, 
priecīgu prātu un 
stipru veselību, 
janvāra jubilār!

Labs vārds pie laba darba vada. 
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.

(Dz.Rinkule-Zemzare)
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Informāciju no Iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja 

Līvija Andersone

Īpašie gaviļnieki:

Iedzīvotāju skaits Līgatnes 
novadā uz 2015. gada 1. janvā-
ri – 3667 iedzīvotāji: 

• pilsētā – 1138, 
• pagastā – 2529.
2014. gadā savu dzīvesvietu 

Līgatnes novadā deklarējuši 176 
iedzīvotāji, no tiem 97 – dekla-
rējušies elektroniski, izmantojot 
www.latvija.lv mājas lapu /dekla-
rēšanās bez maksas/.

Anulētas dzīvesvietas Līgatnes 
novadā – 21 personai.

Citur savu dzīvesvietu deklarē-
jusi – 121 persona.

2014. gadā Līgatnes novadā 
piedzimuši 26 mazuļi – 13 zēni un 
13 meitenes. Vecāki bērniņiem de-
vuši vārdus – zēniem: Artis, Mar-
kuss, Pauls, Matīss Artūrs, Arvis, 
Ģirts Artūrs, Roberts Emīls, Ro-
berts Inārs, Olafs, Jānis, Rodrigo 
un divi Gustavi, meitenēm: Jasmī-
na, Alise, Annija Elīza, Evelīna, 
Ieva Leonora, Natālija, Bernadete, 

Marta, Līva, Sāra, Estere un divas 
Elzas.

 
Laulības noslēguši 14 pāri, no 

tiem trīs pāri laulības slēguši 
Ķempju evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcā, 11 pāri Dzimt-
sarakstu nodaļā. Divi pāri laulību 
slēgšanai izvēlējušies pirmssko-
las izglītības iestādes „Zvaniņi” 
telpas, viens pāris brīvā dabā, 
Dzimtsarakstu nodaļas telpās  
jāvārdu teikuši 8 pāri. No 2014. 

gadā sareģistrētajiem pāriem as-
toņi ir mūsu novada iedzīvotāji, 
divi no kaimiņu novadiem, viens 
pāris no Rīgas. 

Aizvadītajā gadā miruši 52 no-
vada iedzīvotāji, galvenokārt ve-
cāki cilvēki, vairāki pusmūžā, ku-
rus pievārējusi smaga slimība, kā 
arī divi jaunieši. 

Informāciju no Iedzīvotāju un 
Dzimtsarakstu reģistra sagatavo-

ja Līvija Andersone un  
Anita Jaunzeme  

Statistika par 2014. gadu

Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2014. gada decembrī 
veiktajām reģistrācijām

Esi sveicināts, bērniņ!
Starp dzīvības zvaigznēm
daudzām, 
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

Decembrī Līgatnes novadā piedzimuši četri bērniņi:
Puisīši – Gustavs, Rodrigo
Meitenītes – Elza, Estere

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

Laulības 
Lai kopīgs ceļš kā stipra dzija
Caur visu mūžu klusi stīdz...

Līgatnes novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
2014. gada decembrī 
laulību noslēguši 
Jānis un Sandra. 

Sveicam jauno  
ģimenīti!

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.

2014. gada decembrī mūžībā aizgā-
juši divi Līgatnes novada iedzīvotāji:

04.12.2014. miris  
Valentīns Stalidzāns,

31.12.2014. mirusi  
Valentīna Rodionova

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
tuviniekiem.

Informāciju no Dzimtsarakstu nodaļas reģistra sagatavoja Līvija Andersone
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 2014. gada 27. 
novembra sēdē (protokols Nr.23, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 1. 

punktu un 24. pantu 
Izdarīt Līgatnes novada domes sais-

tošajos noteikumos Nr.1/09 „Līgatnes 
pašvaldības nolikums” (apstiprināts 
ar Līgatnes novada domes 2009. gada 
14. oktobra lēmumu (protokols Nr.9,3§) 
šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3. punktā skaitli „13” ar 

skaitli „9”.
2. Aizstāt 4. punkta 4.1. apakšpun

ktā skaitli „7” ar skaitli „5”.
3. Aizstāt 4. punkta 4.2. apakšpun

ktā skaitli „5” ar skaitli „3”.

4. Aizstāt 4. punkta 4.3. apakš pun
ktā skaitli „5” ar skaitli „3”.

5. Aizstāt 4. punkta 4.4. apakšpun
ktā skaitli „5” ar skaitli „3”.

6. Izslēgt 5.1.2. apakšpunktu.
7. Izslēgt 5.2.4. apakšpunktu.
8. Izslēgt 5.3. apakšpunktu.
9. Izteikt 5.4.2. apakšpunktu šādā re-

dakcijā „Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa”.

10. Izslēgt 5.4.4. apakšpunktu.
11. Aizstāt 61. punktā vārdus „Grā-

matvedības un uzskaites nodaļa” ar 
vārdiem „Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa”.

12. Papildināt 7. punktu ar 7.2. apakš-
punktu un izteikt šādā redakcijā:

„7.2. Līgatnes novada Kultūras un tūris-
ma centrs”. 

13. Papildināt 8. punktu ar 8.5. apakš-
punktu šādā redakcijā:

„8.5. SIA „Līgatnes nami”.
14.  Papildināt 9. punktu ar 9.2., 9.3., 

9.4., 9.5., 9.6. apakšpunktiem un iz-
teikt šādā redakcijā: 

 „9.2. Biedrībā „Līgatnes upes saim-
nieki”;

   9.3. Biedrībā „Līgatnes krasti”;
9.4. Biedrībā „Līgatnes vēstures bied-

rība”;
9.5. Biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu 

asociācija”;
9.6. Biedrībā „Cēsu rajona lauku part-

nerība”.
Sēdes vadītājs – Līgatnes novada 

domes priekšsēdētājs A.Šteins

Pielikums Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14/86 „Līgatnes novada pašvaldības 
aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” Līgatnes novada pašvaldī-

bas aģentūras „Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis

1. Telpu noma:
Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, 

EUR
1.1. Līgatnes kultūras nama Mazās zāles (186 m2) noma vienai stundai 25,00

1.2. Līgatnes kultūras nama Mazās zāles (186 m2) noma vienai stundai, sākot ar nomas trešo stundu 15,00

1.3. Līgatnes kultūras nama Mazās zāles (186 m2) noma divpadsmit stundām 150,00

1.4. Līgatnes kultūras nama Mazās zāles (186 m2) noma divdesmit četrām stundām 260,00

1.5. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma vienai stundai vasaras sezonā no aprīļa līdz septembrim 40,00

1.6. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma vienai stundai vasaras sezonā no aprīļa līdz septembrim, sākot 
ar nomas trešo stundu

15,00

1.7. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma divpadsmit stundām vasaras sezonā no aprīļa līdz septembrim 200,00

1.8. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma divdesmit četrām stundām vasaras sezonā no aprīļa līdz 
septembrim

370,00

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/84Līgatnes novada domes  
ārkārtas sēde 2014. gada  
30. decembrī, protokols Nr. 25 

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes saistošo 

noteikumu Nr.14/88 „Grozījumi 2014. 
gada 18. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.14/74 „Līgatnes novada paš-
valdības pamatbudžets un speciālais 
budžets 2014. gadam” apstiprināšanu.

2. Par Līgatnes novada domes Kultūras 
un tūrisma centra un Dienas un inte-
rešu centra „Saulespuķe” bilances ak-
tīvu nodošanu Līgatnes novada paš-
valdības aģentūrai „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs” funkciju 
izpildei. 

3. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 
Līgatnes novadā deklarētajām perso-
nām, kuras 2014. gadā sasniegušas 90 
un vairāk dzīves gadu. 

Līgatnes novada domes sēde 
2014. gada 18. decembrī,  
protokols Nr. 24 

Izskatītie jautājumi:
1. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2012. gada 27. decembra lē-
mumā „Par Līgatnes novada domes 
un tās struktūrvienību darbinieku šta-
ta sarakstu un atalgojumu no 2013. 
gada 1. janvāra”.

2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Lī-
gatnes vēstures biedrībai. 

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
biedrībai „Līgatnes krasti”. 

4. Par Līgatnes novada pašvaldības 
dalību biedrības dibināšanā. 

5. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/ – „Par dzīvokļa 
pabalstu” apstiprināšanu.

6. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/87 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.33/10 „Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Līgatnes novadā”” apstip-
rināšanu.

7. Par nekustamā īpašuma – zemes 
vienības Ķempju iela 25, Līgatne, Lī-
gatnes novads, ar kadastra apzīmē-
jumu 4211 007 0078, ierakstīšanu 
zemesgrāmatā uz Līgatnes novada 
pašvaldības vārda. 

8. Par nekustamā īpašuma „Kalna 
Springšļi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, ar kadastra Nr. 4262 011 0027, 
sadalīšanu, jauna īpašuma – zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 
011 0031, izveidošanu, nosaukuma 
piešķiršanu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu.  

9. Par zemes ierīcības projekta izstrā-
di nekustamam īpašumam „Zaļkalni”, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 
0001 zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 4262 004 0001.

