
Ceļā uz Latvijas simtgadi 800 dejotāji no 13 novadiem un 34 deju 
kolektīviem izdejos lieluzvedumu “Māras zeme” Līgatnē.

Vairāk nekā 800 dejotāju no 13 novadiem 24. martā satiksies 
Līgatnes novada Sporta hallē, lai izdejotu vasarā gaidāmo XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku repertuāru. 
Deju lieluzvedums “Māras zeme” aptver mūsu tautas vēstures 
nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai, no baltu 
cilšu sanākšanas Daugavas krastos un laika, kad pirmoreiz minēts 
sarkanbaltsarkanais karogs, līdz Latvijas Republikas simtgades 
svinībām. 

„Māras zemes” dejas izdejos 34 kolektīvi - „Zeperi” no 
Līgatnes, „Gatve”, „Daiļrade” un „Auseklītis” no Rīgas, „Amata 
„un „Skujene” no Amatas, „Vaive”, „Kande”, „Saulgrieži” un 
„Raitais solis” no Cēsīm, „Saime” no Garkalnes, „Katvari” un 
„Varavīksne” no Limbažiem, „Metieniņš” no Lēdurgas, „Raksti” 
no Ogres, „Jumis”, „Miķelis”, „Virpulis”, „Veselava”, „Sadancis”, 
„Tūdaliņš” un „Zelta virpulis” no Priekuļiem, „Trejdeviņi” no 
Raunas, „Piebaldzēni” no Jaunpiebalgas, „Straupe”, „Idumeja” un 
„Munsturis” no Straupes, kā arī „Balga”, „Juveris”, „Slātaviņa” un 
„Mudurainis” no Vecpiebalgas.

 Koncerts notiks 24. martā plkst. 18.00 Līgatnes novada Sporta 
centrā. Biļetes par 4 eiro (Līgatniešu karšu īpašniekiem - par 3 eiro) 
nopērkamas Līgatnes novada domes kasēs un “Biļešu paradīzē”. 

Šogad tiekam lutināti ar latviešu kino pirmizrādēm. 
17. martā plkst. 13.00 aicinām uz jaunākās simtgades filmas 

“Paradīze 89” seansu Augšlīgatnes kultūras namā. Biļetes: 2 eiro.

“Paradīze 89” ir filma visai ģimenei - uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par 
deviņgadīgās Paulas pieaugšanu laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu.

Filma ir Latvijas un Vācijas kopprodukcija, kas tapis ar Latvijas Nacionālā kino centra 
atbalstu programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” ietvaros.
Režisore un scenārija autore: Madara Dišlere
Operators: Gints Bērziņš
Mākslinieks: Aivars Žukovskis
Skaņu režisors: Ernests Vaivods
Datorgrafika: Kristaps Kemlers
Montāžas režisors: Heike Parplies
Kostīmu māksliniece: Līga Krāsone
Grima māksliniece: Maija Gundare
Komponists: Artūrs Liepiņš, Elviss Zants
Producenti: Aija Bērziņa, Alise Ģelze, Mihails Luda (Vācija)
Lomās: Magda Lote Auziņa, Marta Ģertrūde Auzāne, Evelīna Ozola, Līva Ločmele, 
Guna Zariņa, Nauris Puntulis, Mantas Bendžius, Sergejs Petrovs, Inga Apine, Kristaps 
Ķeselis, Kaspars Gods

Pāris pasākumu apmeklējumam.
Iespa
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Laimīgā 
zeme

Vai tiešām labākais jau pagājis?
NĒ...

Labākais vēl priekšā...
Drīz logā smiesies pavasara rīti,
Kas uzdāvinās prieka vizbulīti...

Vēl laiks Tev atvēlējis daudz -
Teikt labus vārdus, smaidus 

dāvināt,
Un mīlestības varavīksnes krāt...

MARTĀ

Februāra 
jubilāri
Gita Baumane 
Gita Pommere
Artis Stepiņš 
Ainārs Šteins 
Inta Liepkalne 
Inga Ozoliņa 
Ļubova Retjunskiha 
Guntars Īzaks 
Lilita Jansone 
Ruta Kauce 
Ina Plūme
Eduard  Seel
Leonīds Likums
Gunārs Rakuls 
Galina Saulīte 
Žanna Čajanova 
Uldis Gruelis 
Raita Raudiņa 
Vija Rieksta 
Aivars Smilga 
Ilze Ansone 
Ausma Pipire 
Arturs Ramža 
Ženija Apala 
Rasma Bremšmite 
Juris Dreimanis 
Valentīna Špoģe 
Miķelis Alberts
Inta Daugule
Marija Kluša  
Marija Kuzņecova 
Ausma Dikelsone 
Elmārs Drēviņš 
Vija Bērziņa 
Emīlija Silova 
Anna Baranova 
Aina Liepiņa 
Jānis Sika 
Austra Štāle 
Gunārs Freimanis 
Mārtiņš Šūmanis 
Liene Birne 
Ausma Lamberga
Velta Beķere 

Marta 
jubilāri
Aldis Bērziņš 
Normunds Brikulis 
Diāna Liepiņa 
Ingrīda Liepiņa 
Valentīna Ševcova 
Oļegs Umaņecs
Vilnis Gabliks 
Ingrīda Jankoviča 
Jānis Malahovskis 
Juris Preiss 
Zane Bajāre 
Māris Groziņš 
Sandra Kumpiņa 
Vilnis Vanags 
Rita Voronkova 
Ivans Bērziņš 
Vija Kačanova 
Līga Puzure
Leonards Strautiņš
Oļegs Vihlo 
Marija Kaļiņina 
Arnis Matrozis 
Tadeušs Lakevičs 
Aleksejs Kurilovs 
Ārija Līckrastiņa 
Emīlija Dzērve 
Vanda Lapsele 
Dzidra Pūle 
Alfreds Ozoliņš 
Aleksandrs 
Matjušenko 
Broņislava Silkalne 
Lidija Aleksandrova 
Ilga Hauka 
Laima Liepa 
Dzidra Inkina 
Velta Krimberga 
Skaidrīte Zūpe 
Zelma Pūce 
Ilgvars Zicmanis
Daina Bērziņa 
Anastasija Zelča 
Marta Tērauda 
Elga Grebe

Mēs un igauņi

Restaurēto Ķempju baznīcas vitrāžu atklāšana

Latvijas simtgades gadā mums katram 
gribas ko dāvināt savai zemei, savai dzimtajai 
vietai. Visskaistākās dāvanas parasti ir tās, 
kuras nav samaksājamas naudā – tie ir mūsu 
sapņi un idejas, kuras par dāvanām 
pārvēršas mūsu mīlestības un mūsu 
darba rezultātā. 

Šāds stāsts manā dzīvē ir par 
evaņģēliski luteriskās Ķempju 
baznīcas vitrāžām. 2006. gadā, 
pabeidzot Ķempju baznīcas 
ērģeļu restaurāciju, es uzdrīkstējos 
izsapņot ideju par vēl vienu 
sarežģītu restaurācijas projektu 
– Ķempju baznīcas vitrāžām. Pēc 
2. Pasaules kara tās bija stipri 
bojātas –vitrāžu logos bija izsisti 
vairāki caurumi, apakšējā daļa 
līdz mūsdienām vispār nebija 
saglabājusies – tās vietā bija balts 
stikls. 

Krāšņās vitrāžas ar Jaunķempju 
muižas īpašnieka Zigismunda 
Gotlība fon Volfa un viņa sievas grāfienes 

Annas Karolīnes Mellinas dzimtas 
ģerboņiem baznīcas altārdaļas logos tika 
iebūvētas pirms 135 gadiem. Starp citu 
baznīcu vitrāžām tās izceļas ar īpaši smalko 
gleznojumu – tas uz stikla klāts trīs kārtās, lai 
iegūtu izsmalcinātu baroka laika stilizāciju 
un ornamentus – vijīgu akantu lapu rindas. 

Vitrāžu restaurācija ilga 12 gadus! Daudz 
laika un pūļu tika iztērēts, atbalstot un 

uzmundrinot restauratoru Aigaru Roziņu, 
tikpat – meklējot naudu. Paldies par 
finansiālo atbalstu Ķempju ev. lut. draudzei, 
Valsts kultūrkapitāla fondam un LMT 
konkursam “Latvijas Mobilais Telefons 
Latvijai”. 

Jūtu, ka manā dzīvē ir noslēdzies nozīmīgs 
posms: esmu izauklējusi lielu 
ideju - restaurējusi brīnumskaistas 
vitrāžas, pie kurām fotografējies 
mans vectētiņš savā iesvētību 
dienā. Priecājos un lepojos, ka 
varu šo darbu uzdāvināt manai 
Latvijai un manai dzimtajai vietai 
mūsu valsts simtgades gadā!

Restaurēto vitrāžu atklāšana 
notiks Otrajās Lieldienās - 2. 
aprīlī.  Plkst. 12.00 būs neliels 
svētbrīdis. Pēc tā, līdz plkst. 
14.00, ikviens varēs apskatīt, 
apbrīnot un iemūžināt 
atjaunotās Ķempju baznīcas 
vitrāžas savās atmiņās un 
fotoalbumos.

Aicinu un ielūdzu ikvienu būt 
klāt šajā skaistajā atklāšanas brīdī!

Ilze Kūle (Akmentiņa)
Restaurācijas projekta vadītāja

Ķempju baznīcas restaurētās vitrāžas. Ilzes Kūles foto
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Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Medijpratība 
mūsos

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Piektdien, 2. martā, piedalījos konferencē 
Rīgā, Nacionālajā bibliotēkā, ko rīkoja 
valdības oficiālais izdevums “Latvijas 
Vēstnesis” sakarā ar tā dibināšanas un 
Latvijas valsts simtgadi. Konference bija 
veltīta valsts komunikācijai demokrātiskas 
sabiedrības informācijas telpā – kā valstij 
sarunāties ar sabiedrību iedzīvotājiem 
vissaprotamākajā un pieejamākajā veidā.

Konferenci atklāja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, atgādinot, ka mūsu 
mērķis ir stipra, tiesiska valsts, kurā 
valda viens likums, viena taisnība visiem. 
Atzīstot “Latvijas vēstneša”  būtisko nozīmi 
informācijas nodrošināšanā iedzīvotājiem, 
prezidents uzsvēra pienākumu un atbildību  
katram  valsts pārvaldē strādājošajam runāt 
ar sabiedrību, skaidrot likumus un lēmumus, 
pie tam tādā veidā, lai iedzīvotāji ne tikai 
dzird, bet arī saprot valsts rīcību. Lai valsti 
sadzirdētu, neder monologs - jāieklausās 
iedzīvotājos, jārespektē viņu viedoklis, jo 
bez tā nav sasniedzams rezultāts.  

Vēlos piebilsts, ka pašvaldības ir ļoti 
būtiska valsts pārvaldes daļa. Par to, kā 
šie pamatprincipi, ko minēja prezidents 
un kam bija veltīta konference, tiek vai 
netiek īstenoti mūsu pašvaldībā, varam 
aizdomāties katrs pats.            

   Konferences ietvaros notika 3 sarunas:
1. Valsts informācija: vai adata siena 

kaudzē?
2. Valsts komunikācija: kā sasniegt 

ideālu?
3. Nākotnes saziņa: burbuļi, roboti, 

grābekļi.
Sarunas notika diskusiju veidā. Tajās bija 

aicināti piedalīties sabiedrībā pazīstami 
cilvēki - tiesībsargs Juris Jansons, Eiropas 
Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits, 
Latvijas Universitātes profesors Ivars Ījabs, 
žurnālisti Māris Zanders un Aidis Tomsons 
u.c.                                           

Izmantojot mūsdienīgās informācijas 
tehnoloģijas (viedtālruņi u.c.), sarunās 
iesaistījās auditorija (dalībnieku skaits 
virs 300), un uz ekrāna nepārtraukti bija 
vērojama diskusiju norise un rezultāti: 
jautājumi, atbildes, auditorijas viedokļu 
apkopojums par dažādām problēmām u.c. 
Piemēram, noskaidrojās, ka vairākums no 
klātesošajiem pārstāv informācijas devējus 
jeb ražotājus, tātad strādā valsts pārvaldē, 
un mazākums - informācijas saņēmējus jeb 
lietotājus (pārējie sabiedrības pārstāvji). 
Bija arī iespēja izteikt viedokli mikrofonā, 
kas, iemontēts atbilstošā “apvalkā”, tika 
mētāts pa zāli no viena pie otra kā rotaļu 
bumba.  Minēšu dažas galvenās atziņas. 

Valsts pienākums ir gādāt, lai cilvēks sevi 
apzinātos un justos kā pilsonis -  zinātu 

savas tiesības, pienākumus, prastu un 
spētu iesaistīties valsts politikas veidošanā, 
būt atbildīgs par notiekošo. Demokrātija 
ir spēles laukums, kurā varam aizstāvēt 
savas tiesības kopā ar domubiedriem - 
sadarboties.

Pirms pieņemt likumdošanas aktu, 
sabiedrība jāinformē, jāskaidro, ko tas dos 
un kāpēc vajadzīgs. Pēc tam jāinformē, vai 
gaidītais rezultāts sasniegts vai kāpēc nav 
sasniegts. Trūkums – ja  kaut kas izdarīts 
greizi, mūsu valsts kļūdas neatzīst.

