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Jūlijā

Atmiņā ataust ciems,
Kur ritēja bērnība reiz.
Šīs atmiņas atnāk 

ar skumjām –
Ir kaut kā patiesi žēl.
Šīs atmiņas atnāk ar spēku,
Ko dzimtā puse vēl.
Tas spēks no ziedošas pļavas,
Kas patvērums bija reiz,
No bērzu birztalas zaļas,
No ceriņu maiguma.
Tur liepa sveicienus sūta
Un vasarās grieze griež,
Tur zemes bite vāc medu
Un ciemos gaida arvien.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un 

stipru veselību 
jūlija jubilāriem!
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5. augustā Līgatnē notiks 
pirmais brīvdabas garšu, papīra 
un sarunu festivāls “Pārceltuve”

 Dārzs pilns ar labumiem, 
no meža pārnāk melleņu spai-
ņi, aveņu bļodas, baraviku 
kalni. Pagraba plaukti ielīkuši, 
mutes un vēderi melni no mel-
leņu klimpām. Gan jau katrā 
saimniecībā kaut kā ir par 
daudz – ir zirņi, ko nevar ap-
ēst, pētersīļu buntīte, gaileņu 
bļodiņa… Kur to visu likt?
 Kā būtu, ja pamēģinātu 
šo birumu salikt mazās kār-
biņās, lielās tūtās un maisi-
ņos un pārdotu tirgus dienā? 
Cits, kuram nav dārziņa, kurš 
neiet uz mežu, to labprāt ie-
gādātos, jo vasaras garšu vei-
kalā nepērk. Vasaras garšu 
var nopirkt tikai tirgū. Gluži 
tāpat kā īstu rudens, ziemas 
un pavasara garšu buķeti. Tā 
atnāk ar tikko izrušināta kar-

tupeļa trauslo miziņu, ar no 
dobes izvilkta, gar bikšu sta-
ru nobraucīta burkānu kāro 
šķirkstu starp zobiem, ar svai-
gi sasietu pirtsslotas smaržu 
un skujām apbirušu apšu kun-
dziņu grozā.
 Par īstu Līgatnes garšu var 
parūpēties tikai savējie, jo 
Līgatnes laukos labāk dīgst 
un aug. Līgatnes Meža māte 
mums briedina ražu, mūsu 
upes, ezeri, dīķi slēpj īstās 
zivis. Kādā Līgatnes kūpināta-
vā brūnē visgardākais speķis. 
Par novada pārticību liecina 
tirgus brangums. Un to mēs 
varam piepildīt paši ar mazsā-
lītiem gurķīšiem, mājās sietu 
sieru un upeņu ievārījumu.
 Tiksimies pie pilniem gal-
diem Zaļajos tirgos! Katra 

Padalies ar saviem 
krājumiem!

Nekavējieties, domājiet un 
rīkojieties, jo kāda vieta 
pie tirgus galda vēl brīva!
16. jūlijā Augšlīgatnē
13. augustā Līgatnē
20. augustā Augšlīgatnē
10. septembrī Līgatnē
17. septembrī Augšlīgatnē
8. oktobrī Līgatnē
15. oktobrī Augšlīgatnē

mēneša otrajā svētdienā tie 
plānoti Līgatnē, bet trešajā 
svētdienā – Augšlīgatnē. Tik-
simies arī īpašajā Līgatnes 
garšas baudīšanas dienā  
5. augustā, kad līdz ar Papīra 
svētkiem norisināsies Līgat-
nes Dabas sarunas kopā ar 
izcilajiem pavāriem Mārtiņu 
Sirmo, Ēriku Dreibantu un ci-
tiem!

 Pārceltuve savieno labo un 
kreiso, tuvo un tālo, pazīsta-
mo un svešo. Pārceltuve sa-
vieno Līgatnes līgojošo dabu 
ar sarunām, kas palīdz izprast 
apkaimes takas un garšas. Sa-
vieno daudzināto papīra vēs-
turi ar tā dūmakā tīto nākotni. 
Savieno brīvdabā gatavota 
ēdiena vienkāršību ar vienas 
dienas restorāna pārsteidzo-
šo izsmalcinātību. Pārceltuve 
ļauj mums pārcelties no tā, 
kas mēs esam, tajā, par ko 
mēs uzdrīkstamies tapt. 
 Dabas garšas sarunās vi-
sas dienas garumā viesstāst-
nieki dalīsies ar to, ko paši 
atklājuši dabā. Mēs dzirdēsim 
Jēkabu Dimiteru, Initu Danilā-
ni, Aigaru Ruņģi, Astru Spalvā-
ni, Ēriku Dreibantu un, kā jau 
sarunās pieklājas, arī paši sevi.
 Notikuma dienā būs ie-
spējams izzināt, kas vietējam 
zemniekam laukā un amat-
niekam pūrā. Līgatnes tirgus 
laukumā tirgošanās notiks 
gan ar ēdamiem, gan citiem 
labumiem. Meistardarbnīcās 
un amatnīcās varēs izprovēt 
papīra gatavošanas un dzērie-

nu darīšanas arodu, mācīties 
pazīt pļavas augus, tvert ēdie-
nu fotogrāfijā un apgūt citas 
prasmes. Dienas gaitā varēs 
doties izzinošās ekskursijās – 
apciemot Līgatnes papīrfabri-
ku, izzināt apkaimē atrodamās 
sēnes, vērot te mītošos put-
nus.  Kārtīgi izstaigājot Līgat-
nes dabas takas, visdažādāka-
jās vietās varēs atrast brīvda-
bas kafejnīcas, kur izsalkušie 
varēs iestiprināties ar sezonas 
veltēm. 
 Savukārt pievakarē līgat-
niešus un ciemiņus gaidīs im-
provizēts vienas dienas res-
torāns, kur šefpavāri no 3 pa-
vāru restorāna, Restorāna 3, 
Valmiermuižas alus virtuves, 
rehabilitācijas centra Līgatne, 
Lustīgajiem meistariem, Vil-
helmīnes dzirnavām un Līgat-
nes vīna darītavas gardēžiem 
piedāvās savu ēdienu un stās-
tu par mūslaiku Latvijas virtu-
vi pie lielā svētku saimes gal-
da. 
 Biļetes uz Dabas garšas 
sarunām 5 eiro vērtībā un 
ekskursijām 2 eiro vērtī-
bā (līgatniešiem un pensi

 Līgatnes vārds Latvijā saistās ar papīru. Un, kaut 
arī papīrfabrikā rosība – gribas ticēt, tikai uz lai-
ku – ir pieklususi, līgatniešu mīlestība pret papīru 
saglabājusies. Tamdēļ tradicionālajiem papīra svētkiem 
Līgatnē šogad atkal būt, turklāt ar jauniegūtām 
šķautnēm, kurās, Latvijas dabā sakņotas, iemirdzēsies 
Latvijas pavāru sarūpētas maltītes un meistaru saru-
nas. 5. augustā Līgatnē norisināsies pirmais brīvdabas 
garšu, papīra un sarunu festivāls “Pārceltuve”. 

onāriem 1 eiro) būs iegādā-
jamas notikumā uz vietas. 
Biļetes uz vakara restorānu 
iepriekšpārdošanā iespē-
jams iegādāties no 10. jū-
lija Biļešu paradīzes kasēs. 
Seko līdzi informācijai! 

 Aicinām ikvienu izzināt, iz-
garšot un izstaigāt Latvijas 
dabas pārsteigumus Līgatnē 
5. augustā. Rīko: 3 pavāru res-
torāns, Restorāns 3, Valmier-
muižas alus virtuve, Līgatnes 
novada dome. 
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Vai “oligarhu sarunas” 
ir mūsu problēma?

 Pēdējās nedēļās valsti pār-
šalkušas “oligarhu sarunas”, 
un, manuprāt, publiskotie 
sarunu ieraksti nevar atstāt 
vienaldzīgu nevienu daudzmaz 
domājošu Latvijas iedzīvotāju. 
Jā, iespējams, tas izklausās 
skarbi, bet patiesi – valsts kā 
tāds bērna grabulītis tiek mē-
tāta starp dažu oligarhu un to 
pakalpiņu rokām. Tiem ir jaut-
ri, un tautas saucieni skan kā 
plastmasas bumbiņu sišanās 
gar grabulīša sienām. 
 Pēc vēlēšanām man zvanīja 
no ziņu aģentūrām un vaicāja, 
vai esmu mainījis partiju, kā-
pēc nestartēju no Vienotības. 
Atbildēju, ka tāds bija mūsu 
komandas kopīgs lēmums, 
bet es joprojām pārstāvu po-
litisko partiju Vienotība un 
tās ideālus. Par dažādiem 
jautājumiem man ar partijas 
biedriem mēdz būt pat radi-
kāli pretējs viedoklis, bet to 
nekad neesmu slēpis un vien-
mēr esmu uzklausīts. Tomēr 
atgriezīšos pie “oligarhu saru-
nām”.
 Sākotnēji aktīvi darbojos 
partijas Jaunais laiks, vēlāk 
partijas Vienotība valdē. Biju 
klāt gan Jaunā laika šķelša-
nās un atdzimšanas laikā, 
gan piedalījos jaunās partiju 
apvienības Vienotība dibinā-
šanas procesā. Vienotība ar 
Valdi Dombrovski priekšgalā 
krīzes gados uzņēmās smagu 
nastu – glābt valsti no bankro-
ta, kas, visticamāk, nozīmētu 
politiskā kursa maiņu, strauji 
metoties austrumu kaimiņa 
apskāvienos. Ekonomiskā un 
sociālā situācija bija nokaitēta 
līdz baltkvēlei, un mums bija 
zināms precīzs datums, kad, ja 
netiks pieņemti sāpīgi, bet iz-
lēmīgi lēmumi, Latvijas valsts 
apstāsies.
 Lasot “oligarhu sarunas”, 
acu priekšā ataust daudzas 
epizodes no tā laika partijas 
valdes sēdēm. Protams, ka 

man pieejamā informācija ne-
bija visaptveroša, bet pat tas, 
ko zināju, liek uzmesties zosā-
dai un nodrebēt nekaunības, 
nihilisma un cinisma priekšā. 
Visgrūtākais šādās situācijās 
apzināties, ka neko īsti nav 
iespējams pasākt. Acu priekšā 
tika “iznīcināti” vairāki, manu-
prāt, ļoti augstas raudzes poli-
tiķi, ko pazinu kā godīgus, in-
teliģentus un ļoti patriotiskus 
latviešus. Redzēju, ar kādām 
metodēm tiek zombēta sabied-
rība, kā tiek kūdītas un pret-
nostatītas sociālās grupas. 
Zinot patiesību un lasot vai 
klausoties pērkamos medijus, 
tik vien varēju, kā pie sevis no-
pūsties – kurp tu ej, Latvija!
 Tagad neliela daļa no valsts 
nozagšanas sarunām nākusi 
gaismā. Tajās neviens īpaši ne-
slēpj, ka jānokauj demokrātija, 
jo tā nedod vaļu piepildīt ma-
kus. Tajās nepārtraukti izskan, 
ka oligarhu nelaimju cēlonis ir 
Vienotība, Zatlers, Maizītis..., 
ka amatos jābūt “paklausī-
gām” un “pārbaudītām” vērtī-
bām. Sarunās klaji tiek ierēkts 
par visiem, pat par savām 
kabatas partijām. Un nepār-
protami norādīts, ka patiesās 
turības (tur gan nav runa par 
tautas turību) virziens ir Krie-
vija.
 Labāk lai kaut skaudra pa-
tiesība, bet tiek celta gaismā! 
Nobeigumā vēlos pateikties 
līgatniešiem, jo, manuprāt, lī-
gatniešu vairākums arī agrāk 
ir sapratuši lietas būtību. Par 
to liecina balsošanas rezultā-
ti Saeimas vēlēšanās. Par šo 
situāciju ļoti precīzi izteicies 
Eiropas Savienības tiesas ties-
nesis Egils Levits: “Es neteik-
tu, ka tā ir primāri to cilvēku 
problēma, kuri piedalās šajās 
sarunās. Tā ir vēlētāja problē-
ma, jo viņš ir devis viņiem ie-
spēju būt amatpersonām. Kat-
ram ir paškritiski jājautā - par 
ko es esmu balsojis?”

