
LĪGATNES NOVADA DOMES INFORMATĪVS IZDEVUMS 15. jūnijs, 2016 Novada Ziņas Nr. 6 (112)

Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo! - tie tavi 

skaistākie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību jūnija 

jubilāriem!
Jānis Apsītis

Jeļena Galaktionko
Valija Kudrjavceva

Anita Kupče
Iveta Mellīte
Ilze Paegle

Ilze Terešenkova
Edgars Viņķelis
Andrejs Bondars

Lilita Eglīte
Zenta Eglīte

Sandra Goldberga
Sandra Jaunākā
Maira Krastiņa
Māris Kvitka
Inta Losinska
Ieva Dreika

Viktorija Izmailoviča
Ēriks Osis

Gunars Vīksniņš
Jānis Vorza

Aivars Zaharāns
Daina Laganovska

Vladimirs Navaļihins
Uldis Rozentāls

Rudīte Videmane
Jānis Bambītis
Līvija Brasliņa
Maija Bedikere
Mārīte Jenča
Gina Vaivoda

Aivars Kalniņš
Modris Sagamežs

Jānis Strante
Irma Justele
Ilga Plūme

Mirdza Strazdiņa
Pēteris Maņšins
Ausma Ozolniece

Ojārs Palejs
Nikolajs Senkāns

Jānis Kupčs
Jānis Sika

Dzintra Šveice
Brigita Kauliņa

Daila Brante
Elena Venckus

Leo Balodis

Jūnijā

Jāņzāļu vainagu vij
No pīpenēm baltām kā sniegs
Un rudzpuķi zilo vēl iepin,
Lai acīs mirdz neviltots prieks.

Atmiņās valsi vēl dejo,
Zied zili rudzpuķu lauks,
Tvan madaras smaržīgā vilnī
Un Līga tev roku sniedz.

Jānim galvā vainagu lieci
No ozola pazarēm,
Lai glabātu ozola spītu 
Un būtu tam ozola spēks.

Sveicam Līgatnes novada 
22 Līgas un 172 Jāņus!

 Kā katru gadu gaidīsim līgatniešus un novada viesus 21. jūnijā no  
plkst. 21.30 līdz pusnaktij Zanderu pļavā svinēt vasaras saulgriežus. Godinā-
sim Jāņus ar ozollapu vainagiem, pavadīsim sauli ar īpašām saules pavadīša-
nas dziesmām, iedegsim jāņuguni, tai ziedojot pērnā gada svētku vainagus, 
avota ūdeni, rupjas maizes un naudas gabalus.
 Vēlams mugurā vilkt lina kreklu, sievietēm - garus svārkus, bet galvu rotāt 
ar ziedu vai lapu vainagiem, kā arī parūpēties par cienastu kopīgam galdam.
 Vakara vadītāji būs jau pazīstamie un iemīļotie folkloristi Iveta un Vidvuds 
Medeņi.
 Informācijai tālr. 29346946.

21. jūnijā 
vasaras 
saulgriežu rituāls 
Zanderu pļavā

Vēlam, lai veiksme pavada 
Līgatnes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes 
2016. gada absolventus 

Kevinu Bramani, 
Raivi Baumani, 

Edgaru Desaini, Keitu Ķinni, 
Zani Ozolu, Justīni Ozoliņu, 

Madaru Robežnieci, 
Annu Vikmani, 

Lindsiju Barinovu, 
Hariju Bērtiņu, 

Kristiānu Bērziņu, 
Matīsu Ceriņu, Evelīnu Gulbi, 

Railiju Jakobiju, Egiju Klāmani, 
Elizabeti Krūmiņu, Alisi Kubili, 

Gustavu Lielmani, 
Samantu Līviņu, 

Rūdolfu Melni, Kārli Vidzicki, 
Matīsu Zembergu 

skolas gaitās!

Tev ir simtiem iespēju šodien
Nezināmās virsotnēs kāpt,
Dzīves ziedošās galotnēs,
Kuras liek pēc zvaigžņotām debesīm slāpt.
 
Tev ir simtiem iespēju šodien
Mainot pasauli, avotam būt,
Savu gaitu kurš neraksta smiltīs,
Bet prot gaismas dzintaru gūt.
 
Tev ir simtiem iespēju šodien
Savas nākotnes durvis vērt,
Var aiz kurām lāsi pa lāsei
Savu laimi un likteni svērt.

(V. Mežnora)

Vēl visi bērnudārza darbinieki
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Kad vasara 
plaukst

 Klāt vasaras saulgrieži. 
Pēdējos gados to svinēšanas 
tradīcijas būtiski mainījušās. 
Ja manas bērnības laikā visi 
ģimenes lokā devāmies uz 
Gaujasmalu un ar neizprat-
ni skatījāmies uz tiem, kuri 
sakūruši ugunskuru piemā-
jas dārzā, tad pēdējos gados 
viss būtiski mainījies. Aizvien 
mazāk cilvēku meklē iespējas 
līgot (līgoties) plašā pulkā vai 
doties uz masu pasākumiem 
un koncertiem. To gan arī 
kļuvis krietni mazāk, jo sa-
biedrībā pēc tiem zūd piepra-
sījums. Tai pašā laikā aizvien 
lielāku piekrišanu gūst īsti 
latviska saulgriežu svinēša-
na, kad ar tautasdziesmām 
tiek pieskandināti ugunskuru 
apspīdēti augstākie kalni, kad 
godavietā tiek liktas latviskās 
tradīcijas - zāļu, saules, pirts 
un citi latviskie rituāli. Un li-
kumsakarīgi, ka šīs svētības 
tiek godinātas pāris dienu 
pirms ierastās līgonakts – va-
saras saulgriežu naktī.
 Līgatnē saulgriežu svinības 
jau trešo gadu notiek Zande-
ru pļavā, kas ir pusceļā starp 
Līgatni un Augšlīgatni un kur 
vērojams vispasakainākais 
saulriets Latvijā. Šī tradīcija 
katru gadu pulcē aizvien vai-
rāk apmeklētāju, un domāju, 

ka tam pamatā ir latviska 
un draudzīga vide, kopīgas 
dziesmas, rotaļas, rituāli un 
lieliskie vakara vadītāji – fol-
kloristi Iveta un Vidvuds Me-
deņi.
 Un tad seko Līgonakts un 
Jāņu diena, kas pēdējos ga-
dos ieņem dārza svētkiem lī-
dzīgu lomu. Tad sabrauc radi 
un draugi, lai svinētu skaļāk, 
ar dziesmām, dejām un lat-
viskiem galdiem. Domāju, 
ka, saulgriežu un Līgonakts 
tradīcijām attīstoties šādā 
virzienā, mēs esam atgājuši 
no šo latviešiem tik svarīgo 
un svēto dienu komercializā-
cijas. Uzskatu, ka tas ļaus sa-
glabāt un pat attīrīt latvisko 
tradīciju, kas pirms gadiem 
desmit jau šķita pārlieku ko-
mercializēta. Šie tomēr ir 
latviskās kopības svētki, un 
mēs katrs, raugoties vakara 
saulrietā, zvaigžņotajās debe-
sīs vai rīta rasas peldē, varam 
iedomāt viskvēlāko vēlmi un 
ticēt tās piepildījumam.
 Novēlu visiem līgatniešiem 
skaistus vasaras saulgriežus 
un priecīgus Līgosvētkus. 
Vēlu, lai piepildās katra jūsu 
labi izteiktā vēlēšanās, lai 
kopā jūtamies laimīgi un pie-
derīgi dižai latvju saimei!

 Izsludināts iepirkums par 
degvielas piegādi SIA “Līgat-
nes komunālserviss” vajadzī-
bām.
 Noslēdzies iepirkums – 
“Ielu seguma atjaunošana 
dažādos posmos Līgatnes no-
vadā”. Līguma slēgšanas tie-
sības piešķirtas iepirkuma uz-
varētājam SIA “Vianova”, reģ. 
Nr. 40103387753, par summu 
103 695,11 EUR bez PVN. Lī-
gatnes novada domes ārkār-
tas sēdē 2016. gada 8. jūnijā 
pieņemts lēmums (prot. Nr. 8,  
1.§.) lūgt aizņēmumu Valsts 
kasē 75% apmērā no līguma 
summas ar PVN (94 103 EUR) 
ar atmaksas termiņu – 15 gadi 
un nodrošināt līdzfinansējumu 
no pašvaldības budžeta 25% 
apmērā (31 368,08 EUR). Šī 
gada augustā plānots  pabeigt 
asfalta seguma atjaunošanu: 
l Dārza iela posmā no Brīvī-
bas līdz Gaujas ielai;
l Spriņģu iela posmā no Brī-
vības ielas līdz tiltam un no 
ēkas Nr. 7 līdz Ķempju ielai un 
Cēsu iela no Ķempju ielas līdz 
pilsētas robežai;
l Skaļupēs – no ēkas Skaļ-

upes 2 līdz Skaļupes 1, ietve-
rot rehabilitācijas centra “Lī-
gatne” piebraucamo ceļu. 
 Sākusies telpu atjaunoša-
na Līgatnes pagasta kultūras 
namā Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā. Tā 
ietver ēkas 1. stāva iekštelpu 
izbūvi, telpu iekšējo apdari, 
elektroinstalācijas, apgaismo-
juma, ventilācijas un ūdensap-
gādes komunikāciju izveidi. 
 Līgatnes novada dome sa-
ņēmusi apstiprinājumu atbal-
sta sniegšanai no valsts budže-
ta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem ielas posma (Plu-
ču strauta tilta) atjaunošanas 
darbu veikšanai 70% apmērā. 
Ir noslēgts iepirkuma līgums 
ar SIA “Ceļinieks 2010”, reģ.  
Nr. 44103059132, par kopējo 
summu 52  530,57 EUR bez 
PVN, un tuvākajā laikā tiks 
uzsākti darbi. Iedzīvotājiem 
jārēķinās ar satiksmes ierobe-
žojumiem šajā Brīvības ielas 
posmā. Vieglā autotransporta 
kustība piekļuvei ēkām Brīvī-
bas ielā 1 un 3 tiks nodrošinā-
ta pa Parka ielu. 
 Ir pabeigta ielu apgaismo-

juma līnijas izveide Ošu ielā, 
Augšlīgatnē, Līgatnes nova-
dā. Turpmāk plānots veikt 
jaunas apgaismojuma līnijas 
Ziedu un Vildogas ielā Augš-
līgatnē, Līgatnes novadā, pro-
jektēšanu.
 Līdz ar novada viesu po-
zitīvu izbrīnu un labām at-
sauksmēm atkārtoti izsakām 
lielu pateicību Līgatnes paš-
valdības aģentūras “Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma 
centrs”, SIA “Līgatnes komu-
nālserviss”, pašvaldības poli-
cijas un citiem darbiniekiem, 
radošiem un tehniskiem cil-
vēkiem, amatiermākslas ko-
lektīviem, novada izglītības 
iestādēm, maziem un lieliem 
izpalīgiem, uzņēmējiem, māk-
sliniekiem, pilsētas viesiem 
un, protams, arī novada ie-
dzīvotājiem par lieliski noor-
ganizētiem, prieka, pozitīvu 
emociju un saules pilniem, 
aizvadītajiem Līgatnes nova-
da svētkiem! 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes jūnijā

 Informējam, ka ar 2016. gada 1. jūliju tiks paaug-
stināts kanalizācijas tarifs. Jaunais tarifs būs 1,56 eiro 
par kubikmetru, savukārt ūdens tarifs ar 2016. gada  
1. jūliju tiks samazināts līdz 0,88 eiro par kubikmetru.
 Jaunie tarifi apstiprināti Līgatnes novada domē 
2016. gada 26. maijā.
 SIA “Līgatnes komunālserviss”

l Jūnijā notariālās darbības neveic 
l 1. jūlijā notariālās darbības neveic 
l 8. jūlijā, piektdienā, plkst. 8.00 – 15.00
l 15. jūlijā, piektdienā, plkst. 8.00 – 15.00
l 22. jūlijā, piektdienā, plkst. 8.00 – 15.00
l 29. jūlijā, piektdienā, plkst. 8.00 – 15.00

 Līgatnes novada bāriņtiesa veic notariālās darbības, ja ie-
priekš veikts pieteikums pa tālr. 26422362.

