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ZIEMĀ

Informāciju no Iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja 

Līvija Andersone

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un 
stipru veselību, 

februāra jubilār!

Lai tava sirds, kur tik daudz jūtu,
Šo zemi mīlēt neizbeidz
Un vienmēr pasaule tev būtu
Kā zieds, kas veras pirmoreiz.

/Valdis Grēviņš/
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Sandra Vīksniņa
Indra Eberliņa
Viesturs Linde
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Irēna Rudaka
Vija Vālberga

Jānis Palkavnieks
Silvija Priede

Pēteris Rožickis
Mudīte Staņislavska

Maija Šūmane
Dzintra Miljone

Ilga Znotiņa
Marija Kluša

Jēkabs Nežborts
Marija Kuzņecova
Ausma Dikelsone
Elmārs Drēviņš

Vija Bērziņa
Emīlija Silova

Anna Baranova
Maiga Kalniņa
Aina Liepiņa

Elga Rodovica
Austra Štāle

Gunārs Freimanis
Mārtiņš Šūmanis

Liene Birne
Ausma Lamberga

Skaidrīte Pole
Milda Kalniņa
Velta Beķere

Īpašie gaviļnieki:

Pirms pieciem gadiem daudzu ve-
cāku un skolotāju kopīgs sapnis bija 
redzēt pirmsskolas vecuma bērnus 
dejojam uz lielās skatuves. Pirms 
pieciem gadiem sapnis pārvētās par 
īstenību, jo Līgatnes novada pirms-
skolas vecuma bērnu deju pulciņa 
izveidi atbalstīja Līgatnes novada 
dome. 2010. gada 1. martā skolotāja 
Beāte Kobilinska un koncertmeistare 
Dace Zariņa pulcēja pirmsskolas ve-
cuma bērnus no 3 gadu vecuma, lai 
mācītu viņiem pirmos latviešu tautas 
deju soļus. Interese par deju pulciņu 
bija ļoti liela, pirmajos mēģinājumos 
pulciņu sāka apmeklēt vairāk nekā 60 
pirmsskolnieku. Deju nodarbības noti-
ka abās pirmsskolas izglītības iestā-
des ēkās divām vecuma grupām: 3–4 
un 5–7 gadus veciem. Pirmā uzstāša-
nās reize notika jau 2010. gada 9. mai-
jā, kad Līgatnes novadā tika svinēta 
Mātes diena un mazie dejotāji pirmo 
reizi uz lielās kultūras nama skatuves 
ar jestriem deju soļiem sveica savus 
pašus tuvākos cilvēkus – māmiņu un 
tēti –, kā arī priecēja ikvienu koncerta 
skatītāju.

Nu vēja spārniem aizskrējuši 5 
gadi. Ir laiks nedaudz atskatīties uz 
paveikto, lai sajustu gandarījumu un 
lepnumu par paveikto, kā arī ar gaišu 
skatu raudzītos nākotnē. Šajos piecos 
gados bijušas vairāk nekā 10 uzstāša-
nās reizes Līgatnes novada rīkotajos 
pasākumos, daudzas uzstāšanās bēr-
nudārza un pensionāru klubiņa rīkota-
jos pasākumos. Īpaši lepojamies par 
iespēju 2012. gada 17. aprīlī piedalī-
ties vēsturiskā Cēsu rajona pirmssko-

las vecuma bērnu deju pulciņu skatē, 
kurā mūsu dejotāji ieguva 1. pakāpes 
diplomu. Šajos piecos gados, patei-
coties vecāku līdzmaksājumam, deju 
pulciņa bērni varēja tērpties skaistos 
tautas tērpos, kuri katru gadu tiek 
papildināti.

Mums ir paveicies ar deju pulciņa 
skolotājiem – Beāti Kobilinsku, Ingu 
Bušu, Daci Zariņu un Andi Kozaku. 
Tikai viņi zina, cik daudz darba, pa-
cietības un mīlestības nepieciešams, 

lai mazo bērnu lielo apli noturētu 
apaļu, lai līnijas veidotos taisnas, lai 
teciņa solītis būtu līgans, bet palēcie-
na – atsperīgs. Tikai viņi zina īpašas 
viltības, lai bērni viņos ieklausītos un 
deja izdotos. Viņiem vislielākie palīgi 
ir bijuši koncertmeistares – Dace Za-
riņa, Ilga Tralle, Kristīne Zariņa, Mag-
dalēna Mudule –, jo viņu darbs ir ne 
tikai spēlēt dziesmu pavadījumus, bet 
arī palīdzēt mazajiem ķipariem apgūt 
jaunās dejas. 

2015. gada 31. janvārī Līgatnes no-
vada kultūras namā notika nu jau tre-
šais deju pulciņa koncerts „Labrītiņu 
Tev!”, kurā dejoja 66 dejotāji. Redzot 
bērnus uz skatuves, viņu dejotprieku, 
lepnumu par izdošanos, ir pārliecība, 
ka pašdarbības kolektīviem Līgatnē 
ir nākotne, bet mums, skolotājiem un 
vecākiem, ir tikai jāprot aizdegto dzirk-
stelīti nosargāt, lai vēlēšanās darbo-
ties uz lielās skatuves nepazustu.

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja  

Gunita Liepiņa 

Līgatnes novada bērnudārza 
deju pulciņam 5 gadi!

Ko bērnam 
nozīmē deja? 

Deja attīsta:
• pašpārliecību;
• koncentrēšanās spējas;
• muzikalitāti;
• ritma izjūtu;
• fizisko attīstību;
• loģisko domāšanu;
• atmiņu;
• gribu.

Dejot nozīmē priecāties – 
par katru apgūto soli, par kopā 
būšanu ar draugiem un, pro-
tams, par skatītāju aplausiem.

Deju pulciņa nodarbības no-
tiek Līgatnē, Gaujas ielā 7, un 
Augšlīgatnē, Sporta ielā 14. Deju 
pulciņu apmeklēt aicināts ik-
viens Līgatnes novadā dzīvo-
jošs pirmsskolas vecuma bērns. 
Sīkāku informāciju iespējams ie-
gūt, zvanot pa tālruni 28661216, 
Gunitai Liepiņai.
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Dejo Līgatnes novada bērnudārzs, 09.05.2010. 
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Izskatītie jautājumi:
1. Par Darījumiem ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izvei-

došanu un komisijas locekļu ievēlēšanu. 
2. Par nekustamā īpašuma – neprivatizēto dzīvokļu Līgatnē, Līgatnes 

novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības 
vārda. 

3. Par nekustamā īpašuma – neprivatizēto dzīvokļu Nr. 2. un Nr. 3 „Jaun-
vēveri”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra numuru 4262 
001 0165, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības 
vārda. 

4. Par nekustamā īpašuma – neprivatizētā dzīvokļu Nr. 18 „Ratnieki 5”, 
Ratnieki, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra numuru 4262 
501 0003, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības 
vārda. 

5. Par Līgatnes novada domes 2014. gada 18. decembra lēmuma Nr. 24, 
13§. „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” atcelšanu. 

6. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.15/1 „Par dzīvokļa 
pabalstu” apstiprināšanu.

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

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

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
11. Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultū-

ras un tūrisma centrs” kultūras projektu konkursa nolikuma apstipri-
nāšanu. 

12. Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras 
un tūrisma centrs” kultūras projektu konkursa komisijas apstiprināšanu. 

13. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012. gada 27. septembra lē-
mumā „Noteikumi par kārtību, kādā organizējama jauniešu (vecumā no 
13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā”. 

14. Par kārtības, kādā organizējams atbalsta pasākums ēdināšanas maksas 
atlaidei Līgatnes novada vidusskolas un Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes izglītojamajiem un audzēkņiem no daudzbērnu ģime-
nēm apstiprināšanu.

15. Par tirdzniecības atļauju no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – 
autoveikala.

16. Par finansējuma piešķiršanu Līgatnes novada domes piederošajiem ne-
kustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 1, Līgatnē, Līgatnes novadā. 

17. Par līgumsoda–kavējuma naudas dzēšanu.
18. Par līgumsoda–kavējuma naudas dzēšanu.
19. Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.
20. Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu.
21. Par finansējuma sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 

2015. gadā. 

Informāciju sagatavoja Līgatnes novada domes kancelejas vadītāja  
Ilze Goba  

Nākamā Līgatnes novada domes sēde notiks 2015. gada 26. februārī 
plkst.15.00 Strautu ielā – 4 /Līgatnes novada vidusskolas telpās/,  

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

Līgatnes novada domes 
sēde 2015. gada 22. janvārī, 
protokols Nr. 1 • Notiek projekta „Kanalizācijas 

tīklu rekonstrukcija Līgatnes 
pilsētā” noslēdzošie darbi. Ie-
pirkumu līguma ietvaros SIA 

„Drafts VD” ir sekmīgi un kvali-
tatīvi veicis kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcijas darbus Līgatnes 
pilsētā, šobrīd notiek iekārtu un 
komunikāciju pieņemšanas – no-
došanas darbi un dokumentāci-
jas sakārtošana. Kā informēju 
iepriekš, Līgatnes pilsētas ka-
nalizācijas notekūdeņi turpmāk 
no papīrfabrikas teritorijas pa 
jaunizbūvētajām komunikācijām 
tiks novadīti un attīrīti Gau-
jasmalas mikrorajona attīrīša-
nas iekārtās. Aprēķini liecina, ka 
rekon strukcijas darbu izmaksas 
būtiski neietekmēs esošo kana-
lizācijas notekūdeņu savākšanas 
un attīrīšanas pakalpojuma tari-
fu, jo attīrīšanas iekārtas papīr-
fabrikas teritorijā un Dārza ielā 
turpmāk netiks ekspluatētas, 
līdz ar to samazināsies izmak-
sas par elektroenerģiju un attīrī-
šanas iekārtu uzturēšanu. 

