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Septembrī

Tas nekas, ka gadi steidzas -
Gadi neaiziet, bet mainās.
Paliek tīrumos un pļavās,
Bērzu birzīs, 

putnu dziesmās,
Liepu gatvēs, upesgravās,
Bišu medainajās dravās,
Savās vasarās un ziemās,
Savos dēlos, savās meitās,
Dziesmās, dzīvē izdziedātās!

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību 

septembra 
jubilāriem!

Arta Tīse
Daina Birne

Gundars Gustavs
Marita Krūmiņa
Pēteris Kurtiņš
Osvalds Puriņš
Andra Sārne

Juris Zviedrāns
Vilnis Berkmanis
Roberts Meļķis
Valdis Ramulis
Gunars Šķēle

Guntis Vidzickis
Vanda Galiņa

Antoņina Nikolajeva
Jānis Roms

Vija Treifelde
Mirdza Apine
Vera Krilova 
Ārija Ozola

Lūcija Zariņš
Dainis Baumanis

Antoņina Fjodorova
Edgars Puriņš
Ruta Bembere
Aivars Gabliks

Raimonds Kažoks
Olga Vītola

 Austra Ziediņa
Vilma Skraustiņa 

Inna Sondore
Maigonis Liepiņš

Ilga Vorslova
Anastasija Rudusāne

Anna Bērziņa 
Regīna Caune 
Ļubova VīgureAnsamblis “Manta”. Foto Kristaps Kalns.

Edgars Mākens. Foto Oskars Upenieks.

Perkusatīvā grupa “Samba de Riga”.

 Pirmā ceļojošā mūzikas 
un mākslas festivāla „Vadā-
tājs” rudens pietura būs Le-
jaslīgatnes kultūras nams. Tā 
programmu veidos perkusatī-
vās grupas “Samba de Riga” 
priekšnesums, mūziķa un kom-
ponista Edgara Mākena solo 
programma, ansambļa “Man-
ta” uzstāšanās, etīžu teātra 
“Nerten” mazformāta iestudē-
jumu cikls, kā arī līgatnietes 
Marijas Bročas priekšnesums. 
Pasākumā būs skatāmas arī 
latviešu režisoru īsfilmas.  
Aicinām uz pasākumu ieras-
ties ar groziņiem.

 Rudens sezonu atklājot, ce-
ļojošais mūzikas un mākslas 
festivāls „Vadātājs” ir sarū-
pējis jaunu un vērīgi atlasītu 
programmu, ko šoreiz aicinām 
novērtēt Lejaslīgatnes kul-
tūras namā. Vakara piedāvā-
jumu veidos mūziķa un kom-
ponista Edgara Mākena solo 
koncerts, visi būs aicināti pie-
dzīvot dzīvespriecīgu gaisotni 
perkusatīvās grupas „Samba 
de Riga” enerģizētajos priekš-
nesumos, kā arī veldzēties 
ļoti muzikālas dvēseles Mari-
jas Bročas dziedājumā. Jaunā 
mūziķe daudziem ir zināma 
kā džezblūza apvienības „The 
Coconuts” soliste un dziesmu 
autore, taču šoreiz Marija ir 
aicināta pārstāvēt savu dzim-
to pilsētu Līgatni, uzstājoties 
solo. Tāpat vakara program-
ma dos iespēju baudīt etīžu 
teātra “Nerten” mazformāta 
iestudējumus. Festivāls patur 
un saglabā arī nemainīgas 

vērtības  — latviešu režisoru 
īsfilmu programmu un ansam-
bļa “Manta” koncertu. Festi-
vāla organizatori aicina pie-
vienoties krāsainai 8. oktobra 
sestdienas pievakarei Līgatnē 
un ņemt līdzi jaunākās atva-
ses, kaimiņus, draugus un arī 
sarūpētus groziņus. 

 Festivālu “Vadātājs” orga-
nizē biedrība „HI” un Kalncie-
ma kvartāls, to atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds, un ieeja 
visos pasākumos ir bez mak-
sas. 
 Ceļojošā mūzikas un māks-
las festivāla „Vadātājs” mērķis 
ir piedāvāt kvalitatīvu un sais-
tošu kultūras piedāvājumu 
ārpus galvaspilsētas. Ar šo ce-
ļošanu pa skaistām un īpašām 
Latvijas pieturām „Vadātājs” 
vēlas izcelt jaunas kultūras 
pasākumu norises vietas, ak-
tualizēt sadarbības iespējas 
reģionos un iepazīstināt vietē-
jo publiku ar aktuālām kultū-
ras parādībām.
 Festivāla „Vadātājs” aktua-
litātēm aicinām sekot www.
facebook.com/CelojosaisFesti-
vals un @vadatajsfest Twiterī.

Ceļojošais mūzikas un 
mākslas festivāls „Vadātājs” 
8. oktobrī plkst. 17.00 
viesosies Līgatnes kultūras 
namā

1. oktobrī Ražas svētki
1. oktobrī Augšlīgatnē tiks svinēti Ražas svētki. 

 Rīta daļā būs īpaša rudenīga programma bērniem. 

 Dienas vidū savas durvis vērs Dienas centrs. 

 Būs dažādas jautras un nopietnas aktivitātes pie Augšlīgatnes kultūras nama. 

 Būs pavāru rudens cīņas, rudens ražas demonstrējumi, rudenīgi konkursi,  
   muzikāli sveicieni. 

 Visi Līgatnes novada zemnieki, uzņēmēji un amatnieki aicināti piedalīties  
   Līgatnes novada ražas tirdziņā. 

 Dienas otrā pusē sportiski rudenīga programma jauniešiem. 

 Svētku noslēgumā visi aicināti Augšlīgatnes kultūras namā uz Rudens balli.
Sīkāka informācija 27091308 vai kultura@ligatne.lv.

http://www.facebook.com/CelojosaisFestivals
http://www.facebook.com/CelojosaisFestivals
http://www.facebook.com/CelojosaisFestivals
mailto:kultura@ligatne.lv
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Sasparojamies 
būt kopā!

 Lēmums par pabalsta 
piešķiršanu:
1. Piešķirt papildus Līgatnes 
novada domes saistošajos no-
teikumos Nr. 33/10 „Par ģi-
menes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu 
un sociālās palīdzības pabal-
stiem Līgatnes novadā” no-
teiktajam vienreizēju pabalstu 
mācību piederumu iegādei, 
uzsākot jaunu mācību gadu 
Līgatnes novada vidusskolā, 
šādām personām un apjomā:
1.1. ģimenēm, kuru bērns uz-

sāk mācības Līgatnes novada 
vidusskolas 1. klasē, 50 EUR 
par katru bērnu;
1.2. Līgatnes novadā deklarē-
tajām daudzbērnu ģimenēm, 
kuru bērni mācās Līgatnes no-
vada vidusskolā, 50 EUR par 
katru bērnu;
1.3. ģimenēm, kuras Līgat-
nes novada domes Sociālais 
dienests atzinis par trūcīgām, 
28,66 EUR par katru bērnu 
papildus saistošajos notei-
kumos noteiktajam pabal
stam. 

2. Noteikt, ka piešķirtie pabal-
sti nesummējas. 
3. Lēmuma 1. punktā minētos 
pabalstus piešķirt no Līgatnes 
novada domes Sociālā dienes-
ta budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt, ka 1. punktā mi-
nētais pabalsts tiek izmak-
sāts līdz 2016. gada 15. ok-
tobrim. 
 Personām, kurām pie-
nākas pabalsts, jāsazinās 
ar Līgatnes novada Sociālo 
dienestu.