Informācija 
par Līgatnes novada 
bāriņtiesas notariālo darbību 
un apliecinājumu veikšanu 
2016. gada jūnijā un jūlijā

 Ar teicamām sekmēm mācī-
bu gadu pabeidza:
1.a Krists Grava
  Laura Ramāne
  Anna Paula Indāne
1.b Sabīne Magone
  Kristians Magone
  Markuss Rendijs Billis
  Marko Martins Gailītis
  Jānis Vladimirovs
2.a Viestards Klints
  Emīls Nils Grava
3.a Endijs Ramāns
  Anete Tralle
  Emīls Rūdis Zelčs
3.b Paula Hamčanovska
  Jēkabs Sebastians 

Mudulis
4.a Patrīcija Nora 

Blūmentāle
  Marta Razāne
  Anna Roma
  Estera Serkova
  Emīls Pīlēģis
4.b Annija Paula Meņģele
  Kristiāna Plūme
  Gerda Anita Visocka
6.a Paula Pīlēģe
  Valters Vasiļjevs 
6.b Agnese Zaperecka
7.b Valērija Dorogova
  Megija Amanta Kreitāle
  Elvija Jansone
8.a  Ingūna Samarina

8.b Aleksis Gabliks
  Elīza Vaska
  Eduards Vācers
9.  Nikola Drēviņa
  Linda Tralle
10. Monika Akmentiņa

 Ar labām un teicamām sek-
mēm mācību gadu pabeidza:
1.a Elīza Puriņa
  Rihards Kudrajvcevs
  Miķelis Jānis Šteins
  Sofija Mironova
  Kārlis Okonovs
  Edmunds Evelons
1.b Imants Mārtiņš Kupčs
  Ance Liepiņa
  Annija Plūme
2.a Valdis Ašenieks
  Megija Nikola Barovska
  Samanta Budreviča
  Ance Gulbe
  Paula Nikola Mellīte
  Artūrs Roms
  Kristiāna Vasiļjeva
  Asnāte Zvirgzdiņa
  Gustavs Emils Krasts
  Edvards Ernests Zirģelis
2.b Kirils Boldirevs
  Kristīne Samarina
  Mārtiņš Skobļonoks
3.a Alise Martiņiva
  Raivis Smelters
  Veronika Taratutina

Līgatnes novada vidusskolas 
2015./2016. mācību gada 
darba rezultāti
 Līgatnes novada vidusskolā 30. maijā svinīgi noslēdzām 
2015./2016. mācību gadu. Skolas kolektīvs lepojas ar skolēniem, 
kuri guvuši teicamas un labas sekmes mācībās. Esam gandarīti 
par tiem, kuri piedalījušies un guvuši panākumus starpnovadu 
mācību olimpiādēs, sporta sacensībās un citos pasākumos ārpus 
skolas un darbojas skolas pašdarbības kolektīvos un pulciņos.
 Paldies skolotājiem par rūpīgo un pacietīgo darbu, lai ikvie-
nam skolēnam palīdzētu apgūt jaunas zināšanas un prasmes! 
Paldies arī skolas darbiniekiem, kuri rūpējas par skolēnu sadzīvi.
 Īpašs paldies skolēnu vecākiem par sadarbību un atbalstu 
skolas ikdienas darbā. 
	 Novēlam	visiem	saulainas	un	jaukas	vasaras	brīvdienas!

  Kristiāns Viļums
  Roberts Kristiāns 

Valdmanis
3.b Mārcis Baltānovs
  Elise Vizule
  Artūrs Ralfs Sniedze
4.a Sanija Poceviča
  Karīna Vidiņa
  Viktorija Ragauska
  Sabīne Bērziņa
  Katrīna Leimane
  Dāvis Zicmanis
  Agnese Ikauniece
4.b Elīza Amanda Gaigala
5.a Anastasija Baurda
  Arlita Kalniņa
  Gerda Kurpniece
5.b Daniels Kononovs
  Katrīna Dorogova
  Sandija Grigorjeva
6.a  Kārlis Viņķelis
  Aleksis Čajanovs
  Paula Amanda Niejgoda
6.b Artūrs Stumburs
  Ance Evelīna Meņģele
  Justīne Amanda Bille
  Sanija Grigorjeva
  Paula Bikše
  Roberta Užule
7.a Andis Indriķis Preiss
  Viktorija Jarullina
7.b Emīlija Tīna Eina
9.a  Monta Eglīte
  Melisa Kronberga
  Hanna Lagone
10. Monika Blocka
  Samanta Samarina
  Annija Sirlaka
  Alise Zommere
11.b Evija Baltānova
  Lolita Mizga
12. Mārcis Malkausis

Mudīte Grava,
Līgatnes novada vidusskolas 
direktores vietniece mācību 

darbā 
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 Vasarā, kad laukā karsti, 
arī pašvaldībām ir karstākie 
laiki, jo jāpagūst veikt darbus 
izglītības iestādēs, uz ceļiem, 
ielām, laukumos un visur tur, 
kur citi gadalaiki tam nav 
piemēroti. Papildus šogad 
izveidojusies tāda situācija, 
ka, kaut ar novēlošanos, bet 
vienlaikus tiek atvērtas vairā-
kas Eiropas Savienības (ES) 
stuktūrfondu līdzfinansējuma 
programmas, un “ielekt” ta-
jās, kam parasti atvēlēts ne-
adekvāti mazs termiņš, ir īsta 
pārbaude pašvaldības darbi-
nieku komandas rīcībspējai. 
Apzinoties, ka pēc būtības 
šis ir pēdējais plānošanas pe-
riods, kad uz šādiem nosacīju-
miem varam saņemt ES līdz-
finansējumu dažādu projektu 
īstenošanai, neizmantot šīs 
iespējas būtu muļķīgi un pat 
noziedzīgi pret mums, mūsu 
bērniem, pret novada attīstī-
bu kopumā.
 Jau pērn pašvaldība reali-
zēja vairākus Eiropas līdzfi-
nansētus projektus. Daļa jau 
paveikti, citi ir dažādās izstrā-
des un saskaņošanas stadijās. 
Pagaidām bez lielas aizķer-
šanās tiek virzīti ceļu atjau-
nošanas projekti, kuros pare-
dzēts rekonstruēt pašvaldības 
grants ceļu no Ķopu gravas 
līdz Ratniekiem un posmu no 
Blodziņiem virzienā uz Iņķu-
kalnu. Kādā citā projektā at-
balstīta koncepcija par Ošu 
ielas rekonstrukciju. Šai pro-
jektā, kura galvenais mērķis 
ir atbalstīt Fabriciusa terito-
rijā esošo uzņēmēju darbības, 
nodrošinot kvalitatīvu pievad-
ceļu, tiks pilnībā rekonstruēta 
Ošu iela, atjaunota grāvju sis-
tēma un ielas asfalta segums. 
Tas būs ieguvums gan terito-
rijā strādājošajiem uzņēmē-
jiem, gan iedzīvotājiem, kuri 
dzīvo šai mikrorajonā. Ielu un 
ceļu atjaunošana ir viena no 
pašvaldības šībrīža prioritā-
tēm, kur papildus valsts bu-
džeta mērķdotācijai ieguldam 
nozīmīgu daļu pašvaldības no-
dokļu maksātāju naudas. 
 Katrs metrs ceļu atjauno-
šanas maksā krietnu summu, 
bet gadiem lāpīt bedrītes, mū-
suprāt, ir zemē nomesta nau-
da. Tāpēc šogad esam sākuši 
programmu, lai saprotamā 
termiņā ar valsts aizdevumu 
palīdzību novadā nodrošinātu 
nozīmīgāko ielu un ceļu sa-
kārtošanu. Sākam ar viskri-

tiskākajiem posmiem, kur ir 
lielākā satiksmes intensitāte. 
Pirmajā posmā, ko jau atbal-
stījis vairums pašvaldības 
deputātu, paredzēts atjaunot 
asfalta segumu Dārza ielā no 
Brīvības ielas līdz Gaujas ie-
lai, kā arī nodrošināt asfalta 
seguma atjaunošanu Spriņģu 
ielas posmā, visā Cēsu ielas 
garumā un Skaļupēs. Sekojoši 
plānota asfaltseguma atjauno-
šana Brīvības ielā no robežas 
līdz Spriņģu ielai, Dārza ielā 
un Nītaures ielā Augšlīgatnē. 
Ņemot vērā, ka Augšlīgatnē 
vairums asfaltēto ielu ir valsts 
ceļu uzturēšanā, prasīsim, lai 
arī valsts veic nepieciešamos 
ieguldījumus šo ielu sakārto-
šanā. Šogad paredzēta Ķemp-
ju ielas tehniskā projekta 
izstrāde, lai nākamajā gadā 
veiktu šīs ielas rekonstruk-
ciju. Ķempju ielā paredzēts 
atjaunot asfalta segumu un 
nodrošināt lietus notekūde-
ņu savākšanu un novadīšanu, 
lai netraucētu apkārtējo ēku 
īpašniekiem.
 Ceļu apstrāde ar pretputē-
šanas materiālu pierāda, ka 
šis darbs dod ne tikai paaug-
stinātu komfortu iedzīvotā-
jiem, bet arī būtisku līdzekļu 
ekonomiju, jo ceļus nepie-
ciešams retāk greiderēt un 
to virskārta nenoput. Plāno-
jam, ka turpmāk pēc ceļu re-
konstrukcijām nodrošināsim 
grants ceļu apstrādi ar pret-
putēšanas materiāliem visos 
atjaunotajos posmos.
 Priecājamies, ka šogad iz-
devies uzsākt vairāku projek-
tu realizāciju saistībā ar sa-
tiksmes drošību uz Vidzemes 
šosejas. Apgaismots gājēju 
un veloceliņš no pienotavas 
līdz fabrikas krustojumam 
nodrošinās ne tikai gājēju un 
velobraucēju drošību, bet ra-
dīs skaisti sakoptu ainavu, 
kas kā Līgatnes vizītkarte 
kalpos daudziem tūkstošiem 
autobraucēju, kuri pa Vidze-
mes šoseju dodas caur Augš-
līgatni. Kopumā ar jaunā tilta 
būvniecību pār dzelceļu tiks 
nodrošināta droša pārvieto-
šanās ar bērnu ratiņiem un 
velosipēdiem. Prieks, ka sāk-
ta ceļa Augšlīgatne – Nītau-
re rekonstrukcija. To ikdienā 
izmanto daudzi novada iedzī-
votāji, un jau visai drīz braukt 
varēs pa gludu asfaltu. 
 Liels darba lauks ir pašval-
dību ēku energoefektivitāte. 

Lielākais un sarežģītākais 
objekts, nenoliedzami, ir Lī-
gatnes bērnudārza ēkas re-
konstrukcija un restaurācija. 
Projekts ir iesniegts, veikti 
nepieciešamie precizējumi 
un tagad gaidām rezultātu. 
Ļoti ceram, ka šo pieteiku-
mu atbalstīs, pretējā gadīju-
mā tuvākajā un tālākajā per-
spektīvā neredzam iespējas 
šo unikālo ēku atjaunot un 
tādējādi glābt no bojāejas. Tā-
pat sagatavota nepieciešamā 
dokumentācija un iesniegtas 
projektu idejas Augšlīgatnes 
bērnudārza pārbūvei un sil-
tināšanai. Apstiprināšanas 
gadījumā ēka tiks nosiltināta, 
tajā izveidos efektīvu ventilā-
cijas sistēmu un veiks nelielu 
pārbūvi, lai nodrošinātu vēl 
vienas grupas izveidi. Otrs 
projekts saistīts ar mūzikas 
un mākslas skolas siltināša-
nu “Kārkliņos”, bet trešais -  
ar pagastmājas siltināšanu 
Nītaures ielā, kur perspektī-
vā varētu izvietot mūzikas un 
mākslas skolu, kopā ar kultū-
ras namu radot tādu kā kultū-
ras un mākslas centru.
 No lielākajiem darbiem iz-
glītības iestādēs šovasar plā-
nots atjaunot grīdas segumu 
un sienas “Zvaniņu” bērnu-
dārza zālē, bet Līgatnes vi-
dusskolas lejas ēkā plānojam 
kapitāli izremontēt ģērbtu-
ves. Augšlīgatnes bērnudārzā 
tiks iekārtotas telpas vēl vie-
nas grupiņas izveidei.
 Augšlīgatnes klubā sāk-
ti iekšdarbi, lai jau līdz  
31. augustam būtu sakārtotas 
1. stāva telpas, kur atradīsies 
Dienas centrs un kamerzāle. 
Paredzēts, ka Dienas centrs 
darbosies pēc līdzīgas sistē-
mas kā Līgatnē, piedāvājot 
dažādas aktivitātes visu pa-
audžu līgatniešiem. Tāpat šeit 
būs vieta Augšlīgatnes senio-
ru klubiņam, bet kamerzālē 
notiks dažādi neliela mēroga 
(līdz 70 cilvēkiem) pasākumi. 
Turpināsim arī lielās zāles re-
konstrukciju, ko plānots pa-
beigt līdz 2017. gada 18. no-
vembrim.
 Būtisks projekts Līgatnes 
iedzīvotājiem ir iecere pabeigt 
ūdenssaimniecības projektu 
pilsētā. Diemžēl iepriekšējos 
projektos nebija iespējas no-
mainīt maģistrālās trases, kas 
ir kritiskā stāvoklī un kuru dēļ 
ūdens kvalitāte ir slikta. Šai 
plānošanas periodā Eiropas 