Katram ir tiesības zināt savas tiesības. 
Valstij jārunā ar sabiedrību plānveidīgi, 
mērķtiecīgi, pārskatāmi, skaidri, saprotami. 
Valsts un pašvaldības ir atbildīgas par 
informācijas sniegšanu vai nesniegšanu. 
Pašvaldībām jāatrod veids, lai uzrunātu 
ikvienu, sevišķi personas ar invaliditāti un 
garīga rakstura traucējumiem.   

Būtiskākais nav tas, ko valsts pasaka, 
bet gan tas, vai cilvēks uzzina to, ko vēlas 
zināt un kas viņam jāzina. Piemēram, par 
jauno iedzīvotāju nodokļa reformu - būšot 
tā, ka, iespējams, cilvēkiem ar nelieliem 
ienākumiem gada beigās varot būt nodokļa 
parāds, kas jāatmaksā. Valsts neprot pateikt 
tā, lai cilvēki saprastu.

Noskaidrojās, ka 60% no klātesošajiem 
uzskata, ka valsts informācija pazūd kā adata 
siena kaudzē, un 40% - ka tiek pasniegta kā 
uz paplātes.                                   

Informācija par  konferenci “Runā Valsts”
Baiba Pelse                             
Līgatnes novada domes deputāte 

Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta 
mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus” ietvaros Līgatnes 
novada pašvaldība 2017. gada 28. augustā 
ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr. P6-
13/04 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 
par sadarbību Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
(projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā 
un realizēšanā. Projekts tiks īstenots 
līdz 2022. gada 31. decembrim. Tā 
mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, ko  
iecerēts panākt,  īstenojot preventīvus un 
intervences pasākumus Līgatnes novada 

vispārizglītojošās izglītības iestādes 5.-
12. klases skolēniem.

Priekšlaicīga mācību pamešana 
nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi 
un nodarbinātību, palielina sociālās 

atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ 
projekta laikā Latvijas vispārējā un 
profesionālajā izglītībā paredzēts ieviest 
sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku samazināšanai. 
Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības 
sistēmas veidošanu starp pašvaldību, 
skolu, pedagogiem un vecākiem, lai 
laikus identificētu bērnus un jauniešus 
ar risku pārtraukt mācības un sniegtu 
viņiem personalizētu atbalstu. Tiks 
sniegts gan individuālais materiālais un 
konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, 
gan sistēmiskais atbalsts riska grupas 
identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas 
mācību vides izveidošanai, pedagogu 

profesionālajai pilnveidei un jauniešu 
iniciatīvu projektiem.

Šajā projektā iesaistīta Līgatnes 
novada vidusskola. Projektā novadā 
paredzēts iesaistīt vismaz 10 skolēnu. 
Speciālisti ieteiks katram riska grupas 
skolēnam individuāli nepieciešamo 
atbalstu, lai sekmīgi iekļautos izglītības 
apguvē. Šobrīd sekmīgi tiek īstenoti 
individuālie atbalsta plāni. Par projekta 
līdzekļiem tiks apmaksāts pedagogu vai 
citu speciālistu darbs. Projektā ir paredzēts 
arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu 
risināšanai. Līgatnes novada pašvaldībai 
2017./2018. mācību gada I semestrī 
paredzētais finansējums bija 1485,22 euro. 

Projekta koordinatore Līgatnes novada 
domē ir Dace Bērziņa (tālrunis 26866855, 
elektroniskā pasta adrese dace.ligsk@
inbox.lv)

Vairāk informācijas par projektu meklējiet 
mājaslapā www.pumpurs.lv.

Līgatne piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ikdienā aizvien biežāk dzirdam 
jaunvārdu “medijpratība”, un 
dažādās sabiedrībās, pat starptautiski 
zinātniskajās konferencēs, plaši diskutē 
par medijpratības nozīmi katra cilvēka 
dzīvē, par tās nozīmi valsts attīstībā un 
fiziskajā drošībā. Ja agrāk teica, ka ar 
avīzi var nogalināt politiķi vai banku, 
tad šodien, informācijas pārbagātības 
laikmetā, var droši teikt, ka “ar avīzi var 
uzveikt karu un iekarot valsti”. Šobrīd 
informācijas kanāli kalpo ne tikai, 
lai informētu, bet aizvien biežāk, lai 
dezinformētu.

Liela sabiedrības daļa, kas piedzīvojusi 
padomju laikus, joprojām dzīvo ar 
domu un ticību - avīzē tā bija rakstīts. 
Un, ja reiz rakstīts, taisnība! Sarunās ar 
cilvēkiem visai bieži nākas dzirdēt - tā 
teica televīzijā. Un vēl amizantāk, ja 
stāstītājs ar visdziļāko pārliecību klāsta - 
bet to rādīja “Bez tabu” vai “Degpunktā”. 
Nē, es negribu noniecināt vai reklamēt 
vienu vai citu raidījumu, avīzi vai 
interneta vietni. Vēlos tikai pateikt, ka 
personīgi esmu ļoti piesardzīgs pret 
jebkuru ziņu, un parasti, ja man šī ziņa 
liekas kaut cik saistoša, vēlos izzināt 
papildus informāciju, lai spriestu - ticēt 
vai ignorēt. 

Medijpratības pamatā ir indivīda 
spēja lietot mediju, kritiski izvērtēt tā 
saturu, meklēt un analizēt informāciju. 
Militārā terminoloģijā varētu teikt, ka 
ar informāciju tiek uzbrukts cilvēka 
smadzenēm, tautas valodā runājot, 
tās “tiek skalotas vai zombētas”, un 
aizsardzības pozīcija ir katra paša 
individuālā spēja vērtēt un analizēt, ticēt 
vai ignorēt. Savukārt aizsardzībai vitāli 
nepieciešama paškritika. Un kā piemērs 
var kalpot visai bieži dzirdama frāze: 
“Mani jau reklāmas neietekmē”. Pēc 
profesionālās pieredzes reklāmas jomā 
varu apgalvot -  99% cilvēku, kas izsaka 
šādu viedokli, jau dzīvo reklāmu varā. 

Jebkurai informācijai un 
dezinformācijai ir noteikts mērķis. 
Ir, protams, aktuālās ziņas, un to 
autentiskumu var viegli pārbaudīt, bet 
ir dažāda cita veida informācija, kas kā 
pilītes tiek pilinātas sabiedrības apziņā, 
lai vajadzīgā brīdī vērstu sabiedrības 
domu sev vēlamā virzienā. Tas tiek 
darīts gan ekonomisku, gan politisku 
interešu vārdā, un sabiedrības liela daļa 
tikai pēc ilga laika attopas, ka tikusi 
vazāta aiz deguna kā aitu bars. Bet ko 
nu – vilciens aizgājis! Un sākas viss no 
jauna. Tā tas vienmēr bijis, un laikam 
jau vienmēr būs.

Skatoties vienu raidījumu vai lasot 
vienu ziņu, mēs redzam vai izlasām 
vienu un to pašu. Tomēr par redzēto 
vai lasīto mēdz būt dažādi viedokļi vai 
spriedumi. Nav slikti, ja sabiedrībā ir 
atšķirīgi viedokļi. Slikti, ja viedoklis, kas 
iesakņojies mūsu apziņā, ir kā vīruss, ko 
mums kāds pielaidis, lai pakļautu savām 
interesēm. Aicinu ticēt, bet tai pašā laikā 
atcerēties, ka ir informācijas pārpilnības 
laiks, kurā izdzīvos un pastāvēs tas, 
kurš spēs kritiski vērtēt, salīdzināt un 
analizēt.

Atgādinām, lai piedalītos ceļu satiksmē, arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda 
ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai 
un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017. gada 30. jūnija par Valsts 
tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var 
samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu. 

Apskate Līgatnes novadā notiks 16. maijā plkst. 11.30 
Paltmales darbnīcās.

2018. gada 
traktortehnikas un tās 

piekabju 
ikgadējā valsts 

tehniskā apskate 
Līgatnē

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
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Līgatnes novada dome (90000057333) izsludina atklātu konkursu vakancei - 
Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas direktors (klasifikatora kods 1345 08) 

2018. gada 1. septembrī darbu sāks “Augšlīgatnes Jaunā sākumskola”, kuras centrā ir audzēknis 
- personība, ar viņa individuālajām spējām un prasmēm.  

Lai nodrošinātu bērniem saudzīgu pāreju no pirmsskolas izglītības iestādes uz sākumskolu, 
iespējams, tieši jums būs vienreizēja iespēja veidot un attīstīt Augšlīgatnes Jauno sākumskolu, 
nodrošinot skolas darbību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, kā arī vadot un nodrošinot skolas 
saimniecisko darbību.  

Prasības pretendentam:
• izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem 

nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību 
noteiktajām prasībām;

• vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
• par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādes vadīšanā;
• valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz 

vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā 
apjomā;

• vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);
• prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas 

jautājumos;
• prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un 

paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Piedāvājam:
• interesantu un radošu darbu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20. marts, plkst. 12:00.

Pieteikumā ietilpst: Pieteikuma anketa, eseja un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 
(Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama interneta vietnē www.ligatne.lv)

Pieteikumu iesniegt personīgi vai pa pastu Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110, 
vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, LV-4108 vai pa e-pastu: novadadome@ligatne.lv

 

SPORTA CENTRA ZIŅAS

Ar mainīgām sekmēm, bet ar gandarījumu un pozitīvu skatu nākotnē Līgatnes florbola 
komanda noslēgusi šo sezonu. 3. martā noslēguma pasākumu rīkojām kopā ar atbalstītajiem, 
faniem un visiem interesentiem. Bija prieks redzēt kuplo apmeklētāju skaitu. Tikai pateikts 
paldies atbalstītajiem un sarīkoti dažāda veida konkursi un pateicības.

Noslēgusies Līgatnes florbola 
komandas sezona

Viesturs Dumpis
Līgatnes novada Sporta centra vadītājs

Līgatnes novada Sporta centrā februāris 
noslēdzās ar tradicionālo atklāto kausu 
galda tenisā un novusā. Pretēji cerētam uz 
galda tenisu pieteicās maz dalībnieku, toties 
uz novusu pieteicās necerēti daudz spēlēt 
gribētāju, un sportiskās aktivitātes svētdien 
beidzās tikai pulksten 20.30, kad novusa 
finālā noskaidrojās šī gada uzvarētājs. 

25. februāris sākās ar galda tenisa 
turnīru. Šogad bija pieteikušies tikai astoņi 
dalībnieki. Visi dalībnieki tika sadalīti divās 
apakšgrupās pa četri. Labākie divi no katras 
apakšgrupas izspēlēja izslēgšanas kārtu, 
kurā divās spēlēs par uzvaru cīnījās Jānis 
Ančevskis pret Nameju Ansonu un Irvins 
Ančevskis pret Matīsu Plataci. Abās spēlēs 
uzvarēja Ančevski, kā rezultātā par trešo 
vietu cīnījās Namejs Ansons pret Matīsu 
Plataci. Cīņa bija par katru punktu, un pēc 
izspēlētajiem trīs setiem uzvaru svinēja 
Namejs Ansons. Savukārt fināla spēlē 
Ančevsku duelī divos setos Jānis uzvarēja 
Irvinu. 

1. vieta – Jānis Ančevskis
2. vieta – Irvins Ančevskis
3. vieta – Namejs Ansons
4. vieta - Matīss Platacis
5. vieta –Gatis Poišs
6. vieta – Nauris Baumanis
7. vieta – Uldis Kluss
8. vieta – Eduards Ančevskis. 
Tās pašas dienas pēcpusdienā notika 

novusa turnīrs. Ņemot vērā iepriekšējo 
gadu pieredzi, organizatori bija gatavojušies 
uz turnīru ar maksimālo astoņu dalībnieku 
skaitu, tomēr milzīgs bija pārsteigums, kad 
pie sekretariāta galda izveidojās rinda ar 
spēlēt gribētājiem, un pēdējā brīdī reģistrējās 
astoņpadsmitais dalībnieks. Turnīram bija 
sagatavoti tikai divi galdi, un likās, ka 
turnīru nespēsim izspēlēt vienā dienā, bet, 
pateicoties Jāņa Roma entuziasmam, tika 
sagādāts vēl viens novusa galds. Pa to laiku 
dalībnieki tika sadalīti četrās apakšgrupās, 
pārrakstīts turnīra izspēļu grafiks, un novusa 
svētki varēja sākties.

Ar uzvaras priekiem un neveiksmju 
nopūtām, klabot novusa kauliņiem, 
pamatturnīrs beidzās ap pulksten 17.30, 
un noskaidrojās, ka uz finālturnīru ir 
kvalificējušies Jānis Roms, Gatis Poišs, 

Raivis Lērme, Ilmars Buķis, Mārīte Villere, 
Gatis Vīksniņš, Niks Ikaunieks un Edgars 
Roms. Finālturnīra dalībniekus sadalīja 
divās apakšgrupās. Pirms finālturnīra 
dalībnieku apspriedē tika pieņemts lēmums, 
ka par godalgotajām vietām cīnīsies divi 
labākie spēlētāji no katras finālturnīra 
apakšgrupas – mazajā finālā apakšgrupu 
otrās vietas ieguvēji, bet par lielo balvu 
cīnīsies apakšgrupu pirmās vietas ieguvēji. 