Lūdzu iedzīvotājus neuztrauk-
ties par kanalizācijas rekon
strukcijas darbu ietvaros vietām 
demontēto asfaltbetona segumu 
Gaujas un Dārza ielā Līgatnes 
pilsētā. Ielas segumu būvdarbu 
veicējs esošā līguma ietvaros 
atjaunos atbilstošā kvalitātē, 
tiklīdz to ļaus laika apstākļi. 

• Šogad ne īpaši sekmīgi uzsākti 
sniega tīrīšanas darbi Līgatnes 
novadā, taču ir novērsta sav-
starpēja nesaprašanās ar pakal-
pojuma sniedzēju un pastiprinā-
ta pakalpojuma izpildes kontrole, 
līdz ar to sniega tīrīšanas kvali-
tāte novadā ir būtiski uzlaboju-
sies. Gads „pašu pagalmā” arī 
diemžēl iesācies ar neparedzē-
tām sniega tīrīšanas tehnikas 
ķibelēm, kas liedza laikus un at-
bilstošā kvalitātē veikt pašval-
dības mājas darbu – mazo ielu 
un ietvju attīrīšanu no sniega un 
apstrādi ar pretslīdes materiā-
liem. Organizējam un pārplāno-
jam pašu resursus un tehnikas 
vienības, lai kvalitatīvāk veiktu 
savus pienākumus. 

• Atbilstoši 2014. gada 23. ok-
tobra un 27. novembra Līgatnes 

novada domes sēdes lēmumiem 
Līgatnes novada domes komu-
nālo pakalpojumu un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļa tiks 
reorganizēta par pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA „Līgat-
nes komunālserviss”. Šobrīd ir 
noslēdzies pretendentu atla-
ses konkurss uz jaundibināmā 
pašvaldības SIA „Līgatnes ko-
munālserviss” valdes locekļa 
amata vietu. No četrpadsmit 
kandidātiem tika izvēlēti čet-
ri, kuriem trīs konkursa kārtās 
tika dota iespēja pierādīt sevi 
uzņēmuma vadības un budžeta 
plānošanas jomā, kā arī redzē-
jumā par komunālo, teritoriju 
labiekārtošanas un citu pakal-
pojumu sniegšanas attīstību 
novadā. Noslēgumā tika izvē-
lēts viens atbilstošākais amata 
pretendents, kam tuvākajā laikā 
tiks uzticēts uzdevums dibi-
nāt pašvaldības SIA „Līgatnes 
komunālserviss” un atbilstoši 
normatīvajiem aktiem kārtot uz-
ņēmuma darbībai nepieciešamās 
atļaujas u.c. dokumentus. Ja 
iespējami operatīvi tiks veiktas 
nepieciešamās darbības, ļoti ce-
ram, ka uzņēmums varētu sākt 
strādāt jau no šī gada aprīļa. SIA 

„Līgatnes komunālserviss” pa-
matdarbība būs ļoti līdzīga ko-
munālo pakalpojumu un teritori-
ju labiekārtošanas nodaļai, taču 
SIA ietvaros uzņēmums varēs ie-
dzīvotājiem plašāk un augstākā 
kvalitātē piedāvāt arī citus pa-
kalpojumus, kas saistīti ar teri-
torijas labiekārtošanu, namdaru, 
santehniķu, transporta un citiem 
pakalpojumiem. 

Kā viena no būtiskākajām izmai-
ņām, ko ieviesīs SIA nodibināšana, – 
iedzīvotāju samaksātā nodokļu 
nauda tiks nodalīta no saņemtās 
naudas par komunālajiem pakal-
pojumiem, tai skaitā arī par to daļu, 
ko veido komunālo pakalpojumu 
debitoru parādi, kas uz šo brīdi pēc 
esošās grāmatvedības uzskaites 
datiem pārsniedz 100 000. EUR, 
salīdzinot ar šo pašu periodu ie-
priekšējā gadā, ir palielinājušies par  
35 000 EUR. Izvērtējot šo situāciju, 
ir pilnīgi skaidrs, ka SIA nevarēs at-
ļauties debitoru parādus nepiedzīt, 

jo no tā būs atkarīga uzņēmuma 
naudas plūsma. 

Kā vēl vienu būtisku aspektu var 
minēt uzņēmuma izdevumu liet-
derību un pamatotību, kas noteikti 
daudz racionālāk tiks izlietoti, jo to 
ierobežos faktiskie finanšu līdzekļi 
uzņēmuma norēķinu kontā. Izdevu-
mu samazināšana tiešā veidā at-
sauksies uz komunālo pakalpojumu 
tarifiem.

Izmaksu uzskaites jautājumus 
nav iespējams atrisināt esošās paš-
valdības struktūrvienības ietvaros, 
jo pašvaldība ir budžeta iestāde, 
kas pārsvarā tiek finansēta no no-
dokļu maksātāju naudas, un tāpēc 
pašvaldībai ir pienākums atskaitī-
ties valstij tādā formā, kā to nosaka 
likums par budžetu un finanšu va-
dību, kā arī citi normatīvie akti. Arī 
pašvaldības grāmatvedības uzskai-
te ir jāveido atbilstoši šo normatīvo 
aktu prasībām. Pašvaldībā izdevumi 
tiek uzskaitīti pēc naudas plūsmas 
principa pēc ekonomiskās klasifikā-
cijas kodiem apstiprinātā pašvaldī-
bas budžeta ietvaros.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildī-
bu ir kapitālsabiedrība, kuras darbī-
bu regulē Komerclikums, Gada pār-
skatu likums un citas likumdošanas 
normas. Kapitālsabiedrība savu 
grāmatvedību kārto pēc uzkrāša-
nas principa, jo likums nosaka citu 
grāmatvedības uzskaites kārtību. 
Šī iemesla dēļ grāmatvedībā ir pla-
šākas iespējas sīkāk un detalizē-
tāk, un vienkāršāk uzskaitīt visus 
izdevumus, jo tiem nav jāatbilst 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
un naudas plūsmas principiem. Ko-
munālo pakalpojumu sniegšana pēc 
savas būtības ir uzņēmējdarbība, 
kuras darbības rezultātam ir jābūt 
pozitīvam. Esošajā Komunālo pa-
kalpojumu un teritoriju labiekārto-
šanas nodaļā komercdarbība nav 
iespējama, jo to aizliedz Valsts 
pārvaldes iekārtas likums. Šīs divas 
uzskaites sistēmas savstarpēji nav 
savienojamas. Protams, komunālo 
pakalpojumu izmaksu uzskaiti var 
veikt abās sistēmās, taču šeit runa 
ir par uzskaites kvalitāti – izseko-
jamību, pamatotību, kontroli pār 
pašvaldības līdzekļu nelietderīgu 
izmantošanu. 

Pašvaldības mērķis nav norobe-
žoties no sev deleģētām organiza-
toriskām funkcijām, bet uzlabot un 
attīstīt pašvaldībā pieejamo pakal-
pojumu kvalitāti un daudzveidību. 

Līgatnes novada domes  
izpilddirektors

Egils Kurpnieks 

Aktualitātes Līgatnes 
novadā februārī

Ministru kabineta rīkojums Nr.41
Rīgā 2015. gada 28. janvārī (prot. Nr.5 32.§)
Par zemes reformas pabeigšanu Līgatnes 
novada Līgatnes pilsētā

Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 
34. pantu un Līgatnes novada domes 2014. gada 26. jūnija sēdes lēmumu 
(prot. Nr. 15 1. §) „Par zemes reformas pabeigšanu Līgatnes pilsētā, Līgat-
nes novadā”, pabeigt zemes reformu Līgatnes novada Līgatnes pilsētā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma,
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs  

ATGĀDINĀJUMS visiem Līgatnes novada  
pašvaldības dzīvokļu īrniekiem un zemes nomniekiem!
Likums Par nekustamā īpašuma nodokli paredz:
1) Nodokļa maksāšanas pienākums noteikts arī lietotājam;
2) 2. panta piektā daļa paredz, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldības īpašumā esošo zemi, ēkām un 

inženierbūvēm maksā to lietotājs, bet, ja tāda nav, – nomnieks;
3) 7. panta 1. daļas 4. punkts paredz: „Ja valsts vai pašvaldības īpašums tiek nodots lietošanā vai nomā, lietotājs 

vai nomnieks nekustamā īpašuma nodokli maksā ar nākamo mēnesi pēc tam, kad radušās lietošanas vai nomas 
tiesības”;

4) Ja pašvaldībai piederošs dzīvoklis atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, dzīvokļa īrniekam ir jāmaksā ne-
kustamā īpašuma nodoklis arī par dzīvoklim attiecīgi piekrītošo zemi.

Lūdzu, ievērosim LR likumdošanu un savlaicīgi maksāsim NĪN nodokli aprēķinā norādītajos termiņos! Ja līdz 
01.03.2015 neesat saņēmuši NĪN aprēķinu, lūdzu rakstīt uz epastu: vineta.karklina@ligatne.lv vai zvanīt pa tālr. 
64153176.
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Sākot jaunu gadu, varu informēt 
iedzīvotājus par pozitīvām izmai-
ņām Sociālā dienesta darbā un līdz 
ar to par uzlabojumiem, kaut arī 
nelieliem, iedzīvotāju sociālās aiz-
sardzības jomā.