Bezmaksas pārtikas pakas 
varēs saņemt 13. un 27. jūlijā
 Līgatnes novada Sociālais dienests informē, ka bez-
maksas pārtikas pakas varēs saņemt 13. un 27. jūlijā no  
plkst. 14.00 līdz 16.00 Spriņģu ielā 7, bijušajā Līgat-
nes novada aprūpes centrā.
 Pakas tiek izsniegtas tikai par kārtējo mēnesi.
 Paku saņemšanai jāuzrāda trūcīgas personas statusu ap-
liecinoša izziņa!

 Lai noskaidrotu iedzīvotā-
ju viedokli par Latvijas dabu, 
veikta sabiedriskās domas 
aptauja*, kas atklāj, ka 94% 
iedzīvotāju Latvijas dabu uz-
skata par vērtību, kas ir sau-
dzējama, bet 81% – par naci-
onālo lepnumu. Tāpat lielākā 
sabiedrības daļa domā, ka val-
stij nepieciešams apzināt Lat-
vijas dabas bagātības (81%), 
un piekrīt apgalvojumam, ka 
rūpes par dabu ir rūpes pa-
šiem par sevi (83%). Savukārt 
apgalvojumam, ka Latvijas sa-
biedrība ir dabai draudzīga, 
piekrīt vien 8% aptaujāto res-
pondentu. Par lielāko kaitēju-
mu dabai viņi atzīst tur izmes-
tus atkritumus (45%) un mežu 
izciršanu (31%).
 Lai skaidrotu dabas skaitī-
šanas norisi, izveidota mājas-
lapa www.skaitamdabu.gov.lv, 
plānots organizēt informatī-
vus seminārus pašvaldībās, kā 
arī vairākās Latvijas pilsētās 
būs iespēja apskatīt informa-
tīvo stendu – lielizmēra dabas 
skaitīkļus.
* Aptauju veica SIA „Mārke-
tinga praktiķu ACADEMIA” šī 
gada martā.

UZZIŅAI
 Biotopi ir viendabīgas te-
ritorijas, ko apdzīvo kādas 
konkrētas dzīvnieku vai augu 
sugas, t.i., zālāji, meži, purvi, 
jūras piekraste un kāpas, upes, 
ezeri, iežu atsegumi. Dabas 
skaitīšanas mērķis ir iegūt 
detalizētu un zinātniski pa-
matotu informāciju par šo 
dzīvotņu daudzumu, vei-
diem, izplatību un kvalitāti. 
 Dabas skaitīšanā tiks 
pārbaudītas tikai tās te-
ritorijas, kurās potenci  
āli iespējama aizsargājama 
biotopa sastopamība. DAP 
noteikusi platības, kur eksper-
tiem nav nepieciešams izvēr-
tēt dabas vērtību esamību, 
piemēram:

l intensīvi apsaimniekotās 
lauksaimniecības zemēs;
l apdzīvotās vietās, izņemot 
konkrētas teritorijas, kas no-
teiktas kā obligāti apsekoja-
mas, piemēram, kāpu zona 
pilsētā;
l teritorijās, kurās pēdējo trīs 
gadu laikā jau ir veikti izpētes 
darbi un izsniegti saskaņojumi 
un atļaujas dažādu darbību 
veikšanai (karjeri, kūdras ie-
guves platības u.c.).
 Projektā “Dabas skaitīšana” 
tiks iegūta detalizēta informā-
cija par biotopu izplatību un 
kvalitāti, un šī informācija būs 
savietota starp valsts iestā-
dēm. Tādējādi tiks atvieglota 
dažādu atļauju un saskaņoju-
mu izsniegšana un saņemša-
na, samazināsies termiņi un 
izdevumi gan privātīpašnie-
kiem, gan valsts iestādēm. 
Precīzi, aktuāli un zinātniski 
iegūti dati par biotopu daudzu-
mu un kvalitāti ļaus efektīvāk 
līdzsvarot dabas aizsardzības 
un tautsaimniecības attīstību. 
Vienlaikus dabas skaitīšana 
sniegs plašākas iespējas pār-
domāti plānot teritoriju saim-
niecisko darbību un efektīvāk 
pārvaldīt ierobežotos dabas 
resursus.
 Apsekojamās teritorijas 
sadalītas pa kvadrātiem, un 
katru gadu paredzēts apsekot 
noteiktu kvadrātu skaitu. Gan 
pašvaldībām, gan privāto 
zemju īpašniekiem (tiesis-
kajiem valdītājiem), kuru 
īpašumos plānota dabas 
vērtību apzināšana, pirms 
noteikto teritoriju apseko-
šanas tiks izsūtītas infor-
matīvas vēstules, savukārt, 
ja dabas skaitīšanas laikā būs 
atrasta nozīmīga dabas vēr-
tība, īpašnieks arī par to tiks 
rakstiski informēts.
 Biotopu kartēšanu veiks 
eksperti, kuri dabā apsekos 
teritoriju, aizpildīs anketu un 
kartē iezīmēs precīzu konsta-

Visā Latvijā ir sākusies 
dabas skaitīšana
 Ar svinīgu pasākumu Vidzemes reģionā atklāta 
dabas skaitīšana – Eiropas Savienības nozīmes īpaši 
aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kva-
litātes apzināšana. Tā ilgs līdz 2019. gada nogalei, un 
šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) uzdevu-
mā eksperti veiks aizsargājamo biotopu pārbaudi gan 
valsts, gan privātajās zemēs. 

tētā biotopa robežu. Visiem 
ekspertiem līdzi jābūt DAP 
izdotām noteikta parauga 
eksperta apliecībām.
 Dabas vērtību apzināšanas 
darbus veiks saskaņā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas apstiprinā-
to un Zemkopības ministrijas 
saskaņoto ES nozīmes biotopu 
izplatības un kvalitātes apzinā-
šanas un darbu organizācijas 
metodiku. Saskaņā ar atklāta 
konkursa “ES nozīmes aizsar-
gājamo biotopu inventarizāci-
ja Latvijā” rezultātiem biotopu 
kartēšanu veiks personu ap-
vienība “SIA Estonian, Latvian 
& Lithuanian Environment un 
Latvijas Dabas Fonds”.
 Dabas skaitīšana tiek īs-
tenota ES Kohēzijas fonda 
projektā “Priekšnosacījumu 
izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai 
un ekosistēmu aizsardzībai 
Latvijā” jeb “Dabas skaitīša-
na”. Tā laikā domāts izstrādāt 
dabas aizsardzības plānus arī  
20 esošām īpaši aizsargāja-
mām dabas teritorijām un 
piecām sugu aizsardzības plā- 
nus – sugu grupām “Roņi”, 
“Pūces”, “Dzeņveidīgie”, kā 
arī dīķa naktssikspārnim un 
platausainajam sikspārnim.
 Sabiedrības informēšanas 
kampaņa par projektu „Da-
bas skaitīšana” veltīta Latvi-
jas simtgadei un tiek īstenota 
ar Latvijas Vides aizsardzības 
fonda un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trijas finansiālu atbalstu. 

Papildu informācija:
Elīna Prikule 

projekta “Dabas skaitīšana” 
vadītājas asistente 

27794799, 
elina.prikule@daba.gov.lv

 Iegādājoties biļeti vienam 
braucienam reģionālo mar-
šrutu autobusā vai vilcienā, 
daudzbērnu ģimenes locek-
ļiem būs jāuzrāda apliecība 3+ 
Ģimenes karte un personu ap-

liecinošs dokuments (pase vai 
personas apliecība (ID karte)). 
Saņemt atlaidi 25% apmērā 
no vienas biļetes cenas varēs 
jebkurš ģimenes loceklis, kurš 
norādīts 3+ Ģimenes kartē. 

Daudzbērnu ģimenes varēs braukt reģionālo 
maršrutu autobusos un vilcienos ar 25% atlaidi
 Kopš 1. jūlija daudzbērnu ģimenes var braukt re-
ģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, saņemot 
atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas. 27. jūnijā valdī-
ba apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus 
Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi, iekļaujot 
daudzbērnu ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmēju kategoriju. Atlaide tiks 
piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īstenotās 
atbalsta programmas Latvijas Goda ģimene dalībnieces 
un ir saņēmušas 3+ Ģimenes karti.

 Apliecību 3+ Ģimenes kar-
te Sabiedrības integrācijas 
fondā var saņemt ģimene, 
kurā persona viena vai kopā 
ar laulāto aprūpē vismaz trīs 
bērnus, tostarp audžubērnus 
vai aizbildnībā esošus bēr-
nus. Daudzbērnu ģimenes 
bērns var būt arī pilngadīga 
persona, kas nav sasniegusi  
24 gadu vecumu, ar nosacī-
jumu, ka šī persona iegūst 
vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību. Detalizē-
tāka informācija par iespēju 
saņemt 3+ Ģimenes karti – 
www.godagimene.lv. 

http://www.skaitamdabu.gov.lv
mailto:elina.prikule@daba.gov.lv
http://www.godagimene.lv
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 Ja pats esi vai pazīsti 
kādu, kurš ir jaunietis ve-
cumā no 15 līdz 29 gadiem, 
kurš nemācās, nestrādā, 
neapgūst arodu un nav re-
ģistrēts Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā bez-
darbnieks – iesaisties!
 Projekta mērķis – moti-
vēt, aktivizēt jauniešus, piedā-
vājot neformālās un ikdienas 
mācīšanās aktivitātes, speci-

ālistu konsultācijas, dalību pa-
sākumos (nometnes, seminā-
ri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), brīvprātīgā darba 
aktivitātes, iesaisti NVO un 
jauniešu, vietējās sabiedris-
kajās aktivitātēs, pasākumos, 
projektos, vizītes uz uzņēmu-
miem (aktivitātes profesijas 
specifikas iepazīšanai, lai 
izvēlētos iegūt profesionālo 
kvalifikāciju vai apgūt arodu 

Līgatnes jaunieši joprojām var pieteikties 
dalībai projektā “PROTI un DARI!”
 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” projekts ,,PROTI un DARI!’  
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Nr. 6-13/48

75% absolventu atraduši 
darbu
 “Jauniešu garantijas pro-
gramma noslēdzas 2018. ga-
dā, tāpēc šī ir pēdējā iespēja 
jauniešiem tik īsā laikā iegūt 
Latvijas tautsaimniecībā node-
rīgas profesijas, kas izvēlētas 
sadarbībā ar darba devējiem, 
tātad gaidītas mūsu uzņēmu-
mos. Līdz šim Jauniešu ga-
rantijas diplomus ieguvuši jau 
vairāk nekā 4000 absolventu. 
2014. un 2015. gadā program-
mā uzņemto jauniešu aptauja 
liecina, ka 75% no viņiem pus-
gadu pēc mācību pabeigšanas 
veiksmīgi atraduši savu vietu 
darba tirgū, turklāt gandrīz 
puse no absolventiem strādā 
tieši Jauniešu garantijas mā-
cību laikā apgūtajā profesijā,” 
uzsver Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūras direktore Dita 
Traidās. 