Pēc divpadsmit finālspēlēm noskaidrojās, 
ka par trešo vietu cīnīsies Gatis Poišs pret 
Gati Vīksniņu, bet finālā mēs redzēsim tēva 
un dēla dueli – Jānis Roms pret Edgaru 
Romu. Finālisti vienprātīgi izvēlējās 
vislabāko galdu, uz kura tika izspēlētas 
divas turnīra vissvarīgākās, skatītākās un 
aizraujošākās spēles. 

Gatu savstarpējā spēkošanās pirmajā 
setā noslēdzās ar Vīksniņa uzvaru. Kā 
atzina Gatis, tad satraukums ieviesa 
savas korekcijas visas spēles gaitā, jo 
pat vienkāršākais sitiens prasīja lielu 
koncentrēšanos. Arī otrais sets noslēdzās 
ar Gata Vīksniņa uzvaru, un trešās vietas 
ieguvējs bija noskaidrots. 

Bija pienācis laiks tēva – dēla duelim. 
Pirmajā setā Jānis Roms diezgan pārliecinoši 
ar vieglām roku kustībām divos piegājienos 
sasita visus kauliņus pa lūzām, uz ko dēla 
Edgara komentārs bija “Ak, šitā tu to dari! 
Izrādās jāsit ir maigi, nevis ar spēku...”.  
Mācība bija rokās, un otrajā setā bija 
diezgan vienlīdzīga cīņa. Kad seta beigās 
katram spēlētājam uz galda bija palikuši pa 
vienam kauliņam un sitienu bija jāizdara 
Jānim, likās, ka nupat jau turnīrs beigsies, 
bet ak tu mī un žē... Jānis nezināmu iemeslu 
dēļ tēmē pa savu kauliņu un veiksmīgi to 
raida lūzā, uzdāvinot dēlam uzvaru. Ar lielu 
jautrību un skaļiem aplausiem skatītāji gaida 
trešo setu. Trešajā setā pārsteigumu nav, 
un Jāni Roms uzvar savu dēlu Edgaru 
Romu, tādējādi izcīnot pirmo vietu. 

Pirms došanās mājās dalībnieki vēl sanāk 
uz mazu apspriedi, jo visiem prātā ir viena 
doma – Ja jau mēs, novusa spēlētāji, šeit 
Līgatnē esam tik daudz, tad vajag sarīkot 
nopietnāku Līgatnes čempionātu, un 
lēmums ir pieņemts. Čempionāts būs, kaut 
vai galdus katrs vedīsim no mājām, bet 
Līgatnē novusu mēs spēlēsim. 

Uz drīzu tikšanos novusa pasākumā!

Galda tenisa un novusa svētki 
Līgatnes Sporta centrā

Viesturs Dumpis
Līgatnes novada Sporta centra vadītājs

Ginta Gabrāna foto
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
42. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2

Rigische Anzeigen, Nr. 50 (14.12.1803.) 
Pirmā publikācija ar vārdu: Paltemal

Rigasche Stadtblätter, Nr. 3 (15.01.1824) 

Rigasche Stadtblätter, Nr. 3 (15.01.1824.) 
Pirmais raksts par Līgati

Līgatnes krogs un klubs pirms kara. Foto no Rasmas Vanagas kolekcijas

1936. g. 15. maijs (Baltā ēka – krogs pie kluba). 
Skats no Spriņģukalna. No Rasmas Vanagas kolekcijas

Mājas Viesis, Nr. 1 (05.01.1880.)

Paraksts rakstam Mājas Viesī Nr. 34 (20.08.1862.) Uzvārda vietā - zīmējums.

Mājas Viesis, Nr. 34 (20.08.1862.)

1Sensenos laikos Rīgas-Cēsu ceļš gāja pāri 
Rīgaskalnam, garām tagadējam kultūras namam 
pa Spriņģu kalnu augšā un pa tagadējo Cēsu ielu 
prom uz Cēsīm. Klubs bija īsāks nekā tagadējais 
kultūras nams un cieši pie tā bija hronoloģijā 
pieminētais Līgates krogs. Rasma Vanaga savos 
vēstures liecību krājumos atrada divas fotogrāfijas, 
kurās abas pieminētās ēkas var labi redzēt. Bijušā 
Līgates kroga vietā tagad ir apaļā strūklaka,  kam 
arī interesanta vēsture. To uzdeva izveidot direktors 
Leonards Volgins 1958. gadā, kad papīrfabrikā 
svinēja 100.  gadadienu kopš pirmās papīrmašīnas 
uzstādīšanas.

2 Tas noteikti būs bijis īslaicīgs koka konstrukcijas 
tilts, ko pēc tam nojauca. Tagadējo tiltu atklāja 
1937. gada 23. jūlijā.

3 Četrstāvu kantora nams iznāk tad, ja pieskaita 
klāt pagrabstāvu, kas ir identisks augšstāviem. 
Padomju laikā tur bija daļa no arhīva un civilās 
aizsardzības štābs. Ceturtais stāvs tika uzbūvēts 
krietni vēlāk - pagājušā gadsimta piecdesmitajos 
gados. Rezumēsim: tagad fabrikas kantorim ir 5 
stāvi - 4 virs zemes un viens zem zemes.

Iepriekšējā turpinājumā mēs detalizēti 
stāstījām par Paltemales vecākā A. Lindiņ 
kunga plašo diskusiju ar “kādu paltemalieti 
vairāk vārdā” par virpuļviesuļa nopostītās 
un atjaunojamās Ķempju baznīcas turpmāko 
atrašanās vietu. Šie notikumi risinājās 1875. 
gadā.

Interesējoties par šo tematu, man 
“uzrakušies” vēl daudzi un dažādi raksti, par 
ko daudziem tagadējā Līgatnē dzīvojošajiem 
līdz šim nebija ne nojausmas. Un tāpēc 
turpināsim visnotaļ interesanto klejošanu 
pa LNB Digitālās bibliotēkas gotiskās 
ortogrāfijas brikšņiem un džungļiem. Protams, 
ka bibliotēkas krājumi aizvien papildinās, un 
ar laiku kļūs zināmas aizvien jaunas un jaunas 
Latvijas vēstures detaļas.

Pagaidām izskatās, ka pati senākā 
publikācija par Līgatni, nelietojot pašu 
Līgates vārdu, tikusi ievietota laikraksta 
Rigische Anzeigen 1803. gada 14. decembra 
numurā rubrikā „Lietas, kas ir pārdošanā“. 
Cita starpā tur minēts, ka Siguldas draudzes 
Paltemales muižā pārdošanā ir labi dedzināti 
ķieģeļi, kas maksā 5 Alberta dālderus par 1 
000 ķieģeļiem, un ļoti labi dedzināti jumta 
dakstiņi, kas maksā 9 Alberta dālderus par 1 
000 dakstiņiem. Publicējam šī raksta attēlu. 

Par pašu vecāko rakstu, kur izdevies atrast 
tieši Līgates vārdu, šobrīd varam uzskatīt 
Rigasche Stadtblätter, Nr. 3 1824. gada 15. 
janvārī, bet pieminekli šim notikumam celt 
gan nevajadzētu. Kaut tāpēc vien, ka 1817. 
gada 12. un 19. martā un 9. aprīlī laikraksts 
Rigische Anzeigen lietoja tādu neparastu 
vārdu Ligatzschen. Tā teikt: viss plūst, viss 
mainās!

Atgādināsim, ka mēs runājām par periodiku, 
t. i. laikrakstiem un žurnāliem. Bet, lai skaidrība 
būtu vēl skaidrāka, palasīsim, ko par Līgatnes 
vārda izcelsmi raksta Līgatnes vēstures 
vislabākā pārzinātāja Rasma Vanaga:

Līgates vārds sastopams zviedru laika 
dokumentos 17. gs. pirmajā pusē. Tā saucās 
kādas mājas Siguldas pilsnovada latviešu 
vakā, un tāds nosaukums ir arī krogum, kas 
atrodas Līgates kroga vietā pie Rīgas-Cēsu 
ceļa Līgates upītes krastā1.   Zviedru 1688. 
gada kartē tas nosaukts par Ligast Krogh. 
Šāds nosaukums figurē vēl kādos dokumentos, 
bet vaku grāmatās, kā arī vēlāk gan upe, gan 
dzirnavas un fabrika nes Līgates vārdu. Tikai 
ap 30. gadu beigām un vēlāk Līgatne “izspiež” 
Līgates vārdu. (..) Līgates upīte pirmo reizi 
minēta 1630. gada arklu revīzijā. Turpat 
minēts arī krogs Lygat. Nosaukums Līgatne 

(Ligate) varbūt ir cēlies no Līgatnes upes 
nosaukuma, kas iztek no līganajiem Nītaures 
purvājiem. Pēc Hupela ziņām upīte iztekot no 
Līgates ezera. 

Kā mēs visi labi zinām, 1818. gadā 
Kurzemē un Vidzemē tika pasludināta 
dzimtbūšanas atcelšana – agrāk nekā cituviet 
Krievijas impērijā. Un šajā sakarā uzskrēju 
virsū kādam pavisam negaidītam faktam, ko 
izlasīju laikraksta Pēdējā Brīdī 1936. gada 
31. janvāra numurā. Te publicēts aizraujošs 
vēstījums ar virsrakstu: “Lietuvas karaļa 
Mindauga privilēģiju grāmata Rīgai.” Es to 
pacitēšu mazliet vairāk, nekā pats sākumā biju 
iecerējis. 

Sirmā senatne aiz saviem miglas plīvuriem 
slēpj mūsu tautas nemitīgās cīņas pret 
ienācējiem. Cik šī cīņa ir bijusi stipra, tepat 
sirmajā Rīgā tas atklājas, kad sākam cilāt 
vecos un apputējušos dokumentu blāķus 
arhīvos.

Šāds arhīvs, kas dod iespēju pacelt senatnes 
miglas plīvurus, atrodas arī Rīgas pilsētas 
Izglītības valdes pārziņā. Tajā ir daudzi, visai 
interesanti, vēsturiski dokumenti par karaļu 
un ķeizaru dāvātām privilēģijām Rīgai, visi 
rātes dokumenti, kuros ļoti daudz runāts 
arī par latviešiem, un vēl daudzi citi raksti. 
Rīga sirmajā senatnē bija stiprs vācietības 
cietoksnis. Latviešiem vienu laiku, nebija brīv 
dzīvot pilsētā, nemaz nerunājot par īpašumu 
iegūšanu. Ar lielu neatlaidību pamazām 
latvieši tomēr iespiedās Rīgā un drupināja 
stipro vācietības klinti.

Sevišķi aktīva šāda spiešanās Rīgā notika 18. 
gadu simteņa pirmajā pusē, kad dzimtbūšanas 
slogs spieda latviešus vissmagāk.

Ienācējus rāte reģistrēja sevišķās grāmatās, 
izsniedzot tiem „darba zīmes”, kas tiem deva 
tiesības dzīvot un strādāt Rīgā.

Un šī raksta turpinājumā ir pieminētais 
brīnišķīgais fakts, ko varam uzskatīt par vienu 
no senākajām liecībām par Līgatni. Tāpēc 
tālāk ir vērts lasīt sevišķi uzmanīgi, jo tieši te 
minēts tāds notikums, par kuru līdz šim nekas 
nebija dzirdēts.

Turīgākie latvieši atpirkušies no 
dzimtbūšanas. 

Arhīvā atrodas vienas šādas “brīvlaišanas 
grāmatas” noraksts. To izdevis barons Peters 
fon Boije 12. augustā, 1783. gadā savam 
dzimtcilvēkam, Līgates krodziniekam Pēterim 
un viņa dēlam Jānim, kuri atpirkušies no 
dzimtbūšanas. 

Tātad paturiet prātā: 1783. gada 12. augusts. 
Tas Līgatnei ir viens varen svarīgs datums, jo 
dzimtcilvēks – Līgates krodzinieks Pēteris un 
viņa dēls Jānis kļuva par brīviem cilvēkiem. 
35 gadus pirms oficiālās dzimtbūšanas 
atcelšanas. Uzvārdu, protams, viņiem vēl 
nebija…

Par latviešu bēdīgo stāvokli tajos gados 
vairāk lasāms Vikipēdijā: 

Pēc Vidzemes un Igaunijas provinču 
nonākšanas Krievijas pakļautībā, zemnieku 
stāvoklis tajās krasi pasliktinājās. 1739. 
gadā pieņemtajā Rozena deklarācijā bija 
noteikts, ka zemnieki ir īpašums, tātad var tikt 
pirkti, pārdoti un dāvināti, dzimtkungam ir 
neierobežotas tiesības zemnieku sodīt un lemt 
par viņa dzīvību un nāvi. Dzimtkungs varēja 

palielināt klaušas pēc saviem ieskatiem un arī 
brīvi rīkoties ar zemnieka kustamo mantu.