struktūrfondu līdzfinansējums 
šādu projektu realizācijai nav 
pieejams, tāpēc mums tas jā-
paveic pašiem par saviem lī-
dzekļiem. Nenoliedzami, ka 
šāda projekta īstenošana kaut 
nedaudz, bet atsauksies uz 
ūdens tarifiem. Un tad nu šī 
ir pašvaldības iedzīvotāju un 
deputātu izvēle – vai vēlamies 
kvalitatīvu dzeramo ūdeni, 
kas būs nedaudz dārgāks, vai 
esam gatavi samierināties ar 
esošo. Pašvaldībai šāda lēmu-
ma pieņemšanai ļoti svarīgs ir 
sabiedrības viedoklis.
 Turpinās darbs, lai nova-
dā sakārtotu mūsdienīgu ielu 
apgaismojumu. Ir pabeigti 
darbi Ošu ielas mikrorajonā, 
tur praktiski visi posmi tum-
šajā laikā šobrīd ir izgaismoti. 
Daudz bēdīgāka situācija ir 
pie Līgatnes stacijas, Stacijas 
un Mākslas ielā, bet Ziedu un 
Vildogas ielā apgaismojums 
nav vispār. Mūsuprāt, tā nav 
normāla situācija. Pašvaldī-
ba plāno šajos posmos veikt 
nepieciešamos darbus, lai 
izgaismotu tumšās ielas, un 
aicinām sabiedrību izteikt 
viedokli par šo darbu nepie-
ciešamību.
 Šai rakstā centos ieskicēt 
dažus būtiskākos projektus, 
kas nozīmīgi vairākumam 
novada iedzīvotāju. Tai pašā 
laikā ir virkne projektu, kuru 
realizācija ir noslēguma sta-
dijā vai tie svarīgi atsevišķām 
iedzīvotāju grupām. Droši 
vien makšķernieki būs priecī-
gi uzzināt, ka Ratnieku ezers 
tiks papildināts ar 4000 līda-
ku mazuļiem, bet Līgatnes 
upe – ar 5000 alatu mazu- 
ļiem. Savukārt maluzvejnie-
kiem un citiem dabas nedrau-
giem būs svarīgi zināt, ka 
turpmāk mūsu rīcībā ir nakts 
novērošanas termokameras 
un meža kameras, bet opera-
tivitātei – jaudīgs kvadracikls. 
Realizēti pašu finansēti pro-
jekti, atjaunojot Pluču kalna 
vēsturiskos dīķus un nodroši-
not “čūskulāja” nosusināšanu 
pie Dārza ielas asā līkuma. 
Un, kaut dīķos šobrīd ūdens 
līmenis ir zems, jo tas tur pil-
nībā būs tikai nākampavasar, 
tomēr ūdens spoguļvirsmas 
šai ainaviski ļoti vērtīgajai 
vietai piešķirs neatkārtojamu 
šarmu, kas priecēs gan līgat-
niešus, gan viesus. 
 Aizvien lielāku cieņu lī-
gatniešu un citu acīs gūst 

Ratnieku ezera labiekārtotā 
peldvieta. Šogad plānojam tur 
darbus turpināt, uzstādot bēr-
niem slīdkalniņu un izveidojot 
jaunus soliņus un ugunskura 
vietas. Līdzīgu projektu vēla-
mies realizēt Gaujas peldvietā 
pie “lielās peldētavas”. Mūsu-
prāt, tur iederētos volejbola 
laukums un vietas piknikam. 
Attiecībā par Gauju lūdzam 
līgatniešus būt neiecietīgiem 
pret ūdenstūristiem, kuri ceļ 
teltis un kurina ugunskurus 
neatļautās vietās. Likums 
nosaka, ka Gaujas nacionālā 
parka  teritorijā celt teltis un 
kurināt ugunskurus drīkst ti-
kai tam paredzētās vietās. Tā-
das novadā ir īpaši izveidotas 
ūdenstūristu apmetnes, kas 
marķētas un kuru labiekārto-
šanu nodrošina Dabas aizsar-
dzības pārvalde. Līgatnes no-
vada pašvaldības policija sis-
temātiski uzrauga, lai ūdens-
tūristi ievērotu noteikumus 
un nepiesārņotu mūsu novada 
Gaujas krastus. Vēl efektī-
vāks rezultāts būs, ja mēs, 
līgatnieši, nekautrēsimies aiz - 
rādīt, ka neatļautās vietās ne-
drīkst celt teltis un kurināt 
ugunskuru, vai nekavējoties 
informēsim pašvaldības poli-
ciju, kas nodrošinās kārtību 
un nepieciešamības gadījumā 
sodīs vainīgos. Rūpes par tīrī-
bu un kārtību Gaujas krastos 
vispirms ir mūsu pašu ziņā, 
un šai darbā ieguldījumu var 
sniegt ikkatrs, nevis vācot tū-
ristu atstātos atkritumus, bet 
neļaujot viņiem mūsu novadu 
piemēslot.
 Novadu veidojam mēs visi 
kopā, un pašvaldība ir tā, kas 
realizē sabiedrības intereses 
un vajadzības. Priecājos, ka 
pēdējā laikā jo īpaši jaunie-
ši aktīvi komunicē sociālajos 
tīklos Facebook vai Twitter. 
Pateicoties šiem ierakstiem, 
operatīvi realizēti vairāki pro-
jekti un novērstas dažādas ne-
pilnības. Domāju, ka arī tiem, 
kuri bijuši šo ideju iniciatori, 
ir zināms gandarījums, ka, pa-
teicoties viņu aktivitātei, rea-
lizēts tas vai cits projekts. Re-
zultātā ieguvēji esam mēs visi 
kopā. Sociālie tīkli ir veids, kā 
nodrošināt visātrāko komu-
nikāciju. Esam atvērti savām 
vēlmēm, un viss ir iespējams! 

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Projekti un ieceres

 Veikt šādus grozījumus 
Līgatnes novada domes  
2015. gada 26. februāra  
Nr. 15/3 „Par pakalpojuma 
„Aprūpe mājās” nodrošināša-
nu Līgatnes novadā”:
1.  7. punktu izteikt šādā re-

dakcijā: 
„7. Izdevumi par aprūpes mā-
jās pakalpojumu tiek segti no 
Līgatnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem un klienta 
līdzmaksājuma atbilstoši Lī-
gatnes novada domes noteik-

tajai samaksai par pakalpoju-
mu, ja klients nesaņem valsts 
piešķirto īpašas kopšanas pa-
balstu.”
2.  8. punktu izteikt šādā re-
dakcijā:
„8. Līgatnes novada pašvaldī-

bas noteiktais līdzmaksājums 
par aprūpes mājās pakalpoju-
mu ir 50% apmērā no valstī 
noteiktās minimālās stundas 
tarifa likmes par vienu darba 
stundu, ko aprēķina atbilstoši 
aprūpes pakalpojuma snie-

dzēja nostrādāto stundu skai-
tam.”
3. Izslēgt 9.6. punktu.

A. Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/7
Grozījumi 2015. gada 26. februāra Līgatnes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 15/3 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” 
nodrošināšanu Līgatnes novadā”
APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 28. aprīļa sēdē (protokols Nr. 5, 18. §)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu 
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Mana mīļā 
Līgatne
22. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; 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

Andrejs Cīrulis

 Iepriekšējā reizē mēs bei-
dzām ar manu sarunu ar Val-
du Norīti viņas vārdadienā, 
kas beidzās ar interesantu un 
neparastu pārpratumu.
 Diemžēl nākamās sarunas 
ar Valdu vairs nebija, jo viņas 
veselības stāvoklis pasliktinā-
jās, un viņa nokļuva Līgatnes 
Rehabilitācijas centra Se-
nioru mājā, bet no turienes -  
slimnīcā. Ilmārs viņai nebi-
ja varējis izlasīt iepriekšējo 
“Manas mīļās Līgatnes“ stās-
tījumu, lai gan visu iepriekšē-
jo turpinājumu lasīšana bija 
bijusi tradicionāla. 
 Tagad man žēl, ka tomēr 
uzreiz nepazvanīju un neiz-
stāstīju, jo savā dzīvē Valda 
Norīte bija gan nopietna un 
koncentrēta, gan arī bezbēdī-
gi jautra, ar lielisku humora 
izjūtu. Kā visbrīnišķīgākais 
cilvēks viņa man vienmēr pa-
liks skaistā piemiņā, jo nupat 
tikai uzzināju, ka 28. maijā 
viņa atvērusi Mūžības vārtus.
 Un, pārkāpjot iepriekš iz-
domāto mana atmiņu stās-
tījuma scenāriju, te iekļau-
šu vienu reālu gadījumu, ko 
iepriekš gan biju paredzējis 
stāstīt pēc daudziem turpi-
nājumiem – kaut kad rudens 
pusē. 
 Strādāšana laikraksta “Lī-
gatnes Papīrnieks” redakcijā 
bija sabiedriskais pienākums 
un brīvprātīgais darbs, par 
ko papildu naudu nemaksāja. 
Tomēr tā darbošanās mums 
bija kā īstā avīzē – bija gan 
redaktors, gan viņa vietnieks 
un atbildīgā sekretāre, kā arī 
sabiedriskā redkolēģija, kas 
pirms katra numura sapulcē-
jās apspriedē. 
 Tas pieminētais gadījums 
notika tad, kad es biju redak-
tors, bet Valda Norīte – atbil-
dīgā sekretāre. 
 Pienāca tāda situācija, ka 
ar savu bagātīgo dzejoļu ražu 
mūs pamatīgi nomocīja Bro-
ņislavs Beķeris jeb dzejnieks 
Pēteris Sakne. Kā tik uzsvīda 
pirmā rīta gaismiņa, viņam 
atkal bija gatavs kārtējais 
vārsmojums. Dzejoļi plūda 
nemitīgā straumē, bet mēs 
mazformāta avīzītē daudz likt 
nevarējām. Taču Broņislavs 
Beķeris bija pretējās domās, 
jo, viņaprāt, lasītāji bija pel-
nījuši laimi lasīt krietni vairāk 
dzejiskās produkcijas. 
 Mums abiem ar Valdu No-
rīti ar tiem dzejas darbiem 
kaut kā vajadzēja tikt galā. 
Man, ak, veiksme!, palīdzē-
ja situācija, ka es tieši tolaik 
augstskolā neklātienē studēju 
arī literatūras teoriju, un biju 