10. Par Līgatnes novada adrešu datu 
sakārtošanu atbilstoši apstiprināta-
jam Līgatnes novada teritorijas plā-
nojumam 2012. – 2023. gadam Augš
līgatnes ciemā un jaunu ielu izveidei 
Līgatnes pilsētā. 

11. Par jaunas zemes vienības izvei-
došanu ēku un būvju uzturēšanai, 
lietošanas mērķu noteikšanu un no-
saukuma piešķiršanu nekustamā īpa-
šumā „Strazdiņi”, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 
003 0041, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4262 003 0041. 

12. Par zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesību izbeigšanu. 

13. Par līgumsodakavējuma naudas 
dzēšanu. 

14. Par maksas noteikšanu un pašval-
dību savstarpējiem norēķiniem par 
sniegtajiem sociālās aprūpes pakal-
pojumiem Līgatnes novada sociālās 
aprūpes centrā no 2015. gada.

15. Par Līgatnes novada domes 2010. 
gada 15. jūlija lēmuma „Par Līgatnes 
novada domes dalību biedrībā „Līgat-
nes sporta klubs” atcelšanu. 

16. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2012. gada 27. decembra lē-
mumā „Par Līgatnes novada domes 
un tās struktūrvienību darbinieku šta-
ta sarakstu un atalgojumu no 2013. 
gada 1. janvāra”.

17. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Buļļi”, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā. 

18. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Kempju dzir-
navas”, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā. 

19. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Lauviņas”, Aug-
šlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā. 

20. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā Sporta iela 18, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā. 

21. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Ozolkrogs”, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

22. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā Spriņģu ielā 4A, 
Līgatnē, Līgatnes novadā. 

23. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Strazdiņi”, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

24. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Tūtapi”, Līgat-
nes pagastā, Līgatnes novadā. 

25. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Vasarnieki”, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

26. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā Dārza iela 13, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā. 

27. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Vistu kūts Nr.18”, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā. 

28. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Ramas”, Līgat-
nes pagastā, Līgatnes novadā. 

29. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Jaunadrijāņi”, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

30. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Mūrnieki”, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

31. Par vidi degradējošām būvēm ne-
kustamajā īpašumā „Blodziņu kūts”, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā. 

32. Par grozījumiem Līgatnes nova-
da domes 2014. gada 27. novembra 
lēmumā „Par Ineses Okonovas ap-
stiprināšanu pašvaldības aģentūras 

„Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs” direktora amatā”. 

33. Par deklarētās dzīvesvietas anulē-
šanu.

34. Par deklarētās dzīvesvietas anulē-
šanu. 

35. Par parāda norakstīšanu īrnieka 
nāves gadījumā.

36. Par parāda norakstīšanu īrnieka 
nāves gadījumā.

37. Par rēķina anulēšanu. 
Informāciju sagatavoja Līgatnes 

novada domes kancelejas vadītāja 
Ilze Goba

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

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2014. gada 18. decembra
sēdē, protokols Nr. 24, 6.§

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. noteiku-
mu Nr. 1036 „Audžuģimenes 

noteikumi” 43. punktu, Ministru 
kabineta 17.06.2009. noteikumu 

Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķi-
nāms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināša-

nai un slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13. punktu, Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu 
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”

 19.4. punktu un Euro ievieša-
nas kārtības likuma 

31. panta pirmo un trešo daļu

Izdarīt šādu grozījumu Līgatnes 
novada domes saistošajos notei-
kumos „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu un sociālās palīdzības pa-
balstiem Līgatnes novadā” (apstip-
rināts ar Līgatnes novada domes 
2010. gada 25. novembra lēmumu 
(protokols Nr.14, 6. §.):

izslēgt nodaļu „V Dzīvokļa pa-
balsts”. 

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs A.Šteins 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/87
„Grozījums Līgatnes novada domes 2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 33/10 
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabal-
stiem Līgatnes novadā””

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/86
Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs”  
maksas pakalpojumi””
APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 2014. gada 27. 
novembra sēdē (protokols Nr.23, 21 §)

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 13. punktu 
un Publisko aģentūru likuma 17. pan-

ta otro daļu un ceturto daļu.

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Lī-
gatnes novada pašvaldības aģen-
tūras „Līgatnes novada Kultūras 

un tūrisma centrs” (turpmāk tek-
stā – Aģentūra) sniegtos maksas 
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikumā). 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpoju-
miem Aģentūra saņem skaidras nau-
das norēķinu veidā Aģentūras kasē 
vai bezskaidras naudas norēķinu 
veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra 
var izmantot atbilstoši Aģentūras 

apstiprinātajām budžeta tāmēm 
ar to saistīto nodokļu un izdevumu 
samaksai, kā arī citu ar Aģentūras 
saimnieciskās darbības nodrošinā-
šanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo 
noteikumu izpildes ievērošanu.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas”. 

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs A.Šteins
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Paskaidrojuma raksts

Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14/86
„Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kul-
tūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

1.9. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma vienai stundai ziemas sezonā no oktobra līdz martam 60,00

1.10. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma vienai stundai ziemas sezonā no oktobra līdz martam, sākot ar 
nomas 3. stundu

15,00

1.11. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma divpadsmit stundām ziemas sezonā no oktobra līdz martam 315,00
1.12. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma divdesmit četrām stundām ziemas sezonā no oktobra līdz 

martam
500,00

1.13. Līgatnes kultūras nama Mazās zāles (186 m2) noma vienai nedēļai (septiņām dienām) 300,00
1.14. Līgatnes kultūras nama Mazās zāles (186 m2) noma divām nedēļām (četrpadsmit dienām) 520,00
1.15. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma vienai nedēļai (septiņām dienām) vasaras sezonā no aprīļa līdz 

septembrim
400,00

1.16. Līgatnes kultūras nama Lielās zāles (326 m2) noma divām nedēļām (četrpadsmit dienām) vasaras sezonā no aprīļa 
līdz septembrim

740,00

1.17. Līgatnes Dienas, interešu un amatnieku centra 1 telpas noma vienai stundai 5,00

2. Ieejas maksa Aģentūras rīkotajos pasākumos:
Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
2.1. Izglītojoša pasākuma apmeklējumam* ** 1,00–3,00
2.2. Koncerta apmeklējumam* ** 1,00–20,00
2.3. Izklaides pasākuma apmeklējumam* ** 1,00–20,00
2.4. Teātra izrādes apmeklējumam* ** 1,00–20,00
2.5. Bērnu pasākuma apmeklējumam* ** 1,00–5,00
2.6. Izstādes apmeklējumam* ** 1,00–3,00
2.7. Amatiermākslas kolektīvu koncerta apmeklējumam* ** 1,00–3,00

*Katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties uz  nepieciešamo finanšu ieguldījumu 
pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, 
apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu/izstādi.

**Katram konkrētam pasākumam/izstādei Aģentūras direktors ir tiesīgs noteikt atlaidi līdz 100% sekojošām apmeklētāju kategorijām: 
pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem, „Latvijas Goda ģimeņu apliecības” īpašniekiem, „Līgatniešu kartes” 
īpašniekiem.

3. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi
Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
3.1. Individuālā ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h latviešu valodā 

pieaugušajiem
4,00

3.2. Individuālā ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h latviešu valodā 
skolēniem

2,50

3.3. Individuālā ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h svešvalodā 
pieaugušajiem

5,00

3.4. Individuālā ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h svešvalodā 
skolēniem

3,00

3.5. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h latviešu valodā pieaugušajiem 
grupās līdz 15 personām – vienai personai ***

4,00

3.6. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h latviešu valodā pieaugušajiem 
grupās no 16–30 personām – vienai personai ***

2,50

3.7. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h svešvalodās pieaugušajiem 
grupās līdz 15 personām – vienai personai ***

5,00

3.8. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h svešvalodās pieaugušajiem 
grupās no 16 līdz 30 personām – vienai personai ***

3,00

3.9. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h latviešu valodā pensionāriem 
un skolēniem grupās līdz 15 personām – vienai personai ***

2,50

3.10. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h latviešu valodā pensionāriem 
un skolēniem grupās no 16 līdz 30 personām – vienai personai ***

1,50

3.11. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h svešvalodā pensionāriem un 
skolēniem grupās līdz 15 personām – vienai personai ***

3,00

3.12. Ekskursija pa Līgatnes papīrfabrikas strādnieku ciemata vēsturisko centru 2 h svešvalodā pensionāriem un 
skolēniem grupās  no 16 līdz 30 personām vienai personai ***

1,80

***Maksas pakalpojumu atvieglojumi līdz 25% apmērā piemērojami uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts 
sadarbības līgums par Aģentūras starpniecības uzcenojumu līdz 25%.