Līgatnes novada dome piešķir 
vienreizēju pabalstu mācību 
piederumu iegādei

 Izsludināts iepirkums 
“Kan celejas preču piegāde Lī-
gatnes novada domes un tās 
iestāžu vajadzībām”.
 Noslēdzies iepirkums 
“Jaunaudžu kopšana Līgat-
nes novada domes apsaim-
niekošanā esošajos mežos”. 
Iepirkuma līgums par summu  
EUR 1899,50 bez PVN tiks 
slēgts ar SIA “Sila Matuļi”, 
reģ. Nr. 44103067553.
 SIA “Baltijas Energomon-
tāža”, reģ. Nr. 51503056371, 
sākusi darbus iepirkuma “Ma-
ģistrālā ūdensvada remont-
darbi Līgatnes pilsētā” līgu-
ma ietvaros. Tiek veikta ma-
ģistrālā ūdensvada atjaunoša-
na dažādos posmos Līgatnē: 
šobrīd no ūdenstorņa virzienā 
uz Gaujasmalas mikrorajonu, 
sekojoši - virzienā uz novada 
vidusskolas ēku un pilsētas 
centru. Sakarā ar minētajiem 
darbiem Gaujas, Dārza un 
Spriņģu ielā Līgatnē būs sa-
tiksmes ierobežojumi, kā arī 
iespējami īslaicīgi ūdensapgā-
des traucējumi. 
 SIA “PRO DEV”, reģ. Nr. 
40003776456, veicis iepirku-
ma līgumā “Līgatnes novada 
vidusskolas telpu remontdar-
bi Strautu ielā 4, Līgatnē, 

Līgatnes novadā” paredzētos 
darbus. Līgatnes novada vi-
dusskolas ēka Strautu ielā 4, 
Līgatnē 1. septembrī priecēja 
skolēnus ar atjaunotām gai-
šām ģērbtuvēm un kāpņu tel-
pām.
 SIA “CELTCOM“, reģ. Nr. 
44102015893, nav spējis lai-
kus un kvalitatīvi izpildīt ie-
pirkuma “Aktu zāles remont-
darbi Līgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādē Sporta ielā 
14, Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā” līgu-
ma saistības. Ar uzņēmumu 
tiek lauzts līgums, veikta ap-
maksa par līdz šim kvalitatīvi 
veiktiem darbiem. Atlikušie 
darbi (linoleja grīdas seguma 
ieklāšana un beigu apdare) 
tiks uzticēti citam uzņēmu-
mam.  
 Izsakām prieku un patei-
cību Līgatnes novada sporta 
svētku organizatoriem un dis-
ciplīnu vadītājiem par iegul-
dīto darbu un jaunām idejām, 
kā arī visiem aktīvajiem spor-
totājiem un līdzjutējiem. 
 Sācies jauns mācību gads. 
Izsakām pateicību Līgatnes 
novada izglītības iestāžu un 
citu struktūrvienību vadītā-
jiem, iepirkumu speciālis-

tiem, saimnieciskajiem darbi-
niekiem, pedagogiem, pašiem 
skolēniem, citiem darbarū-
ķiem, līgumstrādniekiem un 
uzraugiem par telpu, ēku un 
apkārtnes uzpošanu svētkiem 
un darbam. Mūsu audzēk-
ņiem ir pamats lepoties ar 
skaistām, gaišām mācību un 
nodarbību telpām un sakop-
tu apkārtējo vidi. Novēlam to 
saudzēt un piepildīt šīs telpas 
ar darbu, zinātkāri, centī-
bu un panākumiem. Aicinām 
izzināt un aktīvāk izmantot 
Mūzikas un mākslas skolas, 
Dienas interešu centra un 
novada Sporta centra plašo 
piedāvājumu. Tās ir mūsu ie-
spējas tepat novadā. Ceram, 
ka turpināsies pozitīva, pie-
augoša tendence izglītības 
iestāžu audzēkņu vecākiem 
un aizbildņiem komunicēt ar 
domes, izglītības iestāžu va-
dību un pedagogiem. Būsim 
pretimnākoši un saprotoši, 
sadarbosimies, lai ātrāk iz-
skaustu problēmas un nesa-
prašanās. 
 Veiksmi un izdošanos jau-
najā mācību gadā vēlot,

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes 
septembrī

 5. septembrī Līgatnē uz-
sākta ūdensvada maģistrā-
les maiņa no ūdenstorņa līdz 
Gaujasmalai, sadalot darbus 
divos posmos - no ūdens-
torņa līdz “Lāču migai” un 
no “Lāču migas” līdz Gau-
jasmalai. Pirmajā posmā tiek 
izmantota tehnoloģija “cau-
rule caurulē”. Tas nozīmē, 
ka vecajā caurulē tiek veikta 
tīrīšana un ievilkta jaunā cau-
rule, bet otrajā posmā ūdens-
vads tiek vilkts ar caurdures  
metodi. 
 Darbu laikā iespējami īslai-
cīgi ūdens padeves pārtrau-

kumi (līdz 1 stundai reizi di-
vās vai trīs dienās) un paaug-
stināts saduļķojums. Citā lai-
kā ūdens padeve tiek nodroši-
nāta pa apgaitas cauruli, kas 
izvietota gar brauktuves malu 
un kurai pieslēgtas dzīvoja-
mās mājas. Ielas, pa kurām 
notiek remonts, remontzona 
tiek norobežota, tur izliktas 
brīdinošās zīmes. Satiksme 
darbu veikšanas laikā būs ap-
grūtināta, bet netiks slēgta. 
Lai mazinātu riskus, aicinām 
autovadītājus darbu veikša-
nas zonās ievērot maksimālu 
piesardzību.

 Darbus pasūta Līgatnes 
novada dome sadarbībā ar 
SIA „Līgatnes komunālser-
viss”. Darbus izpilda SIA 
„Baltijas energoceltnieks”.
 Atvainojamies par sagādā-
tajām neērtībām un lūdzam 
iedzīvotājus būt saprotošiem 
par īslaicīgām grūtībām. Ti-
cam, ka rezultāts - kvalitatīvs 
ūdens - to atsvērs. Lai kopā 
mums izdodas! Līgatnes no-
vads - drošas mājas laimīgai 
dzīvei!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Līgatnē maina maģistrālos 
ūdensvadus

 Esam veiksmīgi pabeiguši 
Augšlīgatnes Dienas un inte-
rešu centra remonta darbus. 
Vēl tikai atlicis telpas aprīkot 
ar mēbelēm un iekārtām, un 
varēs sākties pilnvērtīgs Die-
nas centra darbs.
 Uzskatu, ka interešu izglī-
tība ir ne mazāk svarīga kā 
pirmsskolas vai vispārējā iz-
glītība. Tai jāatbilst mūslaiku 
garam, kad pasauli pārņēmu-
šas televīzijas un internets, 
kad ne tikai bērni un jaunieši, 
bet, būsim godīgi, liels dau-
dzums visu paaudžu sabiedrī-
bas pavada pie ekrāniem. Īpa-
ši svarīga interešu izglītība ir 
bērniem un jauniešiem, jo šim 
vecumam ne tas labākais “pie-
dāvājums” atrodams uz ielas. 
Tāpēc pašvaldībai jārada savs 
piedāvājums, kas ir ne mazāk 
saistošs un interesants kā TV, 
internets un iela.
 2006. gadā mums izdevās 
izveidot Dienas centru Līgat-
nē. Sākumā nelielu, kas pa-
matā kalpoja apkārtnes māju 
bērniem. Bet arī tas bija ļoti 
nozīmīgi. Mans mērķis bija 
tāds Dienas centrs, kur būtu 
apvienota gan izglītība, gan 
rotaļas, gan dažādu prasmju 
apgūšana. Un svarīgi, ka šādā 
Dienas centrā tiktu apvienotas 
dažādas paaudzes, kur vecāka 
gadagājuma ļaudis savas dzī-
ves prasmes nodod jaunajiem, 
kur satiekas paaudzes, labāk 
izprotot otru dzīves uzskatus 
un vajadzības. Laika gaitā kļu-
va iespēja projektu turpināt. 
Telpas bija vecajā skoliņā, kur 

izveidoja Amatu māju. Tas bija 
mērķa piepildījums. Vairāku 
gadu garumā, kopš darbojas 
Dienas centrs “Saulespuķe” 
ar Amatu māju, jo saimniecība 
ir kopēja, pierādījies, ka šāds 
sociālās integrācijas projekts 
ir iespējams. Vecāka gadagā-
juma ļaudis labprāt ir kopā 
ar bērniem. Notiek kopīgas 
nodarbības. Kopš Amatu mā-
jas izveides šeit notikušas ne-
skaitāmas meistardarbnīcas. 
Tikušas ceptas kūkas, glezno-
tas ainavas, liets papīrs, adīts, 
tamborēts, pērļots un veidots. 
Centrā strādājuši brīvprātīgie 
no daudzām zemēm, mācītas 
valodas un kultūras. Uzskai-
tījums ir plašs, un vislielāko 
atzinību veltu visiem pasnie-
dzējiem, Dienas un interešu 
centra darbiniekiem, visiem 
apmeklētājiem – gan maziem, 
gan lieliem.
 Laika gaitā atvērām Dienas 
centra filiāli Augšlīgatnē. Ie-
spiedāmies nelielās Mākslas 
skolas telpās. Protams, šeit 
nebija visu to iespēju, kas 
Līgatnē. Tagad, pateicoties 
jaunizveidotajam Dienas cen-
tram Augšlīgatnē, iespēju būs 
nesalīdzināmi vairāk. Zinu, ka 
augšlīgatnieši un visi novada 
ļaudis to ļoti gaida. Sasparo-
jamies garajos ziemas vakaros 
aiziet no televīzijas ekrāniem 
un būt kopā interesantās no-
darbībās un projektos, tikties 
ar radošiem  un aktīviem cil-
vēkiem! Mēs to esam pelnīju-
ši! Līgatnes novads – drošas 
mājas laimīgai dzīvei!

Līgatnes novada pašvaldība pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
automašīnu VW CADDY (reģ. Nr. FU9611)
ar nosacīto cenu – 915 EUR (t.sk. PVN).