diezgan erudēts pantmēru 
jomā. Man bez grūtībām izde-
vās dzejniekam Pēterim Sak-
nem pierādīt, ka dzejolī, kas 
uzrakstīts daktila pantmērā, 
nepamatoti ielauzušies jamba 
un amfibrahija elementi. Tā-
pat arī trohaja pantmērā rak-
stītās vārsmās nevar likt iekšā 
anapesta ritmus. 
 Tā kā tie svešvārdi bija sa-
režģīti, nesaprotami un mis-
tiski, pats dzejnieks piekrita, 
ka to manuskriptu kaudzīti 
mēs uz laiku varam izņemt no 
dienas kārtības. 
 Taču Broņislavs Beķeris 
nebija gatavs tik viegli pado-
ties. Viņš atkal ieradās ar blīvi 
aprakstītu papīra lapu, un uz-
stāja, ka šis dzejolis esot jāap-
spriež redkolēģijas sēdē. Tā 
sacerējuma nosaukums bija 
“Nafta”. Ar lielām lūgšanām 
un milzīgām pūlēm izdevās 
pierunāt, lai mašīnrakstītāja 
Dzidra Plaude to pārrakstītu. 
Rakstot ar koppapīru, vairāk 
par četriem eksemplāriem ne-
varēja drukāt, jo citādi burti 
būtu izplūduši un grūti sala-
sāmi. Dzidra rakstīja divas 
reizes, un mēs tikām pie vese-
liem astoņiem eksemplāriem, 
ko pirms kārtējās sēdes atnā-
kušajiem arī izdalījām. 
 Apspriešana bija daudz 
emocionālāka, nekā mēs sā-
kumā bijām iedomājušies. Iz-
smējīgi kritizējoši izsaucieni 
skanēja viens pēc otra: “Kāda 
tad mums Līgatnē darīšana 
ar naftu?”, “Kas tā par naf-
tas strūklu, kas šaujas ārā no 
plaukstas?”, “Vai pats maz 
esi bijis pie naftas urbuma?”, 
“Kas tie par naftas strau-
tiem?” Un vēl kaut kā tamlī-
dzīgi. Mēs abi ar Valdu Norīti 
norūpējušies saskatījāmies, 
ka nu jau tā diskusija kļuvusi 
par traku, un daudzi no izsau-
cieniem bija gaužām neapdo-
mīgi.
 Broņislavs Beķeris sēdēja 
piesarcis, bet tad kļuva aiz-
vien košāks un košāks. Tad 
piecēlās, noņēma brilles un 
kādu mirkli pakošļāja to kāti-
ņu. Un pilnīgajā klusumā viņš 
paziņoja: “Tagad es redzu, ka 
jūs visi esat pilnīgi nejēgas un 
no dzejas neko nesaprotat!” 
 Protams, ka viņu pārtrau-
ca milzīga smieklu eksplozi-
ja, jo tas nu gan bija par tra-
ku. Bet Broņislavs turpināja: 
“Redziet, tur nav uzrakstīts 
autors. Tas ir mūsu slavenā 
un visu cienītā Ojāra Vācie-
ša dzejolis, un es to no no-
plēšamā kalendāra lapiņas 
vienkārši pārrakstīju ar savu 
roku. Ka tas it kā būtu mans 
sacerējums, to jūs paši izdo-
mājāt.”

 Iestājās vispārējs apju-
kums, un radās ārkārtīgi lie-
la neveiklība. Neviens vairs 
nezināja, ko teikt un ko sacīt. 
Nebija arī īsti, kur acis likt. Pa 
telpu šaudījās nelaimīgi ska-
tieni, kas vairījās sastapties 
ar citu skatiem.
 Un tad nelāgajā klusumā 
atskanēja skaļš un līksms Val-
das Norītes sauciens: “Broņis-
lavs mūs visus ir kolosāli izne-
sis cauri!” Un viņa turpināja: 
“Hāāāāā – hāāāāā – hāāāāā!” 
 Komisko situāciju emocio-
nāli paspilgtināja nejauša sa-
gadīšanās. Kantora 4. stāva 
sēžu zālē, kur notika mūsu 
sanāksme, logā viena rūts 
bija ielikta ļoti vaļīgi, un tieši 
tajā brīdī tā tagad sāka vibrēt, 
drebēt un gaudot.
 Protams, ka smiekli kļuva 
vispārīgi, ilgi un sirsnīgi.
 Tā, redziet, laimīgi atrisi-
nājās šī neparastā situācija. 
Gala rezultātā visi bija priecī-
gi un apmierināti.

*  *  *
 Bet tagad ir pienācis laiks 
atgriezties pie Ivara Kupča in-
teresantās un daudzās pārdo-
mas raisošās grāmatas “Laiks 
un ļaudis”. 
 Iepriekš mēs bijām tikuši 
līdz Otrajam pasaules karam, 
un, tā teikt, iestrēgām Zoo-
loģiskajā dārzā. Es jau tāpat 
būtu turpinājis citēt visu pēc 
kārtas, jo viss ir ļoti intere-
sants, bet… grāmata ir ļoti 
bieza, tajā ir daudz lappušu. 
Ir jāizdara kaut kāda izvēle, 
un tad nu domāju, ka citēšu 
itin visu, kas saistīts ar Līgat-
ni, bet pirms tam – palasīsim 
arī par dažādiem interesan-
tiem notikumiem. Katrā ziņā 
izvēlēšos tādas lietas, kas 
man šķita interesantākas par 
citām. 
 Piemēram, mani ieintere-
sēja gadījums kara beigās, 
kad Kupču ģimene jau bija de-
vusies bēgļu gaitās. Tālāk par 
Ventspili viņi netika, un visas 
varas pārmaiņas pārlaida tur. 
Bet fascinējoši tas, ka cilvēki, 
kas padzīti no mājām un iz-
postīti, kam īsti pat nav kur 
dzīvot, tomēr alkst pēc māk-
slas. [152. lpp.]

  Ja jau runājam par mū-
ziku, tad tieši Vāne Jānis 
mani pierunāja pievērsties 
tai. Izrādās, ka viņa tante 
pirmskara Latvijā ir visiem 
pazīstamā operdziedātā-
ja Alīda Vāne. Kad Ventspilī 
nodibināja mūzikas skolu, 
Jāņa vecāki uzstāja, lai dēls 
noteikti spēlētu klavieres. To-
reiz vēl dzīvojām Ēvertos. Arī 
man vāciete Rīgā klavieres 
mācījusi, tā, Jāņa pierunāts, 

vecākiem par pārsteigumu 
pēkšņi izteicu vēlmi mācīties 
mūzikas skolā. Tur mūs abus 
pārbaudīja un kā iesācējus 
ieskaitīja M. Ķeizares klavier-
klasē. 
 Mūzikas skolā pieteicās arī 
Valda. Klavieres māsa jau 
spēlēja labi un viņu uzreiz 
uzņēma V. Bišera klavierkla-
sē. Viņš tai laikā Latvijā tika 
uzskatīts par talantīgu pia-
nistu un, tāpat kā citi bēgļi, 
atbraucis no Rīgas. Vecā-
kiem liels prieks, ka gribam 
kļūt par muzikāli izglītotiem 
bērniem.

 Atradu interesantu rindko-
pu par tautas noskaņojumu 
tajos gados. [157. lpp.]

 Šodien šķiet naivi, bet pir-
majos pēckara gados mēs 
joprojām ticējām, ka noteikti 
būs pārmaiņas. Vai tiešām 
angļi un amerikāņi mūs tā 
vienkārši pametīs? Spilgti 
atmiņā saglabājušies 1945. 
gada Ziemassvētki, tolaik 
jaunā vara tos vēl nebija aiz-
liegusi. Jau pievakarē visa 
ģimene gājām uz Sv. Niko-
laja baznīcu tirgus laukumā. 
Tur dziļā klusumā un eglītes 
sveču mirdzumā sanākuši 
arī daudzi skolas biedri ar 
vecākiem. Visi klusējām. Bet 
daudziem, klausoties mācī-
tāja vārdos, acīs asaras. Viņš 
runāja par grūtiem laikiem, 
tāliem ceļiem… Bet lai stip-
rinās un samierinās! Visu ar 
Dieva spēku risinās un atri-
sinās. Man tas izklausījās kā 
zaimi un gribējās pajautāt: 
„Bet kad, kad tas būs?” Jau 
tik daudzi zaudēti, izsūtīti un 
aizdzīti svešumā. Bet ko gan 
citu lai saka mācītājs? Kārtē-
jā samierināšanās ar esošo 
varu.

 Pēc dažām lappusēm sa-
stapos ar savu bijušo kolē-
ģi Ivaru Ķezberu bērnībā.  
[159. lpp.]

 Toreiz Ventspilī cilvēku ar 
slēpjamu biogrāfiju daudz. 
Labs paziņa tētim ir darba 
biedrs Ķezberis. Šis raže-
na auguma omulīgais vīrs 
ar ģimeni bieži viesojās pie 
mums. Arī Ķezberi Ventspilī 

nonākuši bēgļu gaitās. Vi-
ņiem ģimenē divi bērni. Inta 
mācījās vienā klasē ar Val-
du, bet Ivars bija pavisam 
mazs zēns. Vēlāk Inta izmā-
cījās par ārsti un strādāja 
Ķemeros, bet mazais Ivars 
izauga par Latvijā pazīsta-
mo politiķi Ivaru Ķezberi. 
Vai Ivara ģimenē audzinātie 
politiskie uzskati gadu gai-
tā varēja veidoties pretēji 
viņa tēva nacionālajiem? 
Vai vēlākais PSRS Valsts te-
levīzijas un radio raidījumu 
komitejas priekšsēdētāja 
vietnieks bija audzis pārlie-
cinātu komunistu ģimenē? 
Tas, kas šūpulī likts, laikam 
nekad nemainās. Kad sākās 
cīņas par neatkarību, vēroju 
Ivaru Ķezberi no malas. At-
griezies Latvijā, viņš to arī 
pierādīja, kļūdams par nacio-
nālo komunistu līderi. Ābols 
no ābeles tomēr tālu nekrīt. 
Tādu piemēru 20. gadsimta 
90. gados bija daudz! Ne viss 
bija tikai kažoka pārmešana.

 Atgādināsim, ka pieminētā 
meitenīte Valda ir mūsu Val-
da Norīte. Taču reālā pēcka-
ra dzīve bija grūta un smaga. 
Tālāk citētajam mūsdienu 
jaunieši var arī nenoticēt.  
[160. lpp.]

 Kad notika pirmā naudas 
reforma un atcēla kartīšu 
sistēmu, apgāde ar pārtiku 
neuzlabojās. Gluži otrādi. 
Viss kļuva deficīts, veikali 
bija tukši. Ja kaut ko pārde-
va, veikalos veidojās garas 
rindas, īpaši jau pēc cukura. 
Un tas jau atkal stāsts: kat-
ram pircējam rindā drīkstēja 
pārdot tikai puskilogramu. 
Tāpēc, ja deva cukuru, tas 
izvērtās par visas ģimenes 
kopēju pasākumu. Tiklīdz 
paklīda baumas, ka pilsē-
tā kādā veikalā dos cukuru, 
jau dienu iepriekš sāka vei-
doties rinda. Sākumā tā bija 
vismaz simt metru garumā, 
bet, kad cukuru tik tiešām 
atveda, rinda pārauga neva-
dāmā pūlī. Pie katra stāvē-
tāja nu sanāca visa ģimene, 
un visi lauzās tuvāk veikala 
durvīm. Šais reizēs milicija 
kļuva bezspēcīga. Nosacītu 
kārtību tiem izdevās ieviest 

tikai pie pašām durvīm. Tos, 
kam izdevās saņemt savu 
paciņu, kārtības sargātāji 
tūlīt izvadīja pa veikala sē-
tas durvīm. Taču ko nozīmē 
puskilograms cukura, ja tas 
veikalā nopērkams tikai rei-
zi mēnesī? Katrs centās tikt 
veikalā vēlreiz. Puikām tas 
kļuva par savdabīgu sporta 
veidu un veiklības pārbaudi. 
Mēs to saucām par „cukura 
kariem”. Arī man ne vienreiz 
vien apkakli mētelim norāva, 
no rindas ārā sviežot, bet 
mamma to atkal piešuva, 
biju taču galvenais cukura 
sagādnieks. Tikai mazpama-
zām pārtikas apgāde uzlabo-
jās.

 Protams, ka sīki un smalki 
aprakstītas gan skolas gai-
tas, gan sportošana, gan mū-
zikas apguve. Un, pats par 
sevi saprotams, ka arī dau-
dzās blēņas. Īpaši atzīmēts, 
ka Valda pamatskolu beigusi 
kā teicamniece. Taču vasarās 
bērnus sūtīja uz laukiem gan 
strādāt, gan atpūsties. Šoreiz 
par dzīvošanas vietu izvēlēta 
Pavāru māja. [161. lpp.]

 Pavāru saimniece bija inte-
resants cilvēks un ļoti runīga. 
Kaut arī pēc izglītības juriste, 
pirms kara bijusi vēstures 
skolotāja. Nu dzīvoja viena ar 
saviem lopiņiem. Viņa atklāti 
atzina, ka kādreiz bijusi pār-
liecināta komuniste. Tomēr 
Baigais gads un nežēlīgās 
izsūtīšanas viņas politiskos 
uzskatus vērsušas pilnīgi 
pretēji. Vēsturi zinādama, 
viņa vienmēr uzsvēra, ka pir-
mās koncentrācijas nomet-
nes nav ierīkojuši ne Staļins, 
ne Hitlers. Cilvēkus iznīcināt 
caur darbu viņiem iemācījuši 
angļi, kuri jau Būru karā rīko-
juši šādas nežēlības. Tādas 
viņa pat saviem lopiņiem ne-
novēlot.