4. Dalības maksa meistardarbnīcās Dienas, interešu un amatnieku centrā:
Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
4.1. Darbošanās meistardarbnīcā kopā ar 1 amata meistaru, pagatavojot līdzi ņemamu suvenīru, grupās no 10 līdz 

15 personām – vienai personai ****
2,70

4.2. Darbošanās meistardarbnīcā kopā ar 1 amata meistaru, pagatavojot līdzi ņemamu suvenīru, grupās līdz 10 
personām – vienai personai ****

3,00

4.3. Dalība izzinoši pētnieciskajās stundās Amatnieku centrā grupās no 10 līdz 15 personām – vienai personai **** 2,70
4.4. Amatnieka prasmju demonstrācijas vērošana grupās no 15 līdz 20 personām – vienai personai **** 1,50

**** Maksas pakalpojumu atvieglojumi līdz 25% apmērā piemērojami uzņēmējiem un pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem no-
slēgts sadarbības līgums par Aģentūras starpniecības uzcenojumu līdz 25%.

5. Pasākumu vadīšanas pakalpojumi:
Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
5.1. Tematisku pasākumu vadīšana Līgatnes Dienas, interešu un amatnieku centrā – pasākuma režija un vadīšana 32,50

6. Inventāra noma:
Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
6.1. Galdauta noma vienai dienai 1,50
6.2. Četrvietīga galda noma vienai dienai 1,50
6.3 Astoņvietīga galda noma vienai dienai 3,00

7. Noteikt, ka Saistošajos noteikumos apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas neietver pievienotās vērtības 
nodokli.

Līgatnes novada vidusskola 
aicina pieteikties uz vakan-
to sociālā pedagoga amatu 
Darba apraksts: sociālpedagoģiskās 
darbības skolā plānošana, organizē-
šana, nodrošināšana.

Galvenie darba pienākumi:
• diagnosticēt izglītojamo socializāci-

jas grūtības, esošo sociālo risku ie-
tekmi uz viņu integrēšanos skolā, sa-
biedrībā un sociālo prasmju apguvē; 

• sniegt izglītojamajiem sociāli peda-
goģisko un psiholoģisko atbalstu; 

• veikt pasākumus izglītojamo tiesību 
nodrošināšanai, interešu ievērošanai; 

• nepieciešamības gadījumā sadarbo-
ties ar izglītojamo ģimenēm; 

• veicināt ģimeņu un pedagogu izglīto-
šanu par bērnu un jauniešu sociālās 
pieredzes veidošanu un korekciju, 
sniegt sociālpedagoģiskās konsultā-
cijas 

• sadarboties ar izglītojamo dzīvesvie-
tu pašvaldību sociālajiem dienestiem. 
Prasības kandidātam:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā 
bakalaura izglītība ar sociālā peda-
goga kvalifikāciju; 

• labas datorprasmes (MS Word, MS 
Excel, Internet Explorer u.c.); 

• labas komunikācijas spējas, sadarbī-
bas prasmes; 

• spēja plānot un organizēt savu darbu; 
• atbildības sajūta un precizitāte; 
• valsts valodas prasme atbilstoši aug-

stākās pakāpes prasībām; 
• vēlama B kategorijas autovadītāja 

apliecība. 
Amata alga 640,00 EUR mēnesī
CV un pieteikuma vēstuli līdz 

2015. gada 30. janvārim lūdzam sū-
tīt uz e-pastu: vidusskola@ligatne.lv 

Tālrunis uzziņām 26361250

Līgatnes novada dome  
aicina pieteikties bāriņ-
tiesas locekļa vakancei uz 
noteiktu laiku (ar nepilnu 
darba laiku)

Prasības pretendentam:
• Pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā lī-

meņa augstākā akadēmiskā izglītība 
pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā vai 
tiesību zinātnē; 

• Labas komunikācijas prasmes; 
• Labas prasmes dokumentu izstrādā-

šanā un noformēšanā; 

• Labas iemaņas darbā ar datoru; 
• Vēlama iepriekšēja pieredze bāriņtie-

sas darbā; 
• Valsts valodas prasme augstākajā 

līmenī. 
Piedāvājam:

• interesantu un radošu darbu; 
• atbilstošu atalgojumu un sociālās 

garantijas. 
Iesniedzamie dokumenti:

• Pretendenta pieteikums 
• Izglītības dokumentu kopijas 
• Pieteikuma vēstule 

Dokumentus iesniegt līdz 2015. 
gada 30. janvārim plkst. 12.00:

Līgatnes novada domē /sekretārei/ 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā; 

Pagasta pārvaldē /sekretārei/ Nīt-
aures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā vai elektroniski 
sūtot uz epasta adresi novadadome@
ligatne.lv, fakss 64153176 .

Līgatnes novada dome 
izīrē labiekārtotu divistabu 
dzīvokli. Adrese: „Skaļupes 
1” dz. Nr.27, „Skaļupēs”, 
Līgatnes pagastā,  
Līgatnes novadā, LV-4108.

Līgatnes novada dome, reģistrācijas 
numurs: 90000057333, juridiskā adrese: 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes nova-
dā, LV4110, telefons/fakss: 64153176; 
epasts: novadadome@ligatne.lv, izīrē 
labiekārtotu divistabu dzīvokli:
• Adrese: „Skaļupes 1” dz. Nr.27, 
„Skaļupēs”, Līgatnes pagastā, Lī-
gatnes novadā, LV-4108.

• Dzīvokļa kopējā platība: 53,6 m2.
• Īres izmaksas: sakarā ar mājas reno-

vāciju īres maksa 1,39 EUR kvadrāt-
metrā.
Komunālie maksājumi: 80,00 EUR 

mēnesī (aptuvenais aprēķins vienai 
personai, ieskaitot apkures, karstā un 
aukstā ūdens, kanalizācijas, atkritumu 
izvešanas maksājumus, teritorijas ap-
kopšanu un elektrības patēriņu koplie-
tošanas telpās).
Minimālais izīrēšanas termiņš: 1 gads.
Maksimālais izīrēšanas termiņš: 12 gadi.

Tālr.: 64153118.
Piezīme: dzīvokļa īres laikā var mai-

nīties īres maksa, komunālo pakalpo-
jumu maksa, kā arī citi izdevumi, kas 
saistīti ar dzīvojamās mājas eksplua-
tāciju. 

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Saistošo noteikumu regulējums sakārtos 
jautājumus, kas saistīti ar tūrisma un kultūras 
pasākumu organizēšanas pakalpojumu attīstīšanu 
Līgatnes novadā.

Īss saistošo 
noteikumu projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vienotu samaksas un 
atvieglojumu kārtību fiziskajām un juridiskajām 
personām par tūrisma un kultūras pasākumu 
organizēšanas pakalpojumiem, ko pašvaldības 
aģentūra „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs” veic kultūras un tūrisma nozaru attīstībā un 
koordinācijā Līgatnes novadā.

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās.

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav.

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām 

Saistošajos noteikumos ietvertos maksas 
pakalpojumus par kultūras un tūrisma pakalpojumu 
attīstību administrē Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūra „Līgatnes novada Kultūras 
un tūrisma centrs”.

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem saistošie 
noteikumi sagatavoti

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko 
aģentūru likuma 17. panta 2. un 4. daļu.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā veiktas 
konsultācijas ar uzņēmējiem.

Cita informācija Nav.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins 

Nākamā Līgatnes novada domes sēde notiks 2015. gada 22. janvārī plkst. 15.00  
Nītaures ielā 6 /otrā stāva zālē/, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Domes sēdes ir atklātas, un tajās var piedalīties ikviens interesents.

Sludinājumi
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1.a klase –  
labas sekmes
Valdis Ašenieks
Samanta Budreviča
Evita Bullīte
Emīls Nils Grava
Viestards Klints
Gustavs Emīls Krasts
Megija Nikola Kudrjavceva
Paula Nikola Mellīte
Artūrs Roms
Emīlija Rūta Samoviča
Kate Daniela Skrastiņa
Adrija Smeltere
Kristiāna Vasiļjeva
Edvards Ernests Zirģelis
Asnāte Zvirgzdiņa

1.b klase –  
teicamas sekmes
Ance Gulbe
Kristīne Samarina

labas sekmes
Kirils Boldirevs
Aleksis Aleksandrs Eglītis
Dāvis Niks Harlamovs
Rolands Rozentāls
Mārtiņš Skobļonoks

2.a klase –  
teicamas sekmes
Anete Tralle
Endijs Ramāns
Kristiāns Viļums

labas sekmes
Alise Martiņiva
Roberts Kristiāns Valdmanis
Raivis Smelters

2.b klase –  
teicamas sekmes
Paula Hamčanovska
Jēkabs Sebastians Mudulis

labas sekmes
Rolands Ķiņķeris
Artūrs Ralfs Sniedze
Elise Vizule
Mārcis Baltānovs

3.a klase –  
teicamas sekmes
Marta Razāne
Patrīcija Nora Blūmentāle
Emīls Pīlēģis
Anna Roma

labas sekmes
Sabīne Bērziņa

Alise Driviniece
Kristofers Kibilds
Viktorija Ragauska
Karīna Vidiņa
Katrīna Leimane