	 Automašīnas	 izsole	notiks	26. septembrī plkst. 10	Līgatnes	novada	
Līgatnes	pagasta	pārvaldes	telpās	Nītaures	ielā	6,	Augšlīgatnē,	Līgatnes	pa-
gastā,	Līgatnes	novadā.	
	 Dalībnieku	reģistrācija	pie	sekretāres	Nītaures	ielā	6,	Augš	līgatnē,	Līgat-
nes	pagastā,	Līgatnes	novadā	darbadienās	līdz	26.	septembra	plkst.	9.45.
	 Nodrošinājuma	nauda	10%	apmērā	no	nosacītās	cenas	 jāiemaksā	 līdz	
reģistrācijai	izsolei.
	 Ar	izsoles	noteikumiem	var	iepazīties	Līgatnes	novada	domē	un	pašval-
dības	mājaslapā	www.ligatne.lv.	Tālrunis	par	apskati	un	uzziņām	29181845.

Sākoties	jaunajam	mācību	gadam,	
Līgatnes novada Sociālais dienests atgādina -
lai	atjaunotu	bērnu	ēdināšanas	maksas	atlaides,	

Līgatnes	novada	daudzbērnu	un	trūcīgajām	ģimenēm
jāvēršas	Sociālajā	dienestā.

Tālrunis – 64155587.

http://www.ligatne.lv
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Interešu izglītība Līgatnes novadā 2016./2017. gadā
Diena Laiks		 Nodarbība Maksa Vadītājs

Dienas, interešu un amatu centrs “Saulespuķe” (vadītāja Daina Klints (t. 29123825))
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4) - katru darbdienu 14.00-18.00

Pirmdiena 16.30	-	17.30 Kokapstrāde Bez	maksas Juris	Bērziņš
Otrdiena 16.00	-	17.00 Folklora Bez	maksas Aiga	Auziņa
Ceturtdiena 16.00	-	17.00 Papīra	plastika Bez	maksas Diāna	Gustava

Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2) - katru darbdienu 15.00-19.00
Otrdiena 16.00	-	18.00 Radošie	darbi Bez	maksas Antra	Strazdiņa

Līgatnes novada Sporta centrs
Sporta hallē Augšlīgatnē (vadītājs Viesturs Dumpis (t. 26403559))

Pirmdiena	un	trešdiena 15.00	-	16.00 Florbols	(6	-	11	g.) Vec.līdzf.	EUR	7,11 Viesturs	Dumpis
16.00	-	18.00 Florbols	(12	-	15	g.) Vec.līdzf.	EUR	7,11 Viesturs	Dumpis

Pirmdiena	un	ceturtdiena 15.00	-	16.00	 Volejbols	(6	-	11	g.) Vec.līdzf.	EUR	7,11 Sallija	Arhipova
16.00	-	18.00 Volejbols	(12	-	15	g.) Vec.līdzf.	EUR	7,11 Sallija	Arhipova
18.00	-	20.00 Volejbols	(15	-	...	g.) Vec.līdzf.	EUR	7,11 Sallija	Arhipova

Otrdiena	un	piektdiena Droša	velobraukšana	(5	-	8	g.) Vec.līdzf.	EUR	10,- Artis	Žentiņš
Droša	velobraukšana	(9	-	12	g.) Vec.līdzf.	EUR	10,- Artis	Žentiņš

Ceturtdiena 17.00	-	... Makšķerēšana	(visa	vecuma) Bez	maksas Pēteris	Lideris
Trešdiena 17.00	-	18.00 Karatē	(3	-	8	g.) precizēs Agnese	Auziņa

18.00	-	19.30 Karatē	(8	-	…	g.) precizēs Agnese	Auziņa
Līgatnes novada vidusskola

Direktore Kintija Blūmentāle (t. 26361250)
Strautu ielā 4, Līgatnes pilsētā un Upes ielā 2, Augšlīgatnē

Otrdiena 8.10	-	8.50 5.	-	11.kl.	meiteņu	koris Bez	maksas Dace	Bicāne
Pirmdiena 12.30	-	13.00	+	vēl 1.,	2.kl.	vokālais	ansamblis Bez	maksas Dace	Zariņa
Otrdiena precizēts 2.	-	4.kl.	koris Bez	maksas Dace	Bicāne

Pirmdiena,	trešdiena 6.	stunda Tautiskās	dejas	(1.,	2.kl.) Bez	maksas Daiga	Meistere
Otrdiena,	ceturtdiena 7.	stunda Tautiskās	dejas	(2.,	3.kl.) Bez	maksas Daiga	Meistere
Pirmdiena,	trešdiena 7.	stunda Tautiskās	dejas	(3.	-	5.kl.) Bez	maksas Daiga	Meistere
Otrdiena,	ceturtdiena 8.	stunda Tautiskās	dejas	(6.	-	9.kl.) Bez	maksas Daiga	Meistere

Piektdiena no	6.	stundas Tehniskā	modelēšana	(9	-	12	g.) Bez	maksas Osvalds	Puriņš
Otrdiena,	ceturtdiena precizēts Teātra	māksla	(1.	-	12.kl.) Bez	maksas Baiba	Aizupiete

Ceturtdiena 6.	stunda Vizuālā,	lietišķā	māksla	(1.	-	12.kl.) Bez	maksas Ināra	Brence
Ceturtdiena	(Upes	ielā	2) precizēts Kombinētie	rokdarbi	(4.	-	9.kl.) Bez	maksas Ilga	Gablika
Otrdiena,	ceturtdiena precizēts Citas	sporta	spēles	(1.	-	12.kl.) Bez	maksas Beāte	Kobilinska

Otrdiena precizēts Aerobika,	ritmika Bez	maksas Beāte	Kobilinska
Trešdiena precizēts Pirmās	iemaņas	svešvalodā	-	krievu	valodā	(2.	-	5.kl.) Bez	maksas Viktorija	Mazurova
Pirmdiena 14.00	-	15.30 Jaunsardze	(10	-	21	g.) Bez	maksas Egils	Kaimiņš

Līgatnes mūzikas un mākslas skola 
Direktora v.i. Marlēna Lapiņa (t. 29219075)

Mākslas ielā 2, Augšlīgatnē
Pirmdiena	un	ceturtdiena 17.00	-	17.40 Mūzikas	studija	(pirmsskola) Vec.līdzf.	-	7	EUR Dace	Bicāne

pap.	nod.	(40	min.) Instrumentu	spēle	(6	g.)
Otrdiena	 18.00	-	19.00 Nodarbības	materiālā	(6	g.,	1.	-	3.kl.) Vec.līdzf.	-	7	EUR Ingūna	Briede
Trešdiena 17.00	-	18.00 Zīmēšana,	gleznošana	(6	g.,	1.	-	3.kl.) Vec.līdzf.	-	7	EUR Juris	Bindemanis

Pirmdiena	un	trešdiena 17.30	-	18.30 Dejas	studija	(1.	-	4.kl.	+	...) Vec.līdzf.	-	7	EUR Andis	Kozaks
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde 

2	x	ned. Dejošana	(no	3	g.	-	
visiem	novada	bērniem)

2,85	EUR	 Andis	Kozaks,	
Inga	Buša

1	x	ned. Angļu	val.	(tikai	b.d.	bērniem	-	no	5	g.) Bez	maksas Mudīte	Grava
Nodarbību laiki tiks precizēti septembrī

 Līgatnes novads piedāvā plašu interešu izglītības un amatiermākslas nodarbību klāstu ikvienam vecumam. Izvēlamies un darbojamies! Esam aktīvi - satiksim jau-
nus draugus, interesantus sarunbiedrus, iespējas parādīt sevi, iepazīt citus. Informācija par nodarbību laikiem septembrī, iespējams, tiks precizēta un papildināta. 

Interešu izglītības piedāvājums 
Līgatnē 2016./2017. m.g.