 Un tālāk atkal kaut kas in-
teresants. [162. lpp.]

 Vasarā mēs, bērni, piedzī-
vojām arī sāpīgu faktu. Sāpī-
gu vistiešākā nozīmē. Traka 
lapsa sakoda mājas suni. Nu 
visiem, kas ar to spēlējušies, 
nācās divas nedēļas katru 
dienu mērot ceļu uz pilsētas 
poliklīniku un saņemt desmit 
potes. Tās bija nepatīkamas 
un sāpīgas. Vissmagāk potes 
panesa Gunārs. Tā nu sanā-
ca, ka ar Gunāru mācījāmies 
ne tikai vienā skolā, bet vē-
lāk arī vienā fakultātē. Sla-
venais dramaturgs Gunārs 
Priede vispirms izmācījās par 
arhitektu. Un slavena kļuva 
arī Pavāru saimniece. Savu 
tanti ar īpatnībām viņš vēlāk 
izvēlējās par prototipu savai 
lugai „Centrifūga”.

 Šo fragmentiņu citēšanai 
izvēlējos tāpēc, ka te piemi-
nēts Gunārs Priede, kas sa-
vulaik bija vienkāršs un pie-
ejams cilvēks un tajā pašā 
laikā arī augsta amatpersona. 
Viņš vadīja gan Kinematogrā-
fistu, gan Rakstnieku savienī-
bu, vienlaikus rakstīdams vie-
nu lugu pēc otras, kā arī kino-
filmu scenārijus. Pirms dažām 
nedēļām LTV1 bija plašs rai-

dījums par 1967. gada filmu: 
“Četri balti krekli” (Elpojiet 
dziļi).
 Gunārs Priede bija tautā 
ļoti iemīļots un arī mazlietiņ 
dumpīgs. Viņa samtainā un 
laipnā balss sarunas biedru 
padarīja taisni vai laimīgu – 
vismaz es to tā sajutu tajās 
retajās reizēs, kad bija laime 
ar viņu runāt.
 Bija daudzi gadi pēc kār-
tas, kad Gunāra Priedes lugas 
rādīja vienlaikus pat vairākos 
teātros. Viņš bija arī Latvijas 
Brāļu kapu komitejas priekš-
sēdētājs. 
 No grāmatas varam smel-
ties tādus padomus, kas no-
der arī tagad. [165. lpp.]

 Domājot par šo pēcka-
ra bērnības laiku, vienmēr 
esmu apbrīnojis vecākus. Kā 
gan tētis ar savu nelielo algu 
spēja mūs, piecus ģimenes 
locekļus, nodrošināt? Liels 
nopelns te arī mammai: pa-
spēja gan mazo brāli audzi-
nāt, gan arī izcili saimniekot. 
Visa pamatā, pirmkārt, jau 
taupība un prasme katru ie-
spēju izmantot racionāli, otr-
kārt, jau vasarā gatavojām 
pārtiku ziemai un apģērbu 
skolas gaitām. Treškārt, visu, 
ko vien varējām un pratām, 
darījām paši, tā ietaupot 
naudu. Tam tētis veltīja vi-
sus savus atvaļinājumus. 
Arī man jau četrpadsmit, un 
esmu pietiekami liels, lai pa-
līdzētu.
 Viens no šādiem ikvasaras 
darbiem bija malkas sagāde. 
Pirmajā ziemā to nācās pirkt, 
bet jau pavasarī nolēmām, 
ka gādāsim paši. Tētim Ugā-
lē pazīstami mežinieki, un 
turienes mežos paši drīkstē-
ja sausos kokus izzāģēt. Tur-
klāt ne tikai malku gādāt, bet 
meža pļavās arī sienu vākt. 
Tas tolaik bija vēl lielāks defi-
cīts. Dibinājās kolhozi, un pa-
stāvēja noteikumi, ka savai 
personīgai govij kolhoznieks 
pat grāvmalās nedrīkstēja 
sienu pļaut. Viss piederē-
ja kolhozam! Bet par valsts 
meža pļavām nekādu atru-
nu. Pļauto un savākto varēja 
izdevīgi pārdot. Vēl nebijām 
pat sākuši, kad uz sienu pie-
teicās zemnieks, kurš ziemā 
mūs pilsētā apgādās ar pie-
na produktiem.

 No tieša aculiecinieka va-
ram uzzināt par 1949. gada 
25. martu, kas vēlāk tika no-
dēvēta par lielāko padom-
ju genocīda dienu Baltijā. 
Personīgi mani tas uzrunāja 
īpaši, jo liktenis bija lēmis, 
ka tieši man 1988. gadā bija 
devis misiju ar laikraksta “Pa-
domju Jaunatne” palīdzību 
avīzes slejās gan izsludināt  
25. marta piemiņas akciju, 
gan arī pašam to vadīt, uz-
runājot tos simtus tūkstošus 
cilvēku, kam pirmo reizi pa-
domju varas gados bija iespē-
ja nolikt ziedus pie Mātes Lat-
vijas. Tolaik es pie Brāļu kapu 
vārtiem sēdēju ar skaļruņiem 
apkarinātā mikroautobusā 
un, tā teikt, regulēju notiku-
mus. Kapsēta jau bija pilna 
divas stundas pirms piemiņas 
brīža sākšanas, un man nācās 
organizēt kolonnu, kas vēlāk 

pat pārstiepās pāri Brasas 
tiltam. Uzrunāt šīs milzīgās 
masas man palīdzēja iepriekš 
gan Līgatnes pasākumos, gan 
Latvijas Radio gūtā piere-
dze. Kopš tās Melnās dienas  
1949. gadā tagad jau aizri-
tējuši vairāk nekā 67 gadi.  
[178. lpp.]

  1949. gada sākumā ma
ni panākumi volejbolā laikam 
arī bija mans vienīgais īsti 
priecīgais notikums. Apmē-
ram marta vidū kādu vaka-
ru tētis atnāca no darba un 
sadrūmis paziņoja, ka tiekot 
gatavota izvešanas akcija. 
Iespējams, ka arī mēs esam 
sarakstos, un jāsāk gatavot 
mantas. Bēgšana toreiz jau 
bija nereāla. Tā mēs gata-
vojāmies vairākas dienas. 
Tika pirkta un grauzdēta 
maize – vesels maiss. To jau 
varēja nopirkt bez kartiņām. 
Sasālīta gaļa un kaltētas 
zivis. Katram no mums sa-
gatavots savs maiss ar drē-
bēm un produktiem. Varbūt 
tiksim izšķirti. Bijām saga-
tavojušies pašam ļaunāka-
jam. Tikai kuru dienu? Vē-
lāk visi saprata, ka datums 
nav nejauša sagadīšanās,  
25. marts – Māras diena. Tai 
izšķirošajā naktī mūs neviens 
tomēr netraucēja. 
  Par izvešanu uzzinājām  
tikai no rīta skolā. Nav ie-
radušies tieši lauku bērni. 
Mūsu klasē gan neviens. 
Skolā apcietināja un aizveda 
mūsu karstākās fanes lielo 
Dzidru un mazākā auguma 
Intu. Šīm 12. klases meite-
nēm līdz vidusskolas beigša-
nai pāris mēnešu. 
  To dienu Ventspilī at-
ceros kā drūmu un pelēku. 
Ešelonu varējām redzēt no 
skolas plašā pagalma visat-
tālākā stūra. Pie Ventspils 
stacijas cilvēki sapulcējušies 
pulciņos, un mēs varējām 
vērot, kā piebrauc un aiz-
brauc mašīnas. Visas dienas 
garumā ešelons gatavojās 
aizbraukšanai. Bet nākamajā 
rītā vilciens jau bija prom. 
  Vēl nedēļas divas mūsu 
maisi netika izpakoti. Ja jau 
pirmajā reizē ņemti tikai lau-
ku cilvēki, kur tad paliek pil-
sētnieki? Kur bēgļi? Ventspilī 
sabraucis ievērojams sabied-
rības slānis, kam nav kur at-
griezties. 
  To, ka Lācīšos Alma ar 
visiem bērniem arī paņemta, 
uzzinājām jau pēc pāris die-
nām. Par ko? Kādi ienaidnie-
ki? Almas tante visu mūžu ti-
kai audzinājusi savus bērnus. 
Ko viņi nogrēkojušies? Tad 
jau lielāki grēcinieki esam 
mēs! Ne jau viņi bēga no 
krieviem... Tomēr izvešana 
neatkārtojās. Kādēļ izveda 
tieši lauku ļaudis? Par to vēs-
turnieki var tikai spriest. Var 
jau atcerēties Dundagu un 
partizānus. Protams, laukos 
savējos atbalstīja. Bet kurš 
saimnieks gan gribēja stāties 
jaundibinātajos kolhozos? Ar 
šo akciju tad arī viss tika at-
risināts. Arī sākuma kapitāls 
kolhozam radās it kā pats no 
sevis. 

 1950. gadā ģimenei nākas 
pārcelties uz Auci, kur tēvam 

tika piedāvāts rajona galvenā 
zootehniķa darbs. Bet Valdai 
nopietnas problēmas. Pēc 
jaunās izglītības reformas vi-
dusskola pārgāja uz 11 klašu 
izglītību, un Valdai jābeidz 
vidusskola. Bet izredzes tikt 
augstskolā? Tai gadā skolu 
beidza gan 12., gan 11. kla-
ses, tātad konkurss divkār-
šojās. Tomēr māsai bija izre-
dzes: visus gadus mācījusies 
teicami, un zelta medaļniekus 
augstskolā uzņēma bez kon-
kursa. Viņai bija gala eksā-
meni arī mūzikas skolā. Tā 
Valda palika Ventspilī kārtot 
savus daudzos eksāmenus, 
bet visa ģimene 1950. gada 
jūnijā ar visu iedzīvi pārcēlās  
uz Auci.
 Grāmatas “Laiks un ļaudis” 
autors apraksta arī mazpilsē-
tiņu tikai dažus gadus pēc ka-
rošanas un varas pārmaiņām. 
[184. lpp.]

  Bet Akadēmijas iela ir 
centrālā iela visai Vecauces 
saimniecībai, sākot no pils 
līdz pašai Auces baznīcai. 
Abās pusēs visas saimnie-
cības ēkas. Arī vecais spirta 
brūzis, par kuru vietējie stās-
tīja interesantus notikumus: 
kara laikā Auce vairākas rei-
zes bija nonākusi gan vācie-
šu, gan atkal krievu rokās. 
Pirmoreiz 1944. gada jūlijā 
krievi ienākuši pēkšņi un tik-
pat pēkšņi arī mazpilsētiņu 
zaudējuši. Un kā tas noticis? 
Ienākot krievi uzzinājuši par 
saimniecības spirta brūzi, uz-
lauzuši to un kārtīgi apdzēru-
šies. To uzzinājuši vācieši, un 
kādi 20 vīri Auci atguvuši bez 
neviena šāviena. Sētmalēs 
apkritušos sarkanarmiešus 
kā ļenganus pelavu maisus 
sakrāvuši automašīnā un aiz-
veduši. Tā īsti padomju vara 
Aucē ienākusi tikai oktobra 
beigās.

 Tālāk seko sirsnīgs stāstī-
jums gan par skolas gaitām, 
sportošanu, visādām sacen-
sībām, kara komisariātu, ie-
saukšanas komisiju, iestāša-
nos Universitātē, kara komi-
sāra pamatīgu nokaitināšanu, 
iekārtošanos kopmītnē, mācī-
šanos un mocīšanos, studentu 
blēņdarībām, jokiem un tra-
kulībām un tā tālāk. Bet visur 
fonā – māsa Valda. Un tad vēl 
iepazīšanās ar kursabiedru 
Uldi Norīti. Un pilnīgi nejauši 
noskaidrojās, ka Ulda (grama-
tiski pareizāk gan būtu – Ulža) 
brālis mācoties ķīmiķos vienā 
grupā ar Ivara Kupča māsu. 
Un to brāli, – redziet! – sauca 
par Ilmāru. Un tam Ilmāram, 
protams, uzvārds bija Norītis.
 Un tā pienāca liktenīgā 
diena, kas atkal atstāja milzī-
gu ietekmi uz vēstures gaitu. 
[234. lpp.]