Viens no Sociālā dienesta pienā-
kumiem, ko nosaka likumdošana, 
ir vecu, slimu cilvēku, kuri paši ne-
spēj nodrošināt savu elementārāko 
vajadzību veikšanu, aprūpes mājās 
nodrošināšana. Ar šī pakalpojuma 
izpildi cilvēki līdz šim nebija pilnībā 
apmierināti. Kopš 2014. gada no-
vembra pašvaldība aprūpes mājās 
pakalpojuma uzlabošanai ir piesais-
tījusi Latvijas Samariešu apvienību. 
Tā ir sabiedriska organizācija, kas ar 
aprūpes (un arī citu) pakalpojumu 
sniegšanu nodarbojas visā Latvijas 
teritorijā. Pie veciem, slimiem, ne-
spēcīgajiem cilvēkiem, kuri nespēj 
iziet no mājas un dažkārt pat ir 
guloši, ierodas specializēta auto-
mašīna, un Samariešu apvienības 
darbinieki nodrošina iespēju no-
mazgāties dušā, izmazgā veļu, veic 
personiskās higiēnas pakalpojumus, 
mājas uzkopšanas darbus u.tml. Cil-
vēki ar šo pakalpojumu ir ļoti apmie-
rināti. Turpmāk plānojam Samariešu 
apvienību plašāk iesaistīt aprūpes 
mājās pakalpojumu sniegšanā.

Arī citi iedzīvotāji, kuri nav mājās 
aprūpējamo skaitā (jo viņiem nav 
tādas nepieciešamības), ir izteikuši 
vēlēšanos baudīt tādas ērtības, kad 
duša un veļas mazgājamā mašīna 
tiek pievesta pie mājas. Ja būs pie-
prasījums, šāda iespēja tiks organi-

zēta, protams, par pilnu samaksu. 
Pašvaldības pienākums ir rūpēties 
par tiem, kuri paši nevar par sevi 
parūpēties, un šo statusu nosaka 
speciālisti – sociālais darbinieks un 
mediķis. Pašvaldība nodrošina pa-
kalpojuma samaksu kopā ar klien-
ta (pakalpojuma saņēmēja) līdz-
maksājumu, ko nosaka pēc klienta 
maksātspējas. Pārējiem jāmaksā 
pašiem.

Attiecībā uz sociālajiem pabal-
stiem, kurus piešķir galvenokārt 
trūcīgajām personām un ģimenēm 
(trūcīgā statusu nosaka saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem), šo-
gad tiek ieviestas izmaiņas. Deputā-
ti ir vienojušies pabalstu piešķirša-
nā rīkoties pēc principa: pirmkārt 
bērni, invalīdi, pensionāri, pēc tam 
darbspējīgie iedzīvotāji. Nav noslē-
pums, ka mūsu valstī ir liels trūcīgu 
darbspējīgu iedzīvotāju skaits, kuri 
iemācījušies iztikt ar pabalstiem un 
nelegālu darbu, necenšoties mainīt 
savu situāciju. Diemžēl mūsu no-
vads nav izņēmums.

Sabiedrības (un pašvaldības) pie-
nākums ir parūpēties par tiem, kuri 
paši objektīvu iemeslu dēļ to ne-
spēj. Darbspējīgie cilvēki par savu 
izdzīvošanu un labklājību ir atbildīgi 
galvenokārt paši. Runājot konkrēti, 
dzīvokļa pabalsta saņemšanā lie-
lākas iespējas būs trūcīgajām ģime-
nēm ar bērniem, bet samazinātas 
darbspējīgām personām. Saņemt 
dzīvokļa pabalstu varēs atseviš-
ķi dzīvojoši pensionāri un invalīdi, 
kuriem ir mazas pensijas (līdz šim 

bija tikai vientuļajiem – kuriem nav 
likumīgu apgādnieku). Mazo pen-
siju saņēmējiem pensionāriem un 
invalīdiem paredzētas arī iespējas 
saņemt veselības pabalstu – līdz 
šim bija tikai trūcīgajiem. Jau ie-
priekšējā gadā tika paplašināts sa-
ņēmēju loks pabalstam, ko maksā 
skolēniem, mācību gadu uzsākot. 
Nākamā gada laikā plānots ieviest 
brīvpusdienas skolā un bērnudārzā 
daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Sakarā ar veicamajām izmaiņām 
iedzīvotājiem jāsaskaras ar dažām 
neērtībām, piemēram, dzīvokļa 
pabalsta izmaksas aizkavējas, tās 
paredzēts atsākt martā. Īsumā pa-
skaidrošu, kādi tam iemesli. Kaut arī 
pašvaldības ir neatkarīgas vietējās 
pārvaldes institūcijas, to darbību 
samērā strikti nosaka valsts likum-
došana – likumi un citi normatīvie 
dokumenti, kuru ietvaros un tikai 
to ietvaros pašvaldības var rīkoties 
patstāvīgi. Pašvaldībai ir tiesības 
noteikt vairāku sociālo pabalstu 
apjomu, saņēmēju loku un piešķir-
šanas kārtību, un pašvaldībai arī 
jāizstrādā virkne iekšējo normatīvo 
dokumentu, kas to visu regulē. Šos 
dokumentus pārbauda un akceptē 
(vai neakceptē) attiecīgās valsts 
institūcijas. Valdības uzspiestā bi-
rokrātija kavē domes apstiprinātos 
sociālās palīdzības pasākumus ie-
viest praksē. 

Ar šo gadu esam ieviesuši tradīci-
ju ar nelielu naudas balvu apsveikt 
mūsu novada iedzīvotājus, kuri sa-
snieguši 90 un vairāk gadu vecumu. 

Šobrīd tādu mums ir 17. Šie cilvēki 
ir pelnījuši mūsu cieņu un atzinību.

Valsts mērogā ir pieņemti jauni 
normatīvie dokumenti, kas paredz 
paplašināt bāreņu tiesības saņemt 
sociālo palīdzību, kas jāņem vērā 
pašvaldībām un jāīsteno dzīvē.

Gribu izteikt pateicību un at-
zinību domes Sociālā dienesta 
darbiniekiem. Uzsākot savu dar-
bu Sociālās aprūpes un veselības 
aizsardzības deputātu komitejā 
kā tās vadītāja, nereti nonācu 
domstarpībās un savstarpējas ne-
izpratnes situācijās ar Sociālā die-
nesta darbiniekiem. Priecājos, ka 
tas ir noiets posms un gada laikā, 
pateicoties kopējam Sociālās ap-
rūpes un veselības aizsardzības 
komitejas un Sociālā dienesta 
darbam, ir panākts pozitīvs rezul-
tāts, kuru izjūt iedzīvotāji. Vēlos 
akcentēt domes priekšsēdētāja 
lomu, kurš kā minētās deputātu 
komitejas loceklis ar savu aktīvu 
rīcību un kā pašvaldības vadītājs 
ar drošu atbalstu ir būtiski veicinā-
jis notikumu pozitīvu virzību, kas 
turpinās.

Diemžēl ne tik pozitīvi rit Ko-
munālo pakalpojumu un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļas (KPTLN) 
reorganizācija. Ar šīs nodaļas ne-
apmierinošo darbu iedzīvotājiem 
nākas saskarties ikdienā arī tajos 
gadījumos, kad daba mūs apveltī 
ar sniega kārtu un slideniem ce-
ļiem, – sētnieki pavirši pilda vai 
vispār nepilda savus pienākumus 
sniega tīrīšanā un gājēju celiņu 
kaisīšanā ar smiltīm.

Kā jau rakstīju, 2014. gada ok-
tobrī dome pieņēma lēmumu par 
KPTLN reorganizāciju uz SIA „Ko-
munālserviss”. Par to nobalsoja 

deputātu vairākums – 7 deputāti. 
Es balsojumā atturējos, jo lēmums 
nebija pamatots ar argumentiem, 
kādēļ tas nepieciešams un kāds 
iedzīvotājiem no tā sagaidāms la-
bums. Šādu pamatojumu gan mu-
tiski, gan rakstiski esmu prasījusi 
domes vadošajām amatpersonām 
vairākkārt, bet neesmu saņēmusi. 
Argumentācija ir apmēram šāda: 

„Gribējām, kā labāk...” Jautājums 
par „Komunālservisa” dibināšanu 
lēni virzās uz priekšu, ir atrastas 
kandidatūras un risinās jautājums 
par SIA vadītāja izvēli. Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labiekār-
tošanas nodaļā būtiski darba kva-
litātes uzlabojumi nav novērojami. 
Tiek uzturēta cerība, ka „Komunāl-
servisa” ietvaros viss sakārtosies. 
Vēlētāju apvienība „Mēs Līgatnei” 
un es kā šīs apvienības vienīgā 
deputāte turpināsim atturēties šī 
jautājuma tālākā virzīšanā, kamēr 
nebūs skaidrības, kādi ieguvumi 
un zaudējumi no plānotās reorga-
nizācijas būs iedzīvotājiem un paš-
valdībai. Tāds ir mans viedoklis, 7 
deputātiem un domes vadošajām 
amatpersonām ir citāds viedoklis. 
Par šī iedzīvotājiem būtiski nozī-
mīgā jautājuma virzību, ja tāda būs, 
informēšu turpmākajos laikraksta 
izdevumos. 

Atkārtoti aicinu un mudinu la-
sītājus piedalīties iedzīvotājiem 
nozīmīgu jautājumu apspriešanā 
un risināšanā, aktīvi paužot savu 
viedokli publikācijās „Līgatnes No-
vada Ziņās”.

