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Laimīgā 
zeme

Jūsu jubilejai rudens nepiedien,
Jo kā liesma kūlā lietiem cauri švirkstat,
Valoda un smiekli katrā bezcerībā spožu 

dzirksti šķiļ.
Jūsu jubilejai rudens nepiedien,
Jo ar dvēseli, kam saules pirksti,

Pelēcīgu dienu sudrabā
Spilgtu rozi iesiesiet arvien!

NOVEMBRIS

Novembra 
jubilāri:

Laila Ridūze
Olga Skuķe

Sergejs Terentjevs
Elita Trubača
Saiva Vītola

Aivars Zicmanis
Gunta Čudova

Fjodors Harlamovs
Agrita Bergmane

Inese Pole
Veronika Akmene

Laima Beroza
Ingrīda Brūvere
Černaja Anna
Mileiko Juris

Guntars Plūmītis
Gita Rude

Valdis Svilis
Gaļina Beļakova

Alfons Birkenfelds
Uldis Pušpurs

Mirdza Strihele
Lilija Kūla

Vera Kasparovica
Viktors Kļava

Smaida Mellīte
Maija Briede
Inta Liepiņa
Oskars Nille

Anatolijs Ogorodnikovs
Valērija Ščegļuka
Marija Ābeltiņa
Kornēlija Brence
Rita Čerepkova

Mirdza Pavlovska
Jānis Jansons

Aina Ose
Ilga Dreimane

Gunta Lielbriede
Jānis Šnē

Eleonora Lācare
Jānis Zicmanis
Zenta Gavare

Milija Varapoga
Nellija Landrāte

Jānis Incis

Aicinām piedalīties Līgatnes novada 
Attīstības programmas izstrādē

Ir uzsākts darbs pie Līgatnes novada 
Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
izstrādes. Mums ir ļoti svarīgs jūsu - novada 
iedzīvotāju - viedoklis. Tādēļ aicinām 
aizpildīt aptaujas anketas, iesūtīt savus 
priekšlikumus un piedalīties darba grupu 
sanāksmēs:

1. Uzņēmējdarbība un infrastruktūra - 28. 
novembrī

2. Sociālā sfēra un veselība - 5. decembrī
3.  Pārvalde - 12. decembrī
Sapulces notiks Augšlīgatnes kultūras 

nama semināru telpā Nītaures ielā 4, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā. Sākums plkst. 15.00. 

Aptaujas anketa pieejama:
• elektroniski: https://ej.uz/Ligatnes_

aptauja;
• lejuplādējamos formātos: docx un pdf  

interneta vietnē www.ligatne.lv;
• papīra formātā: Līgatnes novada 

administrācijas ēkās un bibliotēkās: Nītaures 
ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā un Spriņģu ielā 4, Līgatnē, 

Līgatnes novadā. 
Lūgums tās aizpildīt un iesniegt līdz 10. 

decembrim.
Uzdot jautājumus, iesniegt priekšlikumus, 

pieteikties darba grupu sanāksmēm var e-
pastā: dace.gradovska@ligatne.lv vai zvanot 
26339766 Līgatnes novada Plānošanas, 
nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas 
vadītājai Dacei Gradovskai.

Veidosim novada nākotni kopā!

Svētdien, 18. novembrī, plkst. 11.00 Ķempju 
baznīcā notiks Latvijas Republikas simtgades 
ekumēnisks Valsts svētku dievkalpojums, kuru 
vadīs  Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs 
Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes 
mācītājs Mārtiņš Rijnieks. 

Pie ērģelēm - Ķempju baznīcas ērģelniece 
Olita Neimande.

Piedalīsies jauktais koris “Līgatne”.
Visi laipni aicināti!

Aizlūgsim par savu valsti un tautu!
 Svētīga tā tauta, kam tas Kungs ir 

par Dievu!”
(Ps. 33:12)

 Autobuss:
10.20 veikals “Elvi”; 10.25 “Zvaniņi”; 

10.35 Gaujasmala; 10.40 Remdenkalns; 
10.45 Līgatnes kultūras nams; 

10.50 Spriņģu veikals
www.kempji.lv

18. novembrī Ķempju baznīcā notiks 
ekumēnisks Valsts svētku dievkalpojumsTumsa pār zemi krīt, koki kailiem zariem sauli lūdz. Ir zeme iegriezusies 

saules tumšajā pusē, kaimiņš kaimiņu tumšā aklumā sauc…Tumšais laiks, kad 
varam sildīties dvēseles gaismā. Bet varam paši ikdienu padarīt gaišāku, lai, 
izejot no mājas, agrā rītā mūs pavada un atgriežoties mīļi sagaida kāds gaišums 
logā, pie durvīm un sētā.

Aicinām ikvienu piedalīties Līgatnes novada izgaismošanā, sākot ar savu 
dzīvokli, māju, sētu, darba vietu, uzņēmumu un iestādi.

Sāksim jau šodien, lai Valsts svētkos sveču gaismiņas vieno un silda mūs 
un līdz pat Ziemassvētkiem gaismas top vairāk un vairāk, uzmirdzot lukturos, 
dekoros, svētku virtenēs, vides objektos.

Lai mūsu Līgatne top par Gaismas upi!

Līgatnes novada Kultūras un
 tūrisma centrs

Izgaismosim!

Latvijas valsts simtgades svinības Līgatnes novadā

Svinības Līgatnes novadā sāksies 17. 
novembrī, kad Līgatnes kultūras namā būs 
skatāmas trīs simtgades dokumentālās filmas: 
“Lustrum”, “Mērijas ceļojums” un “Kurts 
Fridrihsons”. Plkst. 18.00 Augšlīgatnes 
kultūras namā būs svētku koncerts, kur 
muzicēs Marts Kristiāns Kalniņš un Kristīne 

Kārkle no grupas “Raxtu Raxti”.
18. novembrī plkst. 11.00 visi aicināti uz 

ekumēnisko svētku dievkalpojumu Ķempju 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Dievkalpojumā 
piedalīsies jauktais koris “Līgatne”. Vakarā 
plkst. 18.00 Līgatnes kultūras namā sāksies 
svētku pasākums “Līgatnes Likteņa Līnija”, 
kura laikā godināsim Līgatnes Gada cilvēkus 
un Līgatnes vecmāmiņas. Svētku otrajā daļā 
visus ar īpaši Latvijai sagatavotu programmu 

priecēs Jolanta Gulbe-Paškeviča un Kristaps 
Vanadziņš. Pēc pasākuma ap plkst. 21.20 
- svētku salūts. Visos pasākumos ieeja bez 
maksas.

18. novembrī ikviens aicināts doties uz 
svinīgajiem pasākumiem vai godināt valsti 
draugu lokā rakstainos cimdos. Cimdi var būt 
simboliska dāvana Latvijas nozīmīgajā jubilejā 
gan draugiem un tuviniekiem, gan biznesa 
partneriem un ārzemju viesiem. Latviešu cimdi 

ir pārlaicīga vērtība - tie pastarpināti stāsta par 
Latvijas vēsturi, jo bijuši nepieciešami gan 
strēlnieku kaujās, gan tālajā Sibīrijā, gan tepat 
Latvijā, ikdienas darbus darot. Imants Ziedonis 
rakstījis: “Latvieši iziet pasaulē ar rakstainiem 
cimdiem…” Svētku dienā velc rakstainus 
cimdus, sūti sveicienus draugiem, publicējot 
sociālajos tīklos, lieto tēmturi #LV100.

 Ingūna Millere
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra 
direktores vietniece kultūras jautājumos
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Brīvības cīņu piemiņai iedegtās liesmiņas šogad iekvēlos 
Latvijas simtgadi. 100 gadi neatkarīgai valstij, no kuriem 
tikai puse bijusi brīvas Latvijas zīmē. Tomēr katra patriota 
sirdīs Latvija kā brīva zeme bijusi vienmēr.

Latvieši daudzām pasaules tautām asociējas ar strādīgumu 
un godīgumu.  Latviešus pazīst kā nāciju, kas mīl savu māju 
nošķirtību, bez vajadzības nebiedrojas, bet lielos godos 
sanāk kuplā pulkā, lai kopā ar savu sirds siltumu koptu 
latviskās tradīcijas. Latvieši cauri gadu simtiem sevi rādījuši 
kā lielus cīnītājus, drosmīgus kareivjus un gudrus stratēģus. 
Šīs un daudzas citas īpašības palīdzējušas mazajai nācijai 
dzintarjūras krastā izdzīvot, pastāvēt un attīstīties.

Šodienas Latvija, kas atgriezusies pie rietumu vērtībām, 
turpina strauju izaugsmes ceļu. Esam pratuši rast kopēju 
valodu ar attīstīto pasaules valstu līderiem, iestāties 
ietekmīgākajās pasaules organizācijās NATO un OECD, 
un tas ir pasaules ietekmīgāko ekonomistu, politiķu, dažādu 
jomu ekspertu Latvijas valsts novērtējums. 

Dzīvojot dinamiskā laikā, kad viss tik strauji mainās un 
attīstās, kad daudziem latviešiem ir iespēja ceļot pa plašo 
pasauli un redzēt citu tautu dzīves labklājību, reizēm ar 
nicību izturamies pret savu valsti. Ar nicību pret to, ko paši 
auklējam un attīstām. Un tam ir iemesls, jo, apbraukājot 
tuvas un tālas zemes, mēs redzam, ka var dzīvot,  nesarežģījot 
vienkāršas lietas, nesarežģījot dzīvi. Padomju komunistu 
atstātais mantojums joprojām dziļi iesakņojies mūsu ikdienā. 
Iemesls tam ir fakts, ka deviņdesmitajos gados nespējām 
veikt lustrāciju un komunistu sērga dziļi iesakņojās valsts 
pārvaldē, liedzot izveidot vienkāršu un saprotamu modeli, 
kas kalpotu sabiedrībai, kurā noteicošais ir uzticēšanās un 
godīgums. Nevienlīdzība, kas valda Latvijā, nedod iespējas 
straujākai valsts attīstībai. Simti tūkstošu mums tik vajadzīgo 
darba roku ir Latviju pametušas. Nenormālā birokrātija, 
normatīvisms, vispārēja neuzticēšanās ir komunistu 
iedibinātā pārvalde, kas godīgam latvietim - čaklam darba 
darītājam - neļauj strādāt un uzturēt savas ģimenes pašu 
zemē.

Bet esmu pārliecināts - tā nebūs vienmēr! Simts pagājušie 
gadi Latvijai bijuši strauju pārmaiņu laiks, kas kā jūras 
bangas cēlušas augšā un rāvušas dzelmē. Bet bangojoša 
jūra nav bagāta loma laiks. Tāpēc mans novēlējums 
turpmākajiem simts gadiem - lai Latvija kā jūra nomierinās, 
lai to apspīdētu saule, lai zvejnieki, vagojot selgu, dotu 
Latvijai pārticību, bet čalojošo bērnu balsis saulainajā 
dzintarjūras krastā liecinātu par labklājību un par Latvijas 
tautas laimi.

Vissirsnīgākie sveicieni valsts patriotiem šeit Latvijā un 
plašajā pasaulē Latvijas Republikas proklomēšanas 100-tajā 
gadadienā! 

Lai mūsu sirdīs “Dievs, svētī Latviju” ir augstākās slavas 
dziesma!

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Vēlējums Latvijai! Klāt novembris - Latvijas Valsts svētku mēnesis. 
Līgatnes novada Sociālais dienests informē, ka ir uzsākta 
pabalsta izmaksa politiski represētajām personām. 

Līgatnes novadā deklarētos represētas personas statusu 
ieguvušos iedzīvotājus aicinām ierasties Līgatnes novada 
Sociālajā dienestā vai zvanīt pa tālr. 64155587 vai 29414465, 
lai vienotos par pabalsta saņemšanas veidu. 

Klientu pieņemšanas laiki:
• Līgatnes pagastā, Nītaures ielā 6 - pirmdienās un 

ceturtdienās plkst. 9.00-12.00;
• Līgatnē, Spriņģu ielā 7 - trešdienās plkst. 9.00-12.00. 
Lūgums iepriekš pieteikties telefoniski, ja šajos laikos nav 

iespējams ierasties Sociālajā dienestā vai ir pārvietošanās 
grūtības. Katra situācija tiks risināta individuāli.

Patīkamiem notikumiem bagātu Latvijas Valsts 
simtgades mēnesi!

Uzsākta pabalstu izmaksa politiski represētajiem

Līgatnes novada dome 2018. gada 24. maijā pieņēma 
lēmumu (Nr. 8) par Līgatnes novada teritorijas plānojuma 
2012.-2023. gadam grozījumu izstrādi.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir veikt 
teritorijas plānojuma pielāgošanu spēkā esošajam teritorijas 
attīstības plānošanas normatīvajam regulējumam, pārskatīt 
spēkā esošos detālplānojumus, saskaņot teritorijas atļauto 
izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, 
kas atbilst Līgatnes novada attīstības programmas vidēja 
termiņa mērķiem, kā arī pārkārtot Augšlīgatnes ciema 

robežas, lai veicinātu teritorijas racionālas izmantošanas 
nodrošināšanu sabiedrības interesēs.

Teritorijas plānojuma grozījumiem var sekot līdzi 
interneta vietnē geolatvija.lv (saite: https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_12039). Priekšlikumi iesniedzami līdz 
2018. gada 10. decembrim Līgatnes novada domē: Spriņģu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110; Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV-4108 
vai arī sūtot elektroniski: novadadome@ligatne.lv.

Uzsākts darbs pie Līgatnes novada 
teritorijas plānojuma grozījumiem

Aicinām Līgatnes un Līgatnei tuvējo apkaimju pieaugušos 
iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties 
smēķēšanas atmešanas grupā*.

Nodarbības būs bez maksas. 13. novembrī būs 
ievadnodarbība, bet pārējās nodarbības notiks otrdienās, no 
20. novembra līdz 4. decembrim, plkst. 18.00-21.00 Amatu 
mājā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnes pilsētā.

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu smēķējošu 
Līgatnes vai Līgatnei tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš 
vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes 
speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir 
motivēts to darīt.

PIETEIKŠANĀS. Aicinām pieteikties, izmantojot 
interneta vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus 
uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā 

norādot sekojošu informāciju - “Vārds, uzvārds, tālr. numurs, 
- Līgatnes grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar 
organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru - 26180109.

*Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta 
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā 
notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības 
ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas 
Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu 
apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.

Aicinām Līgatnes iedzīvotājus pieteikties 
bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām

        APSTIPRINĀTS
ar Līgatnes  novada   domes 

2018. gada 23. augusta sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 13,5.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/9

„Par Līgatnes novada pašvaldības 
nodrošināto sociālo pakalpojumu saņemšanas 

un samaksas kārtību”

Izdoti saskaņā ar:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3. panta otro un trešo daļu, 9. panta pirmo 
daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Līgatnes novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodrošināto 
sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) 
veidus, to pieprasīšanas, piešķiršanas, saņemšanas 
un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par pakalpojumu 
piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot 
personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības 
dzīves kvalitāti un uzlabot personu spējas sociāli 
funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai 
tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā 
vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas 
funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas 
atbildību par savu dzīvi.

4. Pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai 
iespējami tuvu tai, un tikai tad, ja šāds pakalpojumu 
apjoms nav pietiekams, tiek nodrošināta sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija ilgstošas aprūpes un 
rehabilitācijas institūcijā.

5. Līgatnes novadā sociālos pakalpojumus sniedz 
vai to sniegšanu organizē Līgatnes novada Sociālais 
dienests (turpmāk - Sociālais dienests).

6. Tiesības saņemt pašvaldības sniegtos un 
administrētos pakalpojumus ir personām:

6.1. kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Līgatnes 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

6.2. citām normatīvajos aktos noteiktajām 
personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā (bērni, 
personas bez noteiktas dzīvesvietas, bēgļi u.c.);

6.3. kurām saskaņā ar Sociālā dienesta sociālā 
darba speciālista veiktu personas individuālo 
vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams 
noteikta veida pakalpojums atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

7. Ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tajā 
dzīvo, Sociālajā dienestā var saņemt informāciju par 
nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas iespējām.

8. Ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt tūlīt 
pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas, persona 
tiek uzņemta pakalpojumu pieprasītāju rindā.

9. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
9.1. Resursi - šo noteikumu izpratnē ir 

personiskie (motivācija, zināšanas un prasmes, 
izglītība, profesija u.c.), materiālie (ienākumi, 
naudas uzkrājumi, kustamais un nekustamais 
īpašums, u.c.) un sociālie (apgādnieki, ģimenes vai 

mājsaimniecības locekļi, u.c. atbalsta struktūras) 
resursi, kuri izmantojami sociālā pakalpojuma 
nodrošināšanai līdzdarbības ietvaros;

9.2. Dzīves kvalitāte – personas, ģimenes 
labklājības rādītājs, kura pamatā ir saņemtie sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un 
citi sociālā atbalsta pasākumi, kuri veicina personas 
un/vai ģimenes spēju funkcionēt atbilstoši savām 
vajadzībām un integrēties sabiedrībā. 

10. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā 
nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu 
nodrošināšanai, pašvaldība slēdz līgumus ar 
pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību 
administratīvajā teritorijā. 

11. Sociālais dienests normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izvērtē un pieņem lēmumu par 
personas atbilstību valsts finansētu pakalpojumu 
saņemšanai.

II. Sociālo pakalpojumu veidi
12. Sociālais dienests sniedz vai nodrošina šādus 

pakalpojumus:
12.1. sociālā darba pakalpojums;
12.2. psihologa pakalpojums;
12.3. aprūpes mājās pakalpojums;
12.4. asistenta pakalpojums;
12.5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem;
12.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām 
personām;

12.6. sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
dzīvesvietā vai institūcijā bērniem;

12.7. sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām 
personām.

III. Pakalpojumu pieprasīšanas, saņemšanas 
un samaksas kārtība

13. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās 
likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

13.1. iesniegumu ar norādi par nepieciešamo 
pakalpojumu;

13.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības 
stāvokli un kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze 
aktīvā stadijā, akūtas infekcijas un seksuāli 
transmisīvās slimības) neesamību, ja persona 
vēlas saņemt aprūpes mājās pakalpojumu vai 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu institūcijā;

13.3. psihiatra atzinumu par specifisko (psihisko) 
kontrindikāciju neesamību un piemērotāko 
pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura 
traucējumiem, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona 
ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās 
attīstības traucējumiem;

13.4. dokumentus, kas apliecina personas, viņa 
laulātā un citu mājsaimniecībā esošo personu, kā 
arī atsevišķi dzīvojošo apgādnieku ienākumus un 
materiālo stāvokli, ja informācija nav pieejama datu 
bāzē;

13.5.invaliditātes, represētās personas vai 
pensionāra apliecības kopiju;

13.6. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā 
pakalpojuma veidam.

Turpinājums 3.lpp.

Līdz 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. gada 15. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar 
likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk 
kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā 
avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). 



Turpinājums no 2.lpp.

14. Sociālais dienests:
14.1. reģistrē personas iesniegumu;
14.2. apmeklē personu dzīvesvietā, ja tas 

nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
14.3.izvērtē personas un viņa ģimenes locekļu 

līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt 
vienošanos par to;

14.4. novērtē personas vajadzības pēc 
pakalpojuma, aizpildot personas vajadzību pēc 
sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

14.5.pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo informāciju;

14.6. nepieciešamības gadījumā sastāda 
individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;

14.7. lemj par personai piemērotāko 
pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un personas 
un viņa apgādnieku maksātspēju;

14.8. pieņem lēmumu par pakalpojuma 
piešķiršanu/atteikumu un par to informē 
pakalpojuma pieprasītāju;

14.9. informē pakalpojuma pieprasītāju par 
pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu vai uzņemšanu 
rindā.

15. Pakalpojuma saņēmējs un/vai viņa 
apgādnieks par pakalpojumu, ko sniedz vai 
administrē pašvaldība, maksā atbilstoši noslēgtajam 
līgumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

16. Bērnam, kurš cietis no prettiesiskām 
darbībām, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek 
sniegti par valsts budžeta līdzekļiem.

17. Ja persona pieprasījusi valsts finansētu 
pakalpojumu institūcijā, Sociālais dienests 
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nodrošina 
dzīves apstākļu apsekošanu (ja tas nepieciešams 
lēmuma pieņemšanai), personas vajadzību 
novērtēšanu, pieņem lēmumu par pakalpojuma 
nepieciešamību un nosūta dokumentus Labklājības 
ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūrai.

18. Pašvaldība bez maksas nodrošina sociālā 
darba un psihologa pakalpojumu Sociālajā dienestā 
šo noteikumu 6.punktā minētajām personām.

19. Asistenta pakalpojumu pašvaldībā apmaksā 
no valsts budžeta līdzekļiem.

IV. Sociālo pakalpojumu saņēmēja tiesības 
un pienākumi

20. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:
20.1. bez maksas saņemt informāciju 

par pašvaldības sniegtajiem sociālajiem 
pakalpojumiem un to saņemšanas un samaksas 
kārtību;

20.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu;

20.3. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par 
sociālo pakalpojumu kvalitāti un klienta tiesību 
neievērošanu.

21. Sociālo pakalpojumu saņēmēja pienākumi:
21.1. sniegt patiesas ziņas par sevi un savu 

sociālo situāciju;
21.2. racionāli izmantot savus resursus sociālā 

pakalpojuma nodrošināšanā, noslēdzot vienošanos 
par līdzdarbības pienākumiem;

21.3. iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 
pakalpojuma saņemšanai;

21.4. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja 
noteikto sociālā pakalpojuma saņemšanas kārtību 
un iekšējās kārtības noteikumus;

21.5. noslēgt līgumu ar pakalpojuma 
sniedzēju;

21.6. maksāt par sociālo pakalpojumu 
normatīvajos aktos un līgumā par sociālā 
pakalpojuma saņemšanu noteiktajā kārtībā;

21.7. sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā 
neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, 
toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

V. Sociālo pakalpojumu sniedzēja tiesības 
un pienākumi

22. Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:
22.1. pieprasīt sociālā pakalpojuma sniegšanai 

nepieciešamo informāciju par klientu;
22.2. noteikt klientam līdzdarbības 

pienākumus;
22.3. pieņemt lēmumu par pakalpojuma 

sniegšanas pārtraukšanu;
22.4. veikt grozījumus līgumā par pakalpojumu, 

ja ir mainījušies pakalpojuma saņemšanas vai 
samaksas noteikumi un kārtība, par to 1 mēnesi 
iepriekš brīdinot pakalpojuma saņēmēju.

23. Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir 
pienākums:

23.1. reģistrēties sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

23.2. sniegt personai informāciju par tiesībām 
saņemt sociālos pakalpojumus un to saņemšanas 
kārtību;

23.3. nodrošināt klientu datu aizsardzību;
23.4. izvērtēt sociālā pakalpojuma kvalitāti;
23.5. sadarboties ar valsts, pašvaldības un 

citām institūcijām klientu pamatvajadzību un 

pakalpojumu nodrošināšanā.

VI. Sociālā darba pakalpojums
24. Sociālā darba pakalpojumu sniedz Līgatnes 

novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti, 
lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu 
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt un 
krīzes situācijā atjaunot savu spēju funkcionēt, 
radīt funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī 
veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru 
mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un 
piesaistot atbalsta sistēmas.

25. Pakalpojumu var saņemt personas:
25.1. kuras pakalpojumu pieprasījušas pašas, 

personīgi vēršoties Sociālajā dienestā;
25.2. par kurām informāciju sniegušas 

institūcijas vai citas personas uz pilnvarojuma 
pamata.

VII. Psihologa pakalpojums
26. Psihologs nodrošina psiholoģisko palīdzību 

un atbalsta sniegšanu personām un ģimenēm 
krīzes situācijās (tuvinieka nāve, slimība, nelaimes 
gadījums, atkarības u.c.), savstarpējo problēmu 
risināšanā, ikdienas stresa mazināšanā, bērnu 
audzināšanā.

VIII. Aprūpes mājās pakalpojums
27. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina 

Sociālais dienests atbilstoši Līgatnes novada 
domes 2015. gada 26. februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 15/3 “Par pakalpojuma “Aprūpe 
mājās” nodrošināšanu Līgatnes novadā”.

IX.  Asistenta pakalpojums personām ar 
invaliditāti

28. Asistenta pakalpojums tiek sniegts 
personām ar invaliditāti ar mērķi veikt ārpusmājas 
aktivitātes – nokļūt darbavietā, mācību iestādē un 
veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanas vietās.

29. Tiesības saņemt asistenta pakalpojumu ir:
29.1. pilngadīgām personām ar I un II grupas 

invaliditāti;
29.2. bērniem ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 

18 gadiem.

X. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā 

bērniem.
30. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija institūcijā bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, 
aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju.

31. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā 
ir :

31.1. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem, ja bērna ārpusģimenes 
aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai 
audžuģimenē;

31.2. bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, sasniedzot pilngadību, līdz 
dzīvojamās telpas saņemšanai, ja viņš sekmīgi 
apgūst pamatizglītības vai profesionālās izglītības 
programmu un ievēro institūcijas iekšējās kārtības 
noteikumus;

31.3. bērniem ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojums 
pārsniedz aprūpes mājās noteikto apjomu.

XI. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā

pilngadīgām personām
32. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 

rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām 
ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma 
personām un personām ar invaliditāti no 18 gadu 
vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ 
nespēj sevi aprūpēt un aprūpes mājās pakalpojuma 
apjoms nenodrošina visas personai nepieciešamās 
vajadzības.

33.  Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nodrošina 
mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, 
atbalstu viņa problēmu risināšanā, ja persona 
saskaņā ar Civillikumu nesaņem nepieciešamo 
aprūpi no tās apgādniekiem.

34. Īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var saņemt 
uz noteiktu laiku personām atveseļošanās periodā, 
kuras smagu funkcionālu traucējumu dēļ pašas 
sevi nevar aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā 
nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām.

XII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
dzīvesvietā vai institūcijā bērniem

35. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
sniedz bērnam, kurš cietis noziedzīga nodarījuma, 
ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības 
vai jebkuras citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai 
cieņu aizskarošas darbības rezultātā, lai atgūtu 

fizisko un psihisko veselību.
36. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no 

prettiesiskām darbībām, var saņemt:
36.1. dzīvesvietā – ne vairāk par desmit 45 

minūšu konsultācijām;
36.2. institūcijā, kura sniedz sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu.

XIII. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām 

personām
37. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās 

rehabilitācijas institūcijā ir tiesīgas saņemt:
37.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem 

darbaspējas vecumā, ja funkcionālo traucējumu 
veids atbilst valsts normatīvajos aktos noteiktajiem 
kritērijiem;

37.2. politiski represētās personas;
37.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 

seku likvidēšanas dalībniekiem.

XIV. Gadījumi, kad tiek izbeigta sociālā 
pakalpojuma sniegšana

38. Lēmumu par pakalpojuma sniegšanas 
izbeigšanu pieņem Sociālais dienests, ja tiek 
konstatēts viens no apstākļiem:

38.1. saņemts rakstisks klienta, viņa likumiskā 
pārstāvja vai sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas vadītāja iesniegums par 
pakalpojuma pārtraukšanu;

38.2. mainīta klienta pastāvīgā dzīvesvieta citas 
pašvaldības teritorijā;

38.3. ir beidzies līgumā noteiktais pakalpojuma 
sniegšanas termiņš;

38.4. klients atguvis funkcionēšanas 

vai pašaprūpes spējas, un pakalpojums nav 
nepieciešams;

38.5. personai atbilstoši veselības stāvoklim ir 
nepieciešams cita veida pakalpojums;

38.6. personai normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā ir noteiktas kontrindikācijas aprūpes 
pakalpojuma saņemšanai;

38.7. klients pakalpojuma saņemšanas brīdī 
ir alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē;

38.8. klients izsaka draudus vai ar savu rīcību 
apdraud citu personu veselību un dzīvību;

38.9. klients vai viņa likumiskais pārstāvis 
ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda valsts un 
pašvaldības normatīvajos aktos noteiktās prasības 
un/vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu 
noteiktās saistības;

38.10. persona/klients ir noslēdzis uzturlīgumu, 
kurā noteikts cits sociālo pakalpojumu sniedzējs 
vai to nodrošinātājs;

38.11. iestājusies personas nāve.

XV.  Noslēguma jautājumi
39. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt 

Līgatnes novada domē lēmumā noteiktajā kārtībā 
un termiņā.

40. Līgatnes novada domes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 
noteiktajā kārtībā.

41. Noteikumi publicējami un stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs          
 A.Šteins
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 27. septembra sēdē
(protokols Nr.14, 26.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 18/12

“Grozījumi Līgatnes novada domes 2015. 
gada 23. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
15/16 “Par ēdināšanas maksas atlaidēm 

Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu 
ģimeņu bērniem” 

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. 

punktu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2015. gada 
23. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 15/16 „Par 
ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes novadā 
deklarētajām daudzbērnu ģimeņu bērniem” šādus 
grozījumus:

1. nosaukumā, aizstājot vārdu “deklarētajām” ar 
vārdu “deklarēto”.

2. 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā piešķiramas ēdināšanas 
maksas atlaides Līgatnes novadā deklarētajām 
daudzbērnu ģimenēm par bērniem, kuri mācās 
Līgatnes novada izglītības iestādēs un kuriem nav 
piešķirtas ēdināšanas maksas atlaides saskaņā ar 
citiem normatīvajiem aktiem.”;

3. 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Mērķis - sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, nodrošinot viņu tiesības saņemt 
pilnvērtīgu uzturu un regulāru ēšanas režīmu 
Līgatnes novada izglītības iestādēs”;

4. 3.4.punktu izteikt šādā redakcijā:
“3.4. Izglītības iestāde - Līgatnes novada 

vidusskola, Augšlīgatnes Jaunā sākumskola un 
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes.”;

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.1 
punktu, izsakot to šādā redakcijā:

“11.1 Ja bērna likumiskais pārstāvis izglītības 
iestādes noteiktajā kārtībā savlaicīgi nav paziņojis 
par bērna neierašanos izglītības iestādē, tad par 
ēdināšanas izdevumiem neattaisnoti kavētajās 
dienās bērna likumiskie pārstāvji maksā 100% 
apmērā.”