Profesiju klāsts – 
ēdināšanā, metālapstrādē, 
būvniecībā un citās 
nozarēs
 Pēdējā uzņemšanā var 
pieteikties apgūt tādas līdz 
šim populāras profesijas kā 
pavārs, konditors, lietvedis, 
frizieris, lokmetinātājs, dārz-
kopis un autoatslēdznieks, 
kuras iepriekšējās uzņemša-
nās ir bijušas jauniešu iecie-
nītas. Profesiju klāstā ir arī 
kuģa pavārs, māsas palīgs, 
zobārsta asistents, drēbnieks, 
šuvējs, aušanas iekārtu ope-
rators, atslēdznieks, virpotājs, 
frēzētājs, elektromontieris, ķī-
miskās produkcijas ražošanas 
operators, manikīra un pedi-
kīra speciālists, vizāžists un 
fotogrāfs.  Izglītības iestādes 

piedāvā apgūt arī tādas darba 
tirgū vajadzīgas specialitātes 
kā mazumtirdzniecības veika-
la pārdevējs, pasta operators, 
apdares darbu strādnieks, 
mūrnieks, guļbūves ēku celt-
nieks, sausās būves montētājs, 
motorzāģa operators, kokve-
dēja automobiļa vadītājs, gald-
nieks, kokkopis (arborists) un 
gaļas produktu izgatavotājs. 

Nestrādājošiem jauniešiem 
no 17 līdz 29 gadiem
 Liepājniece Sandra Plost-
niece savulaik ar Jauniešu 
garantiju ielēca pēdējā vilcie- 
nā – 29 gadu vecumā sāka ap-
gūt drēbnieka profesiju. “Laba 
motivācija bija tas, ka man 
tā bija “pēdējā iespēja” šajā 
programmā, jo otrreiz vairs 
nevarētu mācīties vecuma ie-
robežojuma dēļ. Mācību laikā 
Liepājas Valsts tehnikumā bija 
lieliska atmosfēra, bet praksē 
ieguvu praktiskas zināšanas 
konstruēšanā, mēru noņem-
šanā un praktiskajā šūšanā,” 
atceras Sandra. “Salīdzinot ar 
iepriekšējo izglītošanos, kad 
par iegūto izglītību daļēji mak-
sāju pati, nemaz nerunājot par 
pārējiem izdevumiem, bija ļoti 
komfortabli, ka Jauniešu ga-
rantijā viss bija nodrošināts,” 
mācību priekšrocības uzsver 
S. Plostniece. 
 Lai apgūtu profesiju Jau-
niešu garantijas profesionālās 
izglītības programmās, jaunie-
tim jābūt vecumā no 17 līdz  
29 gadiem ar pamatskolas, vi-
dusskolas vai vidējo profesio-
nālo izglītību. 
 Jaunietis nevar strādāt al-
gotu darbu, būt pašnodarbi-
nāts vai atrasties bērnu kop-

Sākusies pēdējā uzņemšana 
bezmaksas mācībām 
Jauniešu garantijā
 Pēdējo reizi 27 profesionālās izglītības iestādēs visā 
Latvijā var pieteikties bezmaksas mācībām Jauniešu 
garantijas izglītības programmās. Jaunieši vecumā 
no 17 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, bez 
maksas var iegūt kādu no 34 darba tirgū pieprasītām 
profesijām viena gada laikā, mācību laikā saņemot da-
žāda veida atbalstu.

šanas atvaļinājumā. Jauniešu 
garantijas programmās nevar 
mācīties arī tie, kas studē 
pilna laika augstākās izglītī-
bas programmās vai atrodas 
akadēmiskajā atvaļinājumā, 
izņemot jauniešus, kuri studē 
nepilna laika studiju program-
mās augstskolās. Mācībām var 
pieteikties vakarskolu audzēk-
ņi un ikviens, kurš iegūst vidē-
jo izglītību tālmācībā. 

Stipendija, bezmaksas 
kopmītne, prakse un citas 
priekšrocības
 Mācības Jauniešu garanti-
jā ļauj saņemt dažāda veida 
atbalstu, tai skaitā stipendiju 
no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Au-
dzēkņi saņem nepieciešamos 
mācību līdzekļus, bezmaksas 
dzīvošanu dienesta viesnīcā un 
karjeras atbalsta pasākumus. 
Mācības ietver 15 nedēļu ilgu 
kvalifikācijas praksi, kuras lai-
kā programma apmaksā ceļa 
izdevumus un naktsmītni, ja 
tas pamatoti nepieciešams. 
 Dokumentus izvēlētajā pro-
fesionālās izglītības iestādē 
var iesniegt līdz augusta bei-
gām. Ar visām Jauniešu garan-
tijas profesijām, izglītības ies-
tādēm, uzņemšanas noteiku-
miem un priekšrocībām var ie-
pazīties VIAA mājaslapā: www.
viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
 Projekta Jauniešu garantija 
aktivitāti “Sākotnējās profe-
sionālās izglītības programmu 
īstenošana Jauniešu garantijas 
ietvaros” finansē ar Eiropas 
Savienības Jaunatnes nodarbi-
nātības iniciatīvas un Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, kā arī 
no Latvijas valsts budžeta. 

Papildu informācija:
Kristīne Keiča, 

VIAA Komunikācijas un 
programmu publicitātes 

nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Tālr. 67854760; 
mob. 28628088 

kristine.keica@viaa.gov.lv

pie amatu meistara, īslaicīgas 
prakses uzņēmumos u.c.). 
 Katram jaunietim būs 
savs programmas vadītājs 
un mentors, kura vadībā tiks 
izstrādāta individuāla pro-
gramma, lai nodrošinātu jau-
nieša pozitīvu tālāku virzību 
un attīstību. Mentora regulārs 
individuāls atbalsts tiks no-
drošināts vismaz 20 stundas 
mēnesī.
 Rezultātā – sekmīga pro-
grammas pabeigšana, iesais-

te sabiedriskajā dzīvē (pie-
mēram, Jauniešu garantijas 
pasākumos, ko īsteno NVA 
un Valsts izglītības attīstības 
aģentūra) vai izglītībā (piem., 
aroda apguvē vai darba tirgū, 
kā arī NVO darbībā).
 Norises laiks – no 2016. ga - 
da septembra līdz 2018. gada 
decembrim.
 Projektu finansē Eiropas 
Sociālais fonds.
 Katram pēc viņa vēlmēm 
un vajadzībām! Būs intere-

santi un lietderīgi!
 Jaunieti, esi aktīvs, pie-
sakies! Darīsim kopā un iz-
dosies!
 ** Mentori darbā ar jau-
niešiem – Līgatnes novada 
aizrautīgie un entuziastis-
kie pašvaldības darbinieki – 
Daina Tērauda un Viesturs 
Dumpis. Sīkāka informā-
cija par projekta īsteno-
šanu pieejama Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūras mājaslapā viet-
nē http://jaunatne.gov.lv.
 Saziņai: Dace Bērziņa (Lī-
gatnes novada domes izglītī-
bas un jaunatnes lietu speci-
ālis te), tālr. 26866855, e-pasts  
dace.ligsk@inbox.lv.

Līgatnes novada 
vidusskola uzņem audzēkņus 
2017./2018. mācību gadam:
l pamatizglītības programmā;
l vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
programmā.
 Skola papildus piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības 
programmu:
l projektu vadība;
l komerczinību programmu ‘’Esi līderis”;
l nodrošina iespēju iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.
 Dokumentus līdz 20. augustam pieņem katru darb-
dienu no plkst. 9 līdz 13.
 Tālrunis uzziņām: 64153137, 29167197, epasts  
vidusskola@ligatne.lv.

Izsludināti iepirkumi:
l LND/2017/19 Līgatnes no-
vada vidusskolas sporta zā-
les remonts Strautu ielā 4, 
Līgatnē, Līgatnes novadā. 
Plānots ēdamzāļu un 2. un  
3. stāva gaiteņu kosmētiskais 
remonts;
l LND/2017/18 Līgatnes no-
vada vidusskolas telpu re-
monts Strautu ielā 4, Līgat-
nē, Līgatnes novadā. Plānots 
veikt sporta zāles ārsienas 
hidroizolācijas un drenāžas iz-
būvi, tādējādi novēršot mitru-
ma iekļūšanu telpā un būves 
konstruktīvajos elementos, kā 
arī sporta zāles telpas kosmē-
tisko remontu.

Noslēgušies iepirkumi: 
l LND/2017/16 Degvielas 
piegāde SIA “Līgatnes ko-
munālserviss” vajadzībām. 
Iepirkuma līguma slēgša-
nas tiesības 1. (benzīna) un  
2. (dīzeļdegvielas) daļā pie-
šķirtas AS “VIRŠI-A”, reģ.  
Nr. 40003242737 par summām 
5985 EUR un 13 050 EUR bez 
PVN;
l LND/2017/17 Degvielas 
iegāde Līgatnes novada do-
mes vajadzībām. Iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības 
AS “VIADA Baltija”, reģ.  
Nr. 40103867145 par summu  
21 757 EUR bez PVN;

l LND/2017/15 Dabasgāzes 
piegāde Līgatnes novada paš-
valdības vajadzībām. Iepirku-
ma līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas AS “AJ Power Gas”, 
reģ. Nr. 40203049079, par 
summu 0,01951 EUR /1 kWh 
bez PVN.

Citas aktualitātes
l Rit noslēdzošie ielu apgais-
mojuma izbūves darbi Ziedu 
un Vildogas ielā Augšlīgatnē, 
Līgatnes novadā.
l Augšlīgatnē līdz oktobrim 
plānota ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu pagarinājuma iz-
būve Skolas ielā un ūdensva-
da pagarinājuma izbūve Liepu 
ielā, Līgatnes novadā.
l Vasara ir remontdarbu un 
būvniecības darbu laiks – at-
kārtoti lūdzam pirms jebkā-
das būves, piebūves, fasādes 
siltināšanas, logu izbūves 
veikšanas, tāpat, plānojot ze-
mes transformācijas darbus, 
konsultēties par atļautām, 
aizliegtām un saskaņojamām 
darbībām Līgatnes novada 
būvvaldē, it īpaši, ja plānojat 
veikt sava īpašuma atjaunoša-
nas darbus Līgatnes vēsturis-
kajās papīrfabrikas strādnie-
ku daudzdzīvokļu koka mājās. 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes 
jūlijā

http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
http://www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
mailto:kristine.keica@viaa.gov.lv
http://jaunatne.gov.lv/
http://www.ligatne.lv/jaunumi/dace.ligsk@inbox.lv
mailto:vidusskola@ligatne.lv
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Agronoms Jūlijs Dorilis. 
Attēls no laikraksta 
“Austrālijas Latvietis”.