Līgatnes novada  
domes deputāte,

Sociālās aprūpes un veselības 
aizsardzības komitejas vadītāja

Baiba Pelse  

3. februārī Līgatnes kultūras namā septiņi 
novadu deleģētie pārstāvji parakstīja līgumu 
par „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības” 
dibināšanu. Biedrības mērķis ir kopējiem 
spēkiem rūpēties par Gaujas upes ūdensteci 
un zivju resursiem, lai pārskatāmā termiņā 
atjaunotu vēsturisko zivju populāciju, īpašu 
uzmanību veltot lašu, taimiņu, foreļu, alatu, 
zušu un upes nēģu būtiskai pavairošanai.

Daudzi līgatnieši atceras, cik daudz zivju 
savulaik bija Gaujā. Daudziem atmiņā pir-
mais ar tēvu vai vectēvu noķertais grundulis. 
Diemžēl pēdējās desmitgadēs zivju resursu 
kļuvis ievērojami mazāk. Tas saistīts gan ar 
vietēja mēroga problēmām (zivju nesaudzīga 
iznīcināšana ar elektrozveju), gan ārējiem 
faktoriem Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā.

Mūsu pašu spēkos ir atgriezt Gaujai tās 
kādreizējo spožumu, un neviens cits to ne-
darīs! Tas prasīs lielu darbu dažādās jomās – 
zivju resursu mākslīgu un dabīgu pavairo-
šanu un to monitoringu, kā arī pastiprinātu 
kontroli un uzraudzību, mazo upīšu attīrīša-
nu no aizdambējumiem, zivju nārsta vietu at-
jaunošanu, plēsēju, īpaši Amerikas ūdeles ie-
robežošanu, Gaujas krastu dabīgās ataudzes 
atjaunošanu, kam būtisku ļaunumu nodarī-
juši nekontrolēti savairojušies bebri. Tāpat 
būtiska uzmanība jāvelta Gaujas ūdensteces 
noslodzei vasaras tūrisma sezonā, jo nelimi-
tētais ūdens tūristu skaits, kas dažbrīd atgā-
dina Brīvības ielu Rīgā, ir milzīga slodze upei 
un tās krastiem. 

Ilgākā termiņā, ja izdosies realizēt lašvei-
dīgo zivju skaita pieaugumu, Gaujas upes at-
sevišķos posmos varētu tikt ieviesta lašu, tai-
miņu, foreļu un alatu licencēta makšķerēšana, 
kas dotu iespēju pirmo reizi (lašus un taimi-
ņus) makšķerēt legāli. Iespējamā licencētās 
lašveidīgo zivju makšķerēšanas ieviešana ne-
kādi neatsauktos un šodienas tradīcijām, kad 
upes zivis varam ķert bez jebkādām licencēm. 

Paredzams, ka licences varētu tikt ieviestas 
tikai šo četru zivju sugu makšķerēšanai, bet 
visu citu zivju makšķerēšana būtu tāpat kā 
tagad – bez licencēm.

Gaujai ir milzīgs potenciāls ne tikai vietē-
jam makšķernieku priekam, upes pareiza ap-
saimniekošana var piesaistīt arī ievērojamu 
skaitu ārvalstu tūristu. Tas vietējiem uzņēmē-
jiem un iedzīvotājiem pavērs jaunas iespējas 

mazā servisa biznesa (viesu mājas, ēdināšana, 
gidu pakalpojumi u.c.) attīstībai. Jo īpaši sva-
rīgi ir tas, ka lašveidīgo zivju makšķerēšanas 
sezona sākas rudenī un var ilgt līdz pavasa-
rim – laikā, kad vasaras tūrisma sezona ir no-
slēgusies.

Ainārs Šteins,
„Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības” 

valdes priekšsēdētājs 
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Deputāta viedoklis

Nodibināta „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”
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2015. gada 6. un 7. februārī Ērgļos 
par Latvijas Jaunatnes ziemas olim-
piādes medaļām spēkojās vairāk nekā 
tūkstotis skolas vecuma (no 10 līdz 
18 gadiem) jauniešu. Sacensībās sep-
tiņos sporta veidos piedalījās 1088 
dalībnieki 104 skolu komandās no 38 
pašvaldībām.

Pateicamies par dalību 
Līgatnes novada vidusskolas sko-

lēniem
Dāvim Jānim Pipiram, Elvim Ber-

nānam, Mārcim Malkausim un Dairim 
Kļaviņam, kā arī Līgai Andersonei.

Latvijas Jaunatnes ziemas olim-
piādē Ērgļos 11.a klases skolniekam

Mārcim Malkausim – III vieta snovbordā!
Sveicam Mārci Malkausi!

Aija Ziediņa, 
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja  

Iespēja atbrīvoties  
no nolietotas  
elektrotehnikas

Nolietotu, neizjauktu elektrotehniku privātpersonas bez maksas var 
nodot ZAAO EKO laukumā Augšlīgatnē, Dārza ielā 8. Turklāt ZAAO bez 
maksas savāc nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku arī pēc tele-
foniska vai rakstiska pieteikuma no privātpersonām, iepriekš saskaņotā 
laikā izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pie-
teikt pa tālruni 64281250 vai mob. tālr. 26132288, kā arī sūtot epastu ar 
pieteikumu uz zaao@zaao.lv.

„Izglītībai Līgatnē” pasākumu 
plāns 2015. gadam

18. februārī plkst. 16.00–18.00 – nodarbības 6 gadus vecajiem bērniem; 
plkst. 17.00 – vecāku tikšanās ar skolas vadību un kopīga nodarbība ar bērniem un skolotājiem Līgatnes novada 

vidusskolas ēkā Augšlīgatnē (autobuss 15.30 no Līgatnes bērnudārza; 16.00 – no „Zvaniņiem”; 18.00 atpakaļ).

19. februārī plkst. 16.00–18.00 – nodarbības 6 gadus vecajiem bērniem; 
plkst. 17.00 – vecāku tikšanās ar skolas vadību un kopīga nodarbība ar bērniem un skolotājiem Līgatnes novada 

vidusskolas ēkā Līgatnē (autobuss 15.30 no „Zvaniņiem”; 15.40 no Līgatnes bērnudārza; 18.00 atpakaļ).

2. martā vai 13. martā no plkst. 16.00 līdz 18.00 aicinām uz Dienas un interešu centru (Līgatnes pilsētā, Sko-
las kalnā – Pilsoņu ielā 4) darboties kopā ar vecākiem un skolotājiem. 

P.S. Bērnus no bērnudārza atvedīs skolas autobuss. 2. martā plkst.15.40 no Augšlīgatnes bērnudārza, 13. martā 
plkst. 15.40 no Līgatnes pilsētas bērnudārza. Vecāki ierodas kopā ar bērniem, lai darbotos kopā. Vecāki, kuri netiek 
plkst. 16.00, atbrauc pēc bērniem laikā no plkst. 17.00 līdz 18.00.

9. martā plkst.17.30 – „Zvaniņu” zālē LMMS rīko Pirmsskolas mūzikas un mākslas studiju, izstādi un 1. klašu 
audzēkņu koncertu.

7. aprīlī plkst. 16.00–18.00 – bērni un vecāki aicināti uz atvērto durvju dienu Līgatnes novada Sporta centrā.

28. aprīlī plkst. 16.00–18.00 – nodarbības 6 gadus vecajiem bērniem un vecākiem Līgatnes novada vidusskolas 
ēkā Augšlīgatnē.

29. aprīlī plkst. 16.00–18.00 – nodarbības 6 gadus vecajiem bērniem un vecākiem Līgatnes novada vidusskolas 
ēkā Līgatnē. 

Maijā topošās audzinātājas ciemos pie 5 gadus vecajiem bērniem bērnudārzā.
P.S. Autobuss būs arī uz citiem pasākumiem.
Sīkāka informācija sekos.

Līgatnes novada jaunatnes un izglītības lietu speciāliste 
Dace Bērziņa  

• „Līgatnes novada kauss 3x3 florbolā” 
Florbola turnīrs „Līgatnes novada kauss 3x3” notiks 2015. gada 22. 
februārī  Līgatnes Sporta centrā no plkst. 12.00 līdz 16.00. Dalībnie-
ki jeb Open grupa – visas komandas piedalās vienā kategorijā un 
cīnās par  Līgatnes kopīgo kausu! Nāc un piedalies! Pieteikšanās un 
informācija pa tālr. 28602877.

• Vides un makšķerēšanas pulciņš Līgatnes novada Sporta centrā.  
Pirmā tikšanās reize – 2015. gada 17. februāris Līgatnes novada 
Sporta centrā. Vides un makšķerēšanas pulciņu vadīs Pēteris Lideris.

• Atskaites punkts! 
Jau mēnesi Līgatnes novada Sporta centra volejbola nodaļa ir talan-
tīgā trenera un volejbolista Andra Dolženko pārziņā. Katru otrdienu 
un piektdienu tiek audzinātas nākotnes cerības. Otrdienas un piekt-
dienas vakaros, pēc nodarbībām, aicināts ikviens interesents trenēt 
savu prasmi un spējas volejbolā.

• Līgatnes novada kauss makšķerēšanā – „Ratnieku kauss 2015” – 
notiks 2015. gada 14. martā. Sīkāku informāciju meklējiet Līgat-
nes novada mājaslapā vai pa tālr. 29251120.

• Gribi pamēģināt citādāku spēli ar savādāku bumbu? Nāc spēlēt TAG 
REGBIJU!
Gaidām jaunus un vecus, lielus un mazus, ātrus un lēnus, aktīvus un 
kautrīgus!
Piedāvājam sportot draugu, kolēģu un ģimenes lokā. Aizstāvēt Lī-
gatnes godu TAG REGBIJA Latvijas čempionātā. Būs arī TAG REGBI-
JA ģimeņu čempionāts.

Sīkāka informācija sestdien  
plkst. 12.00 Līgatnes Sporta centrā vai pa tālr. 25932854. 