No mācību grāmatām varam uzzināt, ka 
procesi, kas saistījās ar zemnieku brīvlaišanu 
Krievijas impērijas Baltijas guberņās, sākās jau 
ar 19. gadsimta pirmajiem gadiem, pieņemot 
jaunus zemnieku likumus. Visagrāk tas notika 
Igaunijas guberņā - 1816. gadā. 1817. gadā 
tika pieņemts lēmums par dzimtbūšanas 
atcelšanu Kurzemē, kas gan tika izsludināts 
pēc gada - 1818. gada 30. augustā; Vidzemē 
brīvlaišana notika ar lēmumu, kas pieņemts 
1819. gada 26. martā, bet to pasludināja 1820. 
gada sākumā.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 
Vēstnesī Nr. 3, kas iznāca 1939. gada 5. 
janvārī, tika rakstīts: 

Tā kā Kurzemes zemnieku (brīvlaišanas) 
likumus izsludināja 1818. g. 30. augustā, tad 
arī visā Kurzemē un Zemgalē jaunajām, uz 
valsts likumu pamata radītām pagasta tiesām, 
bija jāatklāj darbība vēlākais līdz 1819. g. 
augusta beigām.

Bet šis fakts ir arī iekalts akmenī - Jelgavas 
pils Dienvidu vārtu ailē blakus jau esošajai 
piemiņas atzīmei par pils pamatakmens 
ielikšanu 1738. gadā ir piemiņas plāksne ar 
uzrakstu: «1818. gada 30. augustā Krievijas 
imperators Aleksandrs I Jelgavas pilī izsludina 
Kurzemes zemnieku brīvlaišanas likumu.»

Kad es visu šo te izlasu un pārdomāju, tad 
esmu patiesā pārsteigumā un šokā. Vai tiešām 
ir tā, ka tikai 200 gadu pagājuši kopš tā laika, 
kad latviešiem dzimtbūšanu noņēma? Kad 
brīvlaišanu deva? Un vēl mazāk, kad uzvārdus 
sāka piešķirt?

Un pēc apaļiem simt gadiem latvieši tika 
pie savas valsts! Tas ir apbrīnojami, ka 
latviešu tauta tik sparīgi piecēlusies kājās! Ka 
tagad mēs esam vienā līmenī ar dižajām un 
senajām tautām, ka mums ir pārstāvji ANO, 
esam dalībvalsts Eiropas Savienībā un NATO, 
mums ir olimpiskie čempioni, pasaules klases 
operzvaigznes un vēl daudz kas cits. Jāsāk 
domāt par to, vai mēs pareizi darām, šovasar 
nesvinot savas brīvlaišanas 200. gadadienu? 
Par to taču jāpadomā… Rīt zvanīšu Dainim 
Īvānam…

Ja kāds vaimanā par šīs dienas grūto dzīvi, 
tam derētu iesēties laika mašīnā, aizbraukt 
200 gadus atpakaļvirzienā un uz savu 
tagadējo dzīvi paskatīties no dzimtcilvēka 
redzespunkta. Toreizējais latviešu zemnieks, 
raugoties uz mūsu apstākļiem tagad, neticīgā 
pārsteigumā čukstētu: “Laimīgie! Viņi ir 
nonākuši paradīzē!”

Kad visu šo esam pārdomājuši, vieglāk 
saprotams raksts, ko 1862. gada 20. augustā 
laikrakstā Mājas Viesis, Nr. 34 publicējis kāds 
mums nezināms, bet ļoti asprātīgs žurnālists. 

Mani uzjautrināja, piemēram, šāds viņa 
teikums: “Ja lasītājiem neriebj, tad še kādas 
lietas stāstīšu, ko pa ceļu esmu redzējis 
un iedzīvojis.” Vai atkal tāds: “Vai katram 
cilvēkam, kam sirds vietā nav ledus gabals, no 
sirds dibena par tādu Ķeizari nejāpriecājas?” 
Iedomājieties tikai – no sirds dibena!

Un arī paraksts ir tāda kā delverēšanās - 
no poligrāfijas zvaigznītēm izveidots kociņš. 
Es skaidri zinu, ka tādu nav viegli izveidot. 
Apskatieties ilustrācijās!

No raksta varam uzzināt ne tikai par 
Krievijas ķeizara Aleksandra II viesošanos 
Siguldā 1862. gadā, bet īpaši svarīgi tas, kas 
viss stāstījums faktiski ir milzīgā sajūsma, 
ka dzimtbūšana ir atcelta! Un tā pati sajūsma 
turpinās tajā raksta daļā, kur stāstīts par 
ciemošanos Ķempjos. 

Uz Turaidi!
Šo vakaru Dievs manim vēlēja vaļas 

brīdi, tā ka veselu nedēļu apkārt reizojot 
kādu tēvzemītes gabalu varēju apstaigāt. Par 
galamērķi sevim Siguldu, Turaidi un Krimuldi 
biju licis. Ceļš mani vadīja gar Smilteni - Cēsīm 
- Drabešiem - Spāresmuižu - Ķempesmuižu 
- Līgati un Turaidi. Jaukā vasaras laikā caur 
Vidzemi reizojot skaidri var manīt, kāda mūsu 
tēvzeme auglīga un skaista. Ja lasītājiem 
neriebj, tad še kādas lietas stāstīšu, ko pa ceļu 
esmu redzējis un iedzīvojis.

Kādas nedēļas atpakaļ Ķeizars ar Ķeizarieni 
Krimuldi, Siguldu un Turaidi bija apmeklējuši. 
Vēl tos goda vārtus tiku redzējis, ko Sigulda, 
Krimulde un Turaide mīļam Ķeizaram bij 
uztaisījuši. Vēl pa to tiltu tiku staigājis, 
ko īpaši tādēļ bij taisījuši, lai Ķeizaram ar 

prāmi pa Gauju nebūtu jābrauc2.  Ikkatrs 
vidzemnieks zin, cik stāvi tur tie ceļi, īpaši 
pa Krimuldes kalnu. Bet te manim bij ko 
brīnīties. Ceļš pret kalnu zināms gan nebija 
līdzens, bet tik gudri pārtaisīts ar līkumiem 
un caur lielām izrakšanām, ka gan drīz 
rikšos varēja laist. Zināms - viss Ķeizariem 
par godu. Ar dažu cilvēku tiku runājis, kas 
Ķeizari nupat bija redzējis. Ar prieku katrs 
pastāstīja, cik mīlīgs Ķeizars esot izskatījies, 
kāds laipnīgs vaigs Ķeizarienei esot bijis, 
kādus mīlīgus vārdus abi esot runājuši, cik 
priecīgi abi esot izskatījušies un t. pr. Kas visu 
to ievēro, kas Ķeizara nākšanas dēļ ietaisīts 
un sataisīts ticis, - kas pašu apsveicināšanu 
gaumā (?) liek, ar ko Ķeizari apsveicināti 
tikuši,- tas gan skaidri var manīt, cik sirsnīgi 
un vientiesīgi Vidzeme savu Ķeizari mīļo. Es 
tīšām saku: «Vidzeme». Proti, ne viena ļaužu 
kārta vien Ķeizariem uzgavilēja, bet visas 
ļaužu kārtas: muižnieki tikpat kā amatnieki, 
birģeri tikpat kā zemnieki, vācieši tiklab kā 
latvieši. Un kā tad latviešiem ar prieku nebūtu 
jāuzgavilē savam Ķeizaram? Vai Aleksanders 
II nav Aleksandera I brāļa dēls? Vai zem 
Aleksandera I valdīšanas latvieši no dzimtiem 
ļaudīm nepalika par brīvniekiem? Toreiz, 
kad dzimtbūšana vēl visā plašā Krievzemē 
valdīja, toreiz jau Aleksanders I latviešus 
ar brīvestību žēloja. Un šis mūsu tagadējs 
sirdsmīļais, cienījams Ķeizars,  - viņš staigā 
Aleksandera I pēdās. Tūkstošreiz tūkstoši 
apakšnieki viņam uzgavilē, - viņam, kas visu 
krievu tautai to pašu žēlastību parādīja, ar ko 
Aleksanders I. latviešus un igauņus žēloja. 
Vai katram cilvēkam, kam sirds vietā nav 
ledus gabals, no sirds dibena par tādu Ķeizari 
nejāpriecājas? Aleksanders II krievu tautu 
atsvabinājis. Aleksandram II ir žēlīga sirds. 
Aleksanders III arī par mums vidzemniekiem 
gādās kā tēvs par saviem bērniem. Un tāpēc 
lai pateicam Dievam, kas mums tādu Ķeizari 
devis. Tāpēc lai kalpojam tādam Ķeizarim ar 
sirds uzticību. Tāpēc lai mīļojam tādu Ķeizari 
it kā tēvu un apgādnieku. Tiešām Vidzeme, 

tu pareizi esi darījuse. Koksnese tiklab kā 
Turaide, Krimulde tikpat kā un skaidru liecību 
dodama, ka tava sirds deg mīlestības un 
pateicības liesmā pret savu mīļu Ķeizari!

[…]
No Spāres muižas uz Ķempes muižu pa 

taisnu ceļu var tikt. Braucējiem ceļš gan 
neder, bet jātniekam diezgan labs. Pa šo ceļu 
jājot, vecu Dieva namu esmu redzējis, ko par 
Ignācius baznīciņu (Ignācius kapele) sauc. 
Agrāk Siguldas mācītājs še Dieva vārdus 
turējis. Bet tagad šī baznīciņa stāv tukša. 
Bet ak tavu nabagu mājiņu! Manim daudz 
saimnieki zināmi, kuriem godīgāki dzīvokļi, 
nekā šī ēciņa, kas agrāk par lūgšanas namu 
bija. Tur vairāk nav kā viena istaba un (..) 
gauži zema. Es gan mūžam nebūtu domājis, 
ka šī ēka citkārt par baznīciņu bijuse, ja manim 
to nebūtu sacījuši. 

Šo pazemīgu mājiņu aplūkojis, aizjāju uz 
Ķempes muižu. Še mana sirds gauži priecājās. 
Proti Ķempes muižā ir maza, bet jauka mūru 
baznīciņa, kur nupat smuidrs tornis tiek 
uscelts. Tā pati draudzīte, kas agrāk Ignācius 
lūgšanas namā salasījās, - tā pate draudzīte 
sevim šo staltu Dieva namu uzbūvējuse. 
Vecos laikos ļautiņi ar tādu nieka būdiņu bij 
pilnā mierā. Nu viņi sevim mūru baznīcu 
gādājuši ar torni. Vai par to nejāpriecājas? Vai 
mīļiem ķempeniešiem par to nepienākas slava 
un gods? 

Šī jaunā baznīciņa latviešu tautai sludina: 
Tauta mīļā, tec uz priekšu! Vecā Ignacius 
baznīciņa iezīmē veco Vidzemi, bez gaismas 
un bez prieka. Jauna baznīciņa iezīmē jauno 
Vidzemi, cerības un gaismas pilnu. Izstiepies, 
izstiepies, mīļa Latvju tauta! Pārvērties tāpat, 
kā vecā Ignācius būdiņa par staltu torņainu 

baznīcu pārvērtusēs! Atmetiet savējās māņu 
ticības un veco ierašu tumsību! Izstiepies 
pēc jaunu gala mērķi! Izstiepies pēc jaunu 
apgaismotu dzīvošanu! Uz priekšu! Tec uz 
priekšu!

1880. gada 5. janvārī Mājas Viesis publicē 
vēl kādu vēsti, kas Līgates papīrfabrikas 
strādniekus satuvina un sasaista ar Viņa 
Ķeizarisko Majestāti.

Pateicība. Ķeizara Majestāte ir izsacījis 
pateicību par padevības jūtu izteikšanu Daibas 
pagastam un 15 pagastiem Kurzemē, kā arī 
Igauņu sabiedrībai “Koit” Vīlandē un Līgates 
papīŗu fabrikas strādniekiem.

Es tur izlasījos krustu šķērsām, bet man tā 
arī nav izdevies saprast, kas īsti bija noticis. 
Varbūt vēlāk nāks gaismā. Tāpat pilnīgi 
neizprotama ir ziņa, kas 1882. gada 17. 
februārī ievietota laikrakstā Balss, Nr. 7. 

Visjaunākās ziņas
Valmierā, 14. februārī. Startu skolotājs 

Cirīts un Līgates skolotājs Bērziņš 13. februārī 
pulksten 7 vakarā no cietuma atsvabināti. 

Iemesls nezināms. 
Ne pirms, ne pēc vairāk nekas nav rakstīts, 

t.i., man nav izdevies atrast. Jāsaka tāpat, 
kā mūsdienās advokāti atbild televīzijas 
žurnālistiem: “Bez komentāriem!”

Mūsu šīsdienas pārskata noslēgumā vēl 
aplūkosim vienu briesmīgu notikumu Līgatnes 
papīrfabrikā un izzināsim, cik milzīgu un 
neviltotu cieņu bija izpelnījies Ķempju 
baznīcas mācītājs R. Girgensona tēvs.

Laikraksts Balss 1884. gada 18. janvārī 
ziņo.

Ugunsgrēki. Nesen atpakaļ nodega 
Līgates papīrfabrika, piederīga “Rīgas akciju 
papīrfabrikas” sabiedrībai. 9. janvāra rītā nu 
arī nodega minētās sabiedrības otra fabrika, 
proti Juglas papīrfabrika. Uguns ap pulksten 
7 izcēlusies bēniņos, kur uzglabāja papīra 
atliekas u. c. tādas lietas un tur nevienam 
nebijis darīšanu. 