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
A. Šteins

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 27. septembra sēdē
(protokols Nr. 14, 27.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 18/13

”Grozījumi Līgatnes novada domes 2017. 
gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/16 
“Līgatnes novada pašvaldības pabalsti”

Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām”

43. panta trešo daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2017. gada 27. 

jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17/16 „Līgatnes 
novada pašvaldības pabalsti” šādus grozījumus:

1. 9. punkta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:
“Vienreizējs pabalsts 50,00 EUR apmērā 

mācību piederumu iegādei, uzsākot jauno 
mācību gadu Līgatnes novada domes dibinātajās 
vispārizglītojošās izglītības iestādēs”;

2. 9.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“9.3. “Pabalstu, pamatojoties uz vecāku 

iesniegumu, piešķir bērniem, kuri 1. septembrī 
mācības uzsāk Līgatnes novada domes dibinātajās 
vispārizglītojošās izglītības iestādēs”. 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
A. Šteins

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 27. septembra sēdē (protokols Nr. 
14, 28.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 18/14

 „Grozījums Līgatnes novada domes 2010. 
gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 

33/10 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Līgatnes novadā””

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, 
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14. panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu, 

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro 
daļu, Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu 

Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, 
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 
550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 

vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu

Izdarīt šādu grozījumu Līgatnes novada domes 
2010. gada 25. novembra saistošajos noteikumos 
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Līgatnes novadā”, un 15. punkta 
ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

“15. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir bērniem, 
kuri mācās Līgatnes novada vidusskolā, 
Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā un Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības iestāžu obligātajā 5-
6 gadīgo bērnu apmācībā, un tie ir: “

 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

A. Šteins
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
50. 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; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs, 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10 Karadarbības karte uz krievu, vācu un austriešu robežām. (Карта военных действий на 

русско-германской-австрийской границах) 1914
Zemkopis, Nr.46 (15.11.1900). Raksts par 

izstādi Gorkos jeb Horkos

Līgate - nē Līgatne. Aicinājums. Baltijas 
Vēstnesis, 20.06.1902, Nr. 137

Tagadējais Līgatnes novads. 2018. gada 
oktobris

Latvijas dzelzceļu un autobusu shematiska karte, 1940

Horki jeb Gorki atrašanās vieta. Google karte

5. Latvijas Ģeogrāfijas konference Cēsīs 
1935. gada 9., 10. un 11. augustā. Ekskursiju 

karte. Autors K. Dravnieks

Latvijas dzelzceļu karte 1933 Rīgas mezgls. Latvijas dzelzceļu karte 1933

6 Horki jeb Gorki ir pilsēta Baltkrievijā, 
Mogiļevas apgabala ziemeļaustrumos, Horku 
rajona centrs pie Proņas upes. Pilsētā atrodas 
Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmija

7 Lauks. skola - tekstā tas saīsinājums ir 
paplašināts: lauksaimniecības. 

8 Zortes (apv.v.) - šķirne, veids
9 Vasarejas - vasarāju

10 Brūnsa papīrfabrika? Nekas tāds nav dzirdēts. 
Nezināja arī ne Ilmārs Norītis, ne Rasma Vanaga.

1 Mēģināju izpētīt, kad jāsaka ‘hronika’ un kad 
‘hronoloģija’, bet mani centieni bija nesekmīgi. 
Laikrakstā ‘Bauskas Dzīve’ vēsturnieks R. 
Ābelnieks citēja ‘Konversācijas vārdnīcas’ 
1906. gada izdevumu: Hronika -  rakstniecisks 
dokuments, kurā uzzīmēti vēsturiski notikumi 
visvairāk tikai viņu laika jeb hronoloģiskā kārtībā, 
neielaižoties dziļāk pētījumos un izskaidrojumos.

3 Ķēču pagasts - Apdzīvota vieta (mazciems) 
Amatas novada Nītaures pagastā 10 km no 
Nītaures. Pastāvēja Rīgas apriņķī līdz 1949. 
gadam, mūsdienās lielākā daļa šī pagasta bijušās 
teritorijas iekļauta tagadējā Amatas novada 
Nītaures pagastā, daļa Zaubes pagastā, neliela daļa 
- Skujenes pagastā; bijušie nosaukumi: vāciski - 
Fossenberg, krieviski - Ķečijskaja.

4 Retūrbiļete - biļete braukšanai turp un atpakaļ
5 Braukumiem - braucieniem2 Smēde - Kalēju darbnīca; kalve. LLVV

Izskatās kā jubilejas turpinājums - jau 50-
tais! Bet tā kā vēsturē vēl daudz interesanta 
atrodama, tad nu gan ir iespējas turpināt un 
turpināt!

Jāatzīstas, ka es nespēju pārvarēt lielu 
kārdinājumu – kā lielu citātu šeit ievietot 
Rasmas Vanagas un Aivara Baloža veidotās 
Līgatnes hronoloģijas  fragmentu, kas attiecas 
uz laikposmu starp 1894. un 1901. gadiem, 
jo ne par visām lietām tā laika lielajās 
latviešu avīzēs tika rakstīts. Pārsteidzoša 
ir hronoloģijas1 autoru pacietība, savācot 
un sakārtojot ziņas par sen pagājušajiem 
laikiem.

1894. gads. Papīrfabrika nopērk Jaun-
remdēnus par 7 000 rubļiem un Kalna 
Remdēnus par 12 216 rubļiem, kā arī uzcēla 
materiālu un lupatu noliktavu Pārupē (Tā 
nodegusi 2008. gada 22. jūnijā.)

1894. gads. Papīrfabrika uzceļ 2 dzīvojamās 
mājas Rīgaskalnā - Rīgas iela 1. un 3.

1894. gads. Līgatnes papīrs pirmajā 
Viskrievijas higiēniskajā izstādē Sankt-
pēterburgā saņem Lielo zelta medaļu. 

1894. gads. Papīrfabrikā pārbūvē tvaika 
katlus un pilnīgi pāriet uz kurināšanu ar 
Dienvidjorkšīras oglēm.

1894.-1895.gads. Papīrfabrika uzceļ 
dzīvojamās mājas Pluču kalnā - Kalnu ielā 2 
un 4.

1895. gads. Līgatnes papīrfabrika uzbūvē 
Lejas (Beiverk) fabrikas otro kārtu, kur tika 
uzstādīta trešā papīrmašīna.

1895. gads. Papīrfabrika uzceļ aptiekas ēku, 
kas celta kā patērētāju biedrības “Konsums” 
māja, aptieka tur iekārtota pirms Pirmā 
pasaules kara. Līdz tam fabrikas aptieka 
darbojusies fabrikas teritorijā, vēlāk koka mājā 
pretim klubam, kas tagad nodegusi. 

1895. gads. Rīgā, Lielā Aldaru ielā 12 
pārbūvē un paplašina veikala telpas.

1895.-1898. gads. Papīrfabrika uzceļ 
dzīvojamās mājas Remdēnkalnā Gaujas iela 
15, 17, 18, 20, 22 (nodegusi 1999. gadā, tagad 
„Lāču miga”).

1896. gads. Fabrika nopērk Lejas Remdēnus 
par 12 500 rubļiem. 

1896. gads 1. aprīlis. Fabrikā sāk tradīciju, 
ka strādājošiem par 25 nostrādātiem gadiem 
pasniedz sudraba karoti, par 50 gadiem - zelta 
karoti.

1896.-1898. gads. Papīrfabrika nobruģē 
ar akmeņiem (“miroņgalvu bruģis”) ceļu no 
fabrikas uz Līgatnes staciju.

1896. gads. Viskrievijas rūpniecības un 
mākslas izstādē Ņižņijnovgorodā Līgatnes 
papīrfabrikai tiek piešķirta toreiz augstākā 
atzinības zīme – “tiesības nest impērijas 
ērgli” - par “lieliski augstas un vidējas 
šķirnes rakstāmpapīra un tipogrāfijas papīra 
izgatavošanu, par uzņēmuma strauju attīstību 
un tā ievērojamo apmēru, kā arī par īpašo 
gādību par strādniekiem.” 

1896. gads 1. aprīlis. Beiverkā sāk darbu 
trešā papīrmašīna. 

1896. gads 7. novembris. Fabrikas telpu 
un dzīvokļu apgaismošanai sāk izmantot 
elektrību.

1897. gads. Papīrfabrika nopērk Pluču 
mājas zemi par 323 rubļiem.

1897. gads. Fabrika par saviem līdzekļiem 
uzceļ Biedrības namu (klubu), kurā strādnieki 
un ierēdņi pēc darbadienas var rast mieru 
un atpūtu saviesīgā vakarēšanā un domu 
apmaiņā, šad un tad viņiem ir iespēja lielajā 
teātra zālē baudīt labas izrādes un koncertus 
ceļojošo trupu priekšnesumā; apmeklētāju 
rīcībā ir ķegļu celiņš, biljards un lasāmgalds 
(bibliotēka). (Celtniecības darbus vada Pēteris 
Meņģelis - Jāņa Meņģeļa brāļa dēls)

1897. gads. Par Mencendorfu dzimtas 
līdzekļiem (Vilhelma un viņa brāļa) uzceļ 
Līgatnes papīrfabrikas slimnīcu ar 32 gultām. 
Mencendorfi slimnīcu cēla, godinot tēva 
piemiņu. Slimnīca tika apgādāta ar pilnu 
iekārtu, instrumentiem utt. un uzdāvināta 
sabiedrībai, tur strādāja 1 ārsts, 1 feldšeris un 
1 kopēja.

1897. gads. Vilhelms Mencendorfs par 
saviem personīgiem līdzekļiem uzceļ 
dzemdību iestādi “Wilhelma” ar 6 gultām. Tā 
tika aprīkota ar vismodernākajām higiēnas 
prasībām atbilstošām iekārtām un uzdāvināta 
sabiedrībai.

1897. gada atskaitē par zemi minēts, ka 
Līgatnē ir divi veikali, aptieka, viens krogs, 
trīs papīrfabrikas, smēde2, zāģu dzirnavas un 
galdniecība.

1898. gads. Fabrikas teritorijā uzceļ 
galdniecības ēku (padomju gados papīra 
serdeņu līmēšana un ugunsdzēsēju depo, 
tagad pamestas telpas).

1899. gads. Dibina Visendorfa vates fabriku. 
Dibina nabagu palīdzības biedrību Paltmalē.

1899. gads 11. novembris. Līvzemes 
gubernators paraksta apliecību par to, ka 
Līgatne pieskaitāma pie apdzīvotām vietām.

1900. gads. Papīrfabrika uzceļ dzīvojamo 
ēku Rīgas kalnā 5.

1900. gads. Līgatnes rakstāmpapīra fabrikā 
pavisam 636 strādnieki, no tiem 366 vīrieši, 
270 sievietes, visi ir lasīt un rakstīt pratēji, 
uzņēmums nodrošināts ar labi apmācītiem 
kadriem un modernu tehniku.

1900.-1914. gads (precīzi gadu dokumenti 
pagaidām ir noklīduši). Papīrfabrika uzceļ 
dzīvojamās mājas Gaujas ielā 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17.

1901. gads. Papīrfabrika uzceļ ierēdņu 
vajadzībām dzīvojamo māju Gaujas ielā 6, 
tā saucamo Zeļļu māju. Tiltiņus ar vārdiem 
galvenokārt uzbūvē šajā gadā kā veltījumu 
Mencendorfu darbības 40 gadiem Līgatnē.

Tagad atgriezīsimies pie ilustrācijām un 
paudīsim nožēlu, ka tikpat kā viss Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Karšu nodaļā 
atrodamais vēsturisko karšu krājums gandrīz 
jau pārlūkots. Bet kaut kāds niekumiņš palicis 
vēl ir, un tam tad arī uzmetīsim savu ziņkārīgo 
aci. 

Vispirms aplūkosim karti, ko nezināmie 
autori radījuši pirms vairāk nekā simts gadiem 
- 1914. gadā un paredzēta karadarbības 
attēlošanai uz krievu, vācu un austriešu 
robežām. (Карта военных действий на 
русско-германской-австрийской границах). 
Ar sarkanu aplīti iezīmēju gan Ligati, gan 
Vendeni (Cēsis). Bet Kurzemes pusē ar zaļu 
aplīti iezīmēju Popervāli stipri sentimentālu 
apstākļu dēļ - no 1953. līdz 1957. gadam 
biju Popervāles septiņgadīgās skolas 
skolnieks. Kopā ar daudzām citām Lubezerē 
dzīvojošajām ģimenēm 1957. gadā arī mūsu 
ģimene iekļāvās masveida emigrācijā uz 
Līgatni. Bet par to jau savulaik rakstīju.

Nākamais apskatāmais objekts ir Latvijas 
dzelzceļu karte, kas datēta ar 1933. gadu. 
Līgatnes stacija, protams, ir tūliņ aiz Siguldas. 
Bet uzmanības vērta ir viena cita detaļa šajā 

kartē - runa ir par Rīgas mezglu. Kā gan tur 
dzelzceļš sapiņķerēts un samezglots! Bet 
pēc tam prātā nāk arī viena skumja doma: 
žēl, ka uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas 
deviņdesmitajos gados notika vērienīga 
Latvijas dzelzceļu izpostīšana un demontāža 
daudzās līnijās. 

Uz senatnes grezno karšu fona aizkustinoši 
naiva izskatās Ekskursiju karte, kas speciāli 
veidota 5. Latvijas Ģeogrāfijas konferencei, 
kas tika rīkota Cēsīs 1935. gada 9., 10. un 
11. augustā. Kartes autors ir K. Dravnieks, 
un Līgatne, protams, pieminēta kā viens no 
ekskursiju objektiem. 

Nākošā Google karte, ko reproducējam, ir 
veltīta Horki jeb Gorki atrašanās vietai. Tas 
tāpēc, ka mēs tos Gorkus savā stāstījumā 
vēlāk pieminēsim.

Internetā atradu arī Latvijas dzelzceļu un 
autobusu shematisko karti, kas laista klajā 
liktenīgajā 1940. gadā. Kartē atrodama gan 
Līgatnes stacija, gan Lejas Līgatne.

Un te nu vēl viena karte, kas ir ārkārtīgi 
mūsdienīga - Līgatne apkārtējo novadu 
ielenkumā. Līgatnes novads robežojas ar 
Siguldas, Krimuldas, Pārgaujas un Amatu 
novadiem. 

Jaunievēlētie un pārmaiņas sasolījušie 
Saeimas deputāti ik dienas atgādina savus 
apsolījumus veikt Latvijas pašvaldību 
administratīvo reformu. Ik dienas par to 
diskutē televīzijā, radio, portālos un avīzēs, bet 
mūsu mierinājumam lai noder vispārzināmās 
sentimentālās dziesmas vārdi:

Mīļais nesteidzies, 
Kam jānotiek - notiksies,
Jo nākotni paredzēt,
Mums nav lemts, nav lemts.

Pārējos veco avīžu rakstus, kas datēti ar 20. 
gadsimta pirmajiem gadiem, šodien aplūkosim 
hronoloģiskā kārtībā, bet īpaši izcelsim 
apriņķa skolotāja A. Lapiņa VĒSTURISKO 
RAKSTU, kas iesāka dižu pārmaiņu procesu, 
kas realizējās vairākās desmitgadēs. Kaut ar 
grūtībām, bet dumpīgā skolotāja viedoklis 

uzvarēja. Tiesa gan - tas tika pierādīts ar samērā 
jocīgiem argumentiem. Un tad nu Ligate un 
Līgate lēnā garā pārvērtās par Līgatni. 

Minētais raksts publicēts laikrakstā Baltijas 
Vēstnesis 1902. gada 20. jūnijā, Nr. 137.

Līgatne - nē Līgate. Aizrādījums uz kļūdu. 
Gandrīz visur, kur tiek rakstīts, mazākā mērā 
arī tur, kur tiek runāts par šejieni, tā tiek dēvēta 
par „Līgati” vai “Ligati”, kamēr īstais šejienes 
vārds ir “Līgatne”. Ka viņa taisni tā un ne 
savādāk saucama, uz to norāda tas, ka upe, 
pie kuras atrodas Līgatnes papīru fabrika un 
no kuras tā savu vārdu dabūjusi, no apkārtnes 
iedzīvotājiem un pa daļai arī no līgatniešiem tiek 
saukta par Līgatnes upi. Viņa iztek no Līgatnes 
ezera, kura tuvākā apkārtne ir purekļaina 
un agrāk, kad bijusi vēl purekļaināka, ejot 
pa to, esot līgojusies. Šis ezers atrodas pie 
Līgatnes kalna Kēču pagastā3, Verstis 25 no 
Līgatnes papīru fabrikas. Virs kalna aug mežs. 
Domājams, ka vai nu Līgatnes ezers vai arī 
kalns ir dabūjis savu vārdu sakarā ar vārdu 
„līgoties”, “līgot” - „līgotne”. Pēc pazīstama 
gramatikas likuma ir pārvērties par (piemēram: 
līgot - līgat, lūkot - lūkat) un tā viens no viņiem 
ir dabūjis vārdu Līgatnes ezers, kalns. Tā ka 
nu nav pa vācu mēlei, tad vācieši, ne visai 
ilgi atpakaļ ierīkodami pie Līgatnes upes 
fabriku, ir izgrozījuši to pa viņu valodai vairāk 
piesliecošos. Tad nu, ja grib pareizi runāt 
un rakstīt, vajadzētu viņu sākt visur lietot 
sakropļotas „Līgates” vietā. Jāpiezīmē vēl, 
ka šī kļūda sastopama arī uz Siliņa „Latviešu 
apdzīvotas zemes kartes” un Abula lasāmā 
grāmatā. 

A. Lapiņš, 
apriņķa skolotājs.

Par Līgatnes vārda ienākšanu mēs vēl 
parunāsim nākamajā reizē. 

Kā jau atceraties no iepriekš stāstītā, Ķempu 
pārtikas biedrība bija viena no pirmajām 
tagadējās Latvijas teritorijā. 