  Ir 1953. gada marta pir-
mās dienas. Kopmītnes repro-
duktorā klausāmies, ka Sta-
ļina tētiņš smagi slims. Bet  
6. marta rītā, kad vēl sa-
miegojušies ceļamies, viņš 
jau miris. Pirmajā brīdī visa 
mūsu politiskā apjēga tik 
vien, kā paspēt savākties un 
tikt uz marksismu. 
  Aulā lekcija tomēr neno-
tiek. Tur priekšplānā jau uz-

stādīta liela Staļina bilde ar 
sēru lenti. Bilde jau pazīsta-
ma. Valsts svētkos tā parasti 
dekorēja ēkas fasādi. Nu Lie-
lajā aulā ne tikai tie, kuriem 
lekcija, pulcējās visi. Kaut 
kur pazib arī Drosmis. Visap-
kārt pieklusināta kņada. Drīz 
vien zāle pārpildīta. Tiekam 
pulcēti uz sēru mītiņu... Kad 
ērģeles sāka atskaņot sēru 
maršu, visi apklusa. Skatā-
mies uz Staļinu. Ko katrs tai 
brīdī domāja? 
 Meli, meli un vēlreiz meli! 
Visa šī melīgā politika, izsū-
tīšanas un masveida upuri. 
Vai tiešām tētiņš visu laiku 
mums tas labais onkulis? Vai 
tiešām viņš neko nezināja, 
kas valstī aiz viņa muguras 
notiek? Berija! Un kas tālāk? 
Sliktāk vai labāk? Gribot ne-
gribot, bet tai brīdī atcerējos 
visu, kas ar mums noticis… 
Sariesās asaras, un redzu, 
ka tādas daudziem. Kādēļ 
asaras? Man tās toreiz sarie-
sās, atceroties tos, kuriem 
Meža kapos pie Lielās prie-
des liekam degošas svecītes. 
Vaimanas ap Staļina tētiņa 
nāvi turpinājās vēl ilgi. Kurš 
gan ticēja, ka viņš pats tas 
vainīgais pie visa tā, ko pār-
cietām? Drausmīgie meli! 
Pie tādiem vajadzēja pierast. 
Šāda padomju politika spē-
ja apstulbināt ne tikai tautu 
vien! Kā lai nepiekrīt Hitle-
ra propagandas ministram 
Gebelsam, ka tūkstoškārt 
atkārtoti meli kļūst patiesī-
ba? Ne tikai cilvēki sēro par 
aizgājēju, viņu godina arī sa-
biedrotie. 

 Arī manā prātā spil- 
gti iespiedusies piektdiena, 
6. marts, kas bija negaidīti 
silta diena. Tolaik biju sešga-
dīgs bērns un dzīvoju Talsu 
rajona Lubezerē. Pats savām 
acīm redzēju, kāds nelāgs 
gadījums notika tieši Staļina 
apglabāšanas brīdī. Pie sovho-
za kantora jeb bijušās muižas 
ēkas uz plašajām kāpnēm bija 
sapulcēti daudzi cilvēki, un 
gromkogovoriķeļs (skaļrunis) 
raidīja skaļu sēru mūziku. Lie-
lākā daļa no sērotājiem bija 
no Krievijas un Baltkrievijas 
sādžām atbraukušās sievie-
tes, kas, turot rokās mākslīgās 
puķes, raudāja daudz, skaļi un 
no visas sirds. Kā par nelaimi, 
garām brauca vietējais dumi-
ķītis Griša, kuram ar lielām 
pūlēm bija iemācīta kūtsmēs-
lu vešana ar neganti čīksto-
šajiem ratiem. To redzot, sov-
hoza direktors un zampoļits 
(direktora vietnieks politis-
kajā darbā – tolaik bija tāds 
amats!) aiz šausmām gandrīz 
vai prātā sajuka – par tādām 
lietām varēja tikt izsūtīts uz 
Sibīriju. Direktors un zampo-
ļits tik traki kliedza, ka naba-
ga Griša radikāli grieza ratus 
riņķī. Vezums apgāzās, un 
kantora priekšā palika kūpoša 
kaudze, kam daudzie sērotāji 
veltīja daudz lielāku uzmanī-
bu nekā pa gromkogovoriķeļu 
dzirdamajam. Pirms dažiem 
gadiem es to aprakstīju pa-
garākā atmiņu skicē “Griša 
un Staļins”, ko publicēja laik-
raksts “Talsu Vēstis”. 

Turpinājums sekos

Attēlā: (no kreisās) pirmajā rindā Baiba Lapsiņa-Norīte, Vera Kupča, 
Valda Norīte; otrajā rindā Ilmārs Norītis, Biruta Kupča, Jānis Kupčs. 
Foto no ģimenes arhīva.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Elpojiet_dzi<013C>i
https://lv.wikipedia.org/wiki/Elpojiet_dzi<013C>i
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 Laikā, kad ceriņu un piene-
ņu ziedēšanas pilnbrieds no-
mainās ar vasaras daudzkrā-
sainību, Līgatnes novadā svin 
Pateicības dienu novada izglī-
tības iestāžu izcilākajiem izglī-
tojamiem un pedagogiem, kuri 
nesuši Līgatnes vārdu, pieda-
loties konkursos, olimpiādēs, 
skatēs, festivālos, sacensībās, 
ne tikai starpnovadu līmenī, 
bet arī Latvijā un starptautiski. 
 Sveicām uzvarētājus ar Lī-
gatnes novada Pateicības raks-
tiem un piemiņas, kā arī nau-
das balvām:
 Izglītojamie:
1. Kārlis Vidzickis - par iegū-
to augsto novērtējumu “Mana 
aptieka” zīmējumu konkursā,
2. Viktorija Jarullina – par 
iegūto 3. vietu skrējienu se-
riāla “Sigulda Up Cup 2016” 
serpentīna ceļa skrējienā,
3. Samanta Biezēka - par ie-
gūto 3. vietu skrējienu seriāla 
“Sigulda Up Cup 2016” ser-
pentīna ceļa skrējienā,
4. Annija Paula Meņģele – 
par iegūto 3. vietu skrējienu 
seriāla “Sigulda Up Cup 2016” 
serpentīna ceļa skrējienā; par 
iegūto 6. vietu 2609 dalībnieku 
konkurencē Latvijā starptau-
tiskā matemātikas konkursā 
“Ķengurs 2016”; par iegūto  
2. vietu Starptautiskajā 4. kla - 
šu skolēnu matemātikas olim-
piādē “Tik vai... Cik?”; par ie-
gūto 2. vietu Vidzemes reģiona 
3., 4.  kl. matemātikas olim-
piādē “Hei, 3., 4.  klašu mate-
mātiķi!”; par iegūto 2. vietu 
starpnovadu matemātikas un 
dabaszinību olimpiādē,
5. Gerda Visocka – par iegūto 
2. vietu starpnovadu pavasara 
krosā 2., 3. un 4.  kl. grupām 
vēsturiskā Cēsu rajona sko-
lām,
6. Valters Vasiļjevs – par ie-
gūto laureāta titulu ZAAO Vi-
des izglītības projekta “Cilvēks 
vidē” konkursā “ZAAO Past-
karte”; par iegūto atzinību Lat-
vijas Nacionālā kultūras cen-
tra rīkotajā Latvijas izglītības 
iestāžu profesionālās ievirzes 
izglītības mākslas un dizaina 
jomas programmu audzēkņu 
valsts konkursā; par iegūto 2. 
vietu starpnovadu matemāti-
kas un mājturības un tehnolo-
ģiju olimpiādē,
7. Sanija Grigorjeva – par ie-
gūto 1. vietu mūzikas teorētis-
ko priekšmetu mūzikas skolu 
komandu viktorīnā,
8. Valērija Dorogova - par ie-
gūto 1. vietu mūzikas teorētis-
ko priekšmetu mūzikas skolu 
komandu viktorīnā,
9. Kristena Cīrule - par iegū-
to 1. vietu mūzikas teorētisko 
priekšmetu mūzikas skolu ko-
mandu viktorīnā,
10. Andrejs Mudulis - par ie-
gūto 1. vietu mūzikas teorētis-
ko priekšmetu mūzikas skolu 
komandu viktorīnā,
11. Eduards Vācers - par ie-
gūto 1. vietu mūzikas teorētis-
ko priekšmetu mūzikas skolu 
komandu viktorīnā,
12. Elīza Vaska – par iegūto 
atzinību Latvijas Nacionālā 
kultūras centra rīkotajā Latvi-
jas izglītības iestāžu profesio-
nālās ievirzes izglītības māks-

las un dizaina jomas program-
mu audzēkņu valsts konkursā;
par iegūto 3. vietu Vidzemes 
reģiona 8. klašu ģeogrāfijas 
olimpiādē “Eiropas Vidusjūras 
valstis”; par iegūto 3. vietu 
starpnovadu ģeogrāfijas olim-
piādē,
13. Anete Hamčanovska - 
par iegūto atzinību Latvijas 
Nacionālā kultūras centra rī-
kotajā Latvijas izglītības iestā-
žu profesionālās ievirzes izglī-
tības mākslas un dizaina jomas 
programmu audzēkņu valsts 
konkursā,
14. Marta Razāne - par iegū-
to atzinību Latvijas Nacionālā 
kultūras centra rīkotajā Latvi-
jas izglītības iestāžu profesio-
nālās ievirzes izglītības māks-
las un dizaina jomas program-
mu audzēkņu valsts konkursā,
15. Aleksis Gabliks – par ie-
gūto I pakāpi starpnovadu at-
klātajā pētniecisko darbu kon-
kursā,
16. Patrīcija Nora Blūmen-
tāle – par iegūto 1. vietu starp-
novadu latviešu valodas olim-
piādē,
17. Ginters Noass Kušķis – 
par iegūto 1. vietu starpnova-
du angļu valodas olimpiādē,
18. Kārlis Viņķelis – par ie-
gūto 2. vietu starpnovadu an-
gļu valodas olimpiādē,
19. Elvija Jansone – par iegū-
to 3. vietu starpnovadu mate-
mātikas olimpiādē,
20. Paula Pīlēģe – par iegūto 
3. vietu starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiādē,
21. Ingūna Samarina – par 
iegūto 3. vietu starpnovadu 
mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādē,
22. Arnis Vizulis – par iegūto 
3. vietu starpnovadu krievu va-
lodas olimpiādē,
23. Artūrs Stumburs – par 
iegūto 3. vietu starpnovadu 
angļu valodas olimpiādē.
 Pedagogi:
1. Dace Gaile – par augsti pro-
fesionālu darbu specialitātē, 
par audzēkņu no 3 g. vecuma 
trīs gadu posmā mērķtiecīgu 
sagatavošanu skolai, par me-
todisko materiālu izveidi, par 
iesaistīšanos “Latvijas Valsts 
mežu” ekoprojektā “Cūkme-
na detektīvi” un vispusīgu au-
dzēkņu izglītošanu par dabas 
aizsardzības tēmām; par rezul-
tatīvu izglītojamā sagatavoša-
nu “Mana aptieka” zīmējumu 
konkursam,
2. Beāte Kobilinska – par 
izglītojamo rezultatīvu saga-
tavošanu seriāla “Sigulda Up 
Cup 2016” serpentīna ceļa 
skrējienam,
3. Antra Strazdiņa – par re-
zultatīvu izglītojamā sagata-
vošanu starpnovadu dabaszi-
nību olimpiādei un starpnova-
du pavasara krosam 2., 3. un  
4. klašu grupām vēsturiskā 
Cēsu rajona skolām,
4. Ināra Brence - par rezulta-
tīvu izglītojamā sagatavošanu 
ZAAO vides izglītības projek-
ta “Cilvēks vidē” konkursam 
“ZAAO pastkarte”,
5. Dace Bicāne – par Līgat-
nes novada vidusskolas 5. -  
9. kl. vokālā ansambļa rezulta-
tīvu sagatavošanu Cēsu vēstu-