Par nodegušām «Līgates» un «Juglas» 
papīrfabrikām vēl būtu pieminams, ka pirmā 
fabrika bij apdrošināta par 300 000 rbļ., no kuras 
summas ¼ daļa krītot uz pašapdrošināšanos 
daļu, turpretim atliekošie 225 000 rbļ. līdzīgās 
daļās us II. Krievu, Pēterburgas un Ziemeļa 
ugunsbiedrībām. Skāde sniedzoties uz 150 
000 r. -- «Juglas» fabrika bijusi apdrošināta par 
200 000 r., pa daļai «Jakorā» (?), Pēterburgas 
un Varšavas biedrības un arī te ½ krītot uz 
pašapdrošinātajiem. Skāde Juglas fabrikā līdz 
140 000 rbļ. 

Tajā pašā dienā iznākušās Latviešu Avīzes 
iepriekš lasīto papildina: 

Līgates papīra fabrikā naktī uz 6. janvāri 
lupatu bēniņos ap pulksten 11iem uguns 
izcēlusies, kas ātri vien aprijusi īsteno 
fabrikas namu, tā ka papīra taisīšana nu 
pilnīgi apstājusies. Fabriku steigšus vien atkal 
gribot uzcelt. Divi cilvēki diemžēl, caur pašu 
neuzmanību, aizgājuši bojā. 

Jau pēc trim gadiem Mājas Viesis nāk 
klajā ar pavisam pozitīvu Līgatnes notikumu 
redzējumu.   (Nr.46 (14.11.1887)

Līgates papīra fabrika nopirkuse pie 
Paltemales būvējamās dzelzceļa stancijas 
10 pūrvietas zemes, par ko aizmaksājuse 
īpašniekam, Čaules mājas gruntniekam, 2 
200 rbļ. - Daudziņa, ka fabrikas direkcija 
nodomājuse no stanzijas līdz fabrikai, kas 
no stanzijas atrodās kādas 4 verstes tāļu 
dziļā gravā, taisīt dzelzceļa sliedes, lai pilnus 
vagonu lādiņus varētu bez pārkravāšanas vest 
taisni uz fabriku un atpakaļ. 

Pēdējos gados šī fabrika stipri uzplaukuse. 
Skaidrais, tīrais Līgates upes ūdens dod 
iespēju papīrus izgatavot ļoti baltus. Līgates 
fabrikas papīri, kas pazīstami zem “Rigaer 
Actien Papinfabrik” nosaukuma, arī pašas 
prastākās zortes ir itin baltas, kamēr citās 
fabrikās lētās zortes ir pelēkas, dzeltenas. No 
pēdējā ugunsgrēka 1883. gadā, kur nodega 
galvenākā fabrikas ēka un liela strādnieku 

māja, šī fabrika dabūjuse jo dižu izskatu. 
Nevien paša fabrika iekšā un no ārienas ir diža 
ēka ar visām jaunlaiku konstrukcijas mašīnām 
un citu jo lielisku jaunlaiku ietaisi, bet 
ievērojamas jaunas strādnieku mājas. Agrāk 
strādnieki dzīvoja tumšos, zemos mājokļos 
saspiesti pa divi trīs famīlijām istabā. Šo 
vasaru uzcēla lielu četrstāvu kantora namu3  
un direktora dzīvokli, kas pilnīgi var blakus 
stāties Rīgas greznākajiem namiem. Cerams, 
ka jaunais dzelzceļš šai fabrikai palīdzēs 
uzplaukt jo lielākā mērā.

Un nobeigumā raksts no laikraksta Balss 
1891. gada 16. oktobra numura. Domāju, ka 
šis raksts ir īsta pērle tiem, kas interesējas par 
vēsturi. Var uzzināt tā laika faktus un detaļas, 
kas ir garda ēsma iztēlei.

No Siguldas. 
Bargais ziemelis jau trokšņo kalnos un 

lejās; mežs drūmi šņāc, it kā nopūsdamies par 
savu likteni: tam jāšķiras no sava greznuma, 
jo ziemelis jau pamazām viņa lapas vienu 
pēc otras zemē birdina. Bēdīgas jūtas mūs 
pārņem, staigājot pa citkārt jaukāku dabu. 
Bet ziemelis ar savu drūmu šņākšanu mums 
siguldiešiem vēl dziļāku iespaidu dara, tāpēc 
ka ar viņa atnākšanu mēs zaudējām ne vien 
dabas jaukumu, bet arī savu draudzes ganu 
un mācītāju - mīļoto Girgensona tēvu. Mūs 
nejauši pārtrauca tā bēdu vēsts, ka mūsu 
mācītājs R. Girgensona tēvs ir aizgājis uz 
mūžīgu dusu. Viņš pēc neilgas slimības ar 
plaušu karsoni nomira 25. septembrī š. g. 

R. Girgensona tēvs ir dzimis 1825. gada 
17. jūlijā; 34 gadus viņš ir bijis Siguldas 
Ķempu draudzei par taisnā ceļa rādītāju uz 
patieso laimi. Viņš tapa cienīts un mīļots, 
un sēras asaras daudziem par vaigiem ritēja, 
kad bēdu vēsts izpaudās: viņš miris. Ka viņš 
bij mīlestību pie savas draudzes mantojis, 
to apliecināja arī milzīgais ļaužu daudzums, 
kurš bij sapulcējies trešdienā, 2. oktobrī uz 
viņa paglabāšanu. Svētdien, 29. septembrī 
viņa līķi noveda uz Siguldas baznīcu, kur 
tas uz katafalka altāra priekšā, apņemts no 
lauru un palmu kokiem, palika līdz trešdienai. 
Baznīcā izvadīšanas dievkalpošana sākās 
pulksten 1 pēc pusd. Baznīca bij pildīt pildīta 
ļaudīm, tā ka daudziem bij ārpusē jāpaliek. 
Līķa sprediķi sacīja mācītājs Braunšveiga 
kgs. Bez tam citi mācītāji runāja gan latviski, 
gan vāciski. Bija sapulcējušies arī vairāki 
dziedātāju kori. Baznīcā dziedāja Siguldas 
jaukts koris un vīru koris, kurš pastāvēja pa 
lielākai daļai no vienīgiem skolotājiem zem 
Lindes kga vadības, un Nurmišu jaukts koris 
zem Turauska kga vadības. Pēc pabeigtas 
dievkalpošanas baznīcā, bēru gājiens virzījās 
uz kapsētu. Ceļš no baznīcas līdz kapsētai. 
kādas 1½ verstes gaŗš, bij nosprausts pa abām 
pusēm ar eglītēm un apkaisīti skujām. Pavisam 
bija celti 3 goda vārti. Mīļoto Girgensona tēvu 
nešus aiznesa uz kapsētu. Katra pagasta ļaudis 
savu zināmu gabalu, un pagasta vecākie to 
nolaida «tur dziļi, tur tumšā kapiņā». Bēru 
gājienu pie kapsētas saņēma Līgates fabrikas 
skolas skolnieki ar vairākbalsīgu korāli, un 
kapsētā Līgates jaukts koris zem Gūtmaņa 
kga vadības. Pie kapa vairāk mācītāji runāja 
gan latviešu, gan vācu valodās.

Tika arī sēras dziesmiņas skandinātas 
no Ķempu, Paltemales, tā arī jau no augšā 
minētiem koriem. 

Tā nemanot saulīte bij nogājusi un krēsla jau 
pienākusi. Pār aizgājušā Girgensona tēva līķi 
smilšu kopiņa pacēlās, pušķota daudz jaukiem 
pateicības vaiņagiem. 

Vai saskaitījāt, cik daudz koru piedalījās 
Girgensona tēva izvadīšanā?

Turpinājums sekos
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Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2

Rigische Anzeigen, Nr. 50 (14.12.1803.) 
Pirmā publikācija ar vārdu: Paltemal

Rigasche Stadtblätter, Nr. 3 (15.01.1824) 

Rigasche Stadtblätter, Nr. 3 (15.01.1824.) 
Pirmais raksts par Līgati

Līgatnes krogs un klubs pirms kara. Foto no Rasmas Vanagas kolekcijas

1936. g. 15. maijs (Baltā ēka – krogs pie kluba). 
Skats no Spriņģukalna. No Rasmas Vanagas kolekcijas

Mājas Viesis, Nr. 1 (05.01.1880.)

Paraksts rakstam Mājas Viesī Nr. 34 (20.08.1862.) Uzvārda vietā - zīmējums.

Mājas Viesis, Nr. 34 (20.08.1862.)

1Sensenos laikos Rīgas-Cēsu ceļš gāja pāri 
Rīgaskalnam, garām tagadējam kultūras namam 
pa Spriņģu kalnu augšā un pa tagadējo Cēsu ielu 
prom uz Cēsīm. Klubs bija īsāks nekā tagadējais 
kultūras nams un cieši pie tā bija hronoloģijā 
pieminētais Līgates krogs. Rasma Vanaga savos 
vēstures liecību krājumos atrada divas fotogrāfijas, 
kurās abas pieminētās ēkas var labi redzēt. Bijušā 
Līgates kroga vietā tagad ir apaļā strūklaka,  kam 
arī interesanta vēsture. To uzdeva izveidot direktors 
Leonards Volgins 1958. gadā, kad papīrfabrikā 
svinēja 100.  gadadienu kopš pirmās papīrmašīnas 
uzstādīšanas.

2 Tas noteikti būs bijis īslaicīgs koka konstrukcijas 
tilts, ko pēc tam nojauca. Tagadējo tiltu atklāja 
1937. gada 23. jūlijā.

3 Četrstāvu kantora nams iznāk tad, ja pieskaita 
klāt pagrabstāvu, kas ir identisks augšstāviem. 
Padomju laikā tur bija daļa no arhīva un civilās 
aizsardzības štābs. Ceturtais stāvs tika uzbūvēts 
krietni vēlāk - pagājušā gadsimta piecdesmitajos 
gados. Rezumēsim: tagad fabrikas kantorim ir 5 
stāvi - 4 virs zemes un viens zem zemes.

Iepriekšējā turpinājumā mēs detalizēti 
stāstījām par Paltemales vecākā A. Lindiņ 
kunga plašo diskusiju ar “kādu paltemalieti 
vairāk vārdā” par virpuļviesuļa nopostītās 
un atjaunojamās Ķempju baznīcas turpmāko 
atrašanās vietu. Šie notikumi risinājās 1875. 
gadā.

Interesējoties par šo tematu, man 
“uzrakušies” vēl daudzi un dažādi raksti, par 
ko daudziem tagadējā Līgatnē dzīvojošajiem 
līdz šim nebija ne nojausmas. Un tāpēc 
turpināsim visnotaļ interesanto klejošanu 
pa LNB Digitālās bibliotēkas gotiskās 
ortogrāfijas brikšņiem un džungļiem. Protams, 
ka bibliotēkas krājumi aizvien papildinās, un 
ar laiku kļūs zināmas aizvien jaunas un jaunas 
Latvijas vēstures detaļas.

Pagaidām izskatās, ka pati senākā 
publikācija par Līgatni, nelietojot pašu 
Līgates vārdu, tikusi ievietota laikraksta 
Rigische Anzeigen 1803. gada 14. decembra 
numurā rubrikā „Lietas, kas ir pārdošanā“. 
Cita starpā tur minēts, ka Siguldas draudzes 
Paltemales muižā pārdošanā ir labi dedzināti 
ķieģeļi, kas maksā 5 Alberta dālderus par 1 
000 ķieģeļiem, un ļoti labi dedzināti jumta 
dakstiņi, kas maksā 9 Alberta dālderus par 1 
000 dakstiņiem. Publicējam šī raksta attēlu. 

Par pašu vecāko rakstu, kur izdevies atrast 
tieši Līgates vārdu, šobrīd varam uzskatīt 
Rigasche Stadtblätter, Nr. 3 1824. gada 15. 
janvārī, bet pieminekli šim notikumam celt 
gan nevajadzētu. Kaut tāpēc vien, ka 1817. 
gada 12. un 19. martā un 9. aprīlī laikraksts 
Rigische Anzeigen lietoja tādu neparastu 
vārdu Ligatzschen. Tā teikt: viss plūst, viss 
mainās!

Atgādināsim, ka mēs runājām par periodiku, 
t. i. laikrakstiem un žurnāliem. Bet, lai skaidrība 
būtu vēl skaidrāka, palasīsim, ko par Līgatnes 
vārda izcelsmi raksta Līgatnes vēstures 
vislabākā pārzinātāja Rasma Vanaga:

Līgates vārds sastopams zviedru laika 
dokumentos 17. gs. pirmajā pusē. Tā saucās 
kādas mājas Siguldas pilsnovada latviešu 
vakā, un tāds nosaukums ir arī krogum, kas 
atrodas Līgates kroga vietā pie Rīgas-Cēsu 
ceļa Līgates upītes krastā1.   Zviedru 1688. 
gada kartē tas nosaukts par Ligast Krogh. 
Šāds nosaukums figurē vēl kādos dokumentos, 
bet vaku grāmatās, kā arī vēlāk gan upe, gan 
dzirnavas un fabrika nes Līgates vārdu. Tikai 
ap 30. gadu beigām un vēlāk Līgatne “izspiež” 
Līgates vārdu. (..) Līgates upīte pirmo reizi 
minēta 1630. gada arklu revīzijā. Turpat 
minēts arī krogs Lygat. Nosaukums Līgatne 

(Ligate) varbūt ir cēlies no Līgatnes upes 
nosaukuma, kas iztek no līganajiem Nītaures 
purvājiem. Pēc Hupela ziņām upīte iztekot no 
Līgates ezera. 