Ap 1938. gadu. Blakus šoferim Līgatnes policists Jānis Bergs.

Regīnas Bergas iesvētības 1948. gada  
11. jūlijā.

Arnolds Pēteris Indriksons.

Arnolda un Annas Indriksonu ģimene ap 1910.gadu. No kreisās; meita Elza 
Matilde, dēls Arnolds Pēteris, tēvs Juris, māte Karlīne, dēls Rūdolfs, meita 
Anna Marija.

Mana mīļā Līgatne
34. 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
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Andrejs Cīrulis

 Iepriekšējā laikraksta nu-
murā stāstījumu beidzām ar 
Ziemassvētku epizodi trauk-
smainajos kara gados un paši 
pie sevis spriedām, ka tagad 
nāksies vienu, otru, trešo no 
šīm smagajām epizodēm pie-
minēt. Tā stāstāmā saradies 
tik daudz, ka taisni vai nezinu, 
ar ko sākt. 
 Vispirms laikam gan jāla-
bo kļūda, par kuras tapšanu 
vēl tagad netieku gudrs – kā 
gan tā radās. Es aplam biju 
apgalvojis, ka daktere Inese 
Bērziņa laulībā bija paturējusi 
savu mammas uzvārdu. Tā tas 
nebija – pēc apprecēšanās līdz 
mūža beigām viņa bija dakte-
re Bērziņa. Uzreiz pēc publi-
kācijas par to ļoti satraucās lī-
gatnietis Augusts Pelkaus, kas 
par Inesi teica: “Viņa darbā 
pati sevi sadedzināja. Dakte-
rei varēja zvanīt jebkurā dien-
nakts stundā. Viņa uzreiz bija 
gatava braucēja un palīdzē-
tāja.”
 Un dīvaini bija sekojošais – 
jūnija vidū, braucot uz Līgat-
ni, piestāju Paltmales kapos, 
kur nesu puķītes savai mam-
mai un tētim. Nākot atpakaļ, 
acu skats kā piekalts apstājās 
pie divām kapu plāksnītēm, 
kas manu uzmanību jau bija 
piesaistījušas turpceļā. Izrā-
dījās, ka daktere Inese kopā 
ar vīru Uldi Bērziņu apglabāti 
manu vecāku atdusas vietas 
tiešā tuvumā. Agrāk es to ne-
biju ievērojis.
 To kļūdu avīzītē par dakte-
res Ineses Bērziņas uzvārdu 
ļoti bija pārdzīvojusi arī kād-
reizējā Līgatnes medmāsa 
Aina Tetere, kura tagad dzīvo 
Cēsīs. Saruna bija pavisam ne-
sen, kad savu draugu Tālival-
di Teteri sveicu vārdadienā. 
Šī ir ļoti kolorīta un nozīmīga 
līgatniešu ģimene, par kuru 
es aizrautīgi stāstīšu, bet jūs 
ar interesi lasīsiet pēc dažiem 
turpinājumiem.
 Par pieminēšanu iepriek-
šējā numurā ļoti iepriecināts 
bija ievērojamais Latvijas 
jurists Aivars Endziņš, kurš 
atcerējās savu agro bērnību 
Līgatnē, Ķiberkalnā. No vācu 
laikiem viņš vēl atminējās, 
ka tās Kungu mājas tuvumā 
ozolu birzītē bija apmetušies 
vācu sakarnieki. Lai būtu ne-
manāmāki, automašīnas ar 
antenām bija iebrauktas spe-
ciāli šai vajadzībai izraktajās 
tranšejās, bet visiem vietējiem 
iedzīvotājiem un jo sevišķi ma-
zajiem bērniem par izbrīnu 
zem mašīnām karavīri bija no-
vietojuši metāla būrus ar ceļo-
jošajām vistām. Tās lielīgi un 
skaļi kladzinājušas pēc katras 
izdētās olas. Visai šai militā-
ristu saimniecībai bijis pār-
klāts liels maskēšanās tīkls.

 Tāpat Aivara Endziņa prā-
tā bija palikusi trauksmainā 
braukšana uz Rīgu, kad fron-
te jau bija pavisam pietuvoju-
sies. Ceļošana bijusi automa-
šīnas kravas kastē, no kuras 
ikreiz vajadzēja lēkt laukā, 
ja sākās apšaude vai tuvojās 
kāda lidmašīna. Piecgadīgā 
puisēna atmiņā uz visu mūžu 
bija iespiedusies kāda šaus-
mīga aina – pa ceļam no Le-
jas Līgatnes uz Augšlīgatni 
garāmbraucošie redzējuši, ka 
ceļa kreisajā malā pie kādas 
mājas ārpusē plandījusies tik-
ko izžautā veļa, bet nesenajā 
uzbrukumā nomaldījies šāviņš 
bija aizdedzinājis māju, kas 
svilusi pilnās liesmās. Pagal-
mā kāda nelaimīga sieviete 
vārda tiešā nozīmē plēsusi sev 
matus, un neviens neko ne-
esot varējis palīdzēt. 
 Kā briesmīgu notikumu Ai-
vars Endziņš atceras apjuku-
mu pie Inčukalna, kur braucē-
ji visu nakti slēpušies grāvjos 
un bedrēs, pilnīgi nesaprotot, 
kas īsti notiek. Un bez pado-
ma – ko darīt. 

*   *   *
 Arī Līgatnē palikušie bija 
drūmi un pilnīgā neizpratnē. 
Jānis Gulbis juniors toreiz bija 
četrus gadus vecs ķipars, kas, 
sēžot mammai uz rokām, bija 
redzējis kauju dunoņu un sār-
tās atblāzmas naksnīgajās de-
besīs. 
 Visi bija šausmās un nesa-
prašanā – kur skriet, ko ķert, 
ko iesākt.
 Padomju vara savu patieso 
seju bija atklājusi laikā kopš 
1940. gada 17. jūnija, kad Lat-
vijā iebrauca okupācijas tanki, 
un līdz kara sākumam.
 Māra Federe-Japiņa to iz-
juta ļoti smagi, jo 1941. gada  
14. jūnijā Litenē kopā ar ci-
tiem latviešu virsniekiem 
tika arestēts viņas tēvs Beno 
Feders par to, ka viņš bijis 
Latvijas Armijas virsnieks un 
Daugavpils Latviešu biedrī-
bas loceklis. Okupācijas varas 
iestādes Daugavpils Latvie-
šu biedrību oficiāli (bet ne-
loģiski!) bija nosaukušas par 
“kontr revolucionāru organi-
zāciju, kas nodarbojusies ar 
pretpadomju aģitāciju”. 
 No 1941. gada 14. jūnija 
Beno Federam bija jāizcieš 
sods Noriļskas labošanas 
darbu nometnē “Noriļlags” 
Krasnojarskas novadā Noriļ-
skā. No šīs nometnes viņš tika 
atbrīvots 1950. gada 29. sep-
tembrī bez tiesībām atgriez-
ties Latvijā. Rīgā viņš varēja 
pārrasties kādu laiku pēc Sta-
ļina nāves. 
 PSRS varas iestāžu izsnieg-
tajos reabilitācijas dokumen-
tos viņa arests un sešpadsmit 
izsūtījuma gadi tika noformu-
lēti kā “ošibka istoriji” (vēs-
tures kļūda – krievu val.). Tik 

vienkārši un tik cietsirdīgi! 
Uz šī dokumenta pamata kā 
kompensāciju viņš saņēma Pa-
domju Armijas kapteiņa pensi-
ju. Beno Feders mūža nogalē 
dzīvoja Rīgā mums jau pazīs-
tamajā Līgatnes papīrfabri-
kas Rīgas kantora (Aldaru ie- 
las 12/14. nama) mansardā. 
Viņam bija tā laime sagaidīt 
Latvijas neatkarības atjauno-
šanu. 
 Interesanta detaļa – Māras 
Federes-Japiņas mamma Elza 
nekad savā mūžā vispār nebi-
ja lietojusi alkoholu. Kad Lat-
vija atguva neatkarību, viņa 
visiem klātesošajiem radiem 
par milzu izbrīnu un pārstei-
gumu bija līksmi uzsaukusi: 
“Par godu brīvai Latvijai es 
tagad dzeršu glāzi konjaka!”
 Par 1940. gada notikumiem 
Līgatnē, balstoties uz tēva 
Kārļa Adatas un citu veco lī-
gatniešu teikto, 2012. gadā 
vairākas publikācijas bija iz-
veidojis mans klasesbiedrs 
Austris Salmiņš. 
 Austris bija izpētījis, ka 
1940. gadā Līgatnē tika ares-
tēti trīs cilvēki – galvenais 
grāmatvedis Keidens (pēc ci-
tām ziņām – Ķēdens), galvenā 
grāmatveža vietnieks Arnolds 
Indriksons un policists Jānis 
Bergs. 
 Par Keidenu (Ķēdenu) arī 
es pagaidām neesmu varē-
jis atrast nekādas ziņas. Ir 
aizdomas, ka viņš nebija vis 
galvenais grāmatvedis, bet 
ka viņam bija kāds cits atbil-
dīgs postenis, jo, pēc Māras 
Federes-Japiņas teiktā, iznāk, 
ka galvenā grāmatvede biju-
si viņas mammas māsa Anna 
Indriksone. Viņas portretu 
mēs publicējām iepriekšējā 
laikraksta numurā. Kā “Līgat-
nes Novada Ziņu” 2012. gada  
22. novembra numurā rakstīja 
Austris Salmiņš, arī par turp-
māko Keidena (Ķēdena) kun-
ga likteni pagaidām nekas nav 
zināms.
 No Līgatnes 1941. gada  
14. jūnijā tika izvests arī poli-
cists Jānis Bergs. Viņš dzīvoja 
Cēsu ielā 5, un es to māju zinu, 
jo man dažus gadus kā dzīvok-
lis kalpoja otrā stāva plītsis-
taba. Par šo māju es kaut kad 
rakstīšu mazliet plašāk.
 Berga kundze bija šuvēja 
jau cienījamos gados, un arī 
padomju laikā visi viņu sau-
ca par Bergkundzi. Viņiem 
bija meita Regīna Cirīte (Ber-
ga), kurai nelaimes gadījumā 
plašpatēriņa preču ražoša-
nas cehā tika nogriezta roka. 
Pēc šī šausmīgā negadījuma  
50. gadu beigās tika pārbūvē-
tas pilnīgi visas Līgatnes pa-
pīrfabrikas lokšņu griežamās 
mašīnas. Tika ieviests prin-
cips – ar vienu roku jānovelk 
svira, un tikai tad ar otru roku 
varēja iedarbināt nazi. Tātad 

abām rokām griešanās brīdī 
jābūt aizņemtām.
 Bet Regīnai Bergai tas itin 
nemaz vairs nepalīdzēja – vi-
ņas mūžs bija nežēlīgi un bez-
cerīgi sakropļots, lai gan viņa 
pati ikdienā staigāja gaiša un 
smaidoša.
 Kā jau padomju laikā tas 
bija ierasts, Bergkundze ne-
vienam neko nestāstīja ne 
par sava vīra izsūtīšanas ie-
mesliem, ne arī tālāko likteni. 
Izskaidrojums pavisam vien-
kāršs – tas būtu bijis ļoti bīsta-
mi viņai pašai un Regīnai.