Piedāvājums pieaugušajiem
Dienas, interešu un amatu centrs “Saulespuķe”

Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4) (vadītāja Daina Klints (t. 29123825)
Pirmdiena 15.00	-	17.00 Adīšana	un	tamborēšana Bez	maksas Diāna	Gustava
Otrdiena 17.00	-	18.30 Vācu	val.	(iesācējiem) 4	EUR Ilona	Rodina

18.30	-	20.00 Vācu	val.	(pamatgrupa) 4	EUR Ilona	Rodina
Trešdiena 18.00	-	20.00 Gleznošana	un	zīmēšana 4	EUR Ārija	Bērze
Ceturtdiena 10.30	-	12.00 Māmiņu	klubs Bez	maksas Natālija	Juškova

Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2)
Otrdiena 18.00	-	20.00 Adīšana	un	tamborēšana Bez	maksas Ārija	Bērze

Līgatnes novada Sporta centrs
Sporta hallē Augšlīgatnē (vadītājs Viesturs Dumpis (t. 26403559))

Darbdienās 14.00- 22.00, brīvdienās 10.00- 18.00
Pirmdiena	un	trešdiena 18.00	-	20.00 Florbols	(vīr.) Līdzf.		7,11	EUR Ziedonis	Skrivļa/Viesturs	Dumpis
Pirmdiena	un	trešdiena 18.00	-	20.00 Aerobika 	3,50	EUR Dace	Dzilna

Trešdiena 18.00	-	19.00 TRX	nodarbības precizēs Viesturs	Dumpis
P/A “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvi

(direktora v.i. Sarmīte Usāne (t. 64153180))
Katra	mēn.	3.	svētd. 12.00	-	18.00 Senioru	klubs	“Možums”(Sporta	ielā	14,	Augšlīgatnē) Bez	maksas Jānis	Zaķis
Katra	mēn.	2.	ceturtd. 14.00	-	19.00 Senioru	klubs	“Spēkavots”	(Līgatnes	kultūras	namā	Spriņģu	ielā	4,	Līgatnē) Bez	maksas Rasma	Johansone

Otrdiena 18.30	-	20.00 Līnijdeju	grupa	“Možums”	(Sporta	ielā	14,	Augšlīgatnē) Bez	maksas Irēna	Rešetņika
Pirmdiena 17.00	-	19.00 Pūtēju	orķestris		(Līgatnes	kultūras	namā	Spriņģu	ielā	4,	Līgatnē) Bez	maksas Anatolijs	Terentjevs

Otrdiena,	ceturtdiena 20.00	-	22.00 Vid.	paaudzes	deju	kolekt.	“Zeperi”	(20	-	60	g.)	
(Līgatnes	kultūras	namā	Spriņģu	ielā	4,	Līgatnē)

Bez	maksas Liene	Frīdberga

Trešdiena 15.00	-	17.00 Sieviešu	vok.	ansamblis	“Mantojums”	
(Līgatnes	kultūras	namā	Spriņģu	ielā	4,	Līgatnē)

Bez	maksas Dace	Bicāne

Reizi	mēnesī Tautas	lietišķās	mākslas	studija	“Līgatne”	
(Amatnieku	centrā	Pilsoņu	ielā	4,	Līgatnē)

Bez	maksas Laila	Šteinberga

Pirmdiena,	trešdiena 19.00	-	21.00 Jauktais	koris	“Līgatne”	(Sporta	ielā	14,	Augšlīgatnē) Bez	maksas Mārcis	Katajs,	Ilmārs	Seilis
Trešdiena 19.00-21.00 Sarīkojumu	deju	grupa	(16	g.	un	vecāki)

(Līgatnes	kultūras	namā	Spriņģu	ielā	4,	Līgatnē)
EUR	20	mēn. Andris	Miķelsons

Kolektīvu un interešu izglītības nodarbību laiki var tikt precizēti septembrī
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Mana mīļā 
Līgatne
25. 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; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts Nr. 8

Andrejs Cīrulis

 Man kļūdaini likās, ka jau 
šajā turpinājumā es ar lie-
la padarīta darba sajūtu va-
rēšu sev uzsist uz pleca un 
pats sevi paslavēt, ka, lūk, 
jau pavisam drīz liels dar-
biņš padarīts – līgatniešiem  
sniegts pienācīgs pārskats 
par 250 eksemplāru lielā (bet 
varbūt mazā?) tirāžā izdoto 
Ivara Kupča interesanto grā-
matu “Laiks un ļaudis”. 
 Bet izrādās, ka prieki ir 
pāragri. Vēl neizlasītajās lap-
pusēs ir tik daudz interesan-
ta, ka to postā laist nevaru. 
Nāksies šai tēmai veltīt vēl 
kādu turpinājumu. 
 Man tāpat milzīgs prieks, 
ka arī es šajā grāmatā esmu 
ar labu vārdu pieminēts. Tā-
pēc man būs ko piemetināt un 
paskaidrot. Intereses uzkuri-
nāšanai iepriekš varu vienīgi 
piebilst, ka Ivars Kupčs pa-
visam nesen bija neizsakāmi 
izbrīnījies, ka “Padomju Jau-
natnes” redaktoram Cīrulim 
esot kaut jel kāda saistība ar 
Līgatnes Cīruli, un – vēl jo 
vairāk – ar viņa rada gaba-
liem Norīšiem. 
 Grāmatas noslēguma daļā 
Ivars Kupčs diezgan lielu vē-
rību veltījis Latvijas vēstures 
visjaunākajam periodam, kas 
ir gaužām strīdīga padarīša-
na. 
 Te vietā būtu atgādinājums 
par kādu indiešu pasaku, kur 
vairāki neredzīgie nosprieda 
izpētīt, kāds ir zilonis. Viens, 
kas bija sagrābājis ziloņa asti, 
sabiedrībai vēstīja, ka mistis-
kais dzīvnieks esot līdzīgs 
striķim. Tas, kas bija atspie-
dies pret gulošā ziloņa mugu-
ru, stāstīja, ka zilonis esot kā 
ārkārtīgi augsta siena. Tas, 
kas bija apgājis riņķī gran-
diozā zālēdāja kājai, nosauca 
to par milzu kolonnu. Bet tas 
neredzīgais, ko elefants bija 
apčamdījis ar snuķi, visiem 
klāstīja, ka zilonis esot drais-
kulīgais kutinātājs. Re, kā 
sanāk: visi stāstīja patiesību, 
bet taisnība nebija nevienam. 
 Mums ar to Latvijas jaunā-
ko laiku vēsturi ir tāpat. Lai 
šo domu ilustrētu, izstāstīšu 
vienu piemēru, kas arī ir pie-
minēts Ivara Kupča grāmatā.
 Gandrīz vai par mantru 
kļuvis apgalvojums, ka, tieši 
pateicoties Vides aizsardzī-
bas kluba organizētajam mī-
tiņam Arkādijas parkā 1988. 
gada 27. aprīlī, tika apturēta 
metro būvniecība Rīgā. 
 Taču kā bija īstenībā? 
 1987. gada novembrī un 
decembrī laikrakstos “Cīņa” 
un “Padomju Jaunatne”, kā 
arī žurnālā “Māksla” parādī-

jās pirmie raksti, kas ienesa 
disonansi līdzšinējos metro 
ditirambos (slavinošajos dzie-
dājumos – no latīņu val.). Se-
višķi kritisks bija Raimonds 
Ernšteins, P. Stučkas LVU Fi-
zikas un matemātikas fakul-
tātes dekāna vietnieks audzi-
nāšanas darbā. 
 Latvijas Valsts universitā-
tes (kam tobrīd vēl bija Jāņa 
Raiņa māsasvīra Pētera Stuč-
kas vārds) Jaunatnes eko-
loģiskais centrs 1988. gada 
16. februārī sarīkoja sociāli 
zinātnisku konferenci sakarā 
ar Rīgas metro celtniecības 
projektu. Šajā konferencē 
piedalījās LVU mācību spēki, 
zinātnieki, studenti, RPI mā-
cību spēki un studenti, kā arī 
dažādu iestāžu speciālisti un 
zinātnieki, to vidū — arī Rīgas 
metro pasūtītājiestādes “Pil-
sētprojekts” pārstāvji. 
 Tepat intereses pēc pie-
bildīšu vēl kādu detaļu – RPI 
pareizais juridiskais nosau-
kums bija “A. Pelšes Rīgas 
politehniskais institūts”. Vi-
sas latviešu avīzes šo Pelšes 
uzvārda piekabinājumu ig-
norēja, kad vien tas tik bija 
iespējams. Ne visi zina, ka  
1988. gada 11. novembrī, 
kad pirmo reizi padomju lai-
kā atzīmēja Lāčplēša dienu, 
studenti no RPI ēkas sienas 
noskrūvēja plāksni ar Arvī-
da Pelšes vārdu, un, skan-
dējot atbilstošas vārsmas no 
Andreja Pumpura eposa, šo 
draņķīgo marmora gabalu ar 
uzrakstu neatgriezeniski – 
pļukt! – noslīcināja Daugavā.
 Jau pirms šīs diskusijas 
“Padomju Jaunatne” publicē-
ja vairākus lasītāju vēstuļu 
apkopojumus, pamatīgi kaiti-
not LKP Centrālās Komitejas 
Preses sektoru, ko jau tā bija 
sanervozējusi ieplānotā dis-
kusija. Es to varēju atļauties, 
jo pats pirms tam tajā sektorā 
biju strādājis. 
 20. februārī “Padomju 
Jau natne” publicēja divus 
lielus rakstus par šo konfe-
renci, ko vadīja jau piemi-
nētais Raimonds Ernšteins 
un toreizējais aspirants, bet 
tagadējais Aizsardzības mi-
nistrijas parlamentārais sek-
retārs Andrejs  Panteļējevs. 
Ulda Brieža foto rāda, ka visa 
Universitātes Lielā aula un 
balkoni stāvgrūdām pilna, 
un daudzi telpā neiekļuvušie 
nelaimīgi snaikstījās aiz plaši 
atvērtajām durvīm. 
 “Padomju Jaunatnē” šīs 
tēmas koordināciju uzņēmās 
Elita Veidemane. Tika publi-
cēti desmitiem rakstu ar spe-
ciālistu viedokļiem, lasītāju 
emocijas, avīzē šai tēmai tika 
veltītas veselas lappuses, kas 