No 24. līdz 30. martam Latvijā 
norisināsies ikgadējā Eprasmju 
nedēļa. Nedēļas mērķis ir turpināt 
arvien plašāk ieinteresēt par e
prasmju apgūšanas un lietošanas 
iespējām.

Atsaucoties uz daudzu līgatnie-
šu interesi, Līgatnes pilsētas un 
pagasta bibliotēkās tiek organizēti 

datorkursi iesācējiem. Ir paredzētas 
divas nodarbības, kuru laikā uz-
svars tiks likts uz jautājumiem par 
datora praktisku lietošanu.

Kursus finansiāli atbalsta pašval-
dības aģentūra „Līgatnes Kultūras 
un tūrisma centrs”.

Esiet atsaucīgi un izmantojiet 
jums doto iespēju!

Pieteikšanās un sīkāka informā-
cija:

Līgatnes pilsētas bibliotēkā – 
tālr. 64153121

Līgatnes pagasta bibliotēkā – 
tālr. 64155486

Laima Timermane
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 

vadītāja 

2014. gada Līgatnes pilsētas bibliotēkas kursu dalībnieki. 
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Mēs  
lepojamies!

Līgatnes novada  
Sporta centrs informē 
par pasākumiem:

Aicinām uz datorkursiem Līgatnes pilsētas 
un Līgatnes pagasta bibliotēkās!

Mārcis Malkausis
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Jaunais 2015. gads Tūrisma informā-
cijas centrā ir sācies ar ikgadējo rosību, 
gatavojoties jaunajai sezonai nu jau 
pašvaldības aģentūras paspārnē. Jau 
piekto gadu tika gatavota informācija 
jaunajam „Līgatnes taku” bukletam. 
Šogad tajā piedalās 21 novada uzņē-
mējs – tūrisma objekti, naktsmītnes 
un ēdināšanas iestādes. Bukletu tirā-
ža 4 valodās: latviešu, krievu, angļu un 
vācu – 20 000 gab. Tādējādi gatavojā-
mies dalībai starptautiskajām tūrisma 
izstādēm, sevišķi „Balttour 2015” te-
pat Latvijā. Jau janvārī pārstāvējām 
savu novadu ENTER GAUJA – Gaujas 
Nacionālā parka uzņēmēju klaste-
ra – stendos Utrehtā, Nīderlandē un 
Viļņā, Lietuvā. Vienlaikus 22. Starp-
tautiskajai tūrisma izstādei „Balttour 
2015” Ķīpsalā, kas risinājās no 6. līdz 
8. februārim, Līgatne tika pārstāvēta 
jau minētā ENTER GAUJA stendā arī 
Hamburgā, Vācijā.

Tā kā šo gadu varētu uzskatīt par 
Līgatnes jubilejas gadu, jo 1815. gadā 
tika dibināta Līgatnes papīrfabrika un 

līdz ar to – pamats fabrikas ciemata 
izveidei, izstāde–stends tika veidots 
senlaicīgā garā ar moto: „Līgatnei – 
200”. Tajā darbojās novada amatnieki 
un Tūrisma informācijas centra dar-
binieki 20.gs. strādnieku svētdienas 
tērpos. Vienkoču parks demonstrēja 
senus kokapstrādes instrumentus, 
Amatu māja – vērpšanu ar ratiņu, kas 
sevišķi izpelnījās Āzijas valstu apmek-
lētāju sajūsmu, Meža māte aicināja 
atpazīt koku veidus, Līgatnes vīna 
darītavas produkcijai piekritēju netrū-
ka... Rehabilitācijas centrs „Līgatne” 
aicināja izbaudīt atpūtu un atjaunot 
veselību mūsu klusajā Gaujas kras-
tā. Visvairāk cilvēki interesējās, kas 
notiek ar papīrfabriku. Ieteica idejas, 
ko varētu darīt, ja varētu... Ģimenēm 
ar bērniem sarūpējām zvēriņu locīša-
nu no vēl pēdējā īstā Līgatnes papīra, 
kuru, ar speciālu zīmogu, uzrādot va-
sarā varēs doties individuālās ekskur-
sijās ar atlaidi.

Apmeklētāji ļoti interesējās par plā-
notajiem pasākumiem novadā, tādēļ 
esam gatavi sirsnīgi uzņemt ikvienu 
interesentu!

Līgatnes TIC konsultante  
Ramona Vasiļjeva  

Līgatnes vīna darītava „Balttour 
2015” izstādē Rīgā, Ķīpsalā, pie-
dalījās jau piekto gadu pēc kārtas. 
Šī izstāde pierādīja, ka Līgatnes 
vīna darītavas produkcija ir labi 
pazīstama gan Latvijā, gan tuvā-
kajās kaimiņu valstīs. Tur satikām 
daudzus apmeklētājus, kuri jau 
vairākus gadus ir mūsu uzticamie 
klienti, kā arī atradām jaunus iein-
teresētus klientus. Izstādē varēja 
satikt vai visus Latvijas vīndarus, 
kuri prezentēja savu produkciju.

Līgatnes vīna darītava izstādē 
piedalījās divās vietās: Līgatnes 
taku kopējā stendā un Līgatnes 
vīna darītavas pārdošanas stendā. 

Pārdošanās stendā varēja de-
gustēt un iegādāties vairāk nekā 
15 dažādus Līgatnē ražotus vī-
nus, degvīnu „Pārcēlājs”, „Aveņu 
dzirkstošo vīnu”. Turklāt bija ie-
spēja iegādāties dažādas dāvanas 
Valentīndienai. 

Šogad pirmo reizi tika prezen-
tēts jauns produkts – priežu čieku-
ru zapte – veselības uzlabošanai. 
Šim produktam bija liela cilvēku 
atsaucība. 

Upeņu pussausais vīns izstādē 
tika prezentēts ar uzrakstu – „Šo 
vīnu bauda arī Eiropas prezidentū-
ras pasākumos”. 

Gaidām apmeklētājus internet-
veikalā, skatīt www.ligatnesvinada-

ritava.lv, kā arī veikaliņā pie ražot-
nes Augšlīgatnē, veikalos Līgatnē 
un no aprīļa līdz oktobrim Lustūža 
alās.

Rasma Vanaga,  
gide Līgatnē  

No 2015. gada 1. janvāra nova-
da kultūras un tūrisma attīstības 
jomā darbojas pašvaldības aģen-
tūra „Līgatnes novada Kultūras 
un tūrisma centrs”, kas apvieno 
iepriekš kā domes struktūrvienī-
bas strādājušos – Tūrisma infor-

mācijas centru, Dienas, interešu 
un Amatnieku centru un Kultū-
ras un tūrisma centru. Aģentūrā 
darbojamies tie paši cilvēki, kas 
līdz šim. Kas mainījies? Lielāka 
brīvība, kas, kā jau tas ir allaž, 
nāk roku rokā ar lielāku atbildību. 

Kultūras jomā centīsimies piedā-
vāt kvalitatīvus pasākumus un 
nodrošināt amatiermākslas attīs-
tību novadā, tūrismā domāsim par 
tūristu piesaisti un jaunu pakal-
pojumu piedāvāšanu, Dienas un 
amatu centrs gādās par pilnvēr-

tīgi pavadītu brīvo laiku un jaunu 
prasmju apguvi gan bērniem, gan 
pieaugušajiem.

Gaidīsim radošas idejas un iero-
sinājumus arī no jums visiem! Lai 
mums radošs un veiksmīgs 2015. 
gads!

Informāciju sagatavoja
Inese Okonova,

PA „Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centra” direktore,

tālrunis: 64153169,  
www.visitligatne.lv  

Sākot ar janvāri, darbojas pašvaldības aģentūra  
„Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs”

Līgatnes vīna darītava  
„Balttour 2015” – piekto gadu!

Jaunumi Līgatnes Tūrisma informācijas centrā
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KKS „Līgatnes Druva”  
iegādājusies informācijas 
tehnoloģijas kvalitatīvas 
darbības nodrošināšanai

KKS „Līgatnes Druva” ir īstenojusi projektu „Informācijas tehnoloģiju 
iegāde KKS „Līgatnes Druva” darbībai, nodrošinot sniegtā pakalpojuma 
kvalitātes uzlabošanu un jauna pakalpojuma izveidi sabiedrības biedriem” 
Nr.1409LL29L413101000002. Projekts realizēts Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo at-
tīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta ietvaros ir iegādāts datortehnikas komplekts ar uzstādītu 
pro grammatūru un multifunkcionāla iekārta (printeris, skeneris, kopētājs, 
fakss). Iegādātās tehnoloģijas ļaus uzlabot līdzšinējo darbību. 

Projekta kopējās izmaksas 1262,32 EUR, publiskais finansējums 757,40 
EUR.

KKS „Līgatnes Druva” biedriem ir izveidots jauns pakalpojumu veids – 
biedri krājaizdevu sabiedrībā var norēķināties par saviem maksājumiem 
(piemēram – elektrību, gāzi, telefonu).

KKS „Līgatnes Druva” apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Otrdienās: 10.00–12.00 un 13.00–16.30
Trešdienās: 13.00–18.00
Ceturtdienās: 10.00–12.00 un 13.00–16.30
Piektdienās: 10.00–12:00 un 13.00–14.00

Informāciju sagatavoja Vineta Lapsele, projekta koordinatore 
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Mana mīļā Līgatne
(7. turpinājums. Sākums 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7;  
septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11;  
2015. gads: janvāris Nr. 1)

Andrejs Cīrulis

SKOLA (7)



Ja vēl atgriežamies pie sarkan-
kaklautotās pionieru vēstures, tad 
tomēr jāteic, ka tajā laikā bērniem tā 
deva stimulu mācīties arī neparastā-
kas lietas, kas izrietēja no nepiecie-
šamības piedalīties visdažādākajos 
pionieru konkursos, iešanas pionieru 
pārgājienos, braukšanas pionieru 
ekskursijās un tā tālāk. Nekādas 
īpašās alternatīvās iespējas tā īsti 
arī nebija. Nebija taču nepionieru 
konkursi un nepionieru pārgājieni.