3.b klase –  
teicamas sekmes
Annija Paula Meņģele

labas sekmes
Elīza Amanda Gaigala
Kristiāna Plūme
Gerda Anita Visocka

4.a klase –  
teicamas sekmes
Gerda Kurpniece
Arlita Kalniņa
Anastasija Baurda
Marta Šūmane

labas sekmes
Kristaps Humparovs
Pēteris Lagons
Valdis Liepiņš

4.b klase –  
labas sekmes
Katrīna Dorogova
Daniels Kononovs
Samanta Bērziņa

5.a klase – 
teicamas sekmes
Sabīne Driviniece
Paula Pīlēģe
Valters Vasiļjevs

labas sekmes
Aleksis Čajanovs
Dāvis Mieriņš
Kārlis Vinķelis

5.b klase –  
teicamas sekmes
Agnese Zaperecka

labas sekmes
Paula Bikše
Justīne Amanda Bille
Roberta Užule
Artūrs Stumburs
Ance Evelīna Meņģele
Sanija Grigorjeva

6.a klase –  
labas sekmes
Emīlija Tīna Eine

6.b klase –  
teicamas sekmes
Elvija Jansone

labas sekmes
Valērija Dorogova
Megija Amanta Kreitāle
Elīna Zaperecka

7.a klase –  
labas sekmes
Dāvis Kažemaks
Anna Rijniece
Kārlis Vanags

7.b klase –  
teicamas sekmes
Elīza Vaska 

labas sekmes
Lana Akmentiņa
Kristena Cīrule
Aleksis Gabliks
Ingūna Samarina
Eduards Vācers

8.a klase –  
teicamas sekmes
Nikola Drēviņa

labas sekmes
Linda Tralle

8.b klase –  
labas sekmes
Melisa Kronberga

9.a klase –  
teicamas sekmes
Aleksandra Hiļčuka
Emīlija Krista Grava

labas sekmes
Egija Linda Nežborte

9.b klase –  
labas sekmes
Laine Belinska
Monika Blocka
Artūrs Kočans
Jānis Dāvis Pipirs
Annija Sirlaka

12.b klase –  
labas sekmes
Irita KupicaSemaško
Šobrīd ir sācies jauns darba cēliens. 
Lai visiem, kas pieder skolas saimei – 
bērniem, vecākiem, skolotājiem –, 
netrūkst enerģijas un darbaprieka!

Leonora Dubkeviča, 
Līgatnes novada vidusskolas direk-

tora vietniece mācību darbā  

Profesionālās  
pilnveides seminārs 
Briselē

Jau otro gadu Līgatnes novada vidusskola piedalās ES „Comenius” 
skolu sadarbības projektā „Kultūra un vide”. Šī projekta aktivitātes 
tiek publicētas arī „eTwinning” mājas lapā. „eTwinning” ir Eiropas sko-
lu sadarbības tīkls, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbī-
bu, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, „eTwinning” 
tiek īstenots Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” ietvaros, izmantojot projektu kā 
metodi mācību un audzināšanas procesā un veicinot skolotāju tālākiz-
glītību IKT un valodu jomā.

 Līdzdarbošanās šajā projektā deva man iespēju piedalīties konkursā 
par dalību skolotāju profesionālās pilnveides seminārā Briselē Nākot-
nes klasē (Future classroom). Projekta pieteikums bija veiksmīgs, un 
kopā ar Alojas novada bērnudārza metodiķi Kristīnu Gančaku 15. un 16. 
decembrī piedalījāmies seminārā „IKT atbalsts individuālai pieejai mā-
cību procesā”, ko rīkoja centrālais „eTwinning” atbalsta dienests. Kopā 
ar skolotājiem no Austrijas, Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Maltas, Polijas, 
Slovēnijas un Spānijas apguvām projektu metodes un dažādu mobilo 
aplikāciju lietošanu mācību procesā. Jācer, ka ļoti drīz arī mūsu skolā 
katram skolēnam būs iespēja strādāt ar planšetdatoriem. Jauniegūtās 
zināšanas izmantojām, lai interaktīvā veidā iepazītu Beļģijas galvas-
pilsētu pirmssvētku noskaņās. Protams, apskatījām arī Ziemassvētku 
egli, ko Latvija kā Eiropas kultūras galvaspilsēta uzdāvināja ES gal-
vaspilsētai, kā arī sajūsminājāmies par gaismas mūziku Briseles Cen-
trālajā vecpilsētas laukumā. Sabiedriskā transporta darbinieku streiku, 
kas notika 15. decembrī, gan neizjutām, jo laiku pavadījām nodarbībās, 
taču barjeras un dzeloņstiepļu žogi pilsētā radīja neomulīgu noskaņu.

Šobrīd kopā ar jauniešiem no Spānijas mūsu skolas 8. un 9. klases 
skolēni uzsākuši jaunu „eTwinning” projektu „No aukstuma uz kar-
stumu”, lai diskutētu un salīdzinātu laikapstākļus divās klimata ziņā 
atšķirīgās Eiropas valstīs. Iespējams, šī sadarbība turpināsies, arī tie-
koties klātienē. 

Aija Ziediņa,
Līgatnes novada vidusskolas „Comenius” projektu koordinatore  

Semestra noslēgums Līgatnes 
novada vidusskolā

Pavisam nesen, 2014. gada 19. de-
cembrī, visa skolas saime pulcējās 
pie krāšņās Ziemassvētku eglītes, lai 
kopā ar Ziemassvētku vecīti noska-
tītos rūpīgi sagatavoto koncertu un 
sveiktu skolēnus, kuri guvuši labas 
un teicamas sekmes mācībās. Tradi-
cionālo balvu – grāmatu – saņēma visi 
pirmklasnieki, kā arī citu klašu skolēni, 
kuru vidējā atzīme ir 6,5 un vairāk, bet 
skolēniem ar teicamām sekmēm (ar 
vidējo atzīmi 8 un vairāk) tiek pie-
šķirtas arī brīvpusdienas nākamajā 
semestrī. Jāpiebilst, ka visiem 1. – 3. 
klašu skolēniem brīvpusdienas apmak-
sā valsts. Lūk, skolēni, ar kuriem mēs 
lepojamies:

Aija Ziediņa, Līgatnes novada vidusskolas „Comenius” 
projektu koordinatore. 
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Apbalvoti Līgatnes vidusskolas 4A klases skolēni,  
audzinātāja Dace Zariņa, 19.12.2014. 
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„Daudz baltu dieniņu, Laimi-
ņa, dodi, diženi, raženi dzīvojo-
ti!” – šo cilvēkiem ierasto dzies-
miņu draugi un ģimenes locekļi 
svētdien, 11. janvārī, skandināja 
lācenītei Ilzītei viņas 14. dzimša-
nas dienā. 

 
Pat „Fēlikss” – sinoptiķu pro

gnozētā vētra – laikam „pratās” un 
pa ceļam līdz Līgatnes mežiem bija 
stipri mazinājis savu neganto pū-
tienu un ļāvis gan tuviem un tāliem, 
gan jauniem un gadu gaitā tikpat 
kā par savējiem kļuvušiem, lieliem 
un maziem mīļi gaidītiem sveicē-
jiem ierasties uz svinībām. Pirms 
došanās pie jubilāres ciemiņi pul-
cējās „Pauguru” mājā uz tasi liep-
ziedu tējas vai kafijas. Tepat varēja 

arī novērtēt Ilzītes audžumammas 
Velgas Vītolas pagatavoto brī-
numskaisto torti. 

Svecītes izpalika, toties bija 
gana daudz visādu gardumu lāča 
vēderpriekam: laša un skumbrijas 
gabaliņi – lielākie Ilzītes našķi –, 
rieksti, dažādas ogas, saldie „Kā-
ruma” biezpiena sieriņi, kartupeļu 
biezputra, no gurķa meistarīgi iz-
veidota lentīte, īsts oranži sārts 
rozes zieds un vēl citi tikai Velgai 
vien zināmi slepenie „knifiņi”.

Saņemot svētku torti, Ilzīte de-
monstrēja teicamas manieres un 

galda kultūru. Cienasts tika ēsts 
ļoti uzmanīgi, stipri neizjaucot 
kompozīciju. Kā pirmie no kūkas 
pazuda visi zivju gabaliņi, tad se-
koja kartupeļu biezenis un rieksti. 
Šis tas no svētku našķa tika arī 
spārnotajiem ciemiņiem – zīlītēm, 
sīļiem, kraukļiem un citiem lido-
ņiem. Savukārt cilvēku kārtas svei-
cēji varēja nobaudīt Ilzītes svētku 
kliņģeri un saldumu fabrikas „Lai-
ma” (viena no lielākajām Līgatnes 
dabas taku atbalstītājām) sarūpē-
to īpašo cienastu – konfektes „Lā-
cītis Ķepainītis”.

Ilzītei torte nebija vienīgā dā-
vana. SIA „Baltijas jūras produkti” 
dāvināja saldētas zivis, citi ciemiņi 

bija sarūpējuši ābolus, burkānus, 
krabju nūjiņas un medu.

Lai gan laika apstākļi nelutinā-
ja, siltums un mīļums, kas nāca 
no Ilzītes draugu sirdīm un gaiša-
jām domām, piepildīja šo dienu ar 
visaptverošu prieku, sirsnību un 
labestību. Tāpēc lācenītes Ilzītes 
vārdā Līgatnes dabas taku darbi-
nieki vēlas pateikt lielu un „lācisku” 
PALDIES! visiem dabas draugiem, 
kas bija, ir un, cerams, tādi būs arī 
turpmāk!