Kā mēs visi labi zinām, 1818. gadā 
Kurzemē un Vidzemē tika pasludināta 
dzimtbūšanas atcelšana – agrāk nekā cituviet 
Krievijas impērijā. Un šajā sakarā uzskrēju 
virsū kādam pavisam negaidītam faktam, ko 
izlasīju laikraksta Pēdējā Brīdī 1936. gada 
31. janvāra numurā. Te publicēts aizraujošs 
vēstījums ar virsrakstu: “Lietuvas karaļa 
Mindauga privilēģiju grāmata Rīgai.” Es to 
pacitēšu mazliet vairāk, nekā pats sākumā biju 
iecerējis. 

Sirmā senatne aiz saviem miglas plīvuriem 
slēpj mūsu tautas nemitīgās cīņas pret 
ienācējiem. Cik šī cīņa ir bijusi stipra, tepat 
sirmajā Rīgā tas atklājas, kad sākam cilāt 
vecos un apputējušos dokumentu blāķus 
arhīvos.

Šāds arhīvs, kas dod iespēju pacelt senatnes 
miglas plīvurus, atrodas arī Rīgas pilsētas 
Izglītības valdes pārziņā. Tajā ir daudzi, visai 
interesanti, vēsturiski dokumenti par karaļu 
un ķeizaru dāvātām privilēģijām Rīgai, visi 
rātes dokumenti, kuros ļoti daudz runāts 
arī par latviešiem, un vēl daudzi citi raksti. 
Rīga sirmajā senatnē bija stiprs vācietības 
cietoksnis. Latviešiem vienu laiku, nebija brīv 
dzīvot pilsētā, nemaz nerunājot par īpašumu 
iegūšanu. Ar lielu neatlaidību pamazām 
latvieši tomēr iespiedās Rīgā un drupināja 
stipro vācietības klinti.

Sevišķi aktīva šāda spiešanās Rīgā notika 18. 
gadu simteņa pirmajā pusē, kad dzimtbūšanas 
slogs spieda latviešus vissmagāk.

Ienācējus rāte reģistrēja sevišķās grāmatās, 
izsniedzot tiem „darba zīmes”, kas tiem deva 
tiesības dzīvot un strādāt Rīgā.

Un šī raksta turpinājumā ir pieminētais 
brīnišķīgais fakts, ko varam uzskatīt par vienu 
no senākajām liecībām par Līgatni. Tāpēc 
tālāk ir vērts lasīt sevišķi uzmanīgi, jo tieši te 
minēts tāds notikums, par kuru līdz šim nekas 
nebija dzirdēts.

Turīgākie latvieši atpirkušies no 
dzimtbūšanas. 

Arhīvā atrodas vienas šādas “brīvlaišanas 
grāmatas” noraksts. To izdevis barons Peters 
fon Boije 12. augustā, 1783. gadā savam 
dzimtcilvēkam, Līgates krodziniekam Pēterim 
un viņa dēlam Jānim, kuri atpirkušies no 
dzimtbūšanas. 

Tātad paturiet prātā: 1783. gada 12. augusts. 
Tas Līgatnei ir viens varen svarīgs datums, jo 
dzimtcilvēks – Līgates krodzinieks Pēteris un 
viņa dēls Jānis kļuva par brīviem cilvēkiem. 
35 gadus pirms oficiālās dzimtbūšanas 
atcelšanas. Uzvārdu, protams, viņiem vēl 
nebija…

Par latviešu bēdīgo stāvokli tajos gados 
vairāk lasāms Vikipēdijā: 

Pēc Vidzemes un Igaunijas provinču 
nonākšanas Krievijas pakļautībā, zemnieku 
stāvoklis tajās krasi pasliktinājās. 1739. 
gadā pieņemtajā Rozena deklarācijā bija 
noteikts, ka zemnieki ir īpašums, tātad var tikt 
pirkti, pārdoti un dāvināti, dzimtkungam ir 
neierobežotas tiesības zemnieku sodīt un lemt 
par viņa dzīvību un nāvi. Dzimtkungs varēja 

palielināt klaušas pēc saviem ieskatiem un arī 
brīvi rīkoties ar zemnieka kustamo mantu.

No mācību grāmatām varam uzzināt, ka 
procesi, kas saistījās ar zemnieku brīvlaišanu 
Krievijas impērijas Baltijas guberņās, sākās jau 
ar 19. gadsimta pirmajiem gadiem, pieņemot 
jaunus zemnieku likumus. Visagrāk tas notika 
Igaunijas guberņā - 1816. gadā. 1817. gadā 
tika pieņemts lēmums par dzimtbūšanas 
atcelšanu Kurzemē, kas gan tika izsludināts 
pēc gada - 1818. gada 30. augustā; Vidzemē 
brīvlaišana notika ar lēmumu, kas pieņemts 
1819. gada 26. martā, bet to pasludināja 1820. 
gada sākumā.

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas 
Vēstnesī Nr. 3, kas iznāca 1939. gada 5. 
janvārī, tika rakstīts: 

Tā kā Kurzemes zemnieku (brīvlaišanas) 
likumus izsludināja 1818. g. 30. augustā, tad 
arī visā Kurzemē un Zemgalē jaunajām, uz 
valsts likumu pamata radītām pagasta tiesām, 
bija jāatklāj darbība vēlākais līdz 1819. g. 
augusta beigām.

Bet šis fakts ir arī iekalts akmenī - Jelgavas 
pils Dienvidu vārtu ailē blakus jau esošajai 
piemiņas atzīmei par pils pamatakmens 
ielikšanu 1738. gadā ir piemiņas plāksne ar 
uzrakstu: «1818. gada 30. augustā Krievijas 
imperators Aleksandrs I Jelgavas pilī izsludina 
Kurzemes zemnieku brīvlaišanas likumu.»

Kad es visu šo te izlasu un pārdomāju, tad 
esmu patiesā pārsteigumā un šokā. Vai tiešām 
ir tā, ka tikai 200 gadu pagājuši kopš tā laika, 
kad latviešiem dzimtbūšanu noņēma? Kad 
brīvlaišanu deva? Un vēl mazāk, kad uzvārdus 
sāka piešķirt?

Un pēc apaļiem simt gadiem latvieši tika 
pie savas valsts! Tas ir apbrīnojami, ka 
latviešu tauta tik sparīgi piecēlusies kājās! Ka 
tagad mēs esam vienā līmenī ar dižajām un 
senajām tautām, ka mums ir pārstāvji ANO, 
esam dalībvalsts Eiropas Savienībā un NATO, 
mums ir olimpiskie čempioni, pasaules klases 
operzvaigznes un vēl daudz kas cits. Jāsāk 
domāt par to, vai mēs pareizi darām, šovasar 
nesvinot savas brīvlaišanas 200. gadadienu? 
Par to taču jāpadomā… Rīt zvanīšu Dainim 
Īvānam…

Ja kāds vaimanā par šīs dienas grūto dzīvi, 
tam derētu iesēties laika mašīnā, aizbraukt 
200 gadus atpakaļvirzienā un uz savu 
tagadējo dzīvi paskatīties no dzimtcilvēka 
redzespunkta. Toreizējais latviešu zemnieks, 
raugoties uz mūsu apstākļiem tagad, neticīgā 
pārsteigumā čukstētu: “Laimīgie! Viņi ir 
nonākuši paradīzē!”

Kad visu šo esam pārdomājuši, vieglāk 
saprotams raksts, ko 1862. gada 20. augustā 
laikrakstā Mājas Viesis, Nr. 34 publicējis kāds 
mums nezināms, bet ļoti asprātīgs žurnālists. 

Mani uzjautrināja, piemēram, šāds viņa 
teikums: “Ja lasītājiem neriebj, tad še kādas 
lietas stāstīšu, ko pa ceļu esmu redzējis 
un iedzīvojis.” Vai atkal tāds: “Vai katram 
cilvēkam, kam sirds vietā nav ledus gabals, no 
sirds dibena par tādu Ķeizari nejāpriecājas?” 
Iedomājieties tikai – no sirds dibena!

Un arī paraksts ir tāda kā delverēšanās - 
no poligrāfijas zvaigznītēm izveidots kociņš. 
Es skaidri zinu, ka tādu nav viegli izveidot. 
Apskatieties ilustrācijās!

No raksta varam uzzināt ne tikai par 
Krievijas ķeizara Aleksandra II viesošanos 
Siguldā 1862. gadā, bet īpaši svarīgi tas, kas 
viss stāstījums faktiski ir milzīgā sajūsma, 
ka dzimtbūšana ir atcelta! Un tā pati sajūsma 
turpinās tajā raksta daļā, kur stāstīts par 
ciemošanos Ķempjos. 

Uz Turaidi!
Šo vakaru Dievs manim vēlēja vaļas 

brīdi, tā ka veselu nedēļu apkārt reizojot 
kādu tēvzemītes gabalu varēju apstaigāt. Par 
galamērķi sevim Siguldu, Turaidi un Krimuldi 
biju licis. Ceļš mani vadīja gar Smilteni - Cēsīm 
- Drabešiem - Spāresmuižu - Ķempesmuižu 
- Līgati un Turaidi. Jaukā vasaras laikā caur 
Vidzemi reizojot skaidri var manīt, kāda mūsu 
tēvzeme auglīga un skaista. Ja lasītājiem 
neriebj, tad še kādas lietas stāstīšu, ko pa ceļu 
esmu redzējis un iedzīvojis.

Kādas nedēļas atpakaļ Ķeizars ar Ķeizarieni 
Krimuldi, Siguldu un Turaidi bija apmeklējuši. 
Vēl tos goda vārtus tiku redzējis, ko Sigulda, 
Krimulde un Turaide mīļam Ķeizaram bij 
uztaisījuši. Vēl pa to tiltu tiku staigājis, 
ko īpaši tādēļ bij taisījuši, lai Ķeizaram ar 

prāmi pa Gauju nebūtu jābrauc2.  Ikkatrs 
vidzemnieks zin, cik stāvi tur tie ceļi, īpaši 
pa Krimuldes kalnu. Bet te manim bij ko 
brīnīties. Ceļš pret kalnu zināms gan nebija 
līdzens, bet tik gudri pārtaisīts ar līkumiem 
un caur lielām izrakšanām, ka gan drīz 
rikšos varēja laist. Zināms - viss Ķeizariem 
par godu. Ar dažu cilvēku tiku runājis, kas 
Ķeizari nupat bija redzējis. Ar prieku katrs 
pastāstīja, cik mīlīgs Ķeizars esot izskatījies, 
kāds laipnīgs vaigs Ķeizarienei esot bijis, 
kādus mīlīgus vārdus abi esot runājuši, cik 
priecīgi abi esot izskatījušies un t. pr. Kas visu 
to ievēro, kas Ķeizara nākšanas dēļ ietaisīts 
un sataisīts ticis, - kas pašu apsveicināšanu 
gaumā (?) liek, ar ko Ķeizari apsveicināti 
tikuši,- tas gan skaidri var manīt, cik sirsnīgi 
un vientiesīgi Vidzeme savu Ķeizari mīļo. Es 
tīšām saku: «Vidzeme». Proti, ne viena ļaužu 
kārta vien Ķeizariem uzgavilēja, bet visas 
ļaužu kārtas: muižnieki tikpat kā amatnieki, 
birģeri tikpat kā zemnieki, vācieši tiklab kā 
latvieši. Un kā tad latviešiem ar prieku nebūtu 
jāuzgavilē savam Ķeizaram? Vai Aleksanders 
II nav Aleksandera I brāļa dēls? Vai zem 
Aleksandera I valdīšanas latvieši no dzimtiem 
ļaudīm nepalika par brīvniekiem? Toreiz, 
kad dzimtbūšana vēl visā plašā Krievzemē 
valdīja, toreiz jau Aleksanders I latviešus 
ar brīvestību žēloja. Un šis mūsu tagadējs 
sirdsmīļais, cienījams Ķeizars,  - viņš staigā 
Aleksandera I pēdās. Tūkstošreiz tūkstoši 
apakšnieki viņam uzgavilē, - viņam, kas visu 
krievu tautai to pašu žēlastību parādīja, ar ko 
Aleksanders I. latviešus un igauņus žēloja. 
Vai katram cilvēkam, kam sirds vietā nav 
ledus gabals, no sirds dibena par tādu Ķeizari 
nejāpriecājas? Aleksanders II krievu tautu 
atsvabinājis. Aleksandram II ir žēlīga sirds. 
Aleksanders III arī par mums vidzemniekiem 
gādās kā tēvs par saviem bērniem. Un tāpēc 
lai pateicam Dievam, kas mums tādu Ķeizari 
devis. Tāpēc lai kalpojam tādam Ķeizarim ar 
sirds uzticību. Tāpēc lai mīļojam tādu Ķeizari 
it kā tēvu un apgādnieku. Tiešām Vidzeme, 

tu pareizi esi darījuse. Koksnese tiklab kā 
Turaide, Krimulde tikpat kā un skaidru liecību 
dodama, ka tava sirds deg mīlestības un 
pateicības liesmā pret savu mīļu Ķeizari!