Un tad tām pārtikas biedrībām uzradās 
centralizēta virsvadība. Tā to var saprast no 
raksta, kas ievietots Latviešu Avīzēs 1900. 
gada 2. februārī, Nr. 5.

Paziņojums Baltijas pārtikas biedrībām.
Pastāvīgā komisija pārtikas biedrību lietās 

Pēterburgā lūdz Baltijas savienoto pārtikas 
biedrību komiteju pavēstīt Baltijas pārtikas 
biedrībām (Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā), 

ka jaundibinājamas „Lieltirdzniecīgās 
kooperācijas biedrības “Кооперативное 
общество оптовыхъ операций” statūti ar 
kādiem maziem pārgrozījumiem 7. janv. 
š. g. no Iekšlietu ministra kga apstiprināti. 
Biedrības, kuras vēlētos iestāties par biedriem 
„Lieltirdzniecīgajā kooperācijas biedrībā”, 
top lūgtas drīzumā iesūtīt savu pieteikšanos 
līdzi kopiju no ģenerālsapulces nolēmuma. 
Pastāvīgai komisijai pārtikas Biedrību lietās (С.-
Петербуpгъ, Адмиралтейская набережная, 
№ 8), uzdodot biedru skaitu, iemaksas daļu 
kapitāla un tāpat arī rezerves kapitāla lielumu 
un pēdīgajā darbības gadā pārdoto preču 
daudzumu, naudā aprēķinot. No Baltijas 
pārtikas biedrībām līdz šim pieteikušās: Asītes, 
Bolderājas-Ustj-Dvinskas, Ķempu, Lubānes, 
Mārsnēnu, Staņķu un Rundāles biedrības. 
Ātrāka pieteikšanās vajadzīga tādēļ, lai drīzāk 
varētu organizēt biedrības valdi un iesākt 
rīkoties. 

G. Vulfs, 
Baltijas savienoto pārt. biedrību komitejas 

uzdevumā. 
Piezīme: Arī citi latviešu, vācu, krievu un 

igauņu laikraksti top lūgti uzņemt šīs rindiņas.

Pēc dažiem mēnešiem publikai tiek 
izskaidrots, kā notiks braukšana pa dzelzceļu. 
Raksts stipri vien saīsināts, atstājot tikai Līgates 
stacijas vārdu un vispārējos noteikumus. Tas 
publicēts laikrakstā Baltijas Vēstnesis 1900. 
gada 5. aprīlī, Nr. 78.

Par dzelzceļa satiksmi starp Rīgu un 
apkārtējām vietām. 

Dzelzceļa pārvalde “Tarifu krājumā” 
1144. numurā izziņo, ka līdz turpmākam 
no 6. maija līdz 10. oktobrim katrā gadā 
pārdošot abonementu un retūrbiļetes4 priekš 
braukšanām starp Rīgu un šādām apkārtējām 
stacijām: a) Uz Pleskavas dzelzceļa: starp 
Rīgu un Inčukalna, Siguldas, Līgates, Ieriķu, 
Cēsu un Valmieras stacijām; 

b) uz Rīgas-Orlas dzelzceļa: 
(..)
Par abonentu biļetēm, kuras pārdod tikai 

priekš 10 braukumiem5, kā arī par retūrbiļetēm 
cena netop pamazināta, tā ka biļete priekš 10 
braukumiem maksā desmit reizes tik daudz, 
cik viena braukuma biļete un retūrbiļete maksā 
divreiz tik daudz, cik viena braukuma biļete. 
Abonenta biļetes brīvi lietot trīs mēnešus, 
skaitot no tās dienas, kurā viņa pirkta, 
retūrbiļetes var lietot 24 stundas, pie kam 
pirkšanas dienā, kā arī svētdienas un svētku 
dienas neieskaita nosacītās 24 stundās.

Bet tagad pārcelsimies uz diezgan patālu 

pilsētiņu Horki jeb Gorki Baltkrievijā. Un 
iegansts ir tāds, ka tur lauksaimniecības 
skolu beidza viens brašs jauneklis no Līgates 
- Eduards Kalniņš. Tas raksts sniedz ieskatu 
tālaika dzīvē, un tāpēc arī to pārpublicēju no 
izdevuma (laikam jau žurnāla?) Zemkopis, 
1900. gada 15. novembrī, Nr. 46. 

No Gorķiem6 (Mogiļevas gub.) par turienes 
lauksaimniecības skolas darbību raksta: Mūsu 
apgabala šāgada ražu var dēvēt par pilnīgi 
apmierinošu, pie kam arī graudu īpašības bija 
visai teicamas, jo kvieši un auzas šejienes 
lauksaimniecības  skolas fermā šogad bij 
pat vēl smagāki par visaugstāko no zinības 
uzstādīto svara pamatu. Jāpiezīmē, ka caur 
sēklas labības krietnu un pamatīgu šķirošanu, 
kā arī pašu kultūraugu noderīgu apkopšanu 
šejienes lauksaimniecības7 skolas fermā jo 
ievērojamā mērā pārlabotas ne vien vietējās 
labības zortes8, bet aklimatizētas (vietējam 
klimatam un citiem dabas apstākļiem 
pieradinātas dažas ražīgas ārzemju zortes, 
kuras tad pārdod arī apkārtējiem zemkopjiem. 
- Arī dažādie lopbarības augi šogad izdeva 
visai apmierinošu ražu, jo siltais un lietainais 
pavasaris ļoti veicināja viņu audzelību. Bet 
tādēļ, ka pēc Jāņiem še iestājās neparasts 
sausums un karstums, tad no āboliņa atāla 
gan nekas neiznāca. Tā paša iemesla dēļ arī 
vasarejas9 nogatavošanās tika paātrināta, jo tā 
jau tūliņ pēc rudziem nāca pļaujama. — Augļu 
koki šopavasar bij gan ļoti pilni ar ziediem, bet 
tomēr tie neizdeva tik bagātīgas augļu ražas, 
kā to no iesākuma varēja cerēt, jo vētras un arī 
jūlija mēneša karstums nobirdināja daudzus 
vēl nenogatavojušos augļus. Dažādie ogulāji 
turpretim gan bij ļoti pilni ar ogām. Biškopības 
panākumu ziņā šo vasaru var dēvēt par 
apmierinošu. 

Lai šejienes lauksaimniecības skolas 
audzēkņiem dotu iespēju, arī praktiski iepazīties 
ar dažādu sarežģītu lauksaimniecības mašīnu 
darbību, tad šovasar labības pļaujamā laikā 
lauksaimniecības skolas fermā tika sarīkota 
pļaujamo un kūļu sienamo mašīnu sacīkste, 
kurā gan piedalījās tikai 3 firmas ar savām 
mašīnām. Visas šīs mašīnas tika izmēģinātas 
fermas laukos pie labības novākšanas no 
īpašas ekspertu komisijas un labākajai no 
viņam piesprieda zemkopības ministrijas 
sudraba medaļu. Tajā pašā nolūkā nākošu 
pavasari lauksaimniecības skolas fermā tiks 
izrīkota arī rindu sējmašīnu sacīkste, pie 
kam uz sacīksti atsūtītās mašīnas tad tiks 
izmēģinātas pie vasarāju sēšanas. Šī pēdējā 

sacīkste gan bij nodomāta uz šovasar pa 
ziemas labības sējas laiku, bet tādēļ ka tad 
tikai 2 firmas bij savas mašīnas atsūtījušas, 
tad sacīkste bij jāatliek uz pavasari. - Pie šīs 
pašas reizes man arī jāpiezīmē, ka dažādu 
lauksaimniecības rīku un mašīnu ziņā Gorku 
lauksaimniecības skola ne tikai pārspēj visas 
citas vidējās lauksaimniecības mācības 
iestādes, bet pat arī vēl dažu labu augstskolu. 
Jo pie šejienes lauksaimniecības skolas 
ierīkots īpašs lauksaimniecības rīku un mašīnu 
muzejs, kurš dibināts jau agrāki institūta 
laikā un tagad vēl arvienu tiek papildināts ar 
jaunāko konstrukciju mašīnām. Un sevišķi 
svarīgs ir vēl tas apstāklis, ka ar visām šīm 
mašīnām skolēniem vajag arī pašiem strādāt, 
caur ko tad arī ar viņu darba spēju un vadību 
var tiešām pamatīgi iepazīties. 

Beidzot vēl jāziņo, ka š. g. rudenī 
lauksaimniecības skolas teorētisku un 
praktisku kursu beidza un attestētus dabūja 
šādi Latvieši: Arnolds Sīmansons (no Maz-
Salaces), Pēters Pētersons (no Kokneses), 
Eduards Kalniņš (no Līgates) un Nikolajs 
Mežiņš (no Vitebskas guberņas). Šā gada 
konkurenc-eksāmenus izturēja un tika pieņemti 
lauksaimniecības skolā 10 latvieši, un proti 6 
pirmajā un 4 otrajā klasē; bez tam arī vietējās 
mērnieku taksatoru klasēs šogad iestājās 10 
Latvieši. Šim brīžam vietējās mācības iestādēs 
izglītojās jau 58 Latvieši (33 lauksaimniecības 
skolā un 25 mērnieku-taksatoru klasēs). Ļoti 
jāpriecājas, ka Latviešu jaunekļi sāk pievērst 
tik nopietnu vērību šejienes mācības iestādēm, 
un cerēsim, ka arī turpmāki šī cenšanās pēc 
speciālās izglītības ne tikai nemazināsies, bet 
vēl arvienu pieņemsies.

Baltijas Vēstnesis 1901. gada 16. jūlijā, Nr. 
159 ziņoja no Pleskavas, ka Vietējā Skolotāju 
seminārā teorētisko un praktisko kursu šogad 
beidza arī Emīls Briedis no Līgates.

 
No Pleskavas. Vietējā Skolotāju seminārā 

teorētisko un praktisko kursu šogad beidza 
16 audzēkņi, no tiem 10 Latvieši: Alfreds 
Bankovs no Pleskavas, Emīls Briedis no 
Līgates, Teodors Ķalniņš no Liezeres, Teodors 
Kīšs no Alsviķa (Alūksnes dr.), Ernsts Kohs 
no Alūksnes, Žanis Mačiņš no Ērberģes 
(Liel-Zalves dr., Kurzemē), Jānis Žīgurs no 
Golgovskas, Tenis Tentels no Maz-Salaces, 
Augusts Tikiņš no Saikavas (Ļaudonas dr.), 
Mārtiņš Trumpe no Ērberģes. No 10. līdz 20. 
jūnijam še tika noturēti teorētiski un praktiski 
biškopības kursi, pie kuriem piedalījās arī 
semināra kursu beigušie audzēkņi. 

Ūsiņš.

Un visbeidzot viens brīnišķīgs raksts no 
laikraksta Balss, 1901. gada 15. augustā, Nr. 
33 par Rīgas jubilejas izstādi.

Liekas, ka papīra rūpniecība atmet jo 
ievērojamu peļņu, jo tā pēdējā laikā še 
uzplaukusi itin kupli. Tas cēlies gan no tā, 
ka papīrus daudz pieprasa un izlieto tiklab 
še uz vietas, kā arī uz iekšguberņām. Bez 
tam papīra rūpniecības attīstību še sekmē 
diezgan augstās aizsargu muitas, kuras mūsu 
papīra fabrikas aizsargā no ārzemju ražojumu 
sacensības (konkurences). Tomēr neievērojot 
labvēlīgos apstākļus, šejienes lielās papīru 
fabrikas pavisam ir atrāvušās no izstādes. Tā 
no lielās Līgates un Brūnsa10 papīra fabrikas 
nav nekādu izstādījumu. Vācu avīzes gan 
pārmeta papīra fabrikām šādu nepatriotisku 
rīkošanos. bet atvaino viņas arī aiz tā iemesla, 
ka viņas savām precēm vieglāki varot iegūt 
noņēmējus ar paraugu piesūtīšanu; ka fabrikas 
esot pa lielākai daļai akciju sabiedrību īpašums 
un ka tāpēc no šo fabriku direktoriem, kuri stāv 
sabiedrību dienestā un kuriem jādod atbildība 
par savu veikala vadību, nevarot prasīt, lai 
tie uz savu galvu un tikai aiz patriotisma vien 
uzņemtos lielākus sarīkojumus, kuri prasa 
lielākus izdevumus. Direktori jau nu gan 
agrāk varēja izprasīt no savām akcionāru 
sabiedrībām pienācīgo atļauju un kredītu; būs 
laikam daži citi iemesli, kāpēc tie atrāvušies no 
izstādes.

Turpretī papīra izstrādātājus atrodam 
izstādē lielākā skaitā. Grāmatsējēju nodaļā 
sevišķi krīt acīs lepni ierīkotie stikla skapji 
(vitrīnās) ar pārmērīgi grezni izrotātiem 
iesējumiem no šejienes lielajām firmām (Lira, 
Arenstamm, Danziger u. c.). Šām blakus 
izstādīti vienkāršāki grāmatsējēju izstrādājumi. 
Pie pēdējiem gan laikam īsti būs mērojama 
šejienes amatniecības attīstība šai arodā, jo 
lielas firmas, ar bagātiem naudas līdzekļiem 
pie rokas, mazākā mērā mēdz meklēties mūsu 
pašu amatnieku pulkā pēc spējīgiem darba 
darītājiem. Viņas paraksta savus strādniekus 
vienkārši no ārzemēm, kur amatniecība stāv 
augstākā attīstības pakāpienā nekā še. Tā 
kādai grāmatsietavas firmai, kura saviem 
izstādes darbiem izstrādātājus parakstījusi no 
ārzemēm, jautāts, vai viņa šos izstrādātājus 
paturēšot arī uz priekšu. Uz to viņa atbildējusi, 
ka viņa tos labprāt paturētu, ja tikai rastos 
pienācīgi pastellējumi. Redzams, ka viss darīts 
vienīgi reklāmas dēļ; tikai šos izstrādājumus 
mums negribētos uzlūkot par šejienes 
amatniecības stāvokļa attēlojumu. Pēdējo 
izrāda, kā jau minēts, gan mazākie meistari un 
amatnieki ar saviem izstrādājumiem.

Daudz citu šā aroda meistaru starpā Augusts 
Auniņš Rīgā izstādījis dažādus bilžu rāmjus 
u. t. t. un par saviem izstrādājumiem dabūjis 
piespriestu bronzas medaļu.

Tūberga un Mežgaiļa grāmatsiešana, kā arī 
ādas un galantērijas izstrādājumu darbnīca 
par saviem ļoti glītiem izstrādājumiem 
dabūjusi sudraba medaļu ar goda diplomu. 
Grāmattirgotājs Ozols no Cēsīm par saviem 
glītiem grāmatu iesējumiem u. t. t. apbalvots 
ar atzīšanas rakstu.

A. Jaunzemja I Rīgas mehānikas čaulīšu 
fabrika izstādījusi glītas papirosu čaulītes, kā 
arī ar kāju minamu papirosu čaulīšu mašīnu. 
Fabrika strādājot ap 200 strādnieku, kuri 
izstrādājot kādus 200 miljonu gabalu.