savukārt iedarbināja visādas 
apspriedes visdažādākajās 
republikas un galvaspilsētas 
institūcijās. 
 Neslēpsim, ka galvenā pa-
matdoma bija cīnīšanās pret 
migrāciju – metro būvēšanai 
tiktu ievesti desmitiem tūk-
stošiem viesstrādnieku, kuru 
izmitināšanai pat tika plāno-
tas daudzas dzīvojamās mā-
jas. Bet mēs, latvieši, savā 
Latvijā vairs bijām tikai 52%. 
Mums draudēja autonomās 
republikas statuss. Tajā cīni-
ņā iesaistījās arī citas avīzes, 
žurnāli, Latvijas Radio un 
Televīzija. Tā bija nopietna 
visas tautas kustība. Es pats 
visu 1988. gada pavasari un 
vasaru ik pārdienu biju Latvi-
jas televīzijas tiešraidēs, kur 
runāju gan par Latvijas prob-
lēmām, gan nākamo Latvijas 
Tautas fronti, gan cīkstoties 
ar vēlākajiem interfrontie-
šiem.
 Ja kādu šie raksti intere-
sē, tas internetā var ieiet  
www.barikadopedija.lv un sa-
meklēt tēmu “Metro”. 
 Un, kad man tagad jādzird 
raidījumos vai jālasa rakstos, 
ka, vienīgi pateicoties VAK 
mītiņam Arkādijā, tika aptu-
rēts metro projekts, man acu 
priekšā nostājas jau pieminē-
tās indiešu pasakas varoņi. 
Ne jau VAK kāda vaina, bet 
gan rakstu un raidījumu auto-
riem, kas ir kūtri patieso no-
rišu pētītāji, vai arī – un tā tas 
bieži notiek savtīgu interešu 
dēļ – vēstures sagrozītāji. 
 Kad es pabeigšu rakstīt 
“Manu mīļo Līgatni”, rakstīšu 
“Manu mīļo Latviju”. Un tad 
varēšu uzrakstīt patiesību, 
jo esmu līdzdarbojies visās 
Latvijas neatkarībai būtiska-
jās norisēs, sākot no Čatok- 
vas konferences 1985. gada 
15. septembrī Jūrmalā līdz 
1991. gada 6. septembrim 
Maskavā, kad PSRS Valsts 
Padome atzina Latvijas neat-
karību. 
 Bet tagad nu gan man ar 
skubu jāgriežas pie Ivara 
Kupča grāmatas “Laiks un 
Ļaudis”. 
 Respektējot autora stingri 
ievēroto hronoloģijas princi-
pu, atgriezīsimies astoņdes-
mito gadu sākumā, kas prātā 
palicis kā politiski drūms pe-
riods. 
 Bet vispirms gan pārlūko-
sim, ko tad dara mūsu tik bie-
ži pieminētā Norīšu ģimene! 
[487. lpp.]

 	 Jaunie	 studē	 un	 piepel-
nās.	 Andris	 Norītis	 mācās	
Mākslas	 akadēmijā,	 un	 esmu	
viņu	iekārtojis	pie	Tāļa	Millera	
par	 mākslinieku	 noformētāju.	

nu gribētājus, kā arī tos kā-
rumniekus, kas tvīka pēc reti 
sastopamā sapņa – desas vai 
cīsiņiem. Tie nabadziņi veika-
lam nemaz nevarēja piekļūt. 
 Rīgā vistrakāk klājās Pro-
letāriešu rajona darbaļaudīm. 
Miliči darba laikā trenkāja 
visus darbaspējīgos pa tolaik 
modernāko veikalu “Minska”. 
Daži neapzinīgie elementi 
bija izlavījušies no darba, lai 
paskatītos, vai gastronomā 
“kaut kas nav izmests”. Bet 
vislielākie uzbrukumi tika 
rīkoti necilai šņabja bodītei 
pretī Mēbeļu namam. Dau-
dzus gadus uz deviņstāvī-
gā ugunsmūra bija karājies 
Brežņeva portrets, tāpēc 
krievu cilvēki minēto veikali-
ņu iesauca mīlīgā vārdā – “U 
Brežņeva” (“Pie Brežņeva” – 
krievu val.). Vēlāk tā iesauca 
visu šo apkaimi. Tāpat vienu 
citu tuvumā esošu pārtikas 
veikalu tauta īpatnējās ar-
hitektūras dēļ nosauca par 
Mauzoleju, kas arī bija šņab-
ja apkarotāju redzeslokā. 
Gadījās, ka miliči pārcentībā 
bija saarestējuši par daudz 
no darba brīvsolī izskrējušos. 
Nebija spēka tik daudz proto-
kolu sarakstīt. Smieklīgi, bet 
tad tiem liekajiem ļāva mukt.
 Padomju tauta traģikomis-
kā nopietnībā pārcieta Kon-
stantīna Čerņenko laikus, bet 
tad pie varas nāca jaunais un 
enerģiskais Mihails Gorba-
čovs, kura vectēvs arī bijis 
Gulagā. Ivars Kupčs šiem pe-
restroikas notikumiem savā 
grāmatā veltījis divas noda-
ļas – “Uz pārbūves viļņa” un  
“Uz barikādēm”. [499. lpp.]

	 Sākumā	Gorbačova	darbības	
vēl	 neko	 nevēstīja.	 Tāds	 pats	
Andropova	 politikas	 turpinā-
tājs	 –	 PSRS	Ministru	Padomes	
lēmums	 par	 žūpības	 un	 alko-
holisma	 stingru	 apkarošanu!	
Krimā,	 Gruzijā,	 Moldāvijā	 un	
Abhāzijā	sākās	drastiska	vīno-
gu	plantāciju	 iznīcināšana.	Kā	
var	 vienkārši	 iznīcināt	 vīnogu	
plantācijas,	ko	vīna	ražotāji	ie-
kopuši	gadu	desmitiem?	(Tikai	
vēlāk	kļuva	zināms,	ka	Gorba-
čovs	tam	pretojies,	bet	politbi-
rojā	joprojām	dominējusi	reak-
cionārā	Ļigačova	grupa.)	
	 1986.	 gada	 26.	 aprīlī	 noti-
kusi	 avārija	 Černobiļas	 atom-
reaktorā.	 No	 radio	 ziņojuma	
var	saprast,	ka	nekas	nopietns	
nav	noticis	un	radiācijas	bries-
mas	jau	tūlīt	novērstas.	Tomēr	
no	 ārzemju	 informācijas	 avo-
tiem	pamazām	atklājās	Černo-
biļas	katastrofas	patiesā	aina.	
Radiācijas	mākoņi	 jau	 šķērso-
juši	 visu	 Eiropu...	 Noskaidro-
jās,	ka,	nenovērtējot	situāciju,	
tūkstošiem	 cilvēku	 zaudējuši	
un	 zaudē	 dzīvību.	 Šie	 kārtē-
jie	 padomju	 meli	 arī	 sagrāva	
tautas	 uzticību	 Gorbačovam.	
Cilvēka	 vērtība!	 Kārtējo	 reizi	
pārliecinājāmies,	 ka	 padom-
ju	varai	cilvēka	dzīvība	nekad	
nav	bijusi	prioritāte	un	tā	ir	arī	
šoreiz!
	 Sapratām,	 ka	 nekas	 nav	
mainījies.	 Visu	 pastāvēšanas	
laiku	 PSRS	 politika	 ir	 balstīju-
sies	 tikai	 uz	 meliem.	 Tie	 pie	
mums	parasti	ir	tik	visaptvero-
ši,	 ka	 normāls,	 demokrātiskā	
valstī	 dzīvojošs	 un	 demokrā-
tiski	 domājošs	 cilvēks	 vien-

kārši	nespēj	nenoticēt. Tracina	
fakts,	 ka	 šādi	 meli	 vienmēr	
attaisnojušies.	 Ja	 cilvēks	 tic,	
attaisnojušies	pat	dubultā.	Nu	
kārtējie	meli,	bet	Černobiļā	ra-
diācija	noplūdusi,	un	patiesību	
vairs	nenoslēpsi.