[…]
No Spāres muižas uz Ķempes muižu pa 

taisnu ceļu var tikt. Braucējiem ceļš gan 
neder, bet jātniekam diezgan labs. Pa šo ceļu 
jājot, vecu Dieva namu esmu redzējis, ko par 
Ignācius baznīciņu (Ignācius kapele) sauc. 
Agrāk Siguldas mācītājs še Dieva vārdus 
turējis. Bet tagad šī baznīciņa stāv tukša. 
Bet ak tavu nabagu mājiņu! Manim daudz 
saimnieki zināmi, kuriem godīgāki dzīvokļi, 
nekā šī ēciņa, kas agrāk par lūgšanas namu 
bija. Tur vairāk nav kā viena istaba un (..) 
gauži zema. Es gan mūžam nebūtu domājis, 
ka šī ēka citkārt par baznīciņu bijuse, ja manim 
to nebūtu sacījuši. 

Šo pazemīgu mājiņu aplūkojis, aizjāju uz 
Ķempes muižu. Še mana sirds gauži priecājās. 
Proti Ķempes muižā ir maza, bet jauka mūru 
baznīciņa, kur nupat smuidrs tornis tiek 
uscelts. Tā pati draudzīte, kas agrāk Ignācius 
lūgšanas namā salasījās, - tā pate draudzīte 
sevim šo staltu Dieva namu uzbūvējuse. 
Vecos laikos ļautiņi ar tādu nieka būdiņu bij 
pilnā mierā. Nu viņi sevim mūru baznīcu 
gādājuši ar torni. Vai par to nejāpriecājas? Vai 
mīļiem ķempeniešiem par to nepienākas slava 
un gods? 

Šī jaunā baznīciņa latviešu tautai sludina: 
Tauta mīļā, tec uz priekšu! Vecā Ignacius 
baznīciņa iezīmē veco Vidzemi, bez gaismas 
un bez prieka. Jauna baznīciņa iezīmē jauno 
Vidzemi, cerības un gaismas pilnu. Izstiepies, 
izstiepies, mīļa Latvju tauta! Pārvērties tāpat, 
kā vecā Ignācius būdiņa par staltu torņainu 

baznīcu pārvērtusēs! Atmetiet savējās māņu 
ticības un veco ierašu tumsību! Izstiepies 
pēc jaunu gala mērķi! Izstiepies pēc jaunu 
apgaismotu dzīvošanu! Uz priekšu! Tec uz 
priekšu!

1880. gada 5. janvārī Mājas Viesis publicē 
vēl kādu vēsti, kas Līgates papīrfabrikas 
strādniekus satuvina un sasaista ar Viņa 
Ķeizarisko Majestāti.

Pateicība. Ķeizara Majestāte ir izsacījis 
pateicību par padevības jūtu izteikšanu Daibas 
pagastam un 15 pagastiem Kurzemē, kā arī 
Igauņu sabiedrībai “Koit” Vīlandē un Līgates 
papīŗu fabrikas strādniekiem.

Es tur izlasījos krustu šķērsām, bet man tā 
arī nav izdevies saprast, kas īsti bija noticis. 
Varbūt vēlāk nāks gaismā. Tāpat pilnīgi 
neizprotama ir ziņa, kas 1882. gada 17. 
februārī ievietota laikrakstā Balss, Nr. 7. 

Visjaunākās ziņas
Valmierā, 14. februārī. Startu skolotājs 

Cirīts un Līgates skolotājs Bērziņš 13. februārī 
pulksten 7 vakarā no cietuma atsvabināti. 

Iemesls nezināms. 
Ne pirms, ne pēc vairāk nekas nav rakstīts, 

t.i., man nav izdevies atrast. Jāsaka tāpat, 
kā mūsdienās advokāti atbild televīzijas 
žurnālistiem: “Bez komentāriem!”

Mūsu šīsdienas pārskata noslēgumā vēl 
aplūkosim vienu briesmīgu notikumu Līgatnes 
papīrfabrikā un izzināsim, cik milzīgu un 
neviltotu cieņu bija izpelnījies Ķempju 
baznīcas mācītājs R. Girgensona tēvs.

Laikraksts Balss 1884. gada 18. janvārī 
ziņo.

Ugunsgrēki. Nesen atpakaļ nodega 
Līgates papīrfabrika, piederīga “Rīgas akciju 
papīrfabrikas” sabiedrībai. 9. janvāra rītā nu 
arī nodega minētās sabiedrības otra fabrika, 
proti Juglas papīrfabrika. Uguns ap pulksten 
7 izcēlusies bēniņos, kur uzglabāja papīra 
atliekas u. c. tādas lietas un tur nevienam 
nebijis darīšanu. 

Par nodegušām «Līgates» un «Juglas» 
papīrfabrikām vēl būtu pieminams, ka pirmā 
fabrika bij apdrošināta par 300 000 rbļ., no kuras 
summas ¼ daļa krītot uz pašapdrošināšanos 
daļu, turpretim atliekošie 225 000 rbļ. līdzīgās 
daļās us II. Krievu, Pēterburgas un Ziemeļa 
ugunsbiedrībām. Skāde sniedzoties uz 150 
000 r. -- «Juglas» fabrika bijusi apdrošināta par 
200 000 r., pa daļai «Jakorā» (?), Pēterburgas 
un Varšavas biedrības un arī te ½ krītot uz 
pašapdrošinātajiem. Skāde Juglas fabrikā līdz 
140 000 rbļ. 

Tajā pašā dienā iznākušās Latviešu Avīzes 
iepriekš lasīto papildina: 

Līgates papīra fabrikā naktī uz 6. janvāri 
lupatu bēniņos ap pulksten 11iem uguns 
izcēlusies, kas ātri vien aprijusi īsteno 
fabrikas namu, tā ka papīra taisīšana nu 
pilnīgi apstājusies. Fabriku steigšus vien atkal 
gribot uzcelt. Divi cilvēki diemžēl, caur pašu 
neuzmanību, aizgājuši bojā. 

Jau pēc trim gadiem Mājas Viesis nāk 
klajā ar pavisam pozitīvu Līgatnes notikumu 
redzējumu.   (Nr.46 (14.11.1887)

Līgates papīra fabrika nopirkuse pie 
Paltemales būvējamās dzelzceļa stancijas 
10 pūrvietas zemes, par ko aizmaksājuse 
īpašniekam, Čaules mājas gruntniekam, 2 
200 rbļ. - Daudziņa, ka fabrikas direkcija 
nodomājuse no stanzijas līdz fabrikai, kas 
no stanzijas atrodās kādas 4 verstes tāļu 
dziļā gravā, taisīt dzelzceļa sliedes, lai pilnus 
vagonu lādiņus varētu bez pārkravāšanas vest 
taisni uz fabriku un atpakaļ. 

Pēdējos gados šī fabrika stipri uzplaukuse. 
Skaidrais, tīrais Līgates upes ūdens dod 
iespēju papīrus izgatavot ļoti baltus. Līgates 
fabrikas papīri, kas pazīstami zem “Rigaer 
Actien Papinfabrik” nosaukuma, arī pašas 
prastākās zortes ir itin baltas, kamēr citās 
fabrikās lētās zortes ir pelēkas, dzeltenas. No 
pēdējā ugunsgrēka 1883. gadā, kur nodega 
galvenākā fabrikas ēka un liela strādnieku 

māja, šī fabrika dabūjuse jo dižu izskatu. 
Nevien paša fabrika iekšā un no ārienas ir diža 
ēka ar visām jaunlaiku konstrukcijas mašīnām 
un citu jo lielisku jaunlaiku ietaisi, bet 
ievērojamas jaunas strādnieku mājas. Agrāk 
strādnieki dzīvoja tumšos, zemos mājokļos 
saspiesti pa divi trīs famīlijām istabā. Šo 
vasaru uzcēla lielu četrstāvu kantora namu3  
un direktora dzīvokli, kas pilnīgi var blakus 
stāties Rīgas greznākajiem namiem. Cerams, 
ka jaunais dzelzceļš šai fabrikai palīdzēs 
uzplaukt jo lielākā mērā.

Un nobeigumā raksts no laikraksta Balss 
1891. gada 16. oktobra numura. Domāju, ka 
šis raksts ir īsta pērle tiem, kas interesējas par 
vēsturi. Var uzzināt tā laika faktus un detaļas, 
kas ir garda ēsma iztēlei.

No Siguldas. 
Bargais ziemelis jau trokšņo kalnos un 

lejās; mežs drūmi šņāc, it kā nopūsdamies par 
savu likteni: tam jāšķiras no sava greznuma, 
jo ziemelis jau pamazām viņa lapas vienu 
pēc otras zemē birdina. Bēdīgas jūtas mūs 
pārņem, staigājot pa citkārt jaukāku dabu. 
Bet ziemelis ar savu drūmu šņākšanu mums 
siguldiešiem vēl dziļāku iespaidu dara, tāpēc 
ka ar viņa atnākšanu mēs zaudējām ne vien 
dabas jaukumu, bet arī savu draudzes ganu 
un mācītāju - mīļoto Girgensona tēvu. Mūs 
nejauši pārtrauca tā bēdu vēsts, ka mūsu 
mācītājs R. Girgensona tēvs ir aizgājis uz 
mūžīgu dusu. Viņš pēc neilgas slimības ar 
plaušu karsoni nomira 25. septembrī š. g. 

R. Girgensona tēvs ir dzimis 1825. gada 
17. jūlijā; 34 gadus viņš ir bijis Siguldas 
Ķempu draudzei par taisnā ceļa rādītāju uz 
patieso laimi. Viņš tapa cienīts un mīļots, 
un sēras asaras daudziem par vaigiem ritēja, 
kad bēdu vēsts izpaudās: viņš miris. Ka viņš 
bij mīlestību pie savas draudzes mantojis, 
to apliecināja arī milzīgais ļaužu daudzums, 
kurš bij sapulcējies trešdienā, 2. oktobrī uz 
viņa paglabāšanu. Svētdien, 29. septembrī 
viņa līķi noveda uz Siguldas baznīcu, kur 
tas uz katafalka altāra priekšā, apņemts no 
lauru un palmu kokiem, palika līdz trešdienai. 
Baznīcā izvadīšanas dievkalpošana sākās 
pulksten 1 pēc pusd. Baznīca bij pildīt pildīta 
ļaudīm, tā ka daudziem bij ārpusē jāpaliek. 
Līķa sprediķi sacīja mācītājs Braunšveiga 
kgs. Bez tam citi mācītāji runāja gan latviski, 
gan vāciski. Bija sapulcējušies arī vairāki 
dziedātāju kori. Baznīcā dziedāja Siguldas 
jaukts koris un vīru koris, kurš pastāvēja pa 
lielākai daļai no vienīgiem skolotājiem zem 
Lindes kga vadības, un Nurmišu jaukts koris 
zem Turauska kga vadības. Pēc pabeigtas 
dievkalpošanas baznīcā, bēru gājiens virzījās 
uz kapsētu. Ceļš no baznīcas līdz kapsētai. 
kādas 1½ verstes gaŗš, bij nosprausts pa abām 
pusēm ar eglītēm un apkaisīti skujām. Pavisam 
bija celti 3 goda vārti. Mīļoto Girgensona tēvu 
nešus aiznesa uz kapsētu. Katra pagasta ļaudis 
savu zināmu gabalu, un pagasta vecākie to 
nolaida «tur dziļi, tur tumšā kapiņā». Bēru 
gājienu pie kapsētas saņēma Līgates fabrikas 
skolas skolnieki ar vairākbalsīgu korāli, un 
kapsētā Līgates jaukts koris zem Gūtmaņa 
kga vadības. Pie kapa vairāk mācītāji runāja 
gan latviešu, gan vācu valodās.

Tika arī sēras dziesmiņas skandinātas 
no Ķempu, Paltemales, tā arī jau no augšā 
minētiem koriem. 

Tā nemanot saulīte bij nogājusi un krēsla jau 
pienākusi. Pār aizgājušā Girgensona tēva līķi 
smilšu kopiņa pacēlās, pušķota daudz jaukiem 
pateicības vaiņagiem. 

Vai saskaitījāt, cik daudz koru piedalījās 
Girgensona tēva izvadīšanā?

Turpinājums sekos



Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros Līgatnes novada 
vidusskolā notika karjeras plānošanas, 
darba pasaules un profesiju iepazīšanas, 
individuālo prasmju attīstīšanas nodarbības 
“Profesijas pielaikošana – radošās 
darbnīcas”.

Nodarbības vadīja “Mazās Brīnumzemes” 
komanda. To laikā saistošā formātā 
tehniskās laboratorijās un darbnīcās tika 
šķetināti dažādi karjeras izvēles jautājumi. 
3D darbnīcā attīstītas individuālās prasmes 
un talanti, atklātas iespējas, ko piedāvā 

radošās tehnoloģijas, un noskaidrots, kādas 
prasmes un iemaņas nepieciešams attīstīt, 
lai skolēni būtu konkurētspējīgi nākotnes 
profesiju tirgū.

Skolēni guva priekšstatu, kā tiek pieņemti 
lēmumi, cik daudz dažādu prasmju ir 
nepieciešamas ikvienam, lai izveidotu 
savu biznesu, kā arī uzzināja vairāk par 
pulciņu, profesionālo skolu un augstskolu 
piedāvātajām iespējām tehnisko prasmju 
apguvē un izaicinājumiem profesijas un 
karjeras izvēlē.