Turpinājums sekos
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
50. 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; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs, 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10 Karadarbības karte uz krievu, vācu un austriešu robežām. (Карта военных действий на 

русско-германской-австрийской границах) 1914
Zemkopis, Nr.46 (15.11.1900). Raksts par 

izstādi Gorkos jeb Horkos

Līgate - nē Līgatne. Aicinājums. Baltijas 
Vēstnesis, 20.06.1902, Nr. 137

Tagadējais Līgatnes novads. 2018. gada 
oktobris

Latvijas dzelzceļu un autobusu shematiska karte, 1940

Horki jeb Gorki atrašanās vieta. Google karte

5. Latvijas Ģeogrāfijas konference Cēsīs 
1935. gada 9., 10. un 11. augustā. Ekskursiju 

karte. Autors K. Dravnieks

Latvijas dzelzceļu karte 1933 Rīgas mezgls. Latvijas dzelzceļu karte 1933

6 Horki jeb Gorki ir pilsēta Baltkrievijā, 
Mogiļevas apgabala ziemeļaustrumos, Horku 
rajona centrs pie Proņas upes. Pilsētā atrodas 
Baltkrievijas Lauksaimniecības akadēmija

7 Lauks. skola - tekstā tas saīsinājums ir 
paplašināts: lauksaimniecības. 

8 Zortes (apv.v.) - šķirne, veids
9 Vasarejas - vasarāju

10 Brūnsa papīrfabrika? Nekas tāds nav dzirdēts. 
Nezināja arī ne Ilmārs Norītis, ne Rasma Vanaga.

1 Mēģināju izpētīt, kad jāsaka ‘hronika’ un kad 
‘hronoloģija’, bet mani centieni bija nesekmīgi. 
Laikrakstā ‘Bauskas Dzīve’ vēsturnieks R. 
Ābelnieks citēja ‘Konversācijas vārdnīcas’ 
1906. gada izdevumu: Hronika -  rakstniecisks 
dokuments, kurā uzzīmēti vēsturiski notikumi 
visvairāk tikai viņu laika jeb hronoloģiskā kārtībā, 
neielaižoties dziļāk pētījumos un izskaidrojumos.

3 Ķēču pagasts - Apdzīvota vieta (mazciems) 
Amatas novada Nītaures pagastā 10 km no 
Nītaures. Pastāvēja Rīgas apriņķī līdz 1949. 
gadam, mūsdienās lielākā daļa šī pagasta bijušās 
teritorijas iekļauta tagadējā Amatas novada 
Nītaures pagastā, daļa Zaubes pagastā, neliela daļa 
- Skujenes pagastā; bijušie nosaukumi: vāciski - 
Fossenberg, krieviski - Ķečijskaja.

4 Retūrbiļete - biļete braukšanai turp un atpakaļ
5 Braukumiem - braucieniem2 Smēde - Kalēju darbnīca; kalve. LLVV

Izskatās kā jubilejas turpinājums - jau 50-
tais! Bet tā kā vēsturē vēl daudz interesanta 
atrodama, tad nu gan ir iespējas turpināt un 
turpināt!

Jāatzīstas, ka es nespēju pārvarēt lielu 
kārdinājumu – kā lielu citātu šeit ievietot 
Rasmas Vanagas un Aivara Baloža veidotās 
Līgatnes hronoloģijas  fragmentu, kas attiecas 
uz laikposmu starp 1894. un 1901. gadiem, 
jo ne par visām lietām tā laika lielajās 
latviešu avīzēs tika rakstīts. Pārsteidzoša 
ir hronoloģijas1 autoru pacietība, savācot 
un sakārtojot ziņas par sen pagājušajiem 
laikiem.

1894. gads. Papīrfabrika nopērk Jaun-
remdēnus par 7 000 rubļiem un Kalna 
Remdēnus par 12 216 rubļiem, kā arī uzcēla 
materiālu un lupatu noliktavu Pārupē (Tā 
nodegusi 2008. gada 22. jūnijā.)

1894. gads. Papīrfabrika uzceļ 2 dzīvojamās 
mājas Rīgaskalnā - Rīgas iela 1. un 3.

1894. gads. Līgatnes papīrs pirmajā 
Viskrievijas higiēniskajā izstādē Sankt-
pēterburgā saņem Lielo zelta medaļu. 

1894. gads. Papīrfabrikā pārbūvē tvaika 
katlus un pilnīgi pāriet uz kurināšanu ar 
Dienvidjorkšīras oglēm.

1894.-1895.gads. Papīrfabrika uzceļ 
dzīvojamās mājas Pluču kalnā - Kalnu ielā 2 
un 4.

1895. gads. Līgatnes papīrfabrika uzbūvē 
Lejas (Beiverk) fabrikas otro kārtu, kur tika 
uzstādīta trešā papīrmašīna.

1895. gads. Papīrfabrika uzceļ aptiekas ēku, 
kas celta kā patērētāju biedrības “Konsums” 
māja, aptieka tur iekārtota pirms Pirmā 
pasaules kara. Līdz tam fabrikas aptieka 
darbojusies fabrikas teritorijā, vēlāk koka mājā 
pretim klubam, kas tagad nodegusi. 

1895. gads. Rīgā, Lielā Aldaru ielā 12 
pārbūvē un paplašina veikala telpas.

1895.-1898. gads. Papīrfabrika uzceļ 
dzīvojamās mājas Remdēnkalnā Gaujas iela 
15, 17, 18, 20, 22 (nodegusi 1999. gadā, tagad 
„Lāču miga”).

1896. gads. Fabrika nopērk Lejas Remdēnus 
par 12 500 rubļiem. 

1896. gads 1. aprīlis. Fabrikā sāk tradīciju, 
ka strādājošiem par 25 nostrādātiem gadiem 
pasniedz sudraba karoti, par 50 gadiem - zelta 
karoti.

1896.-1898. gads. Papīrfabrika nobruģē 
ar akmeņiem (“miroņgalvu bruģis”) ceļu no 
fabrikas uz Līgatnes staciju.

1896. gads. Viskrievijas rūpniecības un 
mākslas izstādē Ņižņijnovgorodā Līgatnes 
papīrfabrikai tiek piešķirta toreiz augstākā 
atzinības zīme – “tiesības nest impērijas 
ērgli” - par “lieliski augstas un vidējas 
šķirnes rakstāmpapīra un tipogrāfijas papīra 
izgatavošanu, par uzņēmuma strauju attīstību 
un tā ievērojamo apmēru, kā arī par īpašo 
gādību par strādniekiem.” 

1896. gads 1. aprīlis. Beiverkā sāk darbu 
trešā papīrmašīna. 

1896. gads 7. novembris. Fabrikas telpu 
un dzīvokļu apgaismošanai sāk izmantot 
elektrību.

1897. gads. Papīrfabrika nopērk Pluču 
mājas zemi par 323 rubļiem.

1897. gads. Fabrika par saviem līdzekļiem 
uzceļ Biedrības namu (klubu), kurā strādnieki 
un ierēdņi pēc darbadienas var rast mieru 
un atpūtu saviesīgā vakarēšanā un domu 
apmaiņā, šad un tad viņiem ir iespēja lielajā 
teātra zālē baudīt labas izrādes un koncertus 
ceļojošo trupu priekšnesumā; apmeklētāju 
rīcībā ir ķegļu celiņš, biljards un lasāmgalds 
(bibliotēka). (Celtniecības darbus vada Pēteris 
Meņģelis - Jāņa Meņģeļa brāļa dēls)

1897. gads. Par Mencendorfu dzimtas 
līdzekļiem (Vilhelma un viņa brāļa) uzceļ 
Līgatnes papīrfabrikas slimnīcu ar 32 gultām. 
Mencendorfi slimnīcu cēla, godinot tēva 
piemiņu. Slimnīca tika apgādāta ar pilnu 
iekārtu, instrumentiem utt. un uzdāvināta 
sabiedrībai, tur strādāja 1 ārsts, 1 feldšeris un 
1 kopēja.

1897. gads. Vilhelms Mencendorfs par 
saviem personīgiem līdzekļiem uzceļ 
dzemdību iestādi “Wilhelma” ar 6 gultām. Tā 
tika aprīkota ar vismodernākajām higiēnas 
prasībām atbilstošām iekārtām un uzdāvināta 
sabiedrībai.

1897. gada atskaitē par zemi minēts, ka 
Līgatnē ir divi veikali, aptieka, viens krogs, 
trīs papīrfabrikas, smēde2, zāģu dzirnavas un 
galdniecība.

1898. gads. Fabrikas teritorijā uzceļ 
galdniecības ēku (padomju gados papīra 
serdeņu līmēšana un ugunsdzēsēju depo, 
tagad pamestas telpas).

1899. gads. Dibina Visendorfa vates fabriku. 
Dibina nabagu palīdzības biedrību Paltmalē.

1899. gads 11. novembris. Līvzemes 
gubernators paraksta apliecību par to, ka 
Līgatne pieskaitāma pie apdzīvotām vietām.

1900. gads. Papīrfabrika uzceļ dzīvojamo 
ēku Rīgas kalnā 5.

1900. gads. Līgatnes rakstāmpapīra fabrikā 
pavisam 636 strādnieki, no tiem 366 vīrieši, 
270 sievietes, visi ir lasīt un rakstīt pratēji, 
uzņēmums nodrošināts ar labi apmācītiem 
kadriem un modernu tehniku.

1900.-1914. gads (precīzi gadu dokumenti 
pagaidām ir noklīduši). Papīrfabrika uzceļ 
dzīvojamās mājas Gaujas ielā 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17.

1901. gads. Papīrfabrika uzceļ ierēdņu 
vajadzībām dzīvojamo māju Gaujas ielā 6, 
tā saucamo Zeļļu māju. Tiltiņus ar vārdiem 
galvenokārt uzbūvē šajā gadā kā veltījumu 
Mencendorfu darbības 40 gadiem Līgatnē.

Tagad atgriezīsimies pie ilustrācijām un 
paudīsim nožēlu, ka tikpat kā viss Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Karšu nodaļā 
atrodamais vēsturisko karšu krājums gandrīz 
jau pārlūkots. Bet kaut kāds niekumiņš palicis 
vēl ir, un tam tad arī uzmetīsim savu ziņkārīgo 
aci. 

Vispirms aplūkosim karti, ko nezināmie 
autori radījuši pirms vairāk nekā simts gadiem 
- 1914. gadā un paredzēta karadarbības 
attēlošanai uz krievu, vācu un austriešu 
robežām. (Карта военных действий на 
русско-германской-австрийской границах). 
Ar sarkanu aplīti iezīmēju gan Ligati, gan 
Vendeni (Cēsis). Bet Kurzemes pusē ar zaļu 
aplīti iezīmēju Popervāli stipri sentimentālu 
apstākļu dēļ - no 1953. līdz 1957. gadam 
biju Popervāles septiņgadīgās skolas 
skolnieks. Kopā ar daudzām citām Lubezerē 
dzīvojošajām ģimenēm 1957. gadā arī mūsu 
ģimene iekļāvās masveida emigrācijā uz 
Līgatni. Bet par to jau savulaik rakstīju.

Nākamais apskatāmais objekts ir Latvijas 
dzelzceļu karte, kas datēta ar 1933. gadu. 
Līgatnes stacija, protams, ir tūliņ aiz Siguldas. 
Bet uzmanības vērta ir viena cita detaļa šajā 

kartē - runa ir par Rīgas mezglu. Kā gan tur 
dzelzceļš sapiņķerēts un samezglots! Bet 
pēc tam prātā nāk arī viena skumja doma: 
žēl, ka uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas 
deviņdesmitajos gados notika vērienīga 
Latvijas dzelzceļu izpostīšana un demontāža 
daudzās līnijās. 

Uz senatnes grezno karšu fona aizkustinoši 
naiva izskatās Ekskursiju karte, kas speciāli 
veidota 5. Latvijas Ģeogrāfijas konferencei, 
kas tika rīkota Cēsīs 1935. gada 9., 10. un 
11. augustā. Kartes autors ir K. Dravnieks, 
un Līgatne, protams, pieminēta kā viens no 
ekskursiju objektiem. 

Nākošā Google karte, ko reproducējam, ir 
veltīta Horki jeb Gorki atrašanās vietai. Tas 
tāpēc, ka mēs tos Gorkus savā stāstījumā 
vēlāk pieminēsim.

Internetā atradu arī Latvijas dzelzceļu un 
autobusu shematisko karti, kas laista klajā 
liktenīgajā 1940. gadā. Kartē atrodama gan 
Līgatnes stacija, gan Lejas Līgatne.

Un te nu vēl viena karte, kas ir ārkārtīgi 
mūsdienīga - Līgatne apkārtējo novadu 
ielenkumā. Līgatnes novads robežojas ar 
Siguldas, Krimuldas, Pārgaujas un Amatu 
novadiem. 

Jaunievēlētie un pārmaiņas sasolījušie 
Saeimas deputāti ik dienas atgādina savus 
apsolījumus veikt Latvijas pašvaldību 
administratīvo reformu. Ik dienas par to 
diskutē televīzijā, radio, portālos un avīzēs, bet 
mūsu mierinājumam lai noder vispārzināmās 
sentimentālās dziesmas vārdi:

Mīļais nesteidzies, 
Kam jānotiek - notiksies,
Jo nākotni paredzēt,
Mums nav lemts, nav lemts.

Pārējos veco avīžu rakstus, kas datēti ar 20. 
gadsimta pirmajiem gadiem, šodien aplūkosim 
hronoloģiskā kārtībā, bet īpaši izcelsim 
apriņķa skolotāja A. Lapiņa VĒSTURISKO 
RAKSTU, kas iesāka dižu pārmaiņu procesu, 
kas realizējās vairākās desmitgadēs. Kaut ar 
grūtībām, bet dumpīgā skolotāja viedoklis 

uzvarēja. Tiesa gan - tas tika pierādīts ar samērā 
jocīgiem argumentiem. Un tad nu Ligate un 
Līgate lēnā garā pārvērtās par Līgatni. 

Minētais raksts publicēts laikrakstā Baltijas 
Vēstnesis 1902. gada 20. jūnijā, Nr. 137.

Līgatne - nē Līgate. Aizrādījums uz kļūdu. 
Gandrīz visur, kur tiek rakstīts, mazākā mērā 
arī tur, kur tiek runāts par šejieni, tā tiek dēvēta 
par „Līgati” vai “Ligati”, kamēr īstais šejienes 
vārds ir “Līgatne”. Ka viņa taisni tā un ne 
savādāk saucama, uz to norāda tas, ka upe, 
pie kuras atrodas Līgatnes papīru fabrika un 
no kuras tā savu vārdu dabūjusi, no apkārtnes 
iedzīvotājiem un pa daļai arī no līgatniešiem tiek 
saukta par Līgatnes upi. Viņa iztek no Līgatnes 
ezera, kura tuvākā apkārtne ir purekļaina 
un agrāk, kad bijusi vēl purekļaināka, ejot 
pa to, esot līgojusies. Šis ezers atrodas pie 
Līgatnes kalna Kēču pagastā3, Verstis 25 no 
Līgatnes papīru fabrikas. Virs kalna aug mežs. 
Domājams, ka vai nu Līgatnes ezers vai arī 
kalns ir dabūjis savu vārdu sakarā ar vārdu 
„līgoties”, “līgot” - „līgotne”. Pēc pazīstama 
gramatikas likuma ir pārvērties par (piemēram: 
līgot - līgat, lūkot - lūkat) un tā viens no viņiem 
ir dabūjis vārdu Līgatnes ezers, kalns. Tā ka 
nu nav pa vācu mēlei, tad vācieši, ne visai 
ilgi atpakaļ ierīkodami pie Līgatnes upes 
fabriku, ir izgrozījuši to pa viņu valodai vairāk 
piesliecošos. Tad nu, ja grib pareizi runāt 
un rakstīt, vajadzētu viņu sākt visur lietot 
sakropļotas „Līgates” vietā. Jāpiezīmē vēl, 
ka šī kļūda sastopama arī uz Siliņa „Latviešu 
apdzīvotas zemes kartes” un Abula lasāmā 
grāmatā. 

A. Lapiņš, 
apriņķa skolotājs.

Par Līgatnes vārda ienākšanu mēs vēl 
parunāsim nākamajā reizē. 

Kā jau atceraties no iepriekš stāstītā, Ķempu 
pārtikas biedrība bija viena no pirmajām 
tagadējās Latvijas teritorijā. 

Un tad tām pārtikas biedrībām uzradās 
centralizēta virsvadība. Tā to var saprast no 
raksta, kas ievietots Latviešu Avīzēs 1900. 
gada 2. februārī, Nr. 5.