 
Esiet kopā ar mums!

Vienmēr jūsu – Līgatnes dabas 
taku kolektīvs.

 
Dace Vītola,

Dabas aizsardzības pārvalde,
Līgatnes dabas takas,

dace.vitola@daba.gov.lv  

IZGLĪTĪBA

Laivošana ar vienkoču laivām pa dažādiem 
ūdeņiem Vienkoču parka un Kokamatniecības 
muzeja domubiedriem ir ierasta lieta. Visbie-
žāk laivojam siltajā sezonā vai palos. Pirmo 
reizi ziemas laivu braucienu pa vižņiem orga-
nizējām 2012. gada janvārī un nobraucām no 
Cēsīm līdz Līgatnei. Arī šogad (3. janvārī) nolē-
mām jauno gadu iesākt ar vienkoču laivu brau-
cienu pa Gauju tajā pašā maršrutā. 

Jau pie Cēsīm bija vērojami lieli vižņu sab-
līvējumi, kas virzījās lejup pa straumi. Ūdens 
līmenis, lietum līstot un sniegam kūstot, bija 
augsts. Izskatījās, ka blīvo vižņu dēļ brauciens 
nebūs viegls. Kamēr ielaidām ūdenī laivas, 
sablīvējumi bija mazinājušies un skats bija 
cerīgāks. Tā nu četras vienkoces ar četriem 
laivotājiem devās ceļā uz Līgatni. Starp atse-
višķi peldošajiem ledus gabaliem un vižņu sali-
ņām naski devāmies lejup pa upi, arī straumes 
ātrums bija pietiekami labs. Pēc kāda laika 
priekšā pamanījām jau iepriekš redzēto vižņu 
un ledus gabalu sablīvējumu. Pamazām vižņu 
un ledus sablīvējumi kļuva arvien biezāki. Ik 
pa laikam tie pavēra klajākas vietas, kur bija 
iespējams izlaivot cauri, bet brīžiem tās aizvē-
ra. Dažubrīd laivas tika iesprostotas un atlika 
vien gaidīt, kad atkal ledus gabali pavērsies, 
citās vietās varēja izbraukt kā ar ledlauzi, jo 
vienkoču laiva ir gana izturīga. Tomēr arī ledus 
virzījās ar straumes ātrumu un pat iesprosto-
šanas gadījumā kustība bija. Pēc kāda laika 
izdevās tikt cauri ledus sablīvējumiem un upe 
atkal bija nosacīti brīva. Ātrums labs, Rakšupe 
jau aiz muguras. Bet prieki izrādījās īsi, tālu-
mā bija redzams pamatīgs ledus lauks ar sa-

blīvējumiem. Sapratām, ka tas nekust ne no 
vietas un nav arī caurbraucams. Visi vižņi un 
ledus gabali, kas nāca pa straumi, stājās tik 
galā, blīvējās un tālāk vairs negāja. Sablīvē-
jumi bija aptuveni metra augstumā no ūdens 
virsmas, cik vien tālu varēja redzēt. Sapratām, 
ka tālāk tikt nevarēsim, jādodas pret straumi 
uz Kvēpenes apmetni. Devāmies pret straumi 
starp lediem un vižņiem, kurus pirms tam bi-
jām forsējuši otrā virzienā. Atšķirība bija liela, 
jo tagad tā bija īsta atjautības spēle, lai pa-
redzētu potenciālās vietas, kas varētu atvērt 
mums ceļu, un kaut ar nelielu ātrumu, bet mēs 
varētu braukt pret straumi. Rezultātā tikām 
līdz Kvēpenes apmetnei, kur var piebraukt ar 
automašīnu un izcelt laivas. Kaut arī šis brau-
ciens bija pirmais, kurā netika sasniegts plā-
notais galamērķis, tas bija iespaidiem bagāts. 
Sajūtas nebija sliktākas, kā tad, ja būtu no-
braukuši līdz galam. Ziemas burvība ir tajā, ka 
Gauja nav ļaužu masu pārpildīta. Ziemā Gaujā 
ir pavisam savādāk!

Vienkoču parka un Kokamatniecības  
muzeja veidotājs Rihards Vidzickis  

Vienkoču laivas ziemīgās 
Gaujas vižņos
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Ilzīte saka: „PALDIES!”
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Mana mīļā Līgatne
(6. turpinājums. Sākums LNZ, jūnijs, Nr.6, augusts, Nr.7;  
septembris, Nr.8; oktobris, Nr.9, novembris, Nr.10, decembris, Nr.11



Andrejs Cīrulis

SKoLA (6)
Katrs laikmets ir saistīts ar poli-

tiku. Neviens nevar būt pilnīgi apo-
litisks – cilvēks pats gan var nein-
teresēties par politiku, bet politika 
par viņu interesēsies noteikti. Ja ne 
citādi, tad kaut vai nodokļu iekasē-
šanas jomā. 

Protams, ka mūsu skolas gadi pa-
gāja ikdienas politikas gaisotnē. Es 
nesen laikrakstā „Talsu Vēstis” pub-
licēju pagarāku atmiņu skici „Griša 
un Staļins”. Tajā aprakstīju gaisotni 
īsi pirms skolas gaitu sākuma – Sta-
ļina bēres. Tas bija stāstījums par 
Talsu rajona Lubezeres sovhozu, no 
kurienes vairākus gadus pēc minēta-
jām bērēm milzīgi daudz izceļotāju 
trauksmaini devās uz toreizējās lai-
mes zemi – Līgatni. Gluži kā dažus 
pēdējos gadus no Latvijas uz Īriju, 
kas šajās dienās pats par sevi ir tra-
ģisks un nožēlojams process. 

Lubezerē dzīve ritēja staļiniskajā 
nomāktībā un patiesā nabadzībā, ko 
bija izraisījis briesmīgais karš. Katru 
ģimeni lielākā vai mazākā mērā no-
māca bēdas, nelaimes un šausmīgas 
atmiņas. Bet pieaugušie bija laimīgi 
jau ar to vien, ka vairs nav kara.

Tagadējā laikā internetā liela daļa 
komentētāju neskopojas ar nikniem 
apzīmējumiem un epitetiem, kas vēr-
sti pret valdošajām partijām, nikno-
joties par dzīves līmeni, ko lielā mērā 
paši var ietekmēt. Tomēr jāatzīst, 
ka šo komentāru autori – gaudotāji 
un vaimanātāji – uz savas ādas ne-
maz reāli nav izbaudījuši, ko nozīmē 
patiess posts un bezcerība. Es to 
atceros kā mazs bērns, un otrreiz 
pārdzīvot tādus laikus gan vairs ne-
gribētu. Par tiem laikiem pat ikdienā 
atgādina formas maize un marga-
rīns – mazākajās klasītēs daudziem 
tas bija vienīgais ēdiens. Un ļoti slik-
tas kvalitātes un negaršīgs. Daudzus 
gadu desmitus vairs nepirku ne for-
mas maizi, ne margarīnu. Aizdomīgi 
skatījos, ka citi tos ēd. Sadūšojos un 
pagaršoju arī es. Un biju dziļi izbrī-
nīts par pozitīvo rezultātu. 

Toties skolotāji bija brīnišķīgi. No 
Lubezeres laikiem Popervāles sep-
tiņgadīgajā skolā atceros mūsu kla-
ses pašu pirmo audzinātāju Birutu 
Priedi. Jauna eleganta dāma – kā no 
žurnāla lappusēm izkāpusi. Es nezi-
nu, vai tolaik tā bija obligāta prasība 
pēc skolotāju formas tērpiem, bet 
itin visas skolotājas valkāja ķiteļus. 
Mūsu klase bija bezgala lepna, jo 
mūsu klases audzinātājas ķitelis bija 
ļoti spožs. Atlasa audums bija nere-
dzēta greznība. Un vēl viņai bija ne-
parasti ilgviļņi – tādi kvadrātiski viļņi. 
Kad viņa izvilka ķemmi un piegāja 
pie spoguļa (skolotāju istabas tur 
nebija), mēs visi šausmās sastingām. 
Kad ilgviļņi ķemmēšanas laikā tomēr 
neizjuka, mēs visi atviegloti nopūtā-
mies un bijām laimīgi. 

Mēs, mazie bērni, ar skaudību ska-
tījāmies uz pionieriem, uz viņu sarka-
najiem kaklautiem. Starp citu, sākot-
nēji pionieros neuzņēma visus, kas 
vēlējās. Tikai pēc daudziem gadiem 
sapratām, ka arī tur bija bijusi kaut 
kāda šķirošana, – budžu un visādu 
citu sliktu radinieku esamība vai 
neesamība viņu vecāku radiniekos 

bija nopietns šķērslis neko nezinoša 
bērna iekļuvei vai neiekļuvei pionieru 
rindās. Tāpat jāatzīmē, ka būšana 
pionieros daudziem radīja lielības 
garu, – pat ziemas salā daži staigāja 
ar atpogātiem mēteļiem, lai koši sar-
kanais kaklauts būtu labi saredzams 
visiem pretimnācējiem. Protams, ka 
tāda lielīšanās parasti beidzās ar sli-
mošanu, klepošanu un puņķošanos. 