*   *   * 
 Par 1940. gadā arestētā Lī-
gatnes papīrfabrikas galvenā 
grāmatveža vietnieka Arnolda 
Indriksona likteni viņa mā-
sas meita Māra Federe-Japiņa 
pirms vairākiem gadiem sāka 
plašus pētījumus gan Latvijas 
Nacionālajā arhīvā, gan Lat-
vijas Republikas prokuratūrā. 
Ar šo iestāžu atsaucīgo darbi-
nieku palīdzību tika atrastas 
dokumentu kopijas, kas ļāva 
pilnīgāk saprast un izskaidrot 
pirms 77 gadiem notikušo.
 Arnolds Indriksons bija 
īpašs cilvēks, ar ko Līgatne 
patiesi var lepoties un kam 
šoreiz veltīsim paplašinātu uz-
manību. 
 Arnolds Pēteris Indriksons 
dzimis Rīgā 1893. gada 1. sep-
tembrī (pēc vecā stila – 19. au-
gustā) gaļas produktu izstrā-
dātāja un lieltirgotāja Jura un 
viņa kundzes Karlīnas ģimenē 
kā vecākais dēls.
 Boļševiku vara šo ģime-
ni bija pamatīgi papostījusi. 
Jaunākais brālis Rūdolfs krita 
Krievijas pilsoņu karā, cīno-
ties pret Sarkano Armiju. Re-
volūcijas virpuļos 1918. gadā 
pazuda arī māsa Milda. Vēl 
ģimenē piedzima Anna Mari-
ja, kura bija Līgatnes papīr-

fabrikas galvenā grāmatvede, 
un Elza Matilde – mums jau zi-
nāmās Māras Federes-Japiņas 
mamma. 
 Arnolds Indriksons Rīgā 
bija pabeidzis Rīgas Tirdz-
niecības skolu un sešgadīgo 
reālskolu. Divus mācību se-
mestrus bija studējis Petro-
gradas Zemkopības institūtā. 
1915. gadā viņš iestājās Ora-
nienbaumas praporščiku sko-
lā, kurā bija studējis ne viens 
vien pazīstams latvietis. 
 1914. gadā Arnoldu ie-
sauca kara dienestā un ie-
skaitīja I Rezerves bataljonā.  
1915. gada 20. septembrī viņu 
paaugstināja par apakšvirs-
nieku, bet pēc nepilna mēne-
ša – par praporščiku. 
 Militārā karjera bija strau-
ja. Viņš tika iecelts vēl vairā-
kos amatos, bet tā paša gada 
1. novembrī tika nosūtīts uz 
aktīvo armiju. 408. Kuzņec-
kas pulka sastāvā viņš pieda-
lījās vairākās kaujās un tika 
paaugstināts par rotas ko-
mandieri. 
 1916. gada 28. jūnijā kaujā 
pie Vecmossoro ciema Ar nolds 
Indriksons tika ievainots un 
evakuēts. Pēc izveseļošanās 
viņu paaugstināja par štāba 
kapteini. Līdz 1920. gadam 
viņš tika ievainots vēl divas 
reizes. 

 Paturēsim prātā – Arnolds 
nekaroja Sarkanajā Armijā. Tā 
bija Judeņiča armija.
 Pēc atgriešanās Latvijā 
viņš darbojās Latvijas Armijā 
kā armijas virspavēlnieka štā-
ba iekšējās izlūkošanas Rīgas 
nodaļas virsleitnants. 
 Arnolds Indriksons bija 
apbalvots ar Sv. Annas 4. šķi - 
ras ordeni “Par drošsirdī-
bu” (1916. gada 13. jūlijā),  
Sv. Staņislava ordeni ar šķē-
piem un lenti (1916. gada  
24. augustā), Sv. Jura 4. šķiras 
ordeni (1917. gada 31. mar - 
tā) un Sv. Annas 3. šķiras 
ordeni ar šķēpiem un lenti  
(1917. gada 5. novembrī). 
 1920. gadā Arnoldam tika 
dots šāds vērtējums: “Dienes-
ta pienākumus izpilda apmie-
rinoši. Pēc dabas lēns, drusku 
noslēpumains, uzvedība ko-
rekta (..) Pie reizes vieglprā-
tīgs, alkoholu lieto mēreni, 
fiziski labi attīstīts (..)”
 Arnolds Indriksons bija lu-
terānis, kristīts Rīgas Jaunajā 
Ģertrūdes baznīcā. Viņš bija 
precējies ar pareizticībā eso-
šo Eiženiju (pirmslaulības uz-
vārds Ručevska) Viņiem pie-
dzima divas meitas – Irēna un 
Anna Eiženija. 
 No 1922. gada ģimene dzī-
voja Rīgā, bet no 1938. gada –  
Līgatnē.
 Latvijas Valsts arhīvā ir do-
kumenti, kas liecina, ka pirms 
darba Līgatnē Arnolds Indrik-
sons strādājis Latvijas konsu-
lātā Ļeņingradā par diplomā-
tisko kurjeru un pārvadājis 
diplomātisko pastu starp Ļe-
ņingradu un Rīgu.
 Vēl neizstāstītais ir tas, ka 
Arnolds Indriksons bija iz-
cils sportists, ļoti vispusīgs.  
1910. gadā viņš ir bijis Rīgas 
Riteņbraukšanas biedrības 
biedrs, un viņš sezonas lai-
kā nobraucis ar velosipēdu  
3204 verstis, par ko saņēmis 
Goda lenti biedrības krāsās. 
 Tomēr Arnolda lielākā aiz-

raušanās un panākumi bija 
vidējo distanču skriešana. 
1912. gada Viskrievijas Olim-
piādē viņš kļuva par Krievijas 
vicečempionu 400 m skrējienā 
(57,0 s).
 1912. gadā Arnolds In-
driksons Krievijas vieglatlētu 
valstsvienības sastāvā pieda-
lījies Stokholmas olimpisko 
spēļu 1500 m kvalifikācijas 
skrējienā, kurā ieguvis 3. vie-
tu. Māra Federe-Japiņa aplie-
cina, ka tā rakstīts sacensību 
protokolā. Un vēl viņa atce-
ras kādu fotoattēlu no Tartu 
Sporta muzeja, kurā Stokhol-
mas ostā redzams liels kuģis, 
uz kura Krievijas Olimpiskā 
izlase sacensību laikā dzīvo-
jusi un pie kura visa delegāci- 
ja nofotografējusies. Kreisajā 
pu sē esot bijuši igauņu bāleli-
ņi, vidū – krievu sportisti, bet 
labajā pusē – latviešu sportisti 
cara armijas oficieru tērpos. 
To vidū arī Arnolds Indriksons. 
Lai gan oficiāli karadienestā 
viņu iesauca tikai 1914. gadā, 
virsnieka mundieris viņam jau 
tad bija mugurā.
 Latvijas Olimpiskās komi-
tejas mājaslapā arī norādīti 
Arnolda Indriksona personis-
kie rekordi: 800 m - 2:09,0 
(1914.  g.), 1500 m - 4:26,4 
(1914. g.).
 Austris Salmiņš bija izpē-
tījis, ka latvieši Viskrievijas 
olimpiskajā komandā toreiz 
bija neproporcionāli daudz  – 
gandrīz piektā daļa (33 no 
178). Toreiz vienu no četrām 
Krievijas komandas medaļām 
minētajā olimpiādē bija izcī-
nījis latvietis Haralds Blaus, 
kurš ieguva bronzas medaļu 
šaušanā.
 Čekisti Arnoldu Indrik-
sonu arestēja 1940. gada  
13. septembrī Līgatnes dzī-
voklī sievas un meitu klātbūt-
nē un steidzīgi nogādāja Mas-
kavas NKVD (čekas) Butirku 
cietumā, kas vēl tagad tiek 
uzskatīts par 17. briesmīgāko 
cietumu pasaulē.
 Māras Federes-Japiņas mā-
te Elza Federe divas nedēļas 
ik dienu nesa brālim pienesu-
mus uz Stūra māju Rīgā. Tos 
vienmēr pieņēma, nesakot, ka 
faktiski Arnolds Indriksons ir 
tālu prom – Maskavā. Vienu 
reizi gan pateica, lai atnesot 
siltās drēbes un vairāk lai ne-
nākot.
 Kad 1941. gadā ienāca vā-
cieši, čekistu upuru vietas tika 
apzinātas. Māras mammai tika 
teikts pieļāvums, ka brālis va-
rētu būt nobendēts bēdīgi sla-
venajā Baltezera “vasarnīcā”, 
bet tur upuru mirstīgajām 
atliekām viņu klāt nepielaida. 
Un tā Arnolda Indriksona ģi-

menes un citu tuvinieku dzīve 
turpinājās pilnīgā neziņā.
 Iesniegumā Latvijas Naci-
onālajam arhīvam Māra Fede-
re-Japiņa norādīja, ka Arnolda 
Indriksona likteņgaitas nav 
iekļautas nevienā no trijām 
Latvijā publicētajām Boļševi-
ku upuru piemiņas grāmatām. 
Tagad gan jāatzīmē, ka Arnol-
da Indriksona piemiņu glabā 
Vikipēdija, Nekropole un LOK 
mājaslapa. 
 Tāpat Māra Federe-Japi-
ņa atzīmēja kādu šausmino-
šu faktu – Indriksonu-Federu 
dzimtā ir 13 (!) boļševisma 
terora upuru. Un tāpēc viņa 
uzņēmusies smago nastu, lai 
vāktu un apkopotu ziņas par 
šīm daudzajām traģēdijām. 
 Krievijas Federācijas Ģe-
nerālprokuratūras uz Rīgu 
atsūtītie dokumenti liecina, ka 
Arnolds Indriksons apsūdzēts 
pēc KPFSR Kriminālkodeksa 
58-4., 58-6. un 58-15. pan-
ta par palīdzības sniegšanu 
starptautiskajai buržuāzijai, 
spiegošanu un aktīvo cīņu 
pret strādnieku šķiru un revo-
lucionāro kustību. 
 PSRS Augstākās tiesas 
Kara kolēģija 1941. gada 7. jū-
lija slēgtajā tiesas sēdē Arnol-
dam Indriksonam piesprieda 
augstāko soda mēru – nošau-
šanu. Spriedums tika izpildīts 
1941. gada 27. jūlijā. Ziņu par 
apbedījuma vietu nav. 
 2014. gada 18. februārī 
Mārai Federei-Japiņai oficiāli 
tika pavēstīts Krievijas Fede-
rācijas ģenerālprokuratūras 
Galvenās Kara prokuratū-
ras atzinums, ka Arnolds In-
driksons nav veicis nekādas 
pretpadomju darbības un ka  
1997. gada 25. novembrī viņš 
ir reabilitēts. 
 1942. vai 1943. gada vasa-
rā pie mums jau zināmās Kun-
gu mājas Ķiberkalnā notika 
svinīgs pasākums ar orķestri, 
mācītāja aizlūgumu, korāļu 
dziedāšanu, piedaloties dau-
dziem apmeklētājiem. 
 Annas Indriksones dārzā 
tika iestādīti trīs ozoliņi – Ar-
nolda Indriksona, Keidena 
(Ķēdena) un policista Berga 
piemiņai. Ne par vienu no mi-
nētajiem vīriem nevienam ne-
kādu ziņu nebija. Pēc kāda lai-
ka viens no ozoliņiem nokalta, 
un cilvēki sprieda, ka viens no 
vīriem jau esot aizgājis mūžī-
bā. Pēc kara ozoliņi bez pē-
dām pazuda, un ilgu laiku par 
to visu nekādu ziņu nebija. 
Skaidrību 2012. gadā ieviesa 
Austris Salmiņš.
 Izrādās, ka 50. gadu sā-
kumā padomju varas laikā 
čekisti bija arestējuši Līgat-
nes papīrfabrikas transporta 