Pateicības diena Līgatnes novadā

riskā rajona un Vidzemes vokā-
lās mūzikas konkursam “Bal - 
sis 2016” un iegūto I pakāpi,
6. Inga Mudule – par rezulta-
tīvu izglītojamo sagatavošanu 
mūzikas teorētisko priekšmetu 
mūzikas skolu komandu vikto-
rīnai,
7. Zane Kalniņa – par kva-
litatīvas materiālās bāzes iz-
veidi darbā ar 5 - 6 gadīgiem 
bērniem un bērnudārza jubile-
jas fotoizstādes izveidi “Bērnu-
dārzs agrāk un tagad”,
8. Ivita Neiberga – par ra-
došu un nesavtīgu darbu ar 
iekļaujošās izglītības audzēk-
ņiem un par atsaucību iestā-
des, novada organizēto pasā-
kumu noformēšanā,
9. Vita Siliņa – par ieinteresē-
tību un atbalstu iestādes pasā-
kumu organizēšanā un nofor-
mēšanā, par atsaucību iztrūk-
stoša darbinieka aizvietošanā, 
par daudzveidīgas materiālās 
bāzes izveidi,
10. Andris Muižnieks – par 
ieguldījumu estētiskajā audzi-
nāšanā, saskarsmes prasmēs 
ar izglītojamajiem,
11. Agnese Gulbe – par ini-
ciatīvu bērnu izglītošanā un 
saskarsmes prasmēs ar izglīto-
jamajiem,
12. Leonora Dubkeviča - par 
iniciatīvu bērnu izglītošanā un 
saskarsmes prasmēs ar izglīto-
jamajiem,
13. Dzintra Upīte - par ini-
ciatīvu bērnu izglītošanā un 

saskarsmes prasmēs ar izglīto-
jamajiem,
14. Ingūna Briede – par re-
zultatīvu izglītojamo sagatavo-
šanu Latvijas Nacionālā kultū-
ras centra rīkotajam Latvijas 
izglītības iestāžu profesionālās 
ievirzes izglītības mākslas un 
dizaina jomas programmu au-
dzēkņu valsts konkursam,
15. Dace Bērziņa – par re-
zultatīvu izglītojamā sagatavo-
šanu starpnovadu atklātajam 
pētniecisko darbu konkursam,
16. Dace Štrassere – par iz-
glītojamās rezultatīvu sagata-
vošanu starptautiskajam mate-
mātikas konkursam “Ķengurs 
2016”, starptautiskajai 4. klašu 
skolēnu matemātikas olimpiā-
dei “Tik vai... Cik?”, Vidzemes 
reģiona 3., 4. kl. matemātikas 
olimpiādei “Hei, 3., 4.  klašu 
matemātiķi!” un starpnovadu 
matemātikas olimpiādei,
17. Ilga Gablika – par izglī-
tojamās rezultatīvu sagatavo-
šanu starpnovadu ģeogrāfi-
jas, mājturības un tehnoloģiju 
olimpiādei un Vidzemes reģio-
na 8. klašu ģeogrāfijas olim-
piādei “Eiropas Vidusjūras 
valstis”, 
18. Ilze Treifelde – par rezul-
tatīvu izglītojamā sagatavoša-
nu starpnovadu latviešu valo-
das olimpiādei,
19. Ina Plūme - par izglītoja-
mo rezultatīvu sagatavošanu 
starpnovadu angļu valodas 
olimpiādei,

20. Aija Ziediņa - par izglīto-
jamā rezultatīvu sagatavošanu 
starpnovadu angļu valodas 
olimpiādei,
21. Daiga Meistere – par iz-
glītojamā rezultatīvu sagata-
vošanu starpnovadu matemāti-
kas olimpiādei un par Līgatnes 
novada vidusskolas 6. - 7.  kl. 
deju kolektīva “Lustūzītis” re-
zultatīvu sagatavošanu Cēsu 
deju apriņķa tautas deju kolek-
tīvu skatei un iegūto 1. pakāpi,
22. Aiga Vācere - par izglīto-
jamā rezultatīvu sagatavošanu 
starpnovadu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādei,
23. Līga Zicmane - par izglī-
tojamā rezultatīvu sagatavoša-
nu starpnovadu matemātikas 
olimpiādei,
24. Kintija Blūmentāle - par 
izglītojamā rezultatīvu sagata-
vošanu starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiādei, 
25. Viktorija Mazurova - par 
izglītojamā rezultatīvu sagata-
vošanu starpnovadu krievu va-
lodas olimpiādei,
26. Dace Zariņa - par Lī-
gatnes novada vidusskolas  
6. - 7. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” rezultatīvu sagatavo-
šanu Cēsu deju apriņķa tautas 
deju kolektīvu skatei un iegūto 
1. pakāpi.

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

Pateicības dienā apbalvojamie audzēkņi.

Pedagogu sveikšana Pateicības dienā.



72016. gada JŪNIJSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

 Līgatnes novada pirmssko-
las izglītības iestāde mācību 
gadu tradicionāli noslēdza 
ar Ģimenes dienas svinībām. 
25. maijā Līgatnē un 26. mai-
jā Augšlīgatnē bērni kopā ar 
savām ģimenēm pulcējās bēr-
nudārza pagalmā, lai kopīgi 
atvadītos no draugiem, kuri 
dosies uz skolu, lai noskatītos 
angļu valodas pulciņa dalīb-
nieku priekšnesumus skolo-
tājas Mudītes Gravas vadībā, 
lai visi kopā priecātos par 
pārsteigumu, ko sarūpējuši 

vecāki. Šoreiz tā bija ludziņa 
„Slavenais pīlēns Tims”. Iz-
rāde tika iestudēta abās bēr-
nudārza ēkās, tās režisores 
bija Gunita Liepiņa un Agnese 
Gulbe, līdz ar to katrai izrādei 
bija sava „odziņa”. No sirds 
pateicamies visiem talantīga-
jiem aktieriem, par kuru ak-
tierspēli bērni bija sajūsmā! 
Lejaslīgatnē tie bija Natālija 
Juškova, Velta Ozola, Andris 
Ozoliņš, Violeta Vikmane, Zi-
gurds Zvirgzdiņš, Oskars Oko-
novs, Anete Bajāre, Agnese 

Bināne. Augšlīgatnē paldies 
sakām Dainim Gavaram, Iritai 
Vemperei, Indrai Slišānei, Ai-
gai Buķei, Armandam Melnim, 
Dacei Rimicānei, Pēterim Kaļ-
vam un Ilzei Jurjānei.
 Pēcpusdiena izvērtās ļoti 
jauka, sekoja kopīgas rota-
ļas, sarunas un cienāšanās ar 
līdzatnestajiem gardumiem. 
Vēlam visiem bērniem un viņu 
ģimenēm saulainu, raibiem 
notikumiem bagātu vasaru! 

Silvija Rijniece

Ģimenes diena Līgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādē

 Šogad Vienkoču parks tū-
risma sezonu sāk ar vairā-
kiem jaunumiem, kas saistīti 
ar Līgatnes vēsturi. Apskatei 
speciāli izveidotā āra vitrīnā 
izstādīts Aleksandra Burhar-
da Mencendorfa marmora 
krūšutēls. A. Mencendorfs 
bija viens no trim brāļiem, 
kuri bija Līgatnes papīrfabri-
kas īpašnieki. Tieši viņu lai-
kā Līgatnes papīrfabrika un 
papīrfabrikas ciemats piedzī-
voja vislielāko uzplaukumu. 
Vēl tagad varam lepoties ar 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
kas palicis no tiem gadiem. 
Marmora krūšutēls savulaik 
bijis novietots pie viena no 
daudzajiem Līgatnes tiltiņiem 
(Aleksandra Mencendorfa til-
tiņš Rīgas kalnā), ko Līgatnē 
būvēja par godu ievērojamiem 
cilvēkiem. Otrā pasaules kara 
laikā kāds vietējais iedzīvo-
tājs krūšutēlu bija paslēpis 
savā šķūnītī, bet padomju ga-
dos kāds cits to bija ieracis 
kā labu pamatakmeni šķūnīša 
pabalstīšanai. Pirms nedaudz 
gadiem, veidojot kultūrvēs-
turiskās takas, tas atrasts. 
Laika gaitā krūšutēls cietis, 
tomēr vizuālais koptēls labi 
nolasāms. Tagad tas ir vērtīgs 
papildinājums Līgatnes vēstu-
res stāstam Vienkoču parkā.
 Tāpat Līgatnes stāstu pa-
pildina vēsturiskās lapenes 
kopija un sabiedrisko ēku fa-

sādes puses koka žoga frag-
menta rekonstrukcija. Līdz 
mūsdienām neviens no veca-
jiem žoga fragmentiem nebija 
saglabājies, bet, vadoties no 
senajām fotogrāfijām, tas tika 
rekonstruēts. Viena no sena-
jām lapenēm vēl daļēji sagla-
bājusies līdz mūsdienām, bet 
stipri ieaugusi zemē. Veicot 
esošās lapenes uzmērījumus 
un trūkstošo daļu rekonstruē-
šanu, Vienkoču parkā tapa šīs 
lapenes kopija. Šajā lapenē 
tiks izvietoti vizuālie materiā-
li par Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata unikālo arhitektūru, 
sociālo struktūru un to, kā se-
nie līgatnieši atpūtās. Lapene 
ikdienā kalpos Vienkoču par-
ka apmeklētāju atpūtai. Šo-
gad arī uzstādīti vairāki koka 
atpūtas soli, kas veidoti pēc 
paraugiem, kādi tie bija papīr-
fabrikas ciematā senos laikos.
 Kokamatniecības vēstures 
stāstu šogad papildina jumta 
skaidu plēšamā (ēvelējamā) 
iekārta, kas pārvesta no Mēt-
rienas pagasta. Ar šī eksponā-
ta palīdzību varēs uzskatāmi 
parādīt, kā senos laikos un arī 
tagad izgatavo mums tradi-
cionālo jumta segumu skaidu 
jumtiem.

Rihards Vidzickis,
Vienkoču parka un 

Kokamatniecības muzeja 
idejas autors, veidotājs

Vienkoču parkā 
jaunumi Līgatnes 
un kokamatniecības 
vēstures ekspozīcijā

Līgatnes vecāki iejūtas izrādes varoņu lomās.

 Pasaules komandu čempio-
nāts kroketā norisinājās otro 
reizi, tas notiek reizi četros 
gados kopumā 3 divīzijās:  
1. un 2. divīzijā pa astoņām 
valstīm, bet 3. - četras val-
stis. 1. divīzijā startē (iepriekš 
iegūto vietu secībā) Ēģipte, 
Jaunzēlande, Anglija, ASV, 
Dienvidāfrika, Īrija, Zviedrija, 
Velsa, 2. divīzijā startē Aus-
trālija, Beļģija, Čehija, Vācija, 
Skotija, Spānija, Latvija, Švei-
ce. 3. divīzijā startē Norvēģija, 
Portugāle, Krievija, Gruzija. 
Šogad Pasaules čempionātā 
uzvaras laurus plūca Jaunzē-
lande, 2. vietā atstājot pagā-
jušā gada čempioni Ēģipti, An-
glijai saglabājot 3. vietu.
 Kroketu var spēlēt dažādos 
veidos - tā var būt gan sociāla 
izklaide, gan arī turnīru izspē-
le. Sporta krokets tiek spēlēts 
starptautiskajā līmenī indivi-
duālo spēlētāju un komandu 
čempionātos. 
 Draugu lokā mājas apstāk-
ļos kroketu Latvijā spēlē kopš 
90. gadu sākuma. 2009. gada 
vasarā tika dibināts Ogres 
kroketa klubs ar nolūku kro-
ketu popularizēt kā sporta vei-
du. Drīz tam tika dibināts arī 
kroketa klubs “Rīga”. Turp-
mākajos mēnešos norisinājās 
spēles demonstrācijas pasāku-
mi, kā arī dibināta un reģistrē-

ta Latvijas Kroketa federācija 
(LKF). 2010. gada pavasarī 
tika nodibināts pēc skaita jau 
trešais kroketa klubs - Sigul-
das - Līgatnes kroketa klubs 
“SIG-LIG”, kurš arī kļūst par 
LKF biedru. Pašlaik Latvijā ir 
5 kroketa klubi ar kopā pie-
ciem profesionāla līmeņa lau-
kumiem.
 Klubi un federācija vienoju-
šies Latvijā sākotnēji popula-
rizēt golfa kroketa (GC) notei-
kumu versiju, kas ir vienkār-
šāka un dinamiskāka. Ir veikts 
noteikumu kopsavilkuma tul-
kojums latviešu valodā, izstrā-
dāts un apstiprināts Latvijas 
reitinga nolikums, sacensību 
un kroketa sacensību tiesnešu 
sertifikācijas nolikumi.
 Kroketa turnīri Latvijā no-
tiek no maija līdz oktobrim. 
Latvijā ir publiskie kroketa 
laukumi Ratniekos (Līgatnes 
novads) un privātie laukumi 
(Rīgā, Ogrē, Milzkalnē), kuros 
regulāri norisinās kroketa tur-
nīri. Tāpat Latvijas kroketisti 
piedalās Pasaules kroketa fe-
derācijas un citu valstu orga-
nizētajos turnīros.