Paziņojums Baltijas pārtikas biedrībām.
Pastāvīgā komisija pārtikas biedrību lietās 

Pēterburgā lūdz Baltijas savienoto pārtikas 
biedrību komiteju pavēstīt Baltijas pārtikas 
biedrībām (Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā), 

ka jaundibinājamas „Lieltirdzniecīgās 
kooperācijas biedrības “Кооперативное 
общество оптовыхъ операций” statūti ar 
kādiem maziem pārgrozījumiem 7. janv. 
š. g. no Iekšlietu ministra kga apstiprināti. 
Biedrības, kuras vēlētos iestāties par biedriem 
„Lieltirdzniecīgajā kooperācijas biedrībā”, 
top lūgtas drīzumā iesūtīt savu pieteikšanos 
līdzi kopiju no ģenerālsapulces nolēmuma. 
Pastāvīgai komisijai pārtikas Biedrību lietās (С.-
Петербуpгъ, Адмиралтейская набережная, 
№ 8), uzdodot biedru skaitu, iemaksas daļu 
kapitāla un tāpat arī rezerves kapitāla lielumu 
un pēdīgajā darbības gadā pārdoto preču 
daudzumu, naudā aprēķinot. No Baltijas 
pārtikas biedrībām līdz šim pieteikušās: Asītes, 
Bolderājas-Ustj-Dvinskas, Ķempu, Lubānes, 
Mārsnēnu, Staņķu un Rundāles biedrības. 
Ātrāka pieteikšanās vajadzīga tādēļ, lai drīzāk 
varētu organizēt biedrības valdi un iesākt 
rīkoties. 

G. Vulfs, 
Baltijas savienoto pārt. biedrību komitejas 

uzdevumā. 
Piezīme: Arī citi latviešu, vācu, krievu un 

igauņu laikraksti top lūgti uzņemt šīs rindiņas.

Pēc dažiem mēnešiem publikai tiek 
izskaidrots, kā notiks braukšana pa dzelzceļu. 
Raksts stipri vien saīsināts, atstājot tikai Līgates 
stacijas vārdu un vispārējos noteikumus. Tas 
publicēts laikrakstā Baltijas Vēstnesis 1900. 
gada 5. aprīlī, Nr. 78.

Par dzelzceļa satiksmi starp Rīgu un 
apkārtējām vietām. 

Dzelzceļa pārvalde “Tarifu krājumā” 
1144. numurā izziņo, ka līdz turpmākam 
no 6. maija līdz 10. oktobrim katrā gadā 
pārdošot abonementu un retūrbiļetes4 priekš 
braukšanām starp Rīgu un šādām apkārtējām 
stacijām: a) Uz Pleskavas dzelzceļa: starp 
Rīgu un Inčukalna, Siguldas, Līgates, Ieriķu, 
Cēsu un Valmieras stacijām; 

b) uz Rīgas-Orlas dzelzceļa: 
(..)
Par abonentu biļetēm, kuras pārdod tikai 

priekš 10 braukumiem5, kā arī par retūrbiļetēm 
cena netop pamazināta, tā ka biļete priekš 10 
braukumiem maksā desmit reizes tik daudz, 
cik viena braukuma biļete un retūrbiļete maksā 
divreiz tik daudz, cik viena braukuma biļete. 
Abonenta biļetes brīvi lietot trīs mēnešus, 
skaitot no tās dienas, kurā viņa pirkta, 
retūrbiļetes var lietot 24 stundas, pie kam 
pirkšanas dienā, kā arī svētdienas un svētku 
dienas neieskaita nosacītās 24 stundās.

Bet tagad pārcelsimies uz diezgan patālu 

pilsētiņu Horki jeb Gorki Baltkrievijā. Un 
iegansts ir tāds, ka tur lauksaimniecības 
skolu beidza viens brašs jauneklis no Līgates 
- Eduards Kalniņš. Tas raksts sniedz ieskatu 
tālaika dzīvē, un tāpēc arī to pārpublicēju no 
izdevuma (laikam jau žurnāla?) Zemkopis, 
1900. gada 15. novembrī, Nr. 46. 

No Gorķiem6 (Mogiļevas gub.) par turienes 
lauksaimniecības skolas darbību raksta: Mūsu 
apgabala šāgada ražu var dēvēt par pilnīgi 
apmierinošu, pie kam arī graudu īpašības bija 
visai teicamas, jo kvieši un auzas šejienes 
lauksaimniecības  skolas fermā šogad bij 
pat vēl smagāki par visaugstāko no zinības 
uzstādīto svara pamatu. Jāpiezīmē, ka caur 
sēklas labības krietnu un pamatīgu šķirošanu, 
kā arī pašu kultūraugu noderīgu apkopšanu 
šejienes lauksaimniecības7 skolas fermā jo 
ievērojamā mērā pārlabotas ne vien vietējās 
labības zortes8, bet aklimatizētas (vietējam 
klimatam un citiem dabas apstākļiem 
pieradinātas dažas ražīgas ārzemju zortes, 
kuras tad pārdod arī apkārtējiem zemkopjiem. 
- Arī dažādie lopbarības augi šogad izdeva 
visai apmierinošu ražu, jo siltais un lietainais 
pavasaris ļoti veicināja viņu audzelību. Bet 
tādēļ, ka pēc Jāņiem še iestājās neparasts 
sausums un karstums, tad no āboliņa atāla 
gan nekas neiznāca. Tā paša iemesla dēļ arī 
vasarejas9 nogatavošanās tika paātrināta, jo tā 
jau tūliņ pēc rudziem nāca pļaujama. — Augļu 
koki šopavasar bij gan ļoti pilni ar ziediem, bet 
tomēr tie neizdeva tik bagātīgas augļu ražas, 
kā to no iesākuma varēja cerēt, jo vētras un arī 
jūlija mēneša karstums nobirdināja daudzus 
vēl nenogatavojušos augļus. Dažādie ogulāji 
turpretim gan bij ļoti pilni ar ogām. Biškopības 
panākumu ziņā šo vasaru var dēvēt par 
apmierinošu. 

Lai šejienes lauksaimniecības skolas 
audzēkņiem dotu iespēju, arī praktiski iepazīties 
ar dažādu sarežģītu lauksaimniecības mašīnu 
darbību, tad šovasar labības pļaujamā laikā 
lauksaimniecības skolas fermā tika sarīkota 
pļaujamo un kūļu sienamo mašīnu sacīkste, 
kurā gan piedalījās tikai 3 firmas ar savām 
mašīnām. Visas šīs mašīnas tika izmēģinātas 
fermas laukos pie labības novākšanas no 
īpašas ekspertu komisijas un labākajai no 
viņam piesprieda zemkopības ministrijas 
sudraba medaļu. Tajā pašā nolūkā nākošu 
pavasari lauksaimniecības skolas fermā tiks 
izrīkota arī rindu sējmašīnu sacīkste, pie 
kam uz sacīksti atsūtītās mašīnas tad tiks 
izmēģinātas pie vasarāju sēšanas. Šī pēdējā 

sacīkste gan bij nodomāta uz šovasar pa 
ziemas labības sējas laiku, bet tādēļ ka tad 
tikai 2 firmas bij savas mašīnas atsūtījušas, 
tad sacīkste bij jāatliek uz pavasari. - Pie šīs 
pašas reizes man arī jāpiezīmē, ka dažādu 
lauksaimniecības rīku un mašīnu ziņā Gorku 
lauksaimniecības skola ne tikai pārspēj visas 
citas vidējās lauksaimniecības mācības 
iestādes, bet pat arī vēl dažu labu augstskolu. 
Jo pie šejienes lauksaimniecības skolas 
ierīkots īpašs lauksaimniecības rīku un mašīnu 
muzejs, kurš dibināts jau agrāki institūta 
laikā un tagad vēl arvienu tiek papildināts ar 
jaunāko konstrukciju mašīnām. Un sevišķi 
svarīgs ir vēl tas apstāklis, ka ar visām šīm 
mašīnām skolēniem vajag arī pašiem strādāt, 
caur ko tad arī ar viņu darba spēju un vadību 
var tiešām pamatīgi iepazīties. 

Beidzot vēl jāziņo, ka š. g. rudenī 
lauksaimniecības skolas teorētisku un 
praktisku kursu beidza un attestētus dabūja 
šādi Latvieši: Arnolds Sīmansons (no Maz-
Salaces), Pēters Pētersons (no Kokneses), 
Eduards Kalniņš (no Līgates) un Nikolajs 
Mežiņš (no Vitebskas guberņas). Šā gada 
konkurenc-eksāmenus izturēja un tika pieņemti 
lauksaimniecības skolā 10 latvieši, un proti 6 
pirmajā un 4 otrajā klasē; bez tam arī vietējās 
mērnieku taksatoru klasēs šogad iestājās 10 
Latvieši. Šim brīžam vietējās mācības iestādēs 
izglītojās jau 58 Latvieši (33 lauksaimniecības 
skolā un 25 mērnieku-taksatoru klasēs). Ļoti 
jāpriecājas, ka Latviešu jaunekļi sāk pievērst 
tik nopietnu vērību šejienes mācības iestādēm, 
un cerēsim, ka arī turpmāki šī cenšanās pēc 
speciālās izglītības ne tikai nemazināsies, bet 
vēl arvienu pieņemsies.

Baltijas Vēstnesis 1901. gada 16. jūlijā, Nr. 
159 ziņoja no Pleskavas, ka Vietējā Skolotāju 
seminārā teorētisko un praktisko kursu šogad 
beidza arī Emīls Briedis no Līgates.

 
No Pleskavas. Vietējā Skolotāju seminārā 

teorētisko un praktisko kursu šogad beidza 
16 audzēkņi, no tiem 10 Latvieši: Alfreds 
Bankovs no Pleskavas, Emīls Briedis no 
Līgates, Teodors Ķalniņš no Liezeres, Teodors 
Kīšs no Alsviķa (Alūksnes dr.), Ernsts Kohs 
no Alūksnes, Žanis Mačiņš no Ērberģes 
(Liel-Zalves dr., Kurzemē), Jānis Žīgurs no 
Golgovskas, Tenis Tentels no Maz-Salaces, 
Augusts Tikiņš no Saikavas (Ļaudonas dr.), 
Mārtiņš Trumpe no Ērberģes. No 10. līdz 20. 
jūnijam še tika noturēti teorētiski un praktiski 
biškopības kursi, pie kuriem piedalījās arī 
semināra kursu beigušie audzēkņi. 

Ūsiņš.

Un visbeidzot viens brīnišķīgs raksts no 
laikraksta Balss, 1901. gada 15. augustā, Nr. 
33 par Rīgas jubilejas izstādi.

Liekas, ka papīra rūpniecība atmet jo 
ievērojamu peļņu, jo tā pēdējā laikā še 
uzplaukusi itin kupli. Tas cēlies gan no tā, 
ka papīrus daudz pieprasa un izlieto tiklab 
še uz vietas, kā arī uz iekšguberņām. Bez 
tam papīra rūpniecības attīstību še sekmē 
diezgan augstās aizsargu muitas, kuras mūsu 
papīra fabrikas aizsargā no ārzemju ražojumu 
sacensības (konkurences). Tomēr neievērojot 
labvēlīgos apstākļus, šejienes lielās papīru 
fabrikas pavisam ir atrāvušās no izstādes. Tā 
no lielās Līgates un Brūnsa10 papīra fabrikas 
nav nekādu izstādījumu. Vācu avīzes gan 
pārmeta papīra fabrikām šādu nepatriotisku 
rīkošanos. bet atvaino viņas arī aiz tā iemesla, 
ka viņas savām precēm vieglāki varot iegūt 
noņēmējus ar paraugu piesūtīšanu; ka fabrikas 
esot pa lielākai daļai akciju sabiedrību īpašums 
un ka tāpēc no šo fabriku direktoriem, kuri stāv 
sabiedrību dienestā un kuriem jādod atbildība 
par savu veikala vadību, nevarot prasīt, lai 
tie uz savu galvu un tikai aiz patriotisma vien 
uzņemtos lielākus sarīkojumus, kuri prasa 
lielākus izdevumus. Direktori jau nu gan 
agrāk varēja izprasīt no savām akcionāru 
sabiedrībām pienācīgo atļauju un kredītu; būs 
laikam daži citi iemesli, kāpēc tie atrāvušies no 
izstādes.

Turpretī papīra izstrādātājus atrodam 
izstādē lielākā skaitā. Grāmatsējēju nodaļā 
sevišķi krīt acīs lepni ierīkotie stikla skapji 
(vitrīnās) ar pārmērīgi grezni izrotātiem 
iesējumiem no šejienes lielajām firmām (Lira, 
Arenstamm, Danziger u. c.). Šām blakus 
izstādīti vienkāršāki grāmatsējēju izstrādājumi. 
Pie pēdējiem gan laikam īsti būs mērojama 
šejienes amatniecības attīstība šai arodā, jo 
lielas firmas, ar bagātiem naudas līdzekļiem 
pie rokas, mazākā mērā mēdz meklēties mūsu 
pašu amatnieku pulkā pēc spējīgiem darba 
darītājiem. Viņas paraksta savus strādniekus 
vienkārši no ārzemēm, kur amatniecība stāv 
augstākā attīstības pakāpienā nekā še. Tā 
kādai grāmatsietavas firmai, kura saviem 
izstādes darbiem izstrādātājus parakstījusi no 
ārzemēm, jautāts, vai viņa šos izstrādātājus 
paturēšot arī uz priekšu. Uz to viņa atbildējusi, 
ka viņa tos labprāt paturētu, ja tikai rastos 
pienācīgi pastellējumi. Redzams, ka viss darīts 
vienīgi reklāmas dēļ; tikai šos izstrādājumus 
mums negribētos uzlūkot par šejienes 
amatniecības stāvokļa attēlojumu. Pēdējo 
izrāda, kā jau minēts, gan mazākie meistari un 
amatnieki ar saviem izstrādājumiem.

Daudz citu šā aroda meistaru starpā Augusts 
Auniņš Rīgā izstādījis dažādus bilžu rāmjus 
u. t. t. un par saviem izstrādājumiem dabūjis 
piespriestu bronzas medaļu.

Tūberga un Mežgaiļa grāmatsiešana, kā arī 
ādas un galantērijas izstrādājumu darbnīca 
par saviem ļoti glītiem izstrādājumiem 
dabūjusi sudraba medaļu ar goda diplomu. 
Grāmattirgotājs Ozols no Cēsīm par saviem 
glītiem grāmatu iesējumiem u. t. t. apbalvots 
ar atzīšanas rakstu.

A. Jaunzemja I Rīgas mehānikas čaulīšu 
fabrika izstādījusi glītas papirosu čaulītes, kā 
arī ar kāju minamu papirosu čaulīšu mašīnu. 
Fabrika strādājot ap 200 strādnieku, kuri 
izstrādājot kādus 200 miljonu gabalu.

Turpinājums sekos
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Turpinot humānās pedagoģijas ceļu Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādē

Tikko, 26. un 27. oktobrī, esam 
aizvadījušas domām un idejām piesātinātas 
dienas 12. Humānās pedagoģijas konferencē 
Lietuvā, Klaipēdā. Šogad Līgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādi pārstāvēja 
septiņas skolotājas. Konferences tēma bija 
“Tīras domas rada brīnumus”, bet moto 
iedvesmojošs - „ Tikai tas cilvēks, kurš 
rada, ir skaists. Viss izriet no viņa iekšējā 
dzīvīguma, katram savās dzīlēs jāatrod un 
jāsaudzē svētnīca, jo no tā visa kļūs spēcīga 
nācija…”

Dalībnieki bija pārstāvēti kā no Lietuvas, 
tā no citām Baltijas valstīm. Tāpat tikāmies 
ar pedagogiem no Maskavas, Kaļiņgradas 
u.c. vietām. Šoreiz konference bija īpaša ar 
to, ka pirmo reizi mūsu iestādes pedagogi 
bija aicināti dalīties ar savu pieredzi un 
darba metodēm starptautiskas auditorijas 
priekšā. Protams, satraukums bija liels, 
jo konferences darba valoda bija krievu, 
bet mūsu iestādes vadītāja Gunita Liepiņa 
šo uzdevumu veica lieliski. Viņa stāstīja 
par darba metodēm ar bērniem mūzikas 
nodarbībās, par to, kā viņa savās nodarbībās 
bērnos audzina tādu vērtību kā atbildība, 
par to, kā kopā ar bērniem kopā plāno 
svētkus, kā viņiem uzticas. Bērnu vēlme, 
veidojot svētkus, bija, lai tajos piedalītos 
arī mammas un tēti. Viņiem bija svarīgi 
parādīt to, ko saviem spēkiem paveikuši, 
bet veiksmes atslēga bija tā, ka ikviens - 
skolotāji un bērni - bija atbildīgi par visu, 
kas norunāts. Ikviens bērns bija iesaistīts 
pasākuma plānošanā un organizēšanā. 
Ikviens bērns guva pozitīvu novērtējumu 
savam darbam, un tādēļ viņš jutās ļoti 

svarīgs un neaizstājams. Priecājāmies, 
ka bērnu vecāki bija ļoti ieinteresēti visā 
notiekošajā un atbalstīja savus bērnus.