ceha strādnieku M. Ulmani 
par to, ka viņa grāmatplauktā 
bijusi Aleksandra Grīna grā-
mata „Dvēseļu putenis”. Par 
to M. Ulmanim piespriests  
10 gadu cietumsods.
 Lūk, šo epizodi mēs atcera-
mies tagad, kad tieši Līgatnē 
uzņem filmu “Dvēseļu pute-
nis”, kas veidota pēc šīs te jau 
pieminētās grāmatas.
 Austra Salmiņa tēvs Kārlis 
Adata – Līgatnes papīrfabri-
kas centrālās laboratorijas va-
dītājs īrēja dzīvokli tajā mājas 
daļā, kur agrāk bija Annas In-
driksones milzīgais sešistabu 
dzīvoklis. Tie ozoliņi auga tieši 
pretī viņu logam. Drošs paliek 
drošs, Kārlis Adata kādā naktī 
ozoliņus nolikvidēja. Lielākais 
no tiem tad bija apmēram 3 m 
augsts.
 Lūk, tāds īsumā ir šis stāsts 
par trim cilvēkiem Līgatnē, 
kas tika arestēti pirmajā pa-
domju varas gadā.
 Tagad varam nedaudz at-
griezties pie Māras Federes-
Japiņas sacerējuma “Saules 
dienas Līgatnē”. Interesanti 
uzzināt, ko tolaik pārdzīvoja 
un kā jutās mazi bērni. Mums 
tas varētu būt interesanti kaut 
vai tāpēc vien, ka tas notika 
Līgatnē. 

 Ak, skaistās bērnu die-
nas Līgatnē! Trīs vasaras un 
ziemas brīvdienas tur mēs, 
bērni, pavadījām saulē, prie-
kos, laimē, Annas tantes mī-
lestībā, bezrūpībā. Bet ne 
bezdarbībā! Visus kara ga-
dus Ilzīte dzīvoja Līgatnē pie 
Annas tantes, kura bija ne 
tikai papīrfabrikas galvenā 
grāmatvede, bet arī bērnu-
dārza direktrise un aizsardžu 
priekšniece. 
 Viņa Ilzīti no rīta aizveda uz 
bērnudārzu, vakarā pārveda. 
Kad mēs ar Intu dzīvojām Lī-
gatnē, Ilzīti vedām mēs. Bet 
brīvlaiki kara laikā skolēniem 
bija gari, lai palīdzētu lau-
kos zemniekiem. Vīrieši bija 
karā... Māmiņa Rīgā strādā-
ja, tēvs Sibīrijā, mēs ar Intu 
skolā, Ilzīte Līgatnē. Katram 
sava vieta... (..)
 Pakalnā pirms Remdenkal-
na bija Annas tantes sakņu 
dārzs. Manā atmiņā – milzīgs. 
Tā kopšana – kaplēšana, ra-
vēšana, laistīšana – bija brāļa 
Inta un manā pārziņā. Darī-
jām to pukstēdami un stenē-
dami, bet zinājām, ka rudenī 
lielākā ražas daļa tiks nogā-
dāta Rīgā mūsu ģimenes uz-
turam.
 Sakņu dārza augšmalā, 
tuvu agronoma Dorila mā-
jai bija padziļa lecekts, kur 
auga agrie dārzeņi. Netālais 
ķirškoks mūs ar Intu “veda 
kārdināšanā”. Nē, ne ar 
ogām, tās bija skābas. Brālis 
bija saklausījis, ka kaltētas 
ķirškoka lapas esot brangs 
smēķis! Tas jāpārbauda. La-
pas izkaltējām, sagriezām, 
avīžpapīrā uztinām “cigāru”, 
iekāpām lecektī un aizpīpē-
jām, ka dūmi vien kūp! Vaka-
rā Annas tante jautā: “Ko jūs 
tur lecektī dedzinājāt? Doril-
kungs, mājās ejot, tur redzē-
jis dūmus kūpam!” Pret tādu 
liecinieku mums argumentu 
nebija. Atzināmies, palikām 
bez vakariņām. 

 Šajā tekstā jūs redzat pie-
minētu Dorila māju. Kas tā 
tāda?
 Izrādās, ka tas ir nams Gau-
jas ielā 3. Uzreiz pēc kara tajā 
ievācās Līgatnes papīrfabri-
kas direktors Leonards Vol-
gins (bij. Beika), bet pēc viņa 
nāves tas kļuva par direktora 
Jāņa Gustsona mājvietu.
 Jūs vaicāsiet – bet kas bija 
Dorilis? Viņš bija Raunā dzi-
mušais Latvijas Universitātes 
Lauksaimniecības fakultātes 
absolvents, kurš pirmskara 
Latvijas presē bija samērā 
bieži pieminēts. 1938. gadā 
Jūlijs Dorilis bija Lauksaim-
niecības kameras Jelgavas 
zemkopības nodaļas vadītāja 
palīgs.
 Nodibinoties padomju va-
rai, agronoms Jūlijs Dorilis 
steigšus sameklēja klusu un 
neuzkrītošu darbiņu un kļu-
va par Līgatnes papīrfabrikas 
palīgsaimniecības vadītāju. 
 Aizsteidzoties notikumiem 
priekšā, varam pavēstīt, ka 
kara beigās viņš devās trim-
dā, labu laiku pavadīja Rē-
gensburgas  nometnē Vācijā, 
bet pēc tam devās emigrācijā 
uz tālo Austrāliju. Viņa nekro-
logs izlasāms laikrak stā “Aus-
trālijas Latvietis”, Nr. 1134, 
kas iznāca 1972. gada 30. jū - 
nijā. Arī šajā publikācijā Līgat-
nes vārds ir pieminēts. 
 Par Līgatnes papīrfabrikas 
palīgsaimniecību arī daudz 
kas lasāms Māras Federes-Ja-
piņas esejā.

 Ķiberkalnā bija fabrikas 
govju ferma. Karalaikā viss 
piens bija jānodod valstij. 
Tikai bērniem līdz septiņiem 
gadiem pienācās glāze piena 
dienā. Netālo Zanderu māju 
saimnieki atvēlēja Annas 
tantei trīs litrus piena nedē-
ļā. Mans pienākums bija tos 
pārnest mājās. Reiz saim-
niece man iedeva lielu sārtu 
grāvenšteina šķirnes ābolu. 
Nesot tas man reizēm izkri-
ta no rokas. Nolēmu to mā-
jās pārnest tīru, un fabrikas 
kanālā meža pusē noskalot. 
Krasts bija paaugsts, nolie-
cos ābolu skalot, sasvēros un 
iekritu straujajā ūdenī, kas 
nesa mani prom uz slūžām. 
Paguvu pieķerties pie koku 
saknēm un ar ābolu rokā iz-
ķepurojos krastā; Nekad ne-
vienam to nestāstīju. Toties 
ābols bija garšīgs!
 Kara laikā pārtika un citas 
preces bija uz kartiņām. Vie-
nīgajā ciemata veikaliņā visu 
varēja nopirkt, tikai bija jāzi-
na, kad kādus produktus pie-
ved. Līgatnieši jau laikus stā-
jās rindā, īpaši, kad bija “ga-
ļas diena”, lai dabūtu labākus 
gabalus, ne tikai “ragus un 
nagus”. Galvenokārt iepirkās 
Annas tante, tomēr arī man 
bija savi “bodes pienāku- 
mi” – atnest Ilzītes piena glā-
zi, izstāvēt garo gaļas rindu. 
Reiz iedama uz “gaļas rindu”, 
pa ceļam satiku draudzenes. 
Iet uz veikalu likās par agru, 
un sākām meiteņu izklaides. 
Kad ierados veikalā, no gaļas 
tur vairs nebija ne cīpsliņas. 
Toties veselai nedēļai biju sa-
gādājusi sakņu diētu!

Turpinājums sekos
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 Latvija lepojas ar bagātīgu 
un neatkārtojamu folkloras 
un tradīciju mantojumu, kas 
ir neatņemama mūsu kultūras 
un identitātes sastāvdaļa.
 Šogad ar mūsu latviskajām 
tradīcijām vasaras saulgrie-
žos iepazīstinājām arī Līgat-
nes novada pašvaldības senos 
draugus (kopš 2010. gada) –  
Kahetijas reģiona Ahmetas 
pašvaldības Gruzijā delegāci-
ju. Pie mums viesojās gruzī-
nu dziesmu un deju folkloras 
ansamblis “Bahtrioni», snie-
dza četrus izcilus koncertus –  
rehabilitācijas centrā «Līgat-
ne», Straupes estrādē Pār-
gaujas novadā, starptautiskajā 
«Mūsu Līgo festivālā 2017» 
Springšļu dzirnavās un Līgat-
nes kultūras namā. Ansam blis 
ir ar senu vēsturi, Gruzijas 
Kultūras ministrijas sertifi-

cēts un daudzkārtējs Gruzijas 
valsts konkursu uzvarētājs, ār-
zemju koncertturnejās dodas 
regulāri. 2013. gadā ierak-
stīts arī savs disks. Ansambļa 
mākslinieciskie vadītāji - Beka 
Bidzinašvili un Giorgi Filašvili.
 21. jūnija vakarā Zande-
ru pļavās Līgatnē viesi aktīvi 
piedalījās vasaras saulgrie-
žu rituālā folkloristu Ivetas 
un Vidvuda Medeņu vadībā.  
23. jūnijā Springšļu dzirna-
vās Līgatnes novadā draugi 
no Gruzijas piedzīvoja īpašus 
Līgo svētkus seno baltu tradī-
ciju garā. Gruzīni ar lielu in-
teresi piedalījās uguns rituālā 
baltu zināšanu glabātājas Mā-
ras Brantes vadībā. 
 Rīgā pie Brīvības piemi-
nekļa skanēja Gruzijas himna, 
Siguldā vērojām dažus senos 
arodus – aušanu stellēs un 

Ansamblis “Bahtrioni” pie Līgatnes kultūras nama.