Sarmīte Usāne
Tālr. 26407514 vai e-pasts 
sarmite.usane@gmail.com

www.facebook.com/
kroketa.klubs

http://www2.krokets.lv/

Latvijas kroketa komanda 
izcīna 3. vietu Pasaules 
komandu čempionāta 
kroketā (GC) 2. divīzijas 
turnīrā
 Pagājušajā nedēļas nogalē 
no Pasaules komandu čempio-
nāta kroketā (GC) atgriezās 
Latvijas kroketa komanda, kas 
izcīnīja 3. vietu otrās divīzijas 
turnīrā, ierindojoties augsta-
jā 11. vietā pasaules reitingā 
komandu konkurencē. Turnīrs 
norisinājās no 15. līdz 20. mai-
jam Apvienotās Karalistes Bā-
tas (Bath) pilsētā. Latviju čem-
pionātā pārstāvēja Normunds 
Zelčāns (Ogres kroketa klubs), 
Jānis Šteins un Andris Usāns 
(kroketa klubs “SIG-LIG”) un 
Māris Lindbergs no Ropažu 
kroketa kluba. Komandas sa-
stāvā bija arī jūrmalnieks Jānis 
Šteins. Kroketu Jānis spēlē no 
2009. gada ar ļoti veiksmīgiem 
panākumiem. 2015. gadā viņš 
kļuva par Latvijas čempionu 
kroketā.
 Pirmajās 3 dienās tika aiz-
vadītas spēles apakšgrupās. 
Latvjas komanda ar 5-1 pār-
liecinoši pieveica Skotijas ko-
mandu un ar 4-2 guva uzvaru 
pār Beļģijas kroketistiem. Pēc 
tam nācās atzīt Spānijas pārā-
kumu ar rezultātu 1-5. Līdz ar 
to Latvija ieguva 2. vietu savā 
apakšgrupā. Turnīra pusfinālā 
Latvijas kroketisti nespēja uz-
veikt Austrālijas komandu un 
ar 1-6 piekāpās pagājušā čem-
pionāta 1. divīzijas dalībnie-
cei. Mačā par 3. vietu turnīrā 
Latvijas komanda pārliecinoši 
ar 7-2 uzvarēja Vāciju. Jāatzī-
mē, ka Latvijas spēlētāji savu 
pirmo starptautisko pieredzi 
guva 2011. gadā tieši no Vā-
cijas kroketistiem, viesojoties 
Vācijā, kluba vietējā turnīrā.
 Izcīnot 3. vietu turnīrā, Lat-
vijas komanda kopējā reitin-
gā ir pakāpusies par piecām 
vietām, salīdzinot ar startu 
iepriekšējā komandu čempio-
nātā 2012. gadā, kas norisi-
nājās Ēģiptē. Šobrīd Pasaules 
Kroketa federācijā ir 30 dalīb-
valstis, no kurām 19 startēja 
komandu čempionātā golfa 
kroketā.

Foto no Pasaules čempionāta kroketā 2016. gada fotoarhīva. 
No kreisās Jānis Šteins, Normunds Zelčāns, Māris Linbergs, 
Andris Usāns.

Vēsturiskā žoga rekonstrukcija.

mailto:sarmite.usane@gmail.com
http://www.facebook.com/kroketa.klubs
http://www.facebook.com/kroketa.klubs
http://www2.krokets.lv/


“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.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2016. gada 20. jūlijā.

2016. gada JŪNIJSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Uzdāvini man nedaudz Mīlestības,
Rožu ziedos izauklētas.
Uzdāvini man nedaudz Laimes,
Tavā dvēs’lē sasildītas.

Maijā Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teikuši divi pāri:

Sandris un Irita,
Ivārs un Biruta.

Sveicam jaunās ģimenes!

Tā sacīja meža māte,
Pa siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mazs bērniņš šūpulī.

Maijā Līgatnes novadā 
piedzimuši 

divi puisīši un 
divas meitenītes:
Daniels un Toms, 
Demija un Marta.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai bērniņi 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.

Maijā mūžībā aizgājuši:
Kārlis Grebis - 2. maijā,
Anita Kūriņa – 5. maijā,

Laimonis Dreimanis – 22. maijā,
Valda Norīte – 28. maijā.

Izsakām līdzjūtību!

 Esam piedzīvojuši lielu zaudējumu. Šī gada  
28. maijā mūžības vārtos iestājās Valda Norīte.
 Valda vienmēr ir bijusi sabiedriski ļoti aktīva. 
Būdama trīs bērnu māmiņa, dziedāja Līgatnes 
papīrfabrikas jauktajā korī. Neskaitāmi koncerti 
Līgatnē un citos kultūras namos ar viņas balsi 
pieskandināti. Dziesmu svētki Cēsu rajonā un 
lielie – Rīgā, koncerti un balles līdz rītausmai.
 Ar lielu degsmi iesaistījās Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Līgatne” organizēšanā un dar-
bībā. Viņas darbi papildinājuši daudzas izstādes 
visā Latvijā.
 Pirms 15 gadiem Valda bija viena no idejas 
autorēm senioru klubiņa “Spēkavots” veidošanā, 
pievērsa lielu uzmanību pasākumu norisei, katru 
kopābūšanas reizi rosināja līdzcilvēkus aktīvi dar-
boties, bija radošu ideju pārpilna.
 Kad cilvēka vairs nav, paliek atmiņas un la-
bie darbi. Valdas pūrā padarīto darbu ir bezgala 
daudz. Tie visi veikti ar prieku un dziesmu sirdī.
 Skumju brīdī zemu noliecam galvas un izsa-
kām dziļu līdzjūtību Valdas tuvajiem.

TLMS “Līgatne”, 
senioru klubs “Spēkavots” 

Piepildīts mūžs

Līgatnes novada dome 
aicina pieteikties uz vakanto amatu - 

Līgatnes novada domes
pašvaldības nekustamā īpašuma

pārvaldnieks 
(profesijas klasifikatora kods 2422 20, 

3. amatu saime IIC līmenis)

Galvenie pienākumi:
uzraudzīt pašvaldības nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli, 
izstrādāt darba uzdevumus, pasūtītāja prasības, tehniskās 
specifikācijas, kā pašvaldības pārstāvim veikt būvdarbu 
uzraudzību pašvaldības nekustamā īpašuma objektos, plānot un 
organizēt remontdarbus, veikt energoresursu uzskaiti un analīzi, 
pārstāvēt pašvaldību dzīvojamo māju kopīpašnieku sapulcēs u.c.

Prasības pretendentam:
l augstākā izglītība inženierzinātnēs;
l profesionālā pieredze būvniecības jomā;
l vēlams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts būvniecības 
 jomā;
l latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī 
 (atbilstoši 07.07.2009. MK noteikumos Nr. 733 noteiktajai 
 C līmeņa 1. pakāpei);
l pieredze darbā ar datortehniku un MS Office programmatūru;
l B kategorijas autovadītāja tiesības;
l prasme strādāt komandā un veikt darbu patstāvīgi, precīzi, 
 sistemātiski, ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu.

Piedāvājam:
l dinamisku, interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
l atlīdzību (mēnešalga EUR 1000 (bruto)), sociālās garantijas 
 un tehnisko nodrošinājumu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt: 
e-pasts novadadome@ligatne.lv vai fakss 64153176.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 22. jūnija plkst. 12.
Līgatnes novada dome – Spriņģu iela 4, Līgatne, 
Līgatnes novads, LV 4110.

9. JŪLIJĀ LĪGATNĒ notiek 

ALU GĀJĒJS – 
ALU LABUMU MEKLĒTĀJS

Kas tev jādara:
1. Jāizveido komanda 1  7 fantastisku cilvēku sastāvā (kājām, velo, auto).
2. Jāpiesakās Līgatnes tūrisma informācijas centrā līdz 28. jūnijam, lai saņemtu 
 30% atlaidi dalības maksai – tel. 29189707, 64153169 vai info@visitligatne.lv.
3. Jāierodas 9. jūlijā plkst. 11 vai 12 (atkarībā no izvēlētā maršruta) Spriņģu ielā 2, 
 lai piedalītos! 

 9. jūlijā tradicionāli jau 
piekto gadu Līgatnes takās 
notiks komandu orientēšanās 
un izklaides spēle „Alu gājējs 
2016”. Vienīgajā vietā Latvijā, 
kur atrodas vairāki simti alu 
pagrabu - katrs ar savu stās-
tu, kur pilsētas centrā slejas 
klintis, dalībnieki spēlē varēs 
kaut ko vairāk uzzināt par 
alu pagrabos turētajiem labu-
miem, ko gadsimtu gaitā gla-
bāja līgatnieši, kā arī atrast 
un iepazīt mazāk zināmas 
vai pat nezināmas novada un 
tā tuvākas apkārtnes vietas.  
Komandas varēs sacensties 
ne tikai ātrumā un attapībā, 
bet arī zināšanās un prasmēs. 
Kontrolpunkti, atzīmēti ar 
īpašām zīmēm, būs ne tikai 
alas un klintis, un populāri 
tūrisma objekti, bet arī maz-
pazīstamas un pat aizmirstas 
vietas. Bez ierastās dalības 
maksas naudā katrai koman-
dai jāatnes 0,5 kg Latvijas 
ogu vai augļu, kurus, kamēr 
komandas sacentīsies, čaklās 
Līgatnes saimnieces savārīs 
ievārījumā. Katra komanda 
noslēgumā saņems savu „Lī-

gatnes atmiņu zaptes” burci-
ņu! Interesanti būs ne tikai 
ciemiņu komandām, bet arī 
vietējiem novada iedzīvotā-
jiem.
 Bez ierastajiem maršru-
tiem “Lielais alu gājējs” un 
“Mazais alu gājējs” šogad tiek 
piedāvāta iespēja spēlē pieda-
līties arī velotūristiem - «Velo 
alu gājējs».
 TRĪS MARŠRUTI:
l „Lielais alu gājējs” (~65 km)  
paredzēts komandām (1 - 7 cil - 
vēki) ar automašīnām; kontrol-
punkti izvietoti visa novada 
teritorijā. Vērtējums - pēc ap-
meklēto vietu un iegūto pun-
ktu skaita. 
l «Velo alu gājējs» (~25 km) 
paredzēts komandām (1 - 7 cil-
vēki) ar velosipēdiem; kontrol-
punkti izvietoti pilsētas centrā 
un 5 km rādiusā ap to. Vērtē-
jums – pēc apmeklēto vietu un 
iegūto punktu skaita. 
l «Mazais alu gājējs» (~4 km) 
paredzēts kājāmgājēju koman-
dām (1 -  7 cilvēki) pilsētas 
centra teritorijā uz laiku. Se-
višķi gaidītas ģimenes ar bēr-
niem.

 Nepieciešamie rekvizīti: ko  - 
mandas nosaukums un no-
formējums, fotoaparāts vai 
mobilais telefons ar iebūvētu 
fotokameru, labs garastāvok-
lis, ērti apavi, attiecīgi marš-
rutam – auto vai velosipēdi un  
0,5 kg Latvijas augļu vai ogu.
 Starts pie Līgatnes tū-
risma informācijas centra 
Spriņģu ielā 2 no plkst. 11 
(atkarībā no pārvietošanās 
veida), finišs - pilsētas estrā-
dē. Pie estrādes būs uguns-
kura vieta, kur varēs cept 
līdzpaņemtās desiņas. Veik-
lākajiem un zinošākajiem -  
vērtīgas balvas tūrisma in-
ventāra izskatā, kā arī novada 
uzņēmēju specbalvas. Pēc ap-
balvošanas plkst. 17 dalībnie-
ki varēs baudīt Līgatnes alu 
pagrabu labumu zupu.
 Tiem, kas vēlas ietaupīt, 
aicinām pieteikties dalībai 
līdz 28. jūnijam. Papildus 
30% atlaide paredzēta Līgat-
nieša kartes un «Alu gājēja 
2016» kupona īpašniekiem.  
Informācija un pieteikšanās 
pa tel. 64153169, 29189707,  
e-pasts info@visitligatne.lv.

“Alu gājējs - alu labumu 
meklētājs” Līgatnē

mailto:novadadome@ligatne.lv
mailto:info@visitligatne.lv