Viens no humānās pedagoģijas 
pamatlicējiem Šalva Amonašvili ir 
norādījis, ka “ikvienam bērnam ir tieksme 
uz attīstību, tieksme būt pieaugušam, ir 
tieksme uz brīvību. Tādēļ būtiski ir tas, ka 
lielāko vērību skolotājs velta tam, lai katrā 

stundā tiktu ievērota bērna vēlme attīstīties, 
kļūt pieaugušam un brīvam. Tas ļauj bērnam 
izdzīvot stundu, domāt, spriest, izteikt savu 
viedokli, kļūt par līdzautoru, domātāju utt. 
Skolotāja meistarība ir tieši tajā, ka viņš 

prot kopā ar bērniem emocionāli pārdzīvot 
stundā notiekošo. Ja tā nebūs, tad nebūs 
stundas galvenā etapa - bērna ielūkošanās 
savā garīgajā pasaulē. Ja izdodas panākt 
to, ka bērns spēj ieskatīties sevī, tas rada 
īpašu motivējošu situāciju un noskaņojumu 
pašam pielikt pūles, lai apgūtu zināšanas. 
Šajā gadījumā bērns cenšas ne tikai apgūt 
mācību saturu, bet gan ar tā palīdzību 

atbildēt uz vissvarīgākajiem jautājumiem.
Humānā stunda ir kolektīva darbība, virzīta 

uz skolotāja un bērna pašpilnveidošanos. 
Tajā skolotājs neuzstājas kā ideāls tēls, 
kurš visu zina. Viņš kopā ar bērniem spriež, 

domā, pārdzīvo, meklē atbildes uz grūtiem 
jautājumiem un līdz ar to izsauc vēlmi to 
pašu darīt arī bērniem. Galvenais stundā 
ir paškontrole, pašvērtējums, pašpārbaude 
– pretēji vienpersoniskam skolotāja 
vērtējumam.”

Tieši šo aspektu savā darbā izdevās 
realizēt mūsu skolotājai, par ko pieredzē 
bija iespēja dalīties konferencē.

Līdzīgu pieeju jau otro gadu izmantojam, 
lai bērni brīvi, nepiespiesti apgūtu angļu 
valodu. Sakām paldies brīvprātīgā darba 
jaunietei Tamārai no Gruzijas,  kura nu jau 
ir savu projektu noslēgusi un atgriezusies 
mājās, taču mēs turpinām sadarbību ar 
brīvprātīgā darba veicējiem un esam 
sagaidījuši Aīdu un Tomasu no Spānijas.

Bijām patīkami pārsteigti,  kādu dedzību 
un izpratni par kompetencēs balstītu mācību 
pieeju ieraudzījām jau pirmajā angļu 
valodas nodarbībā piecgadīgajiem bērniem. 
Bērni bija ļoti ieinteresēti un ar nepacietību 
gaida  nākošo nodarbību. Aīda darbosies 
ar bērniem Augšlīgatnes bērnudārza ēkā, 
bet Tomass Jaunās sākumskolas ēkā pie 
sešgadīgajiem bērniem.

Vērojot vecāku lielo atsaucību un 
ieinteresētību, ir iecere turpināt aizsākto 
„vecāku skoliņas” darbu, izglītojot vecākus 
labākā vecāku lomas izpratnē. Turpināsim 
sarunas, cik neatsverams un svarīgs 
ir vecāku atbalsts un sapratne bērnam 
personības veidošanās procesā.

 Lai mums visiem kopā veicas mūsu 
bērnos  attīstīt māku strādāt patstāvīgi, 
spēju sadarboties ar citiem, rosināt drosmi 
izteikties, apdomāt un uzdot izzinošus 
jautājumus un ļaut bērnam izjust tieksmi 
uzzināt vairāk!

Silvija Rijniece,
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības
iestādes metodiķe

Saiva Vītola,
Līgatnes novada vidusskolas direktore

Latvijas fizikas skolotāji tiekas Līgatnē

12. un 13. oktobrī rudens saules krāsu 
pielietajā Līgatnē uz ikgadējo konferenci 
pulcējas Latvijas skolu fizikas skolotāji. 
Šogad bija jubilejas gads - Latvijas Fizikas 
skolotāju asociācijai - 20 gadi!

Uz Līgatnes konferenci ieradās 133 
dalībnieki. Kā konferences atklāšanā 
teica asociācijas prezidente Ludmila 
Belogrudova - Sarkanās grāmatas cienīgi 
skolotāji, jo pašlaik valstī ir ļoti liels fizikas 
skolotāju trūkums. Ļoti daudzi skolotāji 
arī ir pirmspensijas un pensijas vecuma, 
bet joprojām erudīti, interesanti un atvērti 
pārmaiņām izglītībā, par ko varēja arī 
pārliecināties konferences gaitā. Šogad bija 
arī viesi - fizikas skolotāji no Ukrainas un 
Baltkrievijas.

Konferenci atklāja bērnudārza “Zvaniņi” 
audzēkņi un vidusskolas 3.-4. klašu 
ansamblis ar jaukām un rudenīgi draiskām 
dziesmām. Deju kolektīvs „Zeperi” 
Līgatnes viesiem parādīja savu gadu gaitā 
tik ļoti izkopto dejas soli, skaistos tērpus un 
īpaši izjusto dejas dvēseli.

Kā jau ierasts, katru gadu konferences 
dalībniekus sveica Latvijas Universitātes 
asociētais profesors, Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas korespondētājloceklis 
Vjačeslavs Kaščejevs - Latvijas fiziķis, 
kurš darbojas kvantu fizikā un par 
sasniegumiem kvantu nanoelektronikā 
saņēmis prestižo Pasaules Ekonomikas 
foruma balvu. Vjačeslava Kaščejeva lekcija 
par gravitācijas viļņiem skolotājiem deva 
pieredzi, kā šo sarežģīto tēmu pēc iespējas 
vienkāršāk izklāstīt skolas kursā, kaut gan 
Līgatnes novada priekšsēdētājs A. Šteins 
nonāca pie atziņas, ka pēc šādas lekcijas 
būs vēl grūtāk atrast fizikas skolotājus.  

Izglītībā šis gads ir izsludināts par Fizikas 
gadu. Šīs aktivitātes ietvaros paredzamos 
jauninājumus izklāstīja Valsts izglītības 
satura centra (VISC) Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta vadītāja Liene Voroņenko. 
Jauns, bet fiziķu aprindās jau ļoti zināms 
fizikas skolotājs, Starpnozaru izglītības 
inovāciju centra (SIIC) eksperts Valdis 
Zuters publiku iepazīstināja ar projekta 
“Skola 2030” mācību standartiem.

Pēc konferences 1. daļas dalībnieki devās 
uz Līgatnes novada vidusskolu, pa ceļam 
baudīdami pilsētas viesmīlību, skaistos 
dabas skatus, Līgatnes vīna darītavas 
reibinošos darinājumus, baudīja dziedātāju 
gaviles un dziesmas Lustūzī. Līgatnes 
vidusskola viesu sagaidīšanai bija gatava 
- telpas īpaši pieskaņotas fiziķiem, ziedi, 
dekori, svaigi ceptu smalkmaizīšu smarža... 
Skolas telpās notika mācību darbnīcas, 
kuras skolotāji jau bija izvēlējušies 
iepriekš. Mācībās, kuras notika līdz vēlam 
vakaram, skolotāji apguva jaunu pieredzi 
un prasmes.

Vakarā, protams, atpūta. Konferences 
rīkotāji par atpūtas vietu bija izvēlējušies 
Springšļu dzirnavas.  

13. oktobrī konference turpinājās ar 
lekcijām kultūras namā. Fizikas centralizētā 
eksāmena analīzi izklāstīja VISC eksperts, 
fiziķis Austris Cābelis. Savā pieredzē 
un problēmās dalījās arī Ukrainas un 
Baltkrievijas skolotāji. Asociācijas 
prezidente atskaitījās arī par asociācijas 
darbību, aktualizēja svarīgos jautājumus. 
Diemžēl lidmašīnas reisa kavēšanās dēļ uz 
konferenci nepaspēja Eiropas kodolpētījumu 
programmas (CERN) skolotāju apmaiņas 
programmas menedžeris Džefs Vīners 
no Ženēvas, bet ar kuru pēc konferences 
Rīgā satikās asociācijas prezidente un 
vadošie asociācijas skolotāji, lai runātu par 

sadarbības turpināšanu ar CERN.
Konferences noslēgumā viesiem tika 

piedāvāta tūrisma programma, kuru viesi 
labprāt arī izmantoja. 

Es kā Līgatnes novada vidusskolas 
direktore ar lielu gandarījumu un prieku 
saku paldies visiem, kas man palīdzēja 
šo konferenci noorganizēt ļoti labā, pat 
nebaidos teikt - augstā līmenī! Tā tomēr 
bija uzdrošināšanās - samērā nelielai skolai 
pieņemt šo izaicinājumu, ar kuru mēs visi 
kopā lieliski tikām galā!

Paldies Līgatnes novada domei, 
priekšsēdētājam A. Šteinam par 
finansiālo un morālo atbalstu, paldies 
visiem grāmatvežiem un juristiem, kuri 
palīdzēja “sakārtot papīrus”. Paldies 
skolas pedagoģiskajam kolektīvam par 
mācību darba organizēšanu šajā sarežģītajā 
piektdienā, par iesaistīšanos skolas 
noformēšanā, par konferences materiālu 
sagatavošanu, par atbalstu! Katram 
skolotājam ir īpašie vārdi, par ko var 
pateikties! Paldies bērniem, kuri veidoja 
viesu novērtētās fizikas formulas skolas 
gaitenī, un paldies “pirmīšiem”, kuri ar 
īpašu rūpību sagatavoja apsveikumu, ieejot 
skolā! Paldies arī vecāko klašu meitenēm, 
kas palīdzēja reģistrēt viesus!

Ļoti liels paldies visam tehniskajam 
atbalsta personālam, kuri sagatavoja, 
uzposa skolu, bez īpaša norādījuma 
meklēja, pielaboja, uzlaboja, saskrūvēja, 
pieskrūvēja... Paldies par piedāvājumiem 
palīdzēt! Paldies par viesu apkalpošanu, 
par garšīgajām, ar īpašu mīlestību un 
rūpību gatavotajām pusdienām, starplaikos 
gardajām, brīnišķīgajām smalkmaizītēm! 
Paldies jaukajiem abiem skolas autobusiņu 
šoferīšiem. Jūs tikāt pamanīti! Viesi mūsu 
viesmīlību novērtēja ar atzinīgiem vārdiem 
un smaidiem! 

Paldies Kultūras un tūrisma centra 
darbiniekiem Dainai, Ingūnai, Santai, 
Ramonai, Anatolijam par izpalīdzību 
tūrisma maršrutu izveidē, par atbalstu, 
ieteikumiem konferences organizēšanā, 
kurus labprāt, protams, arī izmantojām! 
Paldies kolektīvu vadītājām Dacei Zariņai 
un Lienei Frīdbergai, kuras palīdzēja 
sirsnīgā konferences atklāšanas koncerta 
sagatavošanā! Paldies kultūras nama 
tehniskajam personālam par atbalstu 
konferences norisē!

Paldies par lielo atbalstu Springšļu 
dzirnavu saimniecei Viviānai Zipai, kura 
mums deva jauku iespēju baudīt vakaru un 
jaukās naktsmājas tik ļoti skaistā vidē!

Paldies Līgatnes novada IT speciālistam 
Andim par skolas datortehnikas pārbaudi, 
papildus risinājumiem tīkla sakaru 
nodrošināšanai!

Paldies Līgatnes novada deputātam, 
akordeonistam Kasparam Gulbim, kura 
muzikālais dāvinājums konferences 
dalībniekiem bija bauda dvēselei (no viesu 
vēstulēm). Paldies arī Kaspara draugiem 
- mūziķiem, kuri muzikālo priekšnesumu 
paspilgtināja līdz pašām virsotnītēm...

Paldies Augšlīgatnes ziedu audzētājai 
Birutai Svilei par brīnišķīgajiem un košajiem 
ziedu pušķiem klašu noformēšanā, par 
karaliskajām krizantēmām viesu sveikšanai 
un skolas telpu izdaiļošanai!

Paldies ēdinātājiem no Līgatnes 
rehabilitācijas centra un “Lustīgajiem 
meistariem” par viesiem sagādātajiem 
našķiem un uzkodām!

Mums izdevās! Atsauksmes ir daudz. 
Pozitīvā pietiks ilgam laikam! Paldies. Man 
prieks par mums. 

Līgatnes pirmsskolas pedagoģes Klaipēdā. Gunitas Liepiņas foto. 
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Santa Jermičuka
Līgatnes tūrisma informācijas centra vadītāja

Gada tumšākajā un noslēpumainākajā 
laikā aicinām līgatniešus un Līgatnes viesus 
piedalīties dabas izzināšanas pasākumā, 
kas paredzēts gan vecākiem ar bērniem, 
gan opīšiem un omiņām – visiem, kas mīl 
un sajūt saikni ar dabu. 

Katru decembra sestdienu, 1., 8., 15. un 
22. decembrī, no plkst. 16.00 līdz 19.00 pa 
izgaismotām takām, tiltiem un alām kopā ar 
gidu izstaigāsim romantiskās Līgatnes alas. 
Kopā atklāsim brīnumaino tumsas pasauli, 
izzināsim dabā notiekošos procesus un 
likumsakarības. Uzzināsim, kas notiek ar 
alās ziemojošajiem dzīvnieciņiem un kā 
tumsā vizuļo smilšakmens ieži. Pastaiga 
noslēgsies Lustūža klints alā, kur pasākuma 
dalībniekus ikreiz gaidīs pārsteigums ar 
praktisku līdzdarbošanos. 

Pasākuma mērķis ir motivēt Līgatnes 
novada iedzīvotājus un viesus vairāk laika 
pavadīt ārpus telpām, izzināt dabu un 
sajust tās burvību. Izbaudīt labvēlīgo vidi 
un noskaņu, kas veicina radošumu, kā arī 
izglītošanos, panākot emocionālo labsajūtu 
un stiprinot veselību.

Būs silti dzērieni un gardas piparkūkas.
Pieteikšanās Līgatnes tūrisma 

informācijas centrā pa tālr.: 29189707; 
64153169; e-pasts: info@visitligatne.lv

Ekskursijas cena: pieaugušajiem - 5,50 
eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem 
- 4 eiro. 

Siltos dzērienus nodrošinās Līgatnes 
vīna darītava: karstais upeņu dzēriens - 2 
eiro; karstvīns - 3 eiro.

P.S. Ģērbsimies piemēroti laikapstākļiem, 
līdzi ņemot svecītes vai lukturīšus.

Dosimies pastaigā pa 
Līgatnes gaismas takām!

Erasmus+ projekts 
Līgatnes novada 

vidusskolā

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir 
atbalstījusi mūsu skolas iesniegto projektu 
“Izvēlies Līgatnes novada vidusskolu!” 
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
KA1 skolu sektorā. Šī projekta īstenošana 
ļaus četriem skolas skolotājiem apmeklēt 
ES finansētos kursus dažādās Eiropas 
valstīs. Jau šī gada decembrī skolotāja 
Liene Pīlēģe dosies uz Barselonu Spānijā, 
lai kopā ar citu valstu kolēģiem mācītos 
par klasvadību – par skolēnu motivācijas 
veidošanu, uzmanības noturēšanu un par 
atgriezenisko saiti stundās.