Mūsdienās jau vairs neviens ne-
atceras, ka kaklautam katrs stūris 
bija ar savādāku leņķi. Lielais stūris 
simbolizēja vienīgo Komunistisko 
partiju, maziņākais stūrītis – pašus 
pionierus, bet vidējais – komjaunat-
ni. Oktobrēni tad vēl nebija izgudroti. 
Starp citu, tāpat bija arī ar pionieru 
nozīmītēm, kas tiešām bija skaistas. 
Vismaz tajos laikos. Garākā liesmiņa 
simbolizēja partiju, vidējā – komjau-
natni un mazākā – pašus pionierus.

Mani Lubezerē pionieros vēl ne-
uzņēma – pārāk mazs biju. Tā laime 
uzsmaidīja Līgatnē, jo tur laikam 
kaut kāds plāns bija jāizpilda, politi-
ka bija pārmainījusies, un tāpēc mēs 
iestājāmies gandrīz visa klase uzreiz. 
Lai neuzņemtu, vajadzēja būt bez-
kaunīgam dauzonim vai arī nelaboja-
mam sliņķim. Visi normālie kļuva par 
pionieriem bez jelkādām diskusijām 
un kaut kādas tur pretimrunāšanas. 
Mums bija jādod pionieru svinīgais 
solījums, jāsalutē, labo roku turot 
priekšā pierei 45° leņķī.  

Katrā klasē bija savs pionieru pul-
ciņš, un viņu priekšnieks bija – tādas 
un tādas klases pionieru pulciņa pa-
domes priekšsēdētājs. Katrā pulciņā 
bija vismaz trīs posmi, kuru priekš-
nieki bija posmveži. Nu, lūk, amatu 

savienošanas kārtībā tie posmveži 
bija arī pionieru pulciņa padomes lo-
cekļi. Skaidrs?

Bet visi skolas pionieri kopumā 
veidoja pionieru vienību. 

Un pionieru vienības padomes 
priekšsēdētājs bija pats visaugs-
tākais skolēnam pieejamais amats. 
Līgatnē tā bija Ruta Siliņa. Viņa bija 
tiešām cienījama politiskā līdere, jo 
visās jomās bija vispriekšzīmīgākā 
no vispriekšzīmīgākajām. Skolēni 
viņu ļoti cienīja un uzskatīja par au-
toritāti.

Starp citu, kad vienā no salidoju-
miem es šo slavas dziesmu dziedāju, 
klātesošā Ruta Siliņa manu cukur-
ūdeni pamatīgi šķaidīja, stāstot, ka 
esot bijusi pavisam parasts cilvēks, 
ka es pārspīlējot… Bet es joprojām 
viņu atceros kā ļoti pozitīvu tēlu.

Es nekur literatūrā nevaru atrast 
pionieru vecuma ierobežojošo skaitli, 
bet 9. klasē pionieru gan vairs nebija. 
Tur iesākās komjauniešu vecums.

Svinīgos gadījumos, piemēram, 
Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-
cijas (saīsināti to sauca: LOSR) kār-
tējā gadadienā notika pasākums, ko 
sauca: pionieru vienības svinīgā līnija.

Kopskats bija ļoti militarizēts – nu 
gluži kā armijā. 

Stāšanās bija pa posmiem, kas 
tādējādi apvienojās pulciņos, divās 
vai pat trijās rindās. Vecajā skolā 
tas bija iespējams tikai uz grantētā 
celiņa skolas priekšā. Skola aizņēma 
pusi no garās barakas. Tik gara tad 
arī bija tā svinīgā līnija.

Un tās svinīgās pionieru līnijas 
laikā skanēja spalgas komandas: 

„Brīvi!”, „Līdzināties!”, „Mierā!” Pul-
ciņu padomes priekšsēdētāji (parasti 
tikai un vienīgi ļoti apzinīgas meite-
nes) pa kārtai soļoja pie vienības pa-
domes priekšsēdētājas un ziņoja, ka 
pulciņš tāda un tāda gadījuma saka-
rā nostādīts. Abas meitenes bija su-
pernopietnas, abas runāja, salutējot 
45° leņķī.

Kad visas pulciņu padomju priekš-
sēdētajas savus ziņojumus bija 
sniegušas, vienības padomes priekš-
sēdētāja Ruta Siliņa nokomandē-

ja: „Brīvi!”, „Līdzināties!”, „Mierā!”, 
un tad militarizētā solī maršēja pie 
pionieru vadītājas, kas bija algota 
skolotāja ar pionieru kaklautu. Un 
tad pionieru vadītāja militarizētā 
stilā (atkal skanēja: „Brīvi!”, „Līdzi-
nāties!”, „Mierā!”) devās pie direkto-
res Ērikas Buņķes, bet nākamo līniju 
laikā – pie jaunā direktora Laimoņa 
Rācenāja. 

Un tad skolas galvenais priekš-
nieks nodārdināja saukli. Staļina lai-
kā tas bija: „Cīņai par Ļeņina – Sta-
ļina lietu esi gatavs!”, bet vēlākajos 
gados: „Cīņai par Komunistiskās 
partijas lietu esi gatavs!”

Un tad sekoja skaļa un daudzbal-
sīga atbilde: „Vienmēr gatavs!”, itin 
visiem salutējot 45° leņķī.

Šī atbilde ir folklorizējusies, to 
lieto arī mūsdienās, vienīgi jaunā pa-
audze nemaz nezina, no kurienes tā 
uzradusies.

Kā visspožākā, prasmīgākā un la-
bākā pionieru vadītāja prātā palikusi 
skolotāja Genovefa Romančuka. 

Kopumā ņemot, jāsaka, ka tā bija 
varen liela ņemšanās. Birokrātijas 
mazināšanas dēļ posmveži nesnie-
dza ziņojumus pulciņu padomes 
priekšsēdētājiem, jo, ja to darītu vi-
sos pulciņos vienlaicīgi, jezga būtu 
neaprakstāma, bet, ja pa kārtai, tad 
tā svinīgā līnija nemūžam nebeigtos.

Tiem, kas nebija pionieri, svinīgās 
pionieru līnijas laikā bija savi speci-
fiski uzdevumi, piemēram, malkas 
krāmēšana, attālāku pagalma vietu 
grābšana un slaucīšana utt.,  u.t.jpr. 
(tas nozīmē: un tā tālāk un tā jopro-
jām).

Jau rakstīju, ka visas amatperso-
nas parasti bija tikai un vienīgi ļoti 
apzinīgas sieviešu dzimtes būtnes. 
Puikas tajā vecumā ir neprognozēja-
mi, un tas svarīgais amats tad būtu 
pakļauts iespējamai diskreditācijai. 
Tāpēc skolotāji, saprātīgi cilvēki bū-
dami, amatos bīdīja un virzīja vienīgi 
meitenes. 

Pionieru dzīve skolā bija ļoti svarī-
ga, un tā ietvēra pilnīgi visas dzīves 

jomas, sākot ar mācībām un beidzot 
ar sportu un mājturību. Latvijā pat 
iznāca laikraksts „Pionieris” un žur-
nāls „Bērnība”, bet direktora un pio-
nieru vadītājas pienākumos bija lasīt 
Maskavā iznākošo „Пионерская 
правда”. 

Katrā skolā, kur telpas atļāva, bija 
jābūt pionieru istabai, bet mazākajās 
skoliņās – pionieru stūrītim. Tas bija 
ar sarkanu un zelta krāsu piestrā-
vots komunistisks templis, kur bija 
gan pionieru solījumi, gan pienāku-
mu saraksts, gan pionieri varoņi, no 
kuriem mūsdienās gan reti kāds zi-
nāms. Goda vietā bija izšūtie un zel-
tītām bārkstīm dekorētie karogi un 
vimpeļi, taures un bungas.

No pionieriem varoņiem skolas 
laikā bieži tika pieminēts baltkrie-
vu zēns Pavļiks Morozors, kuru pa-
domju varas pretinieki bija nodūruši 
par sava tēva nodevību, jo tas bija 
pretdarbojies boļševikiem. Vēlāk gan 
izrādījās, ka gan Pavļika Morozova, 
gan viņa tēva dzīves bijušas pilnīgi 
citādākas, nekā oficiālajās leģendās 
tika stāstīts, un ka īstenībā Pavļiks 
dzīvojis tik attālā nomalē, ka savas 
dzīves laikā pionieru kaklautu pat 
redzējis nebija. 

Man jau liekas, ka mūsdienu ska-
tītājam ļoti interesanta šķistu eks-
pozīcija stāstam par pionieriem, bet 
Latvijas muzejos tādas laikam nav. 
Vismaz es neesmu ne redzējis, ne 
dzirdējis. Bet man liekas, ka ar laiku 
būs, jo tas bija ļoti interesants un 
neparasts periods.

Un tā bija mūsu bērnība un mūsu 
dzīve. 

Simtkārt taisnība eksprezidentei 
Vairai VīķeiFreibergai, ka arī pa-
domju okupācijas laikā cilvēki no rīta 
līdz vakaram nemitīgi neraudāja un 
nemirka asarās, vaimanādami: „Mēs 
esam okupēti! Mēs esam okupēti!”, 
bet gan dzīvoja parastu dzīvi un pie-
lāgojās esošajiem dzīves apstākļiem. 
Un arī smējās, dziedāja un dejoja.