 Kad notika avārija Čer-
nobiļas atomreaktorā, es 
jau strādāju par laikraksta 
“Cīņa” redaktora vietnieku. 
Tieši tobrīd pie mums vieso-
jās rietumu žurnālistu grupa, 
kas visi kā viens interesējās 
par notikumiem Černobiļā. 
Redaktors Jānis Britāns, kas 
visu žurnālistu piemiņā pa-
licis kā godavīrs, viesiem iz-
skaidroja: – Mēs zinām tikai 
to, ko stāsta Maskavas radio. 
Bet Maskavas radio neko ne-
stāsta.
 Vēl pēc dažiem gadiem, 
kad žurnālistu grupā biju 
Zviedrijā, man bija iespēja ap-
meklēt vienu no viņu priekš-
zīmīgajām atomelektrostaci-
jām. Un tur mums parādīja 
to liktenīgo pārbaudes sten-
du, kur tika konstatēts, ka 
vienam strādniekam, kas uz 
darbu braucis ar velosipēdu, 
mugurpuse kļuvusi radioaktī-
va. Tūdaļ pat tika izsludināta 
trauksme. Saskrējušo zināt-
nieku bara neizpratne bijusi 
vispārīga. Tolaik vēl interneta 
nebija, un saziņas kanāli bija 
stipri vecmodīgi. PSRS radio 
un televīzija par lielo nelaimi 
tikpat kā neko nestāstīja. Bet 
patiesība tomēr nāca gaismā, 
pasaule uzzināja Černobi-
ļas vārdu. Zviedru zinātnieki 
piespieda Maskavu runāt pa-
tiesību. Kad vēl pēc dažiem 
gadiem, pārlidojot Ukrainu, 
pilots mudināja no augšas pa-
skatīties uz Černobiļas atom-
elektrostacijas vraku, man, 
nudien, sametās tā šķērmi ap 
dūšu. 
 Un tepat jau nākamā Iva-
ra Kupča piezīme par Baltijai 
būtisku notikumu. [499. lpp.]

	 Tomēr	 jaunais,	 enerģiskais	
vadonis	 rietumos	 iepaticies.	
Par	 izpratni	 un	 kara	 eskalā-
cijas	 iespējamo	 ierobežoša-
nu	 viņa	 darbību	 uzteica	 gan	
ASV	 prezidents	 Kārters,	 gan	
Lielbritānijas	 premjerministre	
Tečere.	 Tomēr	 cilvēka	 pamat-
tiesības	 Padomju	 Savienībā	 ir	
ierobežotas.	 Ja	 tā	 nav,	 kāpēc	
cilvēki	bēg	no	šīs	brīvās	un	lai-
mīgās	zemes?
	 Cilvēka	 pamattiesības?	 Te	
Gorbačova	 rīcība	 kļuva	 dro-
šāka.	 Lai	 pierādītu	 pretējo,	 
1986.	gada	septembrī	Jūrmalā	
notika	 Čatokvas	 konference	 –	
PSRS	un	ASV.	Tikās	ģenerāļi	un	
dažādu	 sabiedrisko	 organizā-
ciju	pārstāvji	no	abām	valstīm.	
Sarunas	 pārsteidzoši	 atklā-
tas.	 Pārmetumi	 gan	 vieniem,	
gan	 otriem.	 Pēc	 tam	 šie	 paši	
sabiedriskie	 un	 mākslas	 dar-
binieki	no	Latvijas	devās	atbil-
des	vizītē	uz	ASV.	Vai	 tad	pie	
mums	tik	ļoti	ierobežo	brīvību	
un	 pamattiesības?	 Redziet,	
mēs	 braucam	 viens	 pie	 otra	
un	runājam	atklāti.

 Nu, lūk, šī Čatokvas kon-
ference Jūrmalā arī kļuva par 
nozīmīgu notikumu, ar ko fak-
tiski sākās Latvijas Trešā at-
moda. 

 Tāda atklātība un visatļau-
tība Padomju Latvijā nekad 
nebija redzēta. Radio, televī-
zijas un laikrakstu žurnālisti 
jutās kā no ķēdes norāvušies 
jauni kumeļi – viņi rakstīja un 
rādīja to, par ko agrāk pat 
sapņot nevarēja. 
 Bet no savas puses varu 
būt lepns, ka man bija iespē-
ja īstenot savu ideju – izdot 
Jūrmalas konferences mate-
riālus grāmatā. Tā nāca kla-
jā 60 tūkstošus eksemplāru 
lielā tirāžā ļoti zīmīgā datu-
mā – 1987. gada 21. augustā. 
Tikai divas dienas pirms lielā 
notikuma, kad “Helsinki-86” 
devās nolikt ziedus pie Brī-
vības pieminekļa. Par šo visu 
man milzumdaudz ko stāstīt, 
bet tas jāatliek citai reizei. 
 Bet vienu gan iegaumē- 
jiet – “Jūrmalas dialogi” bija 
pirmā Trešās atmodas grāma-
ta Latvijā. 
 Ir lieliski, ka Ivars Kupčs 
grāmatā par grandioziem un 
būtiskiem notikumiem ir mā-
cējis pateikt ļoti koncentrētā 
formā. [500. lpp.]

		 1986.	 gada	 11.	 un	 12.	 ok-
tobrī	 Reikjavikā	 notiek	 divu	
valstu	 vadītāju	 –	 Reigana	 un	
Gorbačova	–	tikšanās.	ASV	un	
PSRS!	 Ir	 jau	 taisnība,	 ka	 līdz	
šim	 divu	 lielvalstu	 sacensība	
bruņošanās	 jomā	 dzen	 pos-
tā	 abus.	 Vai	 tiešām	 „aukstā	
kara”	 ledus	sāks	kust?	Televī-
zijā	cītīgi	 sekojam	abu	valsts-
vīru	 draudzīgajai	 sarunai.	 To	
pārraidīja	visai	pasaulei.	Grūti	
teikt,	ko	toreiz	abi	vadītāji	ru-
nāja	neoficiālās	tikšanās	reizē,	
bet	pēc	oficiālās	Gorbačovs	no	
Reigana	 atvadījās	 stipri	 vien	
domīgs.	
		 Vēsturē	 Čatokvas	 konfe-
rence	 un	 sarunas	 Reikjavikā	
tad	arī	ir	uzskatāmas	par	auk-
stā	kara	 lūzuma	un	visu	turp-
māko	mūsu	politisko	pārmaiņu	
sākumpunktu.	Vispirms	 jau	 tā	
paša	 gada	 nogalē	 no	 mājas	
aresta	 tika	 atbrīvots	 ūdeņra-
ža	 bumbas	 autors	 disidents	
akadēmiķis	Andrejs	Saharovs.	
Pārsteidza	arī	nākamās	darbī-
bas.	Gorbačovs	atzina,	ka	karš	
Afganistānā	 bijusi	 kļūda,	 un	
tur	 karadarbība	 nekavējoties	
jāizbeidz.

 Lielvalstī sāka grandi-
ozas pārmaiņas domāšanā.  
[500. lpp.]

		 Masu	 mediji	 paziņoja,	
ka	 valstī	 sākusies	 „perestroi-
ka”	 (“pārbūve”– krievu val.)	
un	 pasludināta	 „glasnostj”	
(“atklātība” – krievu val.).	 Ik-
vienam	 un	 visai	 tautai	 jāpie-
dalās	 šajā	 procesā!	 Beidzot	
runāsim	 atklāti!	 Panākumi	
gaidāmi	 tikai	 tad,	 ja	 neklusē-
sim,	 bet	 drosmīgi	 skatīsimies	
patiesībai	 acīs.	 „Glastnostj”	
un	 „perestroika”!	 Un	 jaunais	
ģenerālsekretārs	 stingri	 uz-
svēra,	ka	lēmums	par	pārbūvi	
ir	 neatgriezenisks	 –	 „proces	
pošol!”	 (“process ir sācies”– 
krievu val.).	 Tas	 tika	 runāts	
ne	 tikai	 no	 tribīnes	 Maskavā,	
bet	 arī	 tiekoties	 ar	 cilvēkiem	
lielākajās	 rūpniecības	pilsētās	
visā	Padomju	Savienībā.	Visur	
jauno	 vadoni	 tauta	 sagaidīja	
ar	 ovācijām	 un	 sveicieniem.	
Visur,	tikai	ne	pašā	Kremlī.

 Arī Latvijā notiek ievērības 
cienīgi notikumi. [502. lpp.]