Ir ļoti daudz dzirdēts par to, ka Somijā ir 
viena no vislabākajām izglītības sistēmām 
pasaulē. Arī statistikas datos, runājot par 
kompetencēm dažādās jomās, Latvija 
tiek salīdzināta ar Somiju. Nākamā gada 
janvārī skolotājai Aijai Ziediņai būs 
iespēja piedalīties kursos par Somijas un 

Eiropas izglītību, kā arī tikties ar Somijas 
izglītības ekspertiem, diskutēt par darbu 
ar talantīgajiem skolēniem un darbu ar 
“problēmbērniem”.

Angļu valodas kursi Maltā kādai no mūsu 
skolas angļu valodas skolotājām ļaus labāk 
iepazīt IKT un spēļu izmantošanu mācību 
stundās, bet Itālijā apgūtās zināšanas par 
stundu organizēšanu ārpus klases telpas un 
skolas sienām ļaus dažādot mācību procesu, 
izmantojot praktiskās aktivitātes un grupu 
darbu.

Kontakti, kas tiks dibināti kursu laikā, 
palīdzēs plānot turpmākās aktivitātes 
Eiropas skolu starpā. Taču vislielākie 
ieguvēji no šī projekta būs mūsu skolas 
skolēni, kuru mācību darbs būs tapis 
kvalitatīvāks un jēgpilnāks.

Aija Ziediņa,
projekta koordinatore

IZSTĀDES
1.-30. novembrī Augšlīgatnes kultūras namā

Foto izstāde par Līgatni
Martas Razānes darbu izstāde

5.-30. novembrī Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Latvijas simtgadei veltīta grāmatu izstāde

“U-ū-ū, vecmāmiņa” projekta dalībnieču dzimtas koku izstāde

1.-30. novembrī Līgatnes pagasta bibliotēkā
Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks”

Pasākumi Līgatnes novadā

Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Lasītāju klubiņš: Krēslas stundas lasījumi Ziemeļvalstu bibliotēkas 
nedēļā

14. novembrī 
plkst. 16.30 

Līgatnes kultūras namā
Dokumentālo filmu programma:
Plkst. 11.00 Ginta Grūbes dokumentālā filma “Lustrum”
Plkst. 12.30 Kristīnes Želves dokumentālā spēlfilma “Mērijas 
ceļojums”
Plkst. 15.00 Dzintras Gekas dokumentālā filma “Kurts 
Fridrihsons”

17. novembrī 

Sīkāka informācija www.ligatne.lv
Sekojiet informācijai: 
www.facebook.com/ligatnestakas/; www.draugiem.lv/ligatnesnovads/

Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Rīta stundas lasījumi bērniem Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļā

14. novembrī 
plkst. 11.00-12.00 

Līgatnes Sporta centrā
18. novembra kausa izspēle volejbolā

17. novembrī 
plkst. 11.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Latvijas simtgadei veltīts koncerts.  Piedalās Marts Kristians 
Kalniņš un Kristīne Kārkle

17. novembrī 
plkst. 18.00 

Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Latvijas simtgadei veltīts ekumēniskais dievkalpojums. Piedalās 
jauktais koris “Līgatne”

18. novembrī 
plkst. 11.00 

Līgatnes kultūras namā
Latvijas simtgadei veltīts pasākums “Līgatnes Likteņa Līnija”. 
Gada cilvēka godināšana. Koncerts ar Jolantas Gulbes-
Paškevičas piedalīšanos. Svētku uguņošana.

18. novembrī 
plkst. 18.00

Līgatnes Sporta centrā
Florbola mājas spēle

22. novembrī 
plkst. 20.00 

Līgatnes kultūras namā
Labdarības koncerts. Piedalās Māra Pūra stepa dejotāji, 
“Dzeguzēni”, Līgatnes amatiermākslas kolektīvi

24. novembrī 
plkst. 13.00 

Līgatnes Sporta centrā
Futbola mājas spēle

24. novembrī 
plkst. 17.00 

Līgatnes pagasta bibliotēkā
Bingo pievakare

29. novembrī 
plkst. 17.15 

Tuvojas Ziemassvētku laiks, kad mēs 
vēlamies viens otru iepriecināt, samīļot, 
dāvināt kādu dāvaniņu. 24. novembrī 
plkst. 13.00 Līgatnes kultūras namā būs 
Labdarības koncerts “Iepriecini tuvāko”. 
Tajā piedalīsies Māris Pūris un viņa stepa 
dejotāji, mazie “Dzeguzītes” dziedātāji un 

Līgatnes novada kolektīvi.
Koncerta laikā savāktie līdzekļi pārtaps 

iepriecinājuma dāvanās kādiem mūsu 
novada iedzīvotājiem.

“Neliedzies labu darīt ikvienam, kam 
tas ir nepieciešams, jo tavai rokai Dievs 
piešķīris visu, lai tā to darītu.” Salamans 

Labdarības koncerts 
“Iepriecini tuvāko”

Latvijas simtgades svētku priekšvakarā 
aicinām Līgatnes kultūras namā noskatīties 
pašas jaunākās dokumentālās filmas. 

Programmā: 

Plkst. 11.00 Ginta Grūbes filma 
“Lustrum”: 

Lustrācija (Lustrum) bija viens no valsts 
pārvaldes principiem Romas impērijā, kas 
noteica, ka, mainoties valsts pārvaldei, 
iepriekšējās varas pārstāvji ceremoniāli 
atzīstas visos grēkos un zvēr uzticību 
jaunajai varai. 

Filma stāsta par VDK darbības metodēm 
80.  gados un 90. gadu sākumā, liekot 
izprast  padomju totalitāro sistēmu, kas 
Latvijas inteliģences ziedam  vēl aizvien 
liek analizēt, melot, nožēlot, atzīties, 
taisnoties vai skaidrot. 

Plkst. 12.30 Kristīnes Želves 
dokumentālā spēlfilma “Mērijas 
ceļojums”: 

Filma par līdz šim mazzināmo Mēriju 
Grīnbergu, kura Otrā pasaules kara laikā 
no iznīcināšanas paglāba vairākus desmitus 
vagonu ar Latvijas mākslas eksponātiem. 
Ja nebūtu Mērijas, lielākā daļa Latvijas 
mākslas krājumu būtu aizgājuši zūdībā.

Plkst. 15.00 Dzintras Gekas 
dokumentālā filma “Kurts 
Fridrihsons”: 

Filma ir Dzintras Gekas un Gundegas 
Repšes veidots stāsts par izcilo personību 
- mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru, 
ieslodzīto un nonkonformistu Latvijas 
vēstures līkločos - Kurtu Fridrihsonu.

Visas filmas demonstrējam bez maksas. 

Latvijas simtgades filmas 
svētku priekšvakarā

Egļu iedegšana 
Līgatnes novadā

2. decembrī iedegsim 
Līgatnes novada egles.
Plkst. 16.00 un pēc egles 

iedegšanas Līgatnes kultūras 
namā būs Ziemassvētku 
rotājumu darināšanas 

darbnīca. Maksa: 1 eiro. 

Plkst. 17.00 Līgatnē 
pie dīķa un plkst. 19.00 

Augšlīgatnē pie bērnudārza 
- egles iedegšana kopā 
jautrajiem rūķiem. Būs 

piparkūkas un tēja.

Ziemassvētku eglītes iedegšana kopā ar jautrajiem rūķiem2. decembrī plkst. 
17.00 Līgatnē 
un plkst. 19.00 

Augšlīgatnē

Līgatnes kultūras namā
Ziemassvētku tirdziņš 

3.-23. decembrī 

Ziemassvētku pasākums bērniem 15. decembrī 
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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 12. decembrī

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Sirds klusot mirst,
kā pēdējais asteres zieds,

mirst nakšu klusumā
no rudens salnas.
Sirds klusot mirst.

Santa Reinfelde – 7. oktobrī
Leonīds Berjoza – 18. oktobrī

Aleksis Gudovskis – 23. oktobrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Oktobrī mūžībā aizgājuši

Līgatnes novada domes 
(90000057333)

izglītības iestādes 
aicina darbā uz nenoteiktu 

laiku 
mājturības un tehnoloģiju 
skolotāju zēniem (2341 01)

Galvenie amata pienākumi:
• plānot un organizēt pedagoģiskos 
procesus;
• organizēt drošu un atbalstošu izglītojošo 
vidi;
• veicināt pozitīvu sadarbību ar vecākiem, 
skolotājiem, citiem speciālistiem un 
sabiedrību;
• nodrošināt audzēkņu personības 
izaugsmi.

Prasības pretendentiem:
• nepieciešama augstākā pedagoģiskā 
izglītība specialitātē, gatavība nepārtraukti 
izglītoties atbilstoši jaunākajām 
pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un 
aktualitātēm profesijā vienotajā Eiropas 
izglītības telpā; var būt students;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā 
pakāpē;
• labas saskarsmes un komunikācijas 
prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar 
vecākiem un kolēģiem.

Piedāvājam:
• nepilnu slodzi (atalgojums (bruto) no 
710 EUR par 1 slodzi);
• interesantu un atbildīgu darbu;
• iespēju pilnveidot profesionālo 
pieredzi;
• nepieciešamības gadījumā labiekārtotu 
dzīvokli kādā no skaistākajām Līgatnes 
vietām;
• plašas kultūras, sporta, interešu un 
mūžizglītības iespējas;
• bērniem lielisku bērnudārzu.

Pieteikuma vēstuli un Curriculum Vitae 
(CV) ar norādi „Mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs (-a)” sūtīt līdz 2018. gada 3. 
decembrim uz e-pastu: skola@lnv.lv. 
Tālrunis informācijai 26361250. 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam 
ievērot, ka ar piemērotākajiem 
kandidātiem sazināsimies divu nedēļu 
laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Lai tētis un māmiņa apsēžas blakām
Un aizved pa pasaku takām,
Un palīdz būt stipriem un lieliem ,
Kad jāpāriet pāri tai ielai,
Ko saucam par dzīvi...

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

Oktobrī Līgatnes novadā 
piedzimuši septiņi 

bērniņi - trīs puisīši un 
četras meitenītes

dvīnīši Kristers un Valters, Vanesa, Annija Evelīna, 
Maija, Sindija un Mārtiņš

Sveicam jauno ģimeni!

Oktobrī Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teikuši

Māris un Liene

Ne katram mīlu dzīvē atļauts rast,
Tā jāmeklē, kā dzintars jūras krastā,
Bet ja šis dzintars plaukstā ņemts -
Lai nepazūd tā spožums skaistais.

Izsole
Līgatnes novada dome 27.11.2018. Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novadā, Līgatnes 
pagastā Nītaures ielā 6, plkst. 10.00 rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli 
sekojošām cirsmām:
1. cirsma – kailcirte īpašumā “Pagasta mežs-11” (kad. Nr. 42620090042) ar likvīdo 
krāju 516 m3 un nosacīto cenu EUR 27 541,00;
2. cirsma – kopšanas cirtes īpašumā “Pagasta mežs-11” (kad. Nr. 42620090042) un 
īpašumā “Blogi” (kad. Nr. 42620100078) ar likvīdo krāju 67m3  un  nosacīto cenu 
EUR 1202,00;
3. cirsma – cita cirte īpašumā “Rīgas iela 5A” (kad. Nr. 42110090001) ar likvīdo 
krāju 93 m3 un nosacīto cenu EUR 1714,00;
4. cirsma – ainavu cirte īpašumā “Brīvības iela 101-Zanderu kapi” ( kad. Nr. 
42110090006) ar likvīdo krāju 62 m3 un nosacīto cenu EUR 1169,00.
5. cirsma - citas cirtes īpašumā “Pilsoņu iela 10” (kad. Nr. 42110060203), īpašumā 
“Parks” (kad. Nr. 42110060200; 42110060201), īpašumā “Gaujas 34A” (kad. Nr. 
42110020032), īpašumā “Dārza iela” (kad. Nr. 42110050037) ar likvīdo krāju 54 m3 
un nosacīto cenu EUR 720,00.

Nodrošinājums, 10% no nosacītās cenas, iemaksājums Līgatnes novada domes kontā 
A/S „Swedbank” Nr. LV47HABA0551012412261 pirms piedāvājuma iesniegšanas. 
Organizēta cirsmu apskate š.g. 20. un 21. novembrī. Pulcēšanās vieta apskatei Līgatnes 
novads, Līgatnes pagasts Nītaures iela 6 plkst. 9.30. 

Ar izsoles noteikumiem un cirsmu sarakstu var iepazīties Līgatnes novada domē un tās 
mājaslapā www.ligatne.lv. Piedāvājumus iesniegt līdz š.g. 26. novembrim plkst. 16.30 
Līgatnes pagasta pārvaldē Līgatnes novada, Līgatnes pagasta Nītaures  ielā 6. 
Tālr. informācijai: 29181845; 64155636

Noslēgušies iepirkumi: 

• LND/2018/24 “Saimniecības un higiēnas 
preču piegāde Līgatnes novada domes un 
tās iestāžu vajadzībām”. Notiek iepirkuma 
pretendentu piedāvājumu vērtēšana, 
un ir veikts precizējošas informācijas 
pieprasījums pretendentiem.

• LND/2018/22 “Ielu un ceļu mehanizēta 
tīrīšana 2018./2019. gada ziemas sezonā”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 1. 
daļā (Līgatnes novada asfaltētās ielas) 
- SIA “Jumis”, Reģ. Nr. 40103032305, 
par summu EUR 13 929,79 bez PVN; 2. 
daļa (novada lauku ceļi austrumu daļā) - 
z/s “Asaru krogs”, Reģ. Nr. 44101029650, 
par summu EUR 8097,71 bez PVN; 3. 
daļa (novada lauku ceļi dienvidu daļā) - 
z/s “Asaru krogs”, Reģ. Nr. 44101029650, 
par summu EUR 7841,18 bez PVN; 4. 
daļa (novada lauku ceļi ziemeļu daļā) - z/s 
“Asaru krogs “, Reģ. Nr. 44101029650, par 
summu EUR 3905,28 bez PVN.

• LND/2018/23 “Remontdarbu materiālu 
iegāde Līgatnes novada domes un tās 
iestāžu vajadzībām”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA “Tirdzniecības 
nams “Kurši””, Reģ. Nr. 40003494995 par 
summu EUR 41 999,99 bez PVN. 

• LND/2018/21 atklāts konkurss, “Ķempju 
ielas pārbūve 1. kārta”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA “8 CBR” par kopējo 
piedāvājuma summu EUR 221 782,47 bez 
PVN. Ceļa pārbūves darbu finansējuma 
nodrošinājumam tiks ņemts aizņēmums 
Valsts kasē. Pārbūves darbi tiks veikti 
atbilstoši laika apstākļu iespējām, pieļaujot 
būtiskāko darbu (ielas asfaltēšana un 
betona tekņu uzstādīšana) veikšanu līdz 
2019. gada vasaras sezonai.

Citas aktualitātes:

 Ir veikti projekta “Uzņēmējdarbības 
vides sakārtošana Augšlīgatnē” ietvaros 
paredzētie būvdarbi - Ošu un Putnu ielas, 
Augšlīgatnē, seguma rekonstrukcija un 
ielu apgaismojuma izveide atbilstoši 
izstrādātajam projektam. Šobrīd tiek 
saņemti pēdējie atzinumi par būves 
gatavību nodošanai ekspluatācijā. 
 Vairumā pašvaldības grants ceļu 
šobrīd ir uzstādītas transportlīdzekļu 
masu ierobežojošas ceļa zīmes (7 t). 
Lūdzam plānot kokmateriālu krautnes 
izveidi ceļa joslā, kokmateriālu un citu 
kravu vešanu ilgstoša sala vai sausuma 
periodā, saskaņojot šo darbību Līgatnes 
novada domē (iesniedzot iesniegumu par 
pašvaldības ceļa izmantošanu kravu virs 7 
t pārvadājumiem un noslēdzot vienošanos 
par ceļa izmantošanu). Vajadzības 
gadījumā, iestājoties labvēlīgiem laika 
apstākļiem, ir iespējams saņemt arī vienas 
dienas saskaņojumu īslaicīgiem kravas 
pārvadājumiem konkrētā ceļa posmā. 

Patriotisku svētku noskaņu vēlot,
Līgatnes novada domes izpilddirektors

Egils Kurpnieks

Aktualitātes 
novembrī