Es skaidri atceros, ka pionieru 

pārgājiena laikā man iemācīja, kā 
lietainā laikā iekurt ugunskuru (ie-
priekš noņemot zemes virskārtu ar 
aprēķinu, ka vēlāk velēnas atliks 
atpakaļ), kas vēlāk lieti noderēja 
daudzajos laivu braucienos. Mūsu 
aizrautīgais fizkultūras skolotājs 
Aivars Meisters pionieru pārgājienā 
rādīja, kā salauzt sausos žagariņus 
no salijuša koka stumbra un kā ātrāk 
iesmelt no strauta ūdeni, pudeli ie-
gremdējot tikai līdz kakliņa atveres 
pusei – jo tad pudelē esošais gaiss 
ārā tiek bez burbuļošanas. 

Savulaik Līgatnes vidusskola 
sarīkoja tiešām grandiozu pionieru 
un komjauniešu pavasara talku, lai 
iestādītu koku aleju no Spriņģiem – 
garām Ķempju muižai un baznīcai, 
līdz pat Ķempju krogam Vidzemes 
(tolaik teica: Pleskavas) šosejas 
malā. Vienā virzienā – seši kilometri. 
Ja rēķina ceļa abas malas – 12 kilo-
metri. Tas bija tajā gadā, kad mūsu 
klases audzinātājs bija Fricis Vimba. 
Viņam līdzi bija mazajam augumam 
pārāk garais baltais putekļu mēte-
lis. To mēteli, rūpīgi salocītu, viņš 
noguldīja zaļajā zālē. Stādīšana bija 
tik raita, ka tas putekļu mētelis al-
laž palika tālu iepakaļ, un skolotājs 
Vimba dabūja nostaigāt garus gaba-
lus, lai dabūtu savu apģērba gabalu 
rokā. Pats par sevi saprotams, ka 
lielākie puikas no citām klasēm bija 
tik bezkaunīgi, ka nerroja skolotāju, 
slepus panesot to mēteli vēl vairāk 
atpakaļ.

Puse no kokiem iznīka uzreiz, citi 
tika nocirsti, bet ir atsevišķi ceļa 
posmi, kur tie aug joprojām. Es 
nupat pa šo ceļu „pastaigājos” ar 

„Google Street” programmu. Labi 
domātās alejas paliekas pamanījis 
esmu ikreiz, kad braucu te ar mašīnu. 
Jocīgi, ka par šo milzīgo darbu nekad 
un nekur neviens nav ne rakstījis, ne 
pieminējis. Protams, sliktākais, ka 
tā bija tikai vienreizēja akcija. Aleju 
iestādīja un pameta savā vaļā. Bet 
domāts taču bija ļoti labi. 

Mūs neatlaidīgi mācīja, ka pionieri 
ir vislabākie bērni pasaulē, un šai no-

lūkā bija radīta, kā teiktu mūsdienās, 
vesela informātikas industrija. Īsts 
dižpārdoklis bija Arkādija Gaidara 
leģendārā grāmata „Timurs un viņa 
komanda”. Es pats tās grāmatas sa-
turu vairs neatceros, bet tās radīto 
sajūsmu gan. Bija vesela timuriešu 
kustība, kas vāca metāllūžņus un 
palīdzēja vecenītēm no veikala at-
nest produktus un no šķūnīša – mal-
ku. 

Interesanti, ka tēva izpopularizē-
tais Timurs Gaidars vēlāk kļuva par 
ievērojamu PSRS militāro žurnālistu 
kontradmirāļa statusā un savukārt 
viņa dēls Jegors Gaidars bija Krie-
vijas premjerministrs jau pēc PSRS 
sabrukšanas 1992. gadā.

Līgatnieši publiski ļoti labās do-
mās bija par tiem timuriešiem, kas 
vāca makulatūru, lai gan īstenībā 
papīrfabrika bērnu savākto ņēma 
pretī ar gariem zobiem. Līgatnē bija 
parasts gatavot vislabāko papīru no 
vislabākajām izejvielām, bet to ma-
kulatūru taču vajadzēja vārīt, šķirot 
un vēl citādā veidā mocīties. Kā par 
nelaimi, tad vēl arī nebija tehnoloģi-
jas, kā atbrīvoties no skavām, mar-
lēm, diegiem, ar ko bija sašūtas grā-
matas un brošūras.

Pionieru kustība bija arī veids, kā 
nākamajiem līderiem iepeldēt poli-
tiskajā straumē, iegūt pirmo sabied-
riskās darbošanās pieredzi. 

Līgatnes papīrfabrikas 1. papīr-
ražošanas ceha priekšnieka Jāņa 
Gulbja dēls un vēlākais Latvijas PSR 
Zinātņu akadēmijas sporta dzīves 
organizators Jānis Gulbis skolas 
gados bija bijis skolas pionieru vie-

nības padomes priekšsēdētājs. Labo 
zināšanu, staltās stājas un iznesības 
dēļ viņu pamanīja toreizējā nelielā 
Siguldas rajona vadība. Kad 1955. 
gadā Lielupē notika Latvijas PSR 3. 
pionieru salidojums, līgatnietis Jānis 
Gulbis bija Siguldas rajona pionieru 
delegācijā un pat tika ievēlēts par 
salidojuma priekšsēdētāju.

Tā paša gada rudenī to pašu jau 
iepriekš pieminēto pozitīvo iemes-
lu dēļ Jānis kļuva par Latvijas PSR 
pionieru izlases dalībnieku, lai dotos 
uz Vissavienības pionieru salidoju-
mu Boržomi. 15 gadus vecais puika 
lidoja (Iedomājieties tikai – LIDOJA! 
Visi bija zaļi no skaudības!) uz Kijevu, 
no Kijevas uz Tbilisi, tad ar vilcienu 
brauca uz Boržomi. Šo delegāciju va-
dīja Imants Plotnieks, vēlākais Rīgas 
2. vidusskolas direktors un tad – LVU 
psiholoģijas profesors. Par šo brau-
cienu Jānis izgatavoja albumu, kas 
tagad glabājas Līgatnes bibliotēkā. 

Tur Jānis sapazinās ar vienu no 
vēlākajiem Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja vadītājiem un gal-
veno fondu glabātāju Mārtiņu Kuplo, 
un arī ar nākamo ārstu Salviju Kadi-
šu, kas kopš 1987. gada dzīvo ASV, 
praktizē kā neiroķirurgs un bauda 
kapitālistiskos labumus lielos apjo-
mos. Tātad būšana pionieru organi-
zācijas aktīvistu pulkā Dr. Salvijam 
Kadišam nav nodarījusi itin nekādu 
skādi. 

2013. gadā Līgatnes papīrfabrikas 
klubā notika seminārs, kur Mārtiņš 
Kuplais no Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja lasīja lekciju. Tad 
Jānis Mārtiņam Kuplajam uzdāvināja 
to seno pionieru laika bildi, speciāli 
iestiklotu un ierāmētu. Abi kungi 

esot bijuši gan priecīgi, 
gan laimīgi.

Atmiņas par darboša-
nos pionieru organizācijā 
Jāni Gulbi pavadījušas 
visu mūžu. Piemēram, 
1976. gadā viņu uzaici-
nāja uz kinoteātri „Pio-
nieris” (Elizabetes un 
Skolas ielas krustojumā 
Rīgā), uz pionieru orga-
nizācijas 30. gadu jubi-
leju. 

Bet pionieru nozīmī-
tes sakarā prātā atnāca 
vesela atmiņu gūzma 
par Kalnāju ģimeni. 

Tikai ļoti veci līgat-
nieši atceras koka māju, 
kas bija pretī kluba 
vestibilam ielas pretējā 
pusē. Tagad tur ir pilnīgs 
un absolūts tukšums. Ja 
kāds tur gatavotu pie-
miņas plāksni marmorā, 
granītā vai kādā citā 
materiālā (bet tikai ne 
smilšakmenī), tad viņam 
nāktos rakstīt, ka te sa-

vulaik bija Līgatnes pilsētciemata 
izpildkomiteja, kur saimniekoja brī-
nišķīgā Eglīšanniņa (tā mīlīgi sauca 
priekšsēdētāju Annu Eglīti) un stin-
grā un labsirdīgā sekretāre Bērziņ-
klaudija (Klaudija Bērziņa), kas bija 
vietējās varas kārtīguma stūrakmens. 

Un vēl uz tās plāksnes varētu rakstīt, 
ka te reiz dzīvoja rakstnieks Pauls 
Bankovskis, viņa māsa Karmena un 
arī vispirms ļoti slavenais un pēc tam 
ļoti neslavenais Pēteris Bankovskis, 
kas ar savu milzīgo lasīšanu dziļā 
izbrīnā ieveda pilsētciemata biblio-
tēkas vadītāju Veru Strazdi. Viņa 
līdzjūtīgi teica: „Tam bērnam nav 
bērnības, jo viņš lasa tik sarežģītas 

grāmatas, ko pat pieaugušie baidās 
vērt vaļā.” 