Mums, līgatniešiem, ļoti svarīga 
bija robežšķirtne 1959. gada 1. ok-
tobrī, kad aizgājām uz jauno 

Līgatnes septiņgadīgās skolas pionieri, 1949. gads. 

LOSR 60. gadadienas svinības Līgatnes kultūras namā, 
1977. gads.
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skolu. Daudziem tā bija pilnīgi jauna 
dzīve kvalitātes ziņā, jo iepriekš tam 
viņiem nebija nācies būt tik skais-
tās, gaišās un tīrās telpās. Daudzi 
skolēni pirmo reizi mūžā tik tuvu sev 
redzēja centrālapkures radiatorus 
un nepacietīgi gaidīja to dienu, kad 
tie sāks darboties, – mazās rociņas 
ik rītu tos apčamdīja. Dažam vesels 
notikums bija arī jaunmodīgās tuale-
tes apmeklējums.

Lai gan sabiedrībā gaišums pa-
rādījās dažus gadus iepriekš un tas 
saistīts ar Ņikitas Hruščova 1956. 
gada 25. februārī PSRS kompartijas 
20. kongresā nolasīto slepeno Staļi-
nu atmaskojošo referātu, tomēr pie-
augušie savā starpā kaut ko mīklaini 
runāja, bet bērniem skaidru patiesī-
bu neteica. Daudzi tā arī ilgus gadus 
nodzīvoja neziņā par viena vai otra 
ģimenes locekļa grūto likteni, jo ne-
vienam negribējās nokļūt kaut kādās 
saistībās ar VDK. Nerunāt lieku – tas 
bija daudzu tāpat jau grūtās dzīves 
pierastais princips. 

Vēsturnieki šo periodu sauc par 
Hruščova atkusni, kas Hruščova pa-
vasari gan neatnesa. 

Un tomēr dzīve kļuva gaišāka. 
Destaļinizācija pieņēmās spēkā – 

Staļina vārdu zaudēja daudzas pil-
sētas, laukumi, ielas, kuģi, par per-
sonības kulta upuriem runāja aizvien 
vairāk un vairāk. No lēģeriem mājās 
atgriezās tur mocītie cilvēki, kam 
Hruščova vārds izraisīja pietāti. 

Notika pāreja uz piecu dienu darba 
nedēļu. Jūtami palielinājās darba al-

gas. Dubultojās finansējums sociāla-
jām vajadzībām, kultūrai un izglītībai.

Strauji palielinājās dzīvokļu celt-
niecība, radās tā saucamās hruščov-
kas, kas daudzām ģimenēm atnesa 
lielu laimi un kas joprojām tiek ap-
dzīvotas. 

Jau teicu, Hruščova atkušņa laikā 
divreiz vairāk līdzekļu tika piešķirts 
kultūras vajadzībām. Tad arī uzplau-
ka latviešu kultūra, sāka atgriezties 

pie latviešu klasiķu darbiem. Pazīs-
tami kļuva jaunie rakstnieki, dzej-
nieki, dramaturgi, piemēram, Ojārs 
Vācietis, Ārija Elksne, Imants Ziedo-
nis, Gunārs Priede, Ēvalds Vilks un 
daudzi citi.

Personīgi man toreiz likās, ka 
Latvijas PSR ir varen drosmīga val-
dība, jo tā pieņēma lēmumu par „CH” 
aizstāšanu ar vienkāršu „H”. Parti-
jas CK pirmais sekretārs un PSRS 
Ministru Padomes priekšsēdētājs 

„Ņ.S.Chruščovs” pārtapa par vienkār-

šu „Ņ.S.Hruščovu”. Īpaši uzkrītoši 
tas bija avīžu milzīgajos virsrakstos. 
Un es visu laiku tā domāju – vai pats 
Chruščovs  jeb Hruščovs par to vispār  
zināja vai nezināja.

Cilvēki sāka pirkt televizorus, un 
antenas slējās pie katras lauku mā-
jas, bet daudzstāvu māju jumti bija 
sacaurumoti no vienas vietas, jo 
tolaik – pašā sākumā – vēl katram 
televizoram vajadzēja savu antenu. 
Nabaga augšējo stāvu iemītnieki 
progresa vārdā lietus laikā glābās 
ar spaiņiem, bļodām un vanniņām. 
Parādījās radioaparāti „Dzintars”, 
visā Padomju Savienībā superslave-
nā „Spīdola” un „VEF Tranzistors”. 
Jau iepriekš rakstīju, ka VEF ražo-
tais radioaparāts „Spīdola” bija ļoti 
populārs Latvijas PSR simbols visā 
Padomju Savienībā. Un it visur – liels 
un kārojams deficīts. Tolaik jēdziens 

„Спидола” bija vispārzināms un bieži 
lietots krievu valodas vārds.

Ar Darba Sarkanā karoga orde-
ni apbalvotajā Latvijas PSR Valsts 
akadēmiskajā operas un baleta 
teātrī (Iegaumējiet slavenā teātra, 
mūsu Baltā nama, padomju laika 
oficiālo nosaukumu – speciāli jums 
meklēju un rakstīju!) 1959. gadā  He-
lēna TangijevaBirzniece uzveda Ro-
mualda Grīnblata baletu „Rigonda”. 
Popularitāti tas iemantoja kā viens 
no ļoti retajiem avangarda mūzikas 
šedevriem tālaika Latvijas mūzikā. 

„Rigonda” bija rakstnieka Viļa Lāča 
izgudrots teiksmainas salas vārds 
romānā „Pazudusī dzimtene”, lai 
gan dzirdēti spriedumi, ka īstenībā 
tā ir fonētiska spēle ar Rīgas vārdu. 
Lai nu kā, bet teiksmainais balets 
bija jāredz katram, un tur veda arī 
mūs – Līgatnes skolēnus. Pēc kāda 
laika Rīgas Radiorūpnīca sāka ražot 
radiolu „Rigonda”, ko vēlāk es nopir-
ku uz nomaksu par pirmo algu 1964. 
gadā un kas darbojas joprojām un ir 
ne tikai vēsturiska relikvija. 

Pēc kāda laika iznāca arī sevišķi 
moderna radiola „Rigonda – Stereo”, 
par ko varen uzjautrinājās Līgatnes 
papīrfabrikas māksliniece Aina Mar-
tinsone. Lai dzirdētu stereo efektu, 
viņa bija uzlikusi skaņuplati ar vijoļ-
mūziku. Un izrādījās, ka vienā tumbā 

(tagad jāsaka: skandā) bija dzirdamas 
vienīgi klavieres, bet otrajā – tikai vi-
jole. Tolaik tas bija tik smieklīgi, ka 
ļaudis, lai uzjautrinātos, bariem gāja 
klausīties šo stereoefektu. 

Un tepat pie vietas jāpiemin vēl 
kāda parādība, ar ko Padomju Latvijas 
kultūras un izglītības sistēmas tiešām 
varēja lepoties. Tā bija skolēnu kultūr-
izglītošana. 

Jau pieminēju „Rigondas” apmek-
lējumu, bet visos teātros skolēnu dēļ 
tika rīkotas dienas izrādes, un šefiem – 
kolhoziem, sovhoziem, rūpnīcām, fab-
rikām – bija jānodrošina transports. 
Kaut ne bieži, bet – tomēr…

Un arī uz pilnīgi visām skolām – pat 
uz vismazītiņākajām mežu vidū – sū-
tīja rakstnieku, dzejnieku, māksli-
nieku un slavenu sportistu brigādes. 
Tā tiešām bija viena svētīga lieta, jo 
jebkuram lauku bērnam radās pirmais 
priekšstats gan par operu ārijām, ka-
mermūziku, gan dzeju, mākslu. It īpaši 
tiem, kam televizors vēl nebija pie
ejams vispār. 

Vecāki cilvēki atceras Latvijas Ra-
dio ikdienas koncertus, kuros dziedāja 
Pēteris Grāvelis, Edgars Zveja, Vera 
Davidone, Elvīra Volšteine, Miķelis Fi-
šers un daudzi citi. Viņi ikdienas klau-
sītājam likās nevis kā parasti cilvēki, 
bet kaut kas pārāks – cēlāks, gluži vai 
dievišķs. Un ja šādi īpaši un dievināti 
mākslinieki atbraukuši pie skolēniem, 
tad meitenes tika sapostas ar krāš-
ņākajās lentēm, pat lielākie delveri 
nomazgāja mutes un rokas, un uz tik-
šanos nāca pat tie, kas ne tikai izlikās, 
bet arī patiešām bija slimi. 

Maziem bērniem tika iedēstīts kul-
tūras izpratnes dīgstiņš, kas vai nu 
uzplauka, vai nīkuļoja. Bet iespēja tika 
iedota.     