Gruzīnu dejas priekšnesums. Daces Bērziņas foto.

Gruzijas delegācijas no 
Ahmetas pašvaldības, ansambļa 
“Bahtrioni” viesošanās Līgatnē 
un Latvijā Līgo noskaņās
Lai līst visskaistākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!

Aicinām ikvienu piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā  
Latvijai, veidojot elektronisku ainavu dārgumu krātuvi  

“Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien un rīt”!

Nosauc vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, kas spēj apstādināt 
ikdienas steigu! Izveidosim Latvijas ainavu dārgumu krātuvi kopīgi!

Ainavu dārgumu krātuvē iekļausim ainavas ar īpašu vēstījumu par  
Latvijas dabu un vēsturi, kas mums jāsaglabā nākamajām paaudzēm.  

Aktivitāti Latvijas  valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” ietvaros organizē  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem un Latvijas Nacionālo bibliotēku 

Dalies un seko sociālajos tīklos: 
#ainavudargumi 

Plašāka informācija ir pieejama publiskajās bibliotēkās, 
plānošanas reģionos un tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv

Iesaisties ainavu dārgumu krātuves veidošanā:

• piesakot savus ainavu dārgumus tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv  
vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās līdz 2017. gada 15. jūlijam

• balsojot par pieteiktajiem ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē  
www.ainavudargumi.lv no 2017. gada 15. augusta līdz 15. oktobrim

• daloties ar papildus informāciju par ainavu dārgumiem tīmekļa vietnē  
www.ainavudargumi.lv vai papīra formātā publiskajās bibliotēkās  
no 2017. gada 10. novembra līdz 2018. gada 14. februārim

 Vidzemes reģions tradici-
onāli tiek uzskatīts par vienu 
no ainaviskākajām Latvijas 
teritorijām. Turklāt katrai 
pašvaldībai ir savi ainavu dār-
gumi, ar ko lepojamies. Dažas 
ainavas ir atsevišķu novadu 
iedzīvotāju pamanītas, citas 
jau labu laiku novērtētas kā iz-
cilas dabas vērtības, vēl kāda 
no tām diemžēl jau cilvēka 
acij zudusi. Aicinām ikvienu 
iesaistīties Vidzemes ainavu 
dārgumu krātuves veidošanā!
 Aktivitātes pirmais posms 
sāksies ar ainavu dārgumu 
pieteikšanu, kas izsludināta 
līdz 15. jūlijam. Pieteikumus 
var iesniegt gan fiziska per-
sona, gan arī personu grupa, 
piemēram, ģimene, klases 
kolektīvs, nevalstiskās orga-
nizācijas pārstāvji u.c., turklāt 
pieteikumu skaits ir neierobe-
žots. Ainavas iespējams pie-
teikt elektroniski tīmekļa viet-
nē www.ainavudargumi.lv vai 
arī dodoties uz vietējo publis-
ko bibliotēku, kur bibliotekārs 
konsultēs, palīdzēs aizpildīt 
un nosūtīt pieteikuma veidla-
pu. Papīra formātā iesniegtais 
pieteikums jānosūta uz e-pas-
ta adresi ainavudargumi@va-
ram.gov.lv.
 Pieteikumu izvērtēšanai 
tiks izveidota īpaša Ainavu 
ekspertu padome, kuras uz-

devums būs līdz 14. augustam 
sastādīt katram reģionam ai-
navu dārgumu sarakstu. Vē-
lāk iedzīvotājus aicinās bal-
sot par sarakstā iekļautajām 
ainavām. Tādējādi katrā no 
reģioniem noteiks 10 ainavu 
dārgumu vienības, ko iekļaus 
LNB dārgumu krātuvē. Lai 
nodrošinātu pilnīgu informā-
ciju par izvēlētajiem Latvijas 
ainavu dārgumiem, iedzīvotā-
ju sniegto informāciju papil-
dinās ar pētnieku iegūtajiem 
faktiem, vēsturiskajiem attē-
liem un stāstiem. Aktivitātes 
noslēgumā tiks veidota īpaša 
izstāde, kas būs skatāma visā 
Latvijā. Paralēli organizēs arī 
diskusijas, galvenos uzsvarus 
liekot uz reģiona vērtībām un 
attīstību, un ainavu saglabā-
šanu, aicinot sniegt priekšli-
kumus par ainavu dārgumu 
iekļaušanu Latvijas Kultūras 
kanonā.
 Noslēguma pasākums – 
2018. gada oktobrī LNB, tajā 
piedalīties aicinās arī aktīvā-
kos ainavu dārgumu pieteicē-
jus. 
 Šī ir lieliska iespēja ikvie-
nam no mums piedalīties dā-
vanas sagatavošanā Latvijai, 
pamanot skaistumu un vērtī-
bas šķietami ikdienišķās lie-
tās. Izcel sava novada dārgu-
mu un parādi citiem! 

Vidzemē veidos ainavu dārgumu krātuvi
 Latvijas simtgades svinību noskaņā Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), pašvaldību 
publiskajām bibliotēkām un plānošanas reģioniem 
aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties dāvanas 
gatavošanā Latvijai. Kopdarba rezultātā 2018. gadā 
tiks izveidota elektroniska Latvijas ainavu dārgumu 
krātuve “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, 
kurā iekļaus sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas 
ar īpašu vēstījumu par Latvijas dabu un vēsturi, kas 
jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

suvenīru izgatavošanu no īs-
tas ādas. Līgatnē delegācija 
viesojās Riharda Vidzicka iz-
veidotajā Vienkoču parkā, kur 
iepazina meistarīgus kokap-
strādes darinājumus.
 Ciemiņi bija sajūsmināti 
par Latvijas skaisto, sakopto 
dabu un sirsnīgajiem cilvē-
kiem, kā arī bagātīgajām tra-
dīcijām. Ļoti augstu tika vēr-
tēta Latvijas cilvēku vienotība 
un spēja tik dziļi un tīri glabāt 
mūsu tradīcijas kā garīguma 
augstāko izpausmi.
 Koncertu noslēgumā klau-
sītāji tika lutināti ar pārstei-
gumu latviešu valodā gruzīnu 
izpildījumā – E. Dārziņa dzies-
mu koriem “Pie tēvu zemes 
dārgās”. Tas bija vareni!
 Gaidīsim Gruzijas draugus 
ciemos citreiz! Paldies visiem, 
kas sirsnīgi uzņēma Līgatnes 
pašvaldības draugus!

Dace Bērziņa,
Līgatnes – Ahmetas 

sadarbības līguma projektu 
koordinatore

http://www.ainavudargumi.lv
mailto:ainavudargumi@varam.gov.lv
mailto:ainavudargumi@varam.gov.lv
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jāna mūzikas skolā Rīgā, sa-
vukārt mākslas audzēkņi pa-
rādīja profesionāli pilnvērtīgu 
sniegumu valsts konkursa fi-
nālā Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolā visās trijās vecuma 
grupās. Jaunākajā un vecāka-
jā grupā vien daži punkti šķīra 
no atzinības iegūšanas 90 sko-
lu konkurencē. Reģionā spoži 
debitēja mazais akordeonists 
Rūdolfs Melnis, savam vecu-
mam netipiski braši darbinot 
skolas jauno zilo 60 basu akor-
deonu. 
 Skolas izlaidumā 26. maijā 
Augšlīgatnes kultūras nama 
kamerzālē apliecības par pro-
fesionālās ievirzes izglītības 
iegūšanu saņēma astoņi Lī-
gatnes MMS absolventi. Pro-
fesionālās ievirzes izglītības 

programmā “Vizuāli plastiskā 
māksla” Annijas Paulas Meņ-
ģeles un Elīzas Vaskas sekmju 
izrakstos vien izcili un teica-
mi vērtējumi. Toties pagājušā 
gada absolvente Anete Ham-
čanovska turpina mācības 
Rīgas Dizaina un mākslas vi-
dusskolā, kur apgūst formas 
dizainu. Ieradušies uz valsts 
konkursa finālu šajā skolā, 
varējām apskatīt un sabildēt 
Anetes 1. semestra veikumu.
 6. un 7. jūnijā, kā mācību 
plānā paredzēts, tika organi-
zēta Līgatnes MMS profesi-
onālās ievirzes programmas 
“Vizuāli plastiskā māksla” 
audzēkņu prakse. Šajā gadā 
audzēkņi, skolotāju Ingūnas 
Briedes un Jura Bindemaņa 
iedvesmoti, apgleznoja sko-

las kamīnzāles centrālo sienu 
pēc skolas šī gada absolven-
tes Katrīnas Leimanes skolas 
nobeiguma darba kompozīci-
jā meta. Savukārt visu septi-
ņu šā gada absolventu skolas 
nobeiguma darbu izstāde vēl 
joprojām apskatāma Augš-
līgatnes Dienas centra tel-
pās un Augšlīgatnes kultūras 
nama kamerzālē.
 1., 2. jūnijā mūzikas izglītī-
bas programmās un 6., 7. jū-
nijā mākslā skolā tika uzņemti 
jaunie audzēkņi. Rudenī vēl 
aicinām vismaz 8 gadus vai 
2. klasi vispārizglītojošā 
skolā sasniegušos bērnus 
izmēģināt spēkus profesi
onālās ievirzes programmā 
“Vizuāli plastiskā māksla”, 
kā arī kādus jaunos tāda 

Tauru skaņās izskan Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas mācību gads

Pūšaminstrumentu programmu dienas nometne. Pie sitaminstrumentiem skolas flautas klases 
absolvente Egita Leikarte, pie diriģenta pults – skolotājs Andris Muižnieks. 
Marlēnas Lapiņas foto.

Mākslas programmas 
audzēkņu šī gada prakses 
veikums – sienas gleznojums 
Līgatnes MMS kamīnzālē 
Mākslas ielā 2. 
Marlēnas Lapiņas foto.

Anetes Hamčanovskas 
1. semestra veikums 
Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskolā. 
Marlēnas Lapiņas foto.

paša vecuma censoņus 
akordeona un pūšamins-
trumentu spēlē. Lai nāka-
majā gadā vēl skanīgākas 
tauru skaņas Līgatnes MMS! 
2017./2018. gadā plānojam 
pieskandināt arī Augšlīgat-
nes kultūras nama lielo zāli ar  
G.  J. Foglera (1749—1814) 
koncertu klavierēm ar stīgu 
orķestri. 

Marlēna Lapiņa, 
Līgatnes MMS klavierspēles 

skolotāja, direktora p.i.