Tāpat pieminētās piemiņas plāk-
snes autoram būtu jāsasprindzina 
atmiņa, lai atcerētos, ka te sense-
nos laikos bijusi vietējā ambulance – 
steriluma citadele –, kā arī daktera 

Kalnāja dzīvoklis. Vecie 
līgatnieši vēl atceras 
uzrakstu – melni burti 
un melns rāmis uz balta 
fona. Uzgaidāmajā telpā 
vajadzēja sēdēt klusiem 
kā pelītēm, bet svaigi 
smēķējušas personas ar 
troksni tika izdzītas ārā 
pastaigāties, lai tā dva-
ka daudzmaz izvējojas 
un norimstas. Ne par kā-
dām cilvēktiesībām ne-
viens pat neiedrošinājās 
iepīkstēties.

Kārtību regulēja kāda 
iesirma medmāsa, kas 
pēc izskata un manierēm 
ļoti atgādināja augstdzi-
mušu hercogieni. Iecieti-
nātais un baltmirdzošais 
priekšauts, galvassega 
un aproces dvesa pama-
tīgu pašcieņu. Es ilgus 
gadus nekādi nevarēju 
atcerēties medmāsas 
uzvārdu, lai gan galvā 
maisījās kaut kādi koku 
apzīmējumi – Lapiņa, 
Priedīte, Kociņa, Kļavi-
ņa, Eglīte vai kaut kas 
tamlīdzīgs. Un tad ar 
Marlēnas VējiņasGecas 
pūlēm izdibināju īsto 
uzvārdu – Priedīte. Bet 

vārdu nezinu joprojām. Viņas rak
stāmgalds bija kārtīguma paraugs. 

Mūsdienu steidzīgajiem cilvēkiem 
jāpaskaidro, ka toreiz aiziešana pie 
ārsta bija liels notikums. Un nebija 
tā, kā tagad rāda filmās pa televīziju, 
piemēram, par mis Mārplu, kur ārsts 
tikai patausta pulsu un uzreiz nosa-
ka tik ārkārtīgi sarežģītu diagnozi, 
kas mūsdienās parastam cilvē-

No kreisās J.Gulbis, I.Plotnieks, 
S.Kadišs, M.Kuplais.

Mārtiņš Kuplais un Jānis Gulbis 

Attēlā Jānis redzams kopā ar slave-
no aktieri Juri Bartkeviču, nākamo 
izglītības ministri Mirdzu Kārkliņu 
un vēlāko profesori Ausmu Šponu, 
kas bija pionieru kustības ideoloģe 
Latvijā, grāmatas „Vienmēr gatavs!” 
autore. 
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kam prasītu vismaz nedēļu Latvijas 
labākajā slimnīcā.

Atgriežoties pie stāstījuma par Lī-
gatni, jāteic, ka slavenais un iemīļo-
tais dakteris Juris Kalnājs katru sa-
červelējušos vietējo večiņu izklausīja 
un iztaustīja kā visdārgāko radinieci, 
kas prasīja daudz laika un izraisīja 
pamatīgas rindas. 

Un mums, gaidītājiem, atkal bija 
lielas iespējas noskatīties, kā darbo-
jas sterilā medmāsa ar neatminamo 
vārdu. Ja viņa saņēma kādu izziņu 
jeb, kā toreiz teica, spravku, viņa 
tūdaļ piegāja pie dokumentu skapja 
ar stikla durvīm un no baltmirdzošā 
priekšauta labās kabatas izņēma 
atslēgu, atslēdza durvis, izņēma va-
jadzīgo mapi, aizvēra skapja durvis, 
aizslēdza un atslēgu ielika labajā 
kabatā. Tad viņa lielajai mapei atrai-
sīja aukliņas augšpusē, apakšpusē 
un sānos, izņēma un atvēra mazāku 
mapi. Tad ar caurumotāju jeb cau-
rumdari viņa minētajai spravkai iz-
knieba kreisajā sānā divus caurumus 
un iešuva mapē. Aizvērto mapi viņa 
ielika lielajā mapē, kurai aizsēja auk-
liņas augšpusē, apakšpusē un sānos. 
Ar mapi rokās medmāsa piegāja pie 
dokumentu skapja ar stikla durvīm 
un no labās kabatas izņēma atslēgu, 
atslēdza durvis, ielika minēto mapi, 
aizvēra skapja durvis, aizslēdza un 
atslēgu ielika priekšauta labajā ka-
batā. 

Pēkšņi pavērās ārsta kabineta 
durvis, un dakteris lūdza, lai viņam 
vēlreiz iedod apskatīt nupat kā iešū-
to spravku. Medmāsa tūdaļ piegāja 
pie dokumentu skapja ar stikla dur-
vīm un no priekšauta labās kabatas 
izņēma atslēgu, un atkārtojās viss 
jau iepriekš minētais. 

Es jums teikšu – nenoskatīties! 
Daktera kundze Velta Kalnāja 

bija iecienīta pianiste – publika sāka 
aplaudēt jau brīdī, kad viņa pirms 
priekšnesuma vēl tikko kā sāka tu-
voties flīģelim (ja kāds nezina: flīģe-
lis ir klavieres ar trim kājām). 

Un viņiem bija četras skaistas 
meitas ar skaistiem vārdiem: Ieva, 
Ilze, Dace un Māra. Un Ilze Kalnāja 
vienā absolventu salidojumā sajūs-
mināti stāstīja, kā mēs pa ceļam uz 
mājām, ejot pa lielā dīķa otro pusi 
gar Rīgaskalna malu, esot salīdzinā-
juši savas pionieru nozīmes. Viņai jau 
bijusi jaunā nozīmīte, bet man – vecā. 
Mēs abi esot pogājuši mēteļus vaļā, 
izriesuši krūtis un pamatīgi pētījuši. 

Un Ilze ar prieku atcerējās, ka jaunā 
nozīmīte bijusi daudz skaistāka par 
veco un tādēļ visu vakaru viņai bijis 
līksms un pacilāts prāts, kā arī brī-
nišķīgs noskaņojums. 

Iebraucējam no malas būtu ne-
skaidra arī tāda detaļa – kāpēc vaja-
dzēja iet dīķim pa otru pusi, jo no tā 
nekāda praktiska labuma nebija. Un 
te atkal der paskaidrot, ka līgatnieši 
ik mirkli izjūt savas apkārtnes īpašo 
skaistumu un nemitīgi par to priecā-
jas. Skats no dīķa otras puses īstu 
līgatnieti padara laimīgu!

Diemžēl Kalnāju dzimtas jaukā 
dzīvošana Līgatnē tika pārtraukta 
pavisam nelāgā veidā. 

Tā divstāvu sarkano ķieģeļu māja, 
kas ir pretim kapiem, agrāk bija 
slimnīca, kurā pusi no darbdienas 
par galveno ārstu strādāja Dr. Juris 
Kalnājs. Man, par laimi, pašam tur 
nenācās būt, bet parastie slimnieki 
bija vienkārši pārlaimīgi – tik tuvu 
pie mājas, apčubināti un aprūpēti 
uz visu to labāko. Dažs labs tādu 
lutināšanu ne mūžam vispār nebija 
baudījis. Un tie izsmalcinātie ēdie-
ni – bezmaz vai cepeši un neticami 
gardās mērces, kādas mēdz būt tikai 
tālajā Kurzemē un kur tās sauc par 
zostēm. Mērču gatavošanas prasmi 
ieviesa bijušās lubezerietes, kas, kā 
jau iepriekš rakstīju, Līgatnē bija ie-
viesušās diezgan kuplā skaitā. 

Līgatnieši cienīja un mīlēja savus 
ārstus un medicīnas māsas, un visi 
kā viens bija pārliecināti, ka mediķi 
dara pilnīgi visu, lai veselība uzlabo-
tos. 

Taču pret nežēlīgo vēzi tolaik ne-
varēja darīt itin neko, un sasirgušie 
cieta lielas mokas.

Dažas dienas pēc Drēviņtantes 
nāves Dr. Juris Kalnājs iznāca pa 
slimnīcas vārtiņiem un devās lejup uz 
pieņemšanu ambulancē. 

Spriņģu iela tolaik vēl nebija re-
konstruēta un bija ārkārtīgi stāva. 
Ziemā ļoti bieži mašīnas un autobu-
si pirmajā paņēmienā nemaz netika 
augšā, un tad – par milzīgu pārbīli 
pasažieriem – ripinājās atpakaļ, un 
tad, motoram rēcot, atkal centās 
iekarot augstieni. Ja trešajā un ce-
turtajā paņēmienā nekas nesanāca, 
brauciens tika atcelts vispār. 

Par gājējiem bija padomāts īpa-
ši – mazu gabaliņu zem slimnīcas 

vārtiem Skolaskalna pusē bija uz-
būvēta atpūtas saliņa ar solu, kur 
vecākiem cilvēkiem atvilkt elpu. To 
soliņu diemžēl nelietīgā veidā reizēm 
izmantoja alkoholiķi, kas izsauca at-
pūstiesgribētāju pamatotu sašutumu.

Tieši pretim šim soliņam Dr. Ju-
rim Kalnājam uzbruka Drēviņtantes 
dēls Imants, kas nespēja pārdzīvot 
mātes nāvi, un ļoti nežēlīgi ar naža 
griezieniem sakropļoja seju, gandrīz 
vai savainojot aci. Vainīgais drīz tika 
atrasts, notiesāts uz septiņiem ga-
diem cietumā, nosēdēja no minūtes 
līdz minūtei un vēlāk arī atgriezās 
Līgatnē. Bet Dr. Juris Kalnājs pēc šīs 
nelaimes Līgatnē ilgi vairs nepalika 
un pārcēlās uz Rīgu.