		 Saimniekosim	 paši.	 Gor-
bačova	 propagandētā	 at-
klātība	 iedarbojās.	 Visus	 ie-
dvesmojis	 Daiņa	 Īvāna	 raksts	
„Literatūrā	 un	 Mākslā”.	 Kam	
mums	 vajadzīgs	 plānotā	 HES	
pie	 Daugavpils?	 Staburags	
jau	 applūdināts,	 nu	 applūdīs	
vēl	 lielākas	 platības.	 Un	 kam	
mums	 tāda	 industrializācija?	
Atkal	 sabrauks	 krievi.	 Raksts	
sabiedrībā	izraisīja	plašu	rezo-
nansi.	Vides	aizsardzība	un	za-
ļie,	 to	atbalstītāju	pulks	kļuva	
arvien	plašāks.	
		 Kam	 mums	 Rīgā	 metro?	
Darbi	praktiski	jau	iesākti.	Vai	
pilsētu	 paplašināsim	 ar	 vies-
strādniekiem?	 Sabiedrības	
spiediena	 rezultātā	 A.	 Rubiks	
spiests	 atteikties	 no	 metro	
būves.	Sākumā	ar	šādām	eko-
nomiskām	aktivitātēm	Gorba-
čovs	ir	apmierināts.	Lūk,	tauta	
pati	 spriež	 un	 zina,	 ko	 vēlas.	
Lūk,	aktivitātes,	un	baltieši	iet	
pārbūves	 priekšgalā;	 „glast-
nostj”	ir	un	„process	pošol”.	
		 Dalītas	 domas	 sabiedrībā	
izraisīja	 jauniešu	 visatļautība	
un	 „tusiņš”	 Ogrē.	 Mājupceļā	
uz	 Rīgu	 viņi	 pamatīgi	 izde-
molējuši	 elektrovilciena	 va-
gonus.	 Vieni	 to	 nosoda.	 Bet	
citi?	 Šķiet,	 ka	 tas	 tomēr	 bijis	
protests	visām	līdzšinējām	ne-
jēdzībām	–	gan	tukšajiem	vei-
kalu	 plauktiem,	 gan	 bezjēdzī-
gajam	karam	Afganistānā,	gan	
Černobiļas	 avārijai.	 No	 šiem	
karstajiem	 pun	ktiem	 latvieši	
mājās	 atgriezās	 fiziski	 un	 ga-
rīgi	 sakropļoti.	Meli	un	vēlreiz	
meli!	Te	pirmoreiz	sevi	piesaka	
jaunais	drosmīgais	režisors	Ju-
ris	Podnieks,	par	 šo	gadījumu	
veidojot	 dokumentālu	 filmu	
„Vai	 viegli	 būt	 jaunam?”	 Ja	
atklātība,	 jaunieši	 to	 arī	 iztei-
kuši.	

 Man pašam tas ir ārkārtī-
gi interesanti, jo es katrā no 
šiem notiku=miem lielākā vai 
mazākā mērā biju iejaukts. 
Bija daudzas tādas lietas, 
kur mans viedoklis bija no-
teicošais. Ar katru no izšķi-
rošajiem personāžiem Latvijā 
biju pazīstams personīgi, un 
gandrīz it visur jutos kā zivs  
ūdenī. 
 Lasām grāmatu tālāk. 
[503. lpp.] 

		 1987.	 gada	 februārī	 Rīgā	
ierodas	Gorbačovs.	Izsakot	at-
balstu	„perestroikas”	aktivitā-
tēm	Baltijā,	viņš	apmeklē	kol-
hozu	„Ādaži”.	Tiek	cildināts	tā	
priekšsēdētājs	 Alberts	 Kauls.	
Lūk,	 īsts	 saimnieks!	 Lieliski	
kopts	 ganāmpulks	 „Briljan-
tos”,	 kolhozniekiem	 uzceltas	
dzīvojamās	 mājas,	 bērnu-
dārzs,	 skola,	 kultūras	 nams,	
savi	pašdarbības	pulciņi.	
		 Tā	 vajadzētu	 saimnie-
kot	 visiem!	 Ģenerālsekretāra	
brauciens	 uz	 Ādažiem	 nepa-
liek	 bez	 sekām.	 Saimniecības	
pieredze	 ir	 vērā	 ņemama	 un	
labs	piemērs	visas	valsts	lauk-
saimniecības	 turpmākajai	 at-
tīstībai.	Gorbačovs	jau	izteicis	
Kaulam	 priekšlikumu	 kļūt	 par	
PSRS	 lauksaimniecības	minis-
tru.

Turpinājums sekos

Taču	 jaunajam	 māksliniekam	
nav	 darbnīcas.	 Nolēmām	 to	
iekārtot	 vēl	 neizremontētajā	
koka	 graustā	 Jēkabpils	 ielā.	
Andrim	 tas	 šķiet	 pat	 eksotis-
ki.	 Telpu	 daudz,	 kur	 vēl	 ērtāk	
darboties	 ar	 plakātiem!	 Strā-
dāts	 tiek	 arī	 pa	 naktīm.	 Un,	
kā	ziņoja	sardze,	Jēkabpils	ielā	
māksliniekam	 tik	 liels	 darba	
apjoms,	 ka	 viens	 vairs	 netie-
kot	 galā.	 Sākumā	 palīdzējusi	
kāda	meitene,	bet	tad	pievie-
nojies	arī	kāds	mākslinieku	pā-
ris.	Gluži	klusumā	jau	nu	darbs	
naktīs	nenotiekot.	Nē,	preten-
ziju	nekādu.	Jaunieši	solīdi,	un	
sardzei	arī	drošāk!	Tikai	vēlāk	
noskaidrojās	 arī	 jauniešu	 sa-
stāvs.	 Tie	 Liāna,	 bet	 „māksli-
nieku	pāris”	–	mans	dēls	Valdis	
un	 Māra.	 Visi	 studenti.	 Valdis	
mācījās	 Fizkultūras	 institūtā,	
bet	mana	nākamā	vedekla	Rī-
gas	Medicīnas	institūtā.	Māra!	
Vecāki	meitu	sauca	par	Mārīti.	
Arī	mums	šķita,	ka	tā	skan	mī-
ļāk.	
	 80.	gadu	pirmā	puse	ir	mūsu	
bērnu	 ģimeņu	 veidošanas	 sā-
kums.	Šai	paaudzei	tā	jau	kļu-
vusi	mode,	 precējās	 agri,	 pat	
nepabeidzot	 studijas.	 Jaunie	
vienmēr	 par	 krietnu	 ģimenes	
paraugu	uzskatīja	brāli	Jāni	un	
Birutu.	Tā	mūsu	dzimtā	jauna-
jiem	abi	arī	kļuva	par	standar-
ta	vedējiem.	
	 1982.	 gadā,	 jau	 liekot	 roku	
uz	 restaurētās	 dzimtas	 relik-
vijas	 –	 Jūlija	 zobena,	 jaunieši	
viens	 otram	 zvēr	 mūžīgu	 mī-
lestību.	Tie	 ir	Andris	un	Liāna	
Norīši,	 tad	 Valdis	 un	 Māra	
Kupči.	 Vēlāk	 sekoja	Dainis	 un	
Inta	Norīši	un	Juris	un	Ilze	Sīvi-
ņi.	
	 Ar	 smeldzi	 sirdī	 jāatceras,	
ka	 pats	 zobena	 nēsātājs	 gan	
precējies	 nebija,	 taču	 mums	
šķita,	 ka	 mūžīgas	 mīlestības	
apliecinātājs	gan!

 Un tagad no pārlaimīga-
jiem jauniešiem pārcelsimies 

pavisam citā sfērā – pie bi-
jušās superlielvalsts pašas 
visvisvisvisaugstākās augšas. 
Pie paša Brežņeva [487. lpp.]

	 Mūsu	 vadonis,	 nu	 jau	 četr-
kārtējais	 Sociālistiskā	 Darba	
varonis,	 Leonīds	 Brežņevs	
lepns!	 Jau	 sen	 visai	 dīvaini	
skatīties,	 kā	 valdības	 pirmā	
persona,	 nokāries	 ar	 visiem	
iespējamiem	 padomju	 orde-
ņiem	un	medaļām,	vairāku	po-
litbiroja	 locekļu	 balstīts,	 Sar-
kanajā	 laukumā	 vēl	mēģināja	
uzrunāt	 tautu.	 Pēdējos	 gados	
PSRS	ģenerālsekretārs	pasau-
les	ekrānos	 izskatījās	gaužām	
nevarīgs	 un	 spēja	 tikai	 kaut	
ko	šļupstēt.	Kāds	 līderis,	 tāda	
valsts!	
	 Tā	 arī	 neviens	 neraudāja,	
kad	1982.	gada	novembrī	va-
donis	 miris.	 Un	 kam	 nu	 vairs	
viņš?	 Visi	 pat	 uzjautrinājās,	
kad	 sagurušo,	 76	gadus	 veco	
Brežņevu	 domubiedri	 un	 līdz-
skrējēji	visas	valsts	televīzijas	
skatītāju	priekšā	ar	skaļu	būk-
šķi	iemeta	kapā	Sarkanajā	lau-
kumā	pie	Kremļa	sienas.	Diez	
vai	 pat	 vāks	 nenokrita,	 kad	
aizgājējam	jau	bēra	smiltis.	
	 Kas	 būs	 nākamais	 vadonis?	
Politbirojā	 jau	 uzradušās	 jau-
nas	sejas.	Starp	 tiem	arī	Gor-
bačovs.	Tomēr	par	komunistis-
kās	 partijas	 ģenerālsekretāru	
kļūst	 68	 gadus	 vecais	 čekists	
Jurijs	Andropovs.	Vecā	kliķe	tu-
ras.	
	 Sākās	 slavenie	 Andropo-
va	 laiki.	 Būdams	 pieredzē-
jis	 vadītājs,	 viņš	 visās	 valsts	
ekonomiskajās	 vainās	 un	 ne-
būšanās	 saskatīja	 tikai	 pār-
mērību	 alkohola	 lietošanā	 un	
disciplīnas	trūkumu.	Vai	vispār	
Krievijā	 kādreiz	 bijis	 cars	 vai	
valdnieks,	 kurš	 spējis	 krievu	
mužiku	 atturēt	 no	 „graņo-
nij	 stakan”?	Nu	 spēs!	 Cīņa	 ar	
vējdzirnavām!	 Tomēr	 drošīb-
nieks	 Andropovs	 uzsāka	 cīņu	
pret	 žūpošanu	 darbavietās.	