 16. jūnijā ar brīnišķīgu kon-
certu starpnovadu profesi-
onālās ievirzes izglītības pro-
grammu “Pūšaminstrumentu 
spēle” dienas nometnes dalīb-
nieku vecākiem skolas kamīn-
zālē izskanēja Līgatnes Mūzi-
kas un mākslas skolas (MMS) 
mācību gads. Nometni Sigul-
das un Līgatnes pūšamins-
trumentu spēles audzēkņiem 
no 12. līdz 16. jūnijam MMS 
organizēja un vadīja Andris 
Muižnieks – mūsu pedagogs, 
viens no jauniešu pūtēju or-
ķestru izcilākajiem vadītājiem 
Latvijā. Savukārt trim mūsu 
skolas profesionālās ievirzes 
programmas “Stīgu instru-
mentu spēle” audzēkņiem ar 
pašvaldības finansiālu atbal-
stu rasta iespēja piedalīties 
Siguldas jauniešu kameror-
ķestra dienas nometnē “Ska-
ņošanās Latvijas simtgadei” 
Siguldas mākslu skolā no  
21. līdz 25. augustam, kas 
vainagosies ar krāšņu nos-
lēguma koncertu Vidzemes 
koncertzālē Cēsīs 11. novem-
brī. Šī iespēja skolai īpaši no-
zīmīga arī tāpēc, ka nākam-
gad mēroties spēkiem valsts 
līmenī tiks aicināti tieši stīgu 
instrumentu spēles audzēk-
ņi. Dalība nometnē sākotnēji 
tika piedāvāta mūsu čellis-
tiem, bet viņi vēl mazi, tādēļ 
nometnē piedalīsies viens čel-
lists un divas vijolnieces. Tieši 
čells un metāla pūšaminstru-
menti mūzikas profesionālās 
ievirzes pro grammās izvirzīti 
kā prioritāri, pēc šo mūzikas 
instrumentu profesionāļiem 
pieprasījums valstī pārsniedz 
piedāvājumu.
 Šis skolai bijis veiksmīgs 
mācību gads. Mūsu skolas 
jaunais pianists Jēkabs Se-
bastiāns Mudulis muzicēja 
valsts konkursa finālā P. Jur-

Krāsas papīrā

Krasts. Krāsu spēle ūdenī.

 No 28. jūlija līdz 28. augustam Līgatnes kultūras 
namā būs skatāma Ilzes Dilānes izstāde “Krāsas pa-
pīrā”. Izstādes atklā šana notiks 28. jūlijā plkst. 17.00 
Līgatnes kultūras namā.

 Ilze Dilāne stāsta par 
sevi:
Par gleznošanu papīrā
 Strādāju ar papīra masas 
gleznošanu kopš 2008. gada, 
kad to apguvu Southwest 
 School of Art Sanantonio, 
Tek sasā. Pirms tam pārsvarā 
gleznoju tradicionāli – ar eļļu 
un akrilu. 2005. gadā pieda-
lījos papīrveidošanas  semi-
nārā Dānijā. Tad nedomāju, 
ka varēšu kādreiz atgriezties 
pie papīrveidošanas mākslas 
un apgūt jaunus paņēmienus. 
Papīra masas gleznošana man 
šķiet unikāls veids, kā gleznot. 
Fakts, ka glezna ir papīrā, ne-
vis uz tā, šo procesu padara 
vēl aizraujošāku. 
 Šajā izstādē redzamie dar-
bi ir izgatavoti, izmantojot 
tieši abakas (Musa textilis) 

un kozo  (Paper Mulberry) 
šķiedru. Lampas izgatavotas, 
iz mantojot šo šķiedru īpašī- 
bas – elastību, saraušanās un 
pašlīmes spēju. Lapas ir iz-
gatavotas, iestiprinot stiepli 
starp loksnēm. Abakas masā ir 
dažādu augu piejaukumi. Papī-
ra masas gleznojumos pamata 
loksne ir izgatavota no abakas 
un gleznojamā masa no ilgāk 
maltas abakas masas, kas pig-
mentēta ar saules gaismā no-
turīgu pigmentu. 
Biogrāfija īsumā
 No 1985. līdz 1989. gadam 
apmeklēju un beidzu Rīgas 
Lietišķās mākslas vidusskolu. 
1999. gadā beidzu Latvijas 
Mākslas akadēmiju, iegūstot 
bakalaura grādu gleznošanā. 
2001. gadā pabeidzu J. Jurjā-
na un K. Zariņa gleznošanas 

meistardarbnīcu. Esmu pie-
dalījusies daudzās Latvijas 
un starptautiskajās mākslas 
izstādēs. Bijušas arī personāl-
izstādes, kā arī publiskie un 
privātie pasūtījumi Latvijā un 
Dānijā.
 2013. gadā man bija iespēja 
praktizēties lampu izgatavoša-
nu no abakas pie pazīstamās 
papīra mākslinieces Helēnas 
Hībertas (Helen Hiebert) no 
ASV un papīra izgatavošanu no 
kozo pie grafikas pasniedzējas 
un vairāku papīra darbnīcu iz-
veidotājās Sūzanas Makkinas 

Dolanas (Susan Mackin Dolan) 
arī no ASV. 2015. gadā strādā-
ju kopā ar mākslinieku Erlingu 
Gustafsonu, vēl padziļinātāk 
apgūstot papīra izgatavošanas 
iemaņas no kozo. Erlings ir 
bieži ceļojis uz Japānu, lai tur 
apgūtu šo papīra izgatavoša-
nas seno amatu.
 Esmu piedalījusies enkaus-
tiskās gleznošanas nodarbībās 
Stamp Antonio un papīrveido-
šanas, grāmatu mākslas, gra-
fikas, augstspieduma un mo-
zaīkas nodarbībās South west 
School of Art & Craft.

 2006. gadā kļuvu par SAVA 
(San Antonio Visual Artists) 
biedri, 2010. gadā iestājos 
enkaustikās mākslas biedrībā 
Texas Wax. 2009. gadā viens 
no maniem agrākajiem papīra 
darbiem ieguva godalgu māk-
slas izstādē Art and Archeo-
logy SAVA galerijā, Sananto-
nio. 2008. gada maijā tiku ap-
balvota ar iespēju piedalīties 
Creative Capital mākslinieku 
profesionālās attīstības semi-
nārā Sanantonio, Teksasā, kur 
tika atlasīti 24 dažādu nozaru 
mākslinieki.



“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, e-pasts 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.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
reizi nedēļā pieņems apmeklētājus 
arī Siguldā
 Siguldas novada pašvaldība ir vienojusies ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai no 
28. jūnija iedzīvotājiem reizi nedēļā būtu iespēja noformēt un saņemt pases un personas aplie-
cības, pieteikties paātrinātai pasu saņemšanai pēc divām dienām Rīgā, kā arī saņemt dažādas 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņas. 
 No 28. jūnija Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieks Siguldas no-
vada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3 klientus pieņems trešdienās no  
plkst. 9.00 līdz 14.30. 
 Tāpat Siguldas pašvaldība turpina sarunas ar vairākām citām valsts iestādēm, lai vienotos 
par iespēju to pakalpojumus novada iedzīvotājiem vismaz reizi nedēļā saņemt Siguldā, iespēja-
mi tuvāk savai dzīvesvietai. 
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2017. gada 16. augustā.

2017. gada JŪLIJSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Šī vasara caur balto dienu krācēm kā zaļa cerība,
Kā zaļa laiva slīd, – uz apsolīto zemi ceļš jums sācies,
Un zelta gredzenos tas ierakstīts. 
Lai vienmēr tā – lai plaukstu sajūt plauksta,
Lai mūžs kā šodien saules krāsā zied,
Lai jūsu vasara zem debess augstās 

uz rudens augļu bagātību iet!

Jūnijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

jāvārdu teikuši divi pāri:
 Ronalds un Andra,

Renārs un Anna.
Sveicam jaunās ģimenes!

Kur, pelīte, tu tecēji
Ar to liepu vācelīti?
– Ciemā teku miegu nest
Mazajam bērniņam.

Jūnijā Līgatnes novadā piedzimusi 
viena meitenīte un viens puisītis –

Eva un Tomass.
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai bērni aug veseli un laimīgi!

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Jūnijā mūžībā aizgājuši:
Andris Grīnbergs – 4. jūnijā
Austra Ziediņa – 5. jūnijā
Lilija Treifelde – 8. jūnijā
Jevgenija Buša – 9. jūnijā

Aigars Senkāns – 17. jūnijā
Bruno Silkalns – 27. jūnijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

 Uzaicinām interesentus 
piedalīties rīkotajā procedūrā 
un iesniegt savu piedāvājumu 
saskaņā ar tehnisko specifi-
kāciju un pārējiem dokumen-
tiem. Dokumentus atradīsiet 
Līgatnes mājaslapas sadaļā 

“Līgatnes nami” – aktuāla in-
formācija. 
 Ja rodas kādi jautājumi, 
lūdzam zvanīt pa tālruņa nu-
muru 64153471 vai rakstīt uz  
e-pastu ligatnesnami@ligat-
ne.lv. 

 Piedāvājumu lūdzam ie-
sniegt personīgi Spriņģu ie- 
lā 4, Līgatnē, Līgatnes nova-
dā vai elektroniski pa e-pastu 
 ligatnesnami@ligatne.lv līdz 
19. jūlijam. 

SIA “Līgatnes nami” veic cenu aptauju 
par dūmvadu un ventilācijas kanālu 
tīrīšanu Līgatnes pilsētā

Informējam, ka no 1. jūlija 
Līgatnes pārceltuve darbojas 

no plkst. 7.00 līdz 21.00.

 Šogad Kapusvētki Paltmales un Spriņģu 
kapos būs svētdien, 6. augustā: plkst. 13.00 
Paltmalē, plkst. 15.00 – Spriņģos.
 Kapusvētkus kuplinās Līgatnes pūtēju or-
ķestris Anatolija Terentjeva vadībā. Visi laipni 
aicināti nākt un pieminēt Dieva priekšā savus 
mīļos aizgājējus.

“Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga 
no šā brīža. Tiešām, saka Gars, lai tie atdusas 
no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada.” 
(Atkl. 14:13)

Ķempju draudze
www.kempji.lv

Kapusvētki Paltmales un 
Spriņģu kapos

Līgatnes novada dome izsludina  
pretendentu pieteikšanos vakancei – 

konsultants-
iepirkumu speciālists 
(profesijas klasifikatora kods 2412 02) 
ar normālu darba laiku uz noteiktu laiku
(~ 1,5 gadi) 
Galvenie pienākumi:
 l organizēt un izsludināt iepirkumu procedūras pašvaldības vajadzībām;
	 l veikt iepirkumu dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 
  tai skaitā līgumu projektu izstrādāšanu;
	 l veikt iepirkuma komisijas sanāksmju organizēšanu, protokolēšanu u.c.

Prasības pretendentam:
	 l vēlama augstākā izglītība (tiesību zinātnēs vai ekonomikā);
	 l labas organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas spējas;
	 l pieredze iepirkumu organizēšanā;
	 l labas datorprasmes;

Piedāvājam:
	 l interesantu un radošu darbu;
	 l stabilu atalgojumu (bruto 845,00EUR mēnesī) un sociālās garantijas. 

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt: 
e-pasts novadadome@ligatne.lv vai fakss 64153176.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 14. jūlijs.
Līgatnes novada dome – Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110

http://www.ligatne.lv/aktuala-informacija
http://www.ligatne.lv/aktuala-informacija
mailto:ligatnesnami@ligatne.lv
mailto:ligatnesnami@ligatne.lv
mailto:ligatnesnami@ligatne.lv
mailto:novadadome@ligatne.lv