Neizpalika arī bez jocīgiem starp-
gadījumiem. Tas bija vēl vecajā sko-
lā, kad tikties ar skolēniem atbrauca 
tobrīd visslavenākais basketbolists 
Jāni Krūmiņš. Tā bija sensācija, kas 
bija iespējama tikai tāpēc, ka ievēro-
jamais sportists bija draugos ar kādu 
no skolas vadības. Iepriekš tik jāsaka, 
ka pati atbraukšana un aizbraukšana 

bija sensacionāla tāpēc, ka milzīgi ga-
rais basketbolists atbrauca ar „Mosk-
viču”, kuram priekšējais sēdeklis bija 
izņemts. Viņš sēdēja uz aizmugurējā 
sēdekļa, un ārkārtīgi garās rokas un 
kājas nodrošināja pilnīgu šoferēšanas 
komfortu. Saprazdams situācijas uni-
kalitāti, viņš ļāva visiem bērniem kārtī-
gi apskatīt un paglāstīt savu limuzīnu. 

Un, lūk, šim slavenajam sportistam 
kāds Līgatnes mazais ķipars nopra-
sīja: „Sakiet, lūdzu, kā jāmet bumba, 
lai būtu pareizi?” Loģiskais jautājums 
slaveno basketbolistu tik spēcīgi izsi-
ta no līdzsvara, ka viņš vairākas reizes 
vārstīja muti bez skaņas, bez jebkādas 
perspektīvas kaut ko pateikt. Es vairs 
neatceros, kā tas beidzās, bet situācija 
bija neiedomājami jocīga, un skolotāji 
bija pilnīgi nelaimīgi.

Dzirdēti arī citi gadījumi, kad sla-
veni rakstnieki tika iedzīti sprukās ar 
pavisam vienkāršu jautājumu: „Lūdzu, 
pastāstiet, kā jūs rakstāt!” 

Vienā no tādām tikšanās reizēm 
tika ielikts pamats arī manai žurnā-
lista dzīvei. Es 7. klasē biju iesūtījis 
vienu stāstiņu tradicionālajam žurnāla 

„Bērnība” stāstu konkursam. Un biju 
saņēmis atbildi no žurnāla redakcijas 
līdzstrādnieka – iedomājieties tikai!!! – 
no paša Ojāra Vācieša, ka mans stāsts 
izvēlēts publicēšanai.  

Aiz laimes gandrīz noģību, bet stās-
tu nedrukāja un nedrukāja. Un, kad 
1960. gada pavasarī papīrfabrikas 
klubā notika tikšanās ar slavenu dzej-
nieku grupu, dabūju rokā Ojāru Vācieti, 
ar ko esmu sarokojies tikai vienreiz 
mūžā, un tad dzejnieks apsolīja, ka 
manu sacerējumu drukās gan. Tā tas 
arī bija. Stāsts redzams žurnāla „Bēr-
nība” 1960. gada augusta numurā, bet 
tagad man to naivuma dēļ neērti lasīt… 
Tāpēc es to tikai pieminu kā sākumu 
savai raibajai žurnālista pieredzei. 

Man liekas, ka ne visi zina, ka Ņ. S. 
Hruščovs kādu mirklīti ir pabijis Augš
līgatnē… Tā bija visnotaļ interesanta 
lappuse Latvijas vēsturē.

Turpinājums sekos 

Radiola „Rigonda – Stereo”. 

VEF ražotais radioaparāts 
„Spīdola”. 

Mītiņš pēc 9. maija gājiena Līgatnes Brāļu kapos, pionieri salutē Latvijas PSR himnas 
laikā. 

Līgatnes pagasta Skaļupēs pie Gaujas basketbolists 
Jānis Krūmiņš un Līgatnes papīrfabrikas, augumā 
vismazākais, mehāniskā ceha strādnieks. 
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2015. gada 17. februārī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr. 64153176, epasts: novadadome@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.

Virs galvas mākoņi,
zem kājām zeme balta,

un balta sarma koku zaros krīt.
Lai baltas atmiņas un domas baltas,

un balti sapņi pretī nāktu rīt.

Valentīnai Mekšai 
Pusapaļajā jubilejā vēlam  

dzīvesprieku un veselību! Esi laimīga!
Draugi Līgatnē

Valsts ieņēmumu dienests (turp-
māk – VID) aicina uz bezmaksas 
semināriem par tēmu „Aktuālais 
sabiedriskā labuma organizāciju 
darbības pārskatu aizpildīšanā” 
sabiedriskā labuma organizācijas, 
kā arī biedrības, nodibinājumus un 
reliģiskās organizācijas, kuras plā-
no iegūt sabiedriskā labuma orga-
nizācijas (turpmāk – SLO) statusu.

VID aicina gan sabiedriskā la-
buma organizācijas, gan biedrības, 
nodibinājumus un reliģiskās orga-
nizācijas, kuras plāno iegūt SLO 
statusu, izmantot bezmaksas ie-
spēju apmeklēt informatīvus semi-
nārus par tēmu „Aktuālais sabied-
riskā labuma organizāciju darbības 
pārskatu aizpildīšanā” un:
• iepazīties ar sabiedriskā labu-

ma organizācijas statusa pie-
šķiršanas, atteikuma piešķirt 
statusu un statusa atņemšanas 
kārtību;

• iegūt vai papildināt zināšanas 
sabiedriskā labuma organizāci-

jas darbības pārskatu aizpildīša-
nas kārtībā;

• iepazīties un izprast 2014. gada 
2. decembrī pieņemtos grozī-
jumus normatīvajos aktos at-
tiecībā par sabiedriskā labuma 
organizācijām un organizēt grā-
matvedības dokumentu kārto-
šanu un sagatavošanu atbilstoši 
šiem grozījumiem.

Semināra tēmas:
• sabiedriskā labuma darbības vis-

pārējie nosacījumi;
• SLO darbības pārskatu aizpildī-

šanas un iesniegšanas kārtība 
(tai skaitā tiesiskais regulējums 
un būtiskākās pārskatu aizpildī-
šanas kļūdas);

• 2014. gada 2. decembrī pieņem-
tie grozījumi Ministru kabineta 
2006. gada 3. oktobra notei-
kumos Nr.808 „Noteikumi par 
biedrību, nodibinājumu un arod-
biedrību gada pārskatiem”, kā 
arī Ministru kabineta 2006. gada 
14. novembra noteikumos Nr.928 

„Noteikumi par reliģisko organi-
zāciju gada pārskatiem”, kas stā-
jās spēkā 2015. gada 1. janvārī;

• atbildes uz jautājumiem.

Semināri norisināsies:
2015. gada 5. martā plkst. 13.00 – 

Valmieras klientu apkalpošanas 
centra telpās Beātes ielā 49, Val-
mierā (3. stāva zālē);

2015. gada 17. martā plkst. 
13.00 – Rīgas klientu apkalpošanas 
centrā Talejas ielā 1, Rīgā (1. stāva 
Konferenču zālē).

Jautājumu un neskaidrību ga-
dījumā aicinām zvanīt pa tālruni 
67121844 vai uz VID informatīvo 
tālruni 67120000. Savu jautājumu 
var sūtīt arī, izmantojot VID mā-
jaslapas sadaļu „Kontakti”/ „Uzdot 
jautājumu VID”.

Plašāka informācija par sa-
biedriskā labuma statusa piešķir-
šanu pieejama VID mājaslapas 
sadaļā „Noderīgi – „Sabiedriskā la-
buma statuss””. 

Ķempju baznīcā sākas pieteikšanās 
jaunai iesvētes mācības grupai

Bieži notiek tā, ka cilvēkiem, kas  mācītājam izsaka vēlēšanos rīkot baz-
nīcā laulības vai bērnu kristības, ir nepatīkams pārsteigums, kad viņi uzzi-
na, ka saskaņā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas noteikumiem ir 
jābūt kristītiem un iesvētītiem ne tikai pašiem, bet arī izvēlētajiem bērna 
krustvecākiem.

Tāpēc visi līgatnieši, kas nākotnē vēlas laulību un kristību ceremoniju 
baznīcā vai būt par krustvecākiem, ir aicināti laikus pieteikties jaunajai ie-
svētes mācību grupai Ķempju draudzē. 

Protams, aicināti ir ne tikai jaunie pāri un vecāki, bet ikviens, kas ir sajutis 
Dieva aicinājumu un vēlas sākt dzīvot kristīgu dzīvi. 

Visi, kuri sekmīgi pabeigs mācību kursu, Vasarsvētku dievkalpojuma laikā 
tiks kristīti (ja nepieciešams) un iesvētīti.

Mācības sāksies 1. februārī un notiks katru svētdienu – kopā 15 nodarbī-
bas. Iesvētes mācības kursam var pieteikties, personīgi runājot ar draudzes 
mācītāju pēc dievkalpojuma, zvanot viņam pa tālruni 29115405  vai rakstot 
elektroniski uz epastu: ainars@kempji.lv.

Ķempju ev. luteriskā draudze
www.kempji.lv 

IEVĒRĪBAI!
Materiālu iesniegšanas  

termiņš avīzes  
„Līgatnes Novada Ziņas” 

 februāra numuram –  
2015. gada 9. februāris.  

 
Sūtīt uz epastu:  

novadadome@ligatne.lv.

Valsts ieņēmumu dienests aicina 
uz bezmaksas semināriem