Vainīgā meklēšanas laikā aktivizē-
jās pa visu plašo apkārtni klīstošās 

absurdās tenkas par iepriekš notiku-
šo slepkavību uz Pleskavas šosejas. 
Pieauguši cilvēki cits citam tad stās-
tīja, ka cilvēka acs it kā iemūžinot, 

„nofotografējot” pēdējo dzīvē redzēto 
kadru. Un uz šosejas noslepkavotais 
cilvēks it kā bijis aizvests uz Sigul-
das miliciju, kur upura acīs ieraudzīts 
slepkavas attēls un atpazīts vainī-
gais. Šīs aplamības cits citam stās-
tīja un svēti ticēja, un nebija neviena, 
kas stingri un noteikti pateiktu, ka 
tās patiešām ir muļķības. 

Sensenā ambulance no šejienes 
pēc kādiem gadiem pārcēlās uz jauku 
it kā savrupmāju Pilsoņu ielā, kas ie-
priekš bija kalpojusi visdažādākajiem 
nolūkiem. Protams, ka mūsdienās arī 
tur ambulances vairs nav, bet kā to 

atrast, ja liela interese uzrodas? Ja 
ejat no Spriņģu kapiem pa tiešo uz 
fabrikas vārtiem, tad tā ir tā māja 
kalna nobeigumā ielas kreisajā pusē. 
Labajā pusē sākas fabrikas žogs, bet 
pretī, aiz upītes, – autobusa pietura. 

Jaunajā ambulancē varu viennozī-
mīgi pārņēma Aina Tetere, kam bez 
minstināšanās klausīja itin visi – gan 
ārsti, gan māsiņas, gan sanitāres un, 
protams, pacienti. Aina tur izdeva 
arī sienasavīzi, kam padomju laikā 
obligāti bija jābūt ikvienā iestādē, un 
viena pati pierakstīja visu saturu ar 
visdažādākajiem pseidonīmiem. Mēs 
ar pašu Ainu Teteri uzjautrinājāmies 
par kļūdu vienā rakstiņā, kur sanāca 
tā, ka, raugoties no mediķu viedokļa, 
pilnīgi visi cilvēki ir slimnieki. Ir tātad 
veselie slimnieki un slimie slimnieki.

Bet atgriezīsimies pie sensenās 
ambulances ēkas (Spriņģu ielā 5, 
bijusī Komjaunatnes iela 5) tālākā 

likteņa. Pēc mediķu aiziešanas te 
papildus tika ierīkoti dzīvokļi. Taču… 
deviņdesmitajos gados kādā nelai-
mīgā dienā māja nodega, kaut gan 
visi glāba, ko vien iespējams. Tad 
arī izpildkomiteja (tagad – novada 
dome) pārcēlās uz bērnu sektora 
telpām papīrfabrikas klubā, bet no-
degušās mājas iedzīvotāji izklīda kur 
kurais. 

Blakus esošais aptiekas nams 
toties ir stabilāks par stabilu. Pat 
apkārtne te ir izcilāka par izcilu. Aiz-
mugurē – krāšņais un bieži fotografē-
tākais Līgatnes skaistulis – Lustūzis. 
Iepretim – lepnā kluba ēka. Pie gala-
sienas – nemitīgi čalojošā upīte. 

Un pāri upītei ved tilts, kam ikdie-
nas staigātāji nepievērš nekādu uz-
manību. Bet īstenībā tas ir pamatīgs 
dzelzsbetona monstrs, kas pilnīgi 
bez jebkādas redzamas vajadzības 
tika būvēts 1970. gada pavasarī, no-
jaucot iepriekšējo samērā labo tiltu. 
Iedzīvotāji gan kurnēja par līdzekļu 
nesaprātīgu izmantošanu, bet pie-
cieta, jo visādu nejēdzību jau tāpat 
bija bez gala un malas.

Bet milzīgs protests detonēja, kad 
izrādījās, ka pāri jaunbūvētajam til-
tam, cauri visam ciematam, Cēsu ielu 
ieskaitot, zemē gulda milzīgi apjomī-
gu telefona kabeli, pašam ciematam 
nepiešķirot itin nevienu numuru. Nu 
tas bija par traku! Rindā bija vairā-
ki simti telefongribētāju, kas pēc šī 
kurvīša saņemšanas bija noskaitu-
šies ne pa jokam un gandrīz vai ga-
tavi gaisā uzsprāgt. Saniknoto līgat-
niešu vārdā kā laikraksta „Līgatnes 
Papīrnieks” redaktors uzrakstīju pe-

tīciju, ko laikraksts „Cīņa” publicēja 
1970. gada 1. augustā. 

Taču visas mūsu niknošanās bija 
tukša gaisa tricināšana, un pilnīgi ne-
kādas atbildes ne no kurienes netika 
saņemtas.

Un tikai pēc daudziem jo daudziem 
gadiem apskaidrība nāca pār mums – 
gan pamatīgais tilts, gan milzīgie ka-
beļi, gan Spriņģu ielas rekonstrukcija 
pie kapiem, kā arī asfaltēšana bija 
paredzēti objektam Skaļupēs, ko 
tagad pazīstam kā Padomju slepeno 
bunkuru.  

Bet čalojošajai upītei zem dzelzs
betona monstra mazas bēdas par to. 
Tā tik gudro – kā lai ātrāk nokļūst līdz 
Gaujai… līdz savai brīvībai un neatka-
rībai… It kā noskatījusies no mums.

P.S. Paldies Jānim Gulbim par fo-
togrāfijām.

Turpinājums sekos  

Brīnišķīgā Trešās atmodas laika drosmīgā žurnāliste, 
Andreja Cīruļa veidotās interneta vietnes  
www.barikadopēdija.lv krustmāmiņa Velta Puriņa pavisam 
nesen Jāni Gulbi televīzijā intervēja par pionieru laikā 
pieredzēto un piedzīvoto mūsdienu skatījumā.     

Ambulance Spriņģu ielā 5
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Ambulance Pilsoņu ielā 2 

Skats no Anfabrikas klinšu puses, klubs, aiz tā koka ēka, 
kurā atradās izpildkomiteja, ambulance.
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2015. gada 17. martā.

„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.

Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija par 2015. gada janvārī  
veiktajām reģistrācijām

Esi sveicināts, bērniņ!

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kurā būs jādzīvo!

Janvārī Līgatnes novadā piedzimuši 4 puiši:
 Dominiks, Alekss, Darjans, Gustavs

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

Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest.
Sirds, visu atdevusi,
Beidz priecāties, beidz ciest.

Pa sniegotu taku 2015. gada janvārī mūžības 
ceļos devušies 6 Līgatnes novada iedzīvotāji:

2015. gada 3. janvārī – Milda Oša 
2015. gada 5. janvārī – Gaida Bērziņa, 
2015. gada 10. janvārī – Aina Gulbe, 
2015. gada 12. janvārī – Marika Letušinska, 
2015. gada 23. janvārī – Īvija Puriņa /mirusi Anglijā/
2015. gada 26. janvārī – Aivars Losinskis.

2014. gada 31. decembrī mūžībā aizgājis arī Broņislavs Gusaks.

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Informāciju no Dzimtsarakstu nodaļas reģistra sagatavoja  
Līvija Andersone

Līdzjūtība
Tu aizej prom pa balto ziemas ceļu.

– Uz mūžību! – šalc priede, egle, bērzs.
Un kādas tālas, senas mājas durvis
Nekad vairs tavas rokas neatvērs.

/N. Dzirkale/

2015. gada 23. janvārī svešumā mirusi pasaku grāmatas „Pasakainā Lī-
gatne” autore, bijusī Līgatnes bērnudārza darbiniece, kultūras biedrības 
„Harmonija” biedre Īvija Puriņa /dzimusi Rīgā, 1934. gada 10. janvārī/.

Skumjās esam kopā ar tuviniekiem: bērniem, mazbērniem,  
mazmazbērniem.

  
Draugi Līgatnē, kultūras biedrība „Harmonija”, Līgatnes PII

Pateicība
Līgatnes novada domei un pil-

sētas mēram Aināram Šteinam
sirsnīgi pateicos par apsveiku-

mu manā 75 gadu jubilejā.

Ar cieņu, Andris Gailītis

Ikvienam cilvēkam mūžs tādā gaismā mirdz,
Cik dāsnuma un saules glabā sirds,
Cik viņš spēj ziedoties un citiem dot
Un dodot baltu prieku atstarot.

/L.Nāgele/

Mīļi sveicam mūsu  
Maiju Šūmani  

apaļajā jubilejā!
Paldies, Maija, ka Tu 

mums esi!
Radi, draugi,  

bijušie kolēģi

Atgādinājums nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātājiem!

Līgatnes novada dome aicina samaksāt nekustamā īpašuma 
nodokli par 2015. gada I ceturksni līdz 2015. gada 31. martam!

Ja līdz 2015. gada 28. februārim jūs neesat saņēmuši paziņo-
jumu par NĪ nodokli, lūdzu zvanīt NĪ nodokļu administratorei 

Vinetai Kārkliņai,  
tālr. 64153176, vai rakstīt uz epastu:  

vineta.karklina@ligatne.lv.

Līgatnes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Zeperi” savā pulkā aicina jaunus dejotājus! 

Deju kolektīva „Zeperi” vadītāja Iveta Pētersone 
Lazdāne

Mēģinājumi notiek Līgatnes novada kultūras namā 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV4110, 

otrdienās un ceturtdienās no plkst. 20.00 līdz 22.30. 
Zvanīt un pieteikties pa tālr. 26334444

IEVĒRĪBAI!
Materiālu iesniegšanas 

termiņš avīzes „Līgatnes 
Novada Ziņas” marta 

numuram – 2015. gada 9. 
marts. Sūtīt uz epastu:  
novadadome@ligatne.lv.