Praktiskā darbošanās veicināja plašāku 
izpratni par radošumu un stiprināja prasmi 
sadarboties, apzināja kompetences, 
kas būtiskas šodienas un nākotnes 
profesionāļiem.
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Profesiju pielaikošana 
Līgatnes novada vidusskolā

Ilga Gablika
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja

Sadarbība ar Eiropas brīvprātīgā darba 
jaunieti

 Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādē

Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā, 
25. martā, plkst. 15.00 Līgatnes kultūras namā 

ar izrādi “Austras grāmata” 
viesosies Blomes amatierteātris. 

Mēs dzīvojam brīvā 
Latvijā.
Par kādu cenu 

pirkta brīvība? Par 
asiņu, asaru un 
sāpju maksu!
Šis stāsts ir par 11 

gadīgu meiteni, 
kura, kopā ar māti 
1945. gadā no 
Raunas pagasta 
izsūtīta uz Sibīriju, 
atgriežas Latvijā, 
lai 1949. gadā tiktu 
izsūtīta otru reizi.
Atmiņas par ceļu 

- pilnu ar šausmām, 
nāvi un neziņu par 
ceļamērķi.
Atmiņas par dzīvi - 

cīņu par eksistenci, 
par graudu sauju, 
par kartupeļu mizu.
Atmiņas par laimi 

- balandu zupu, 
zābakiem kājās, 
ceļu uz Latviju.
To dienu atmiņas 

Austra Jurgena ir 
uzticējusi Blomes 
amatierteātrim. 
Izrāde veidota 
divās daļās. Teātra režisore ir Gita Skadiņa, kas sadarbojusies ar Nacionālā teātra 
aktieri un režisoru Valdi Lūriņu.
Izrādē izmantotas dokumentālas vēstures liecības un materiāli no Austras 

Jurgenas fotoarhīva.

Līgatnes skolēni “pielaiko profesijas” “Mazās brīnumzemes” organizētajās radošajās 
darbnīcās. Līgatnes novada vidusskolas skolotāju foto

Kopš pagājušā gada novembra mūsu 
bērnudārza bērni un pedagogi apgūst angļu 
valodu. Pateicoties “Erasmus+: Jaunatne 
darbībā” mobilitātes aktivitātei “Eiropas 
Brīvprātīgais darbs” un projektam “EVS 
4 sustainable life” (2017-2-LV02-KA135-
001675), jauniete Tamāra Thelidze no 
Gruzijas ir mūsu bērnudārzā un ik dienu 
mūsu vidū runā tikai angliski. Viņa labi 
saprotas ar bērniem, veido dialogu un arvien 
apjautājas „How are you?”*, uz ko bērni 
priecīgi atbild: „Good!”** Darbadienu 
pēcpusdienās Tamāra vada angļu valodas 
nodarbības bērniem, mācot jaunus vārdiņus, 
izteicienus, dziesmas. Brīvprātīgā darba 
noslēgumā ir iecerēts, ka bērnudārzam 
tiks atstāti dažādi uzskates materiāli angļu 
valodas apgūšanai. Arī Tamāra visu šo laiku 
mācās latviešu valodu kursos Siguldā kopā 
ar citiem brīvprātīgā darba jauniešiem. 
Mūsu skolotājas labprāt komunicē ar 
Tamāru, un ir krietni uzlabojušās pedagogu 
angļu valodas prasmes.

Valentīna dienas vakarā Tamāra aicināja 
visus darbiniekus uz Gruzijas kultūras 
vakaru, kurā pati gatavoja gruzīnu ēdienus. 
Baudījām hačapuri, baklažānu sacepumu 
ar valriekstiem, saldo augļu plovu un 
kopīgi mācījāmies gatavot hinkāļus. 
Pierakstījām arī ēdienu receptes, 
taču ir neliela problēma - Latvijā 
nevar iegādāties visas nepieciešamās 
specifiskās gruzīnu garšvielas. 

Tamāra atzīst, ka dažus produktus un to 
garšu var iegūt tikai Gruzijā. Vakara brīvo 
atmosfēru radīja jautras sarunas, pieredzes 
stāsti par brīvprātīgo darbu, ceļojumiem, 
pedagogu stāsti par pieredzes apmaiņas 
braucieniem ar Gruzijas sadraudzības 
partneriem. 

Tamāra ir apjautusi mūsu iestādes 
dienas ritmu, pagaršojusi latviešu ēdienus, 
iepazinusi tuvāko apkārtni un tradīcijas. 
Viņai ļoti patīk Līgatne, mūsu ziema, taču 
atzīst, ka ir nedaudz auksti, jo Gruzijā 
klimats tomēr ir siltāks. Brīvajā laikā 
Tamāra ceļo, dzied Līgatnes novada korī un 
plāno apmeklēt Latvijas simtgadei veltītos 
Dziesmu un Deju svētkus.

Esam priecīgi par iegūtu draugu un par to, 
ka var notikt abpusēja mācīšanās un jaunas 
pieredzes iegūšana. Turpināsim kopīgi 
darboties, un tad jau panākumi neizpaliks!

*Kā klājas?
** Labi

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas 
tapšanai nav uzskatāms par tās satura 
apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Silvija Rijniece
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķe

Koristi ieskandina 
Dziesmu svētkus Līgatnē

Tuvojoties XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētkiem, Līgatnes 
kultūras namā  31. martā plkst. 17.00 notiks 
vērienīgs koru mūzikas koncerts, kurā 
dziesmās vienosies astoņi kori, to vidū gan 
jauktie, gan vīru un sievu kori no Zaubes, 
Priekuļiem, Amatas, Jaunpiebalgas, 
Taurenes, Cēsīm, Līgatnes un Jelgavas. 

Koncerta galvenais uzdevums būs 
pārbaudīt katra kora gatavību Latvijas 

koru skatēm, kuras šogad ir ļoti būtiskas, 
jo tajās tiks noteikti tie kolektīvi, kuru 
dalībniekiem būs iespēja savas balsis 
skandināt arī Dziesmu svētku noslēguma 
koncertā Mažaparkā. Visi kori dziedās tieši 
tās trīs dziesmas, kuras tie būs izlozējuši un 
izvēlējušies dziedāt skatēs, kuras notiks jau 
pēc nedēļas - 7. aprīlī. Koncerta beigās visi 
kori kopā ieskandinās Līgatnes kultūras 
nama zāli ar kopdziesmām, radot jau tagad 
nelielu Dziesmu svētku sajūtu arī tepat 
Līgatnē.

Mārcis Katajs
Jauktā kora “Līgatne” diriģents

Lācēnu grupas bērni kopā ar Tamāru lasa pasakas angliski. 
Initas Bērziņas foto
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Pasākumi Līgatnes novadā
Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Māmiņu klubs: floristikas nodarbība ar Dainu Birni.
Ieeja bez maksas.

14. martā 
plkst. 11.00 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4
Ģimeņu rīts “Brīnumpasaka”. 
Ieeja: 2 eiro no ģimenes.

17. martā 
plkst. 11.00 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4
Donoru diena

19. martā  
plkst. 10.00-13.00 

Pie Ratnieku ezera
Māmiņu klubs: Zemes dienas pikniks pie Ratnieku ezera.

21. martā 
plkst. 11.00 

IZSTĀDES

1.- 25. martā Līgatnes bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Aktrises Olgas Dreģes 80 gadu jubilejai veltīta grāmatu izstāde

1.- 31. martā Līgatnes kultūras namā,Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Ineses Birģeles gleznu izstāde “Sajūtas”

1.- 31. martā Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Līgatnē
Dainas Liepiņas izstāde “Mandalas”

*Biļetes var iegādāties Līgatnes novada domes kasēs.
Sīkāka informācija www.ligatne.lv
Sekojiet informācijai: www.facebook.com/ligatnestakas/; www.draugiem.lv/ligatnesnovads/ 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Konditorejas meistarklase ar “Trīs Kūku” konditori Noru 
Bērtiņu. 
Ieeja: 4 eiro 

15. martā
 plkst. 16.00 

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Filma visai ģimenei “Paradīze 89”. 
Ieeja: 2 eiro.

17. martā 
plkst. 13.00

Līgatnes bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Lasītāju klubiņš. 
Ieeja bez maksas.

22. martā 
plkst. 17.00 

Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
Ceļā uz simtgades svētkiem: deju uzvedums “Māras zeme”. 
Ieeja: 4 eiro (ar Līgatniešu kartēm - 3 eiro)*

24. martā 
plkst. 18.00 

Līgatnes Dienas un interešu centrā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē 
Reiki meditācija.

25. martā 
plkst. 10.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Blomes SIA Teātra izrāde: Austra Jurgena. “Austras grāmata”. 
Ieeja: 3 eiro (ar Līgatniešu kartēm - 2 eiro)

25. martā 
plkst. 15.00 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4
Praktiskas nodarbības par veselīgu ēdienu. 
Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās tālr. 26403559.

26. martā 
plkst. 18.00 

Amatu mājā,  Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Māmiņu klubs: kulinārijas nodarbība ar Regīnu Sinkeviču. 
Ieeja bez maksas.

28. martā 
plkst. 11.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Ceļā uz simtgades svētkiem: koru koncerts. 
Ieeja: 2 eiro (ar Līgatniešu karti - 1.50 eiro)

31. martā 
plkst. 17.00 

Līgatnes Dienas un interešu centrā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Angļu valodas kursi pieaugušajiem (bez priekšzināšanām). 
Maksa: 4 eiro par nodarbību. 

14., 21., 28. martā 
plkst.17.00 

Augšlīgatnē un Līgatnē
Lieldienu pasākumi

1. aprīlī 

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Ciklā “Latvijas dziesminieki” tikšanās ar Ēriku Loku *

6. aprīlī 
plkst. 19.00 

“Satiec savu meistaru” - amatnieku meistardarbnīcas7. aprīlī 

Līgatnes dabas takās
Putnu diena

7. aprīlī 

Starpnovadu izteiksmīgas runas konkurss pirmsskolas vecuma 
bērniem

12. aprīlī

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Ivara Selecka dokumentālā filma “Turpinājums” 

14. aprīlī 
plkst. 12.00 

Līgatnes novada Sporta centrā pieejama slēpju noma 
d.d. 14.00-22.00, brīvd. 10.00-18.00.

Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Digitālās nedēļas pasākums. 
Ieeja bez maksas.

21. martā 
plkst. 13.00 

Ķempju ev. lut. baznīcā
Restaurēto vitrāžu atklāšana

2. aprīlī 
plkst. 12.00 
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

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

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2018. gada 18. aprīlī

IZSOLES
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē (atkārtotā) nekustamo 
īpašumu “Lejas Vēveri”, sastāvošu no dzīvojamās mājas  (kadastra apzīmējums 
42620010121001), saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 42620010121002) un 
zemes vienības (kadastra apzīmējums 42620010121). Nekustamā īpašuma sākuma 
cena EUR 9360,00. 
Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 10.00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta 
pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai 
izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 
līdz 15.00 (trešdienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2018. gada 9. aprīlim 
plkst. 16.00. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
sākuma cenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes 
sekretāres  Nītaures ielā, 6 Līgatnes pagastā un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā 
(www.ligatne.lv). Tālrunis uzziņām  29181845.

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu 
“Blodziņu mežs”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 42620060114 
ar kadastra apzīmējumu 42620060068). Īpašuma kopējā platība 1,7 ha, t.sk. 1,7 ha 
mežs. Mežaudžu kopējā krāja pēc meža inventarizācijas datiem  533 m3. Nekustamā 
īpašuma nosacītā cena EUR 13 800,00. 
Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 10.30 Līgatnes novada Līgatnes pagasta 
pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai 
izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 
līdz 15.00 (trešdienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2018. gada 9. aprīlim 
plkst. 16.00. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no 
nosacītās cenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes 
sekretāres  Nītaures ielā, 6 Līgatnes pagastā un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā 
(www.ligatne.lv). Tālrunis uzziņām  29181845.

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus –dzīvokļus:
Gaujas  ielā 18-10 Līgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 42119000505, ar nosacīto 
cenu - EUR 600,00;
Gaujas  ielā 14-13, Līgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 42119000501, ar nosacīto 
cenu - EUR 700,00;
Pilsoņu  ielā 6-26, Līgatnē, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 42119000092, ar nosacīto 
cenu - EUR 300,00;
Skolas ielā 6-5, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 
42629000442 - EUR 600,00.
Izsole notiks 2018. gada 10. aprīlī plkst. 11.00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta 
pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai 
izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā darba dienās līdz 2018. gada 9. aprīlim plkst. 16.00. Lai piedalītos izsolē, 
jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas. Ar izsoles 
noteikumiem var iepazīties Līgatnes novada domē un tās mājaslapā www.ligatne.lv. 
Tālrunis uzziņām  29181845.

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai bērniņš aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē savu laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

Janvārī Līgatnes novadā piedzimusi viena meitenīte
Austra

Februārī piedzimušas divas meitenītes un viens puisītis
Undīne, Laima un Ralfs

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus! 
Lai meitenītes aug veselas un laimīgas!

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Zaiga Rudīte Beitāne - 
28. janvārī

Guna Feldmane - 28. februārī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Janvārī mūžībā aizgājusi Februārī mūžībā aizgājusi 