Pat	 nelielos	 sarīkojumos	 un	
pirtīs	 alkoholu	 lietot	 nedrīk-
stēja.	 Visiem	 jāstrādā!	 Dienā	
kinoteātros	 organizēja	 reidus	
un	pārbaudīja	cilvēkus,	kāpēc	
viņi	 darba	 laikā	 skatās	 kino.	
Vadītāji	pat	zaudēja	amatu,	ja	
kolektīvs	 šos	 stingros	 norādī-
jumus	strikti	nepildīja.	Šī	galē-
jība	 radīja	 kuriozus,	bet	 tautā	
dzima	kārtējās	anekdotes.

 Šī nu atkal ir tā vieta, kur 
Ivars Kupčs jāslavē ļoti cītīgi. 
Presē un internetā grotesko 
pretalkohola kampaņu sais-
ta tikai un vienīgi ar Mihaila 
Gorbačova vārdu, jo atbilsto-
šais PSKP CK lēmums tika 
pieņemts divus mēnešus pēc 
M. Gorbačova ievēlēšanas 
par PSKP CK ģenerālsekre-
tāru.
 Taču patiesības vārdā jā-
atzīst, ka īstā pretdzeršanas 
trakošana sākās jau Jurija 
Andropova varas dienās – no 
1982. gada beigām. Par lai-
mi bijušais čekists tā milzīgi 
augstā amata priekus varēja 
baudīt nepilnus piecpadsmit 
mēnešus. Klīda neapstiprinā-
tas tenkas, ka pats Andropovs 
sirgstot ar aknu cirozi smagā 
formā un tāpēc viņam tās mil-
zīgi nesavaldāmās dusmas uz 
alkoholu un visiem kaut kā-
diem tur pļēguriem. 
 PSRS vēsturē pavisam bija 
piecas pretalkohola kampa-
ņas. Un, kaut arī iepriekšējās 
četras bija mirušas dabīgā 
nāvē, katra nākamā tika sāk-
ta ar milzīgu patosu un entu-
ziasmu.
 Līgatnē šī cīņa izpaudās kā 
bezgalgarās rindas jau tā tuk-
šajos veikalos. Grādīgos drīk-
stēja pārdot tikai ierobežotos 
laika sprīžos, un ugunīgās 
dziras pirktgribētāji tajos pul-
cējās labu laiku iepriekš tādā 
apzinīgumā, it kā viņi būtu 
atnākuši uz obligātu mītiņu. 
Tādā veidā viņi ieveda dziļā 
izmisumā maizes un makaro-

2016. gada 11. jūnijā. Atvadoties no Valdas Norītes. No kreisās: Ivars Kupčs, 
Andrejs Cīrulis, Jānis Gulbis.

Grāmatas “Jūrmalas dialogi” 
vāks.

Leonīda Brežņeva portrets.

http://www.barikadopedija.lv/


6 2016. gada SEPTEMBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Radošā darbnīca kopā ar audzinātāju Antru Strazdiņu. Foto Daina Klints.

Papīra izgatavošana papīra plastikas pulciņā. 
Foto Daina Klints.

 Līgatnes novada Dienas un 
interešu centri ir vieta, kur 
droši un aktīvi pavadīt brīvo 
laiku pēc skolas. Te sagaida 
audzinātāji, kas aprunājas, 
palīdz, atbalsta, izklaidē. Te 
var piedalīties pulciņu nodar-
bībās, apgūstot iemaņas pa-
pīra plastikā, zāģējot, slīpējot 
un pagatavojot kaut ko node-
rīgu kokapstrādes pulciņā, 
izmēģinot darboties ar visda-
žādākajiem materiāliem ra-
došo darbu pulciņā, mācoties 
gleznošanas pamatus, kopā ar 

vecākiem piedaloties folkloras 
nodarbībās.
 Jaunais darba cēliens mums 
enerģijas un ieceru pilns. Ir 
noticis BRĪNUMS! Ar pašval-
dības idejisku un finansiālu 
atbalstu - ilgi gaidīts un ce-
rēts brīnums. Drīzumā Augš-
līgatnē atvērsies Dienas un 
interešu centrs kultūras nama 
1. stāvā, Nītaures ielā 6. Pla-
šas, gaišas, skaisti izremontē-
tas telpas, kur darboties, pul-
cēties, piepildīti pavadīt brīvo 
laiku gan bērniem, gan sko-

lēniem, gan pieaugušajiem. 
Šeit arī kamerzāle nelieliem 
koncertiem, semināriem, pub-
liskiem pasākumiem. 
 Jaunās, gaišās telpas pie-
pildīsim ar gaišām domām, 
emocijām, atvērtām sirdīm, 
čaklām rokām, radošu garu 
gaidīts ikviens! 
 Dienas un interešu centrs 
jau pazīstams kā vieta, kur 
pulcējas visdažādāko vecumu 
pārstāvji, jo notiek adīšanas 
klubiņi, kur iegūt jaunas pras-
mes un idejas saviem rokdar-

biem, šeit pulcējas jaunās mā-
miņas ar savām visdažādāko 
vecumu atvasītēm Māmiņu 
klubā, mākslas mīļotāji var 
relaksēties pēc stresa pilnās 
ikdienas gleznošanas studijā, 
mērķtiecīgi un apņēmīgi cilvē-
ki var apgūt vai uzlabot savas 
svešvalodu zināšanas vācu va-
lodas kursos.
 Te uzskaitītas pastāvīgās 

nodarbības. Bet katru mēnesi 
notiek arī pasākumi ar pieai-
cinātiem meistariem vai lek-
toriem. Sekojam informācijai 
afišās, Līgatnes mājaslapā!
 Lai mums visiem kopā izdo-
das radošs, aktīvs un piesāti-
nāts jaunais mācību gads!

Daina Klints,
Dienas un interešu centra 

vadītāja 

Dienas un interešu centram jaunas 
telpas Augšlīgatnes kultūras namā

 27. augustā kā jau katru 
gadu noritēja Līgatnes nova-

da sporta svētki. Salīdzinot 
ar pagājušo gadu, papildus 

Basketbola turnīra laureāti.

Jauniešu futbola turnīra laureāti.

Līgatnes 
sporta svētki 
aizvadīti godam!

aizvadīts arī basketbola tur-
nīrs. Šogad kupls skaits bija 
visos turnīros: futbola sacen-
sībās 12 komandas, volejbolā -  
16 komandas un ielu bas-
ketbolā - 12 komandas. Bija 
iespēja arī piedalīties visda-
žādākajās individuālajās sta-

fetēs un spēļu elementos. Uz 
atklāšanu bija ieradušies ra-
diovadāmo mašīnu meistari, 
kas parādīja savu varējumu. 
Jāpiebilst, ka šogad Sporta 
centrā un ap to šie vīri veidos 
trasi, lai ikviens varētu no-
darboties ar šo vaļasprieku. 

Paldies visiem, kas atbalstīja 
Sporta svētkus! Sekojiet līdzi 
Līgatnes sporta dzīvei un ne-
sēdiet mājās! Uzvar tas, kas 
kustas!

Viesturs Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Sporta centra ziņas



72016. gada SEPTEMBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Uguns nakts Vienkoču parkā. Foto Rihards Vidzickis.

Vasaras skola Vienkoču parkā. Foto Inga Zotova.

“Baltic Open 2016” uzvarētāji.

 Studentu vasaras skolu rī-
koja RTU Starptautisko attie-
cību departaments sadarbībā 
ar RTU Materiālzinātņu un 
Lietišķās ķīmijas fakultātes 
Dizaina tehnoloģiju institūtu. 
Starptautiskā vasaras skola 
„Ceļojums ārpus tradicionālās 
koka amatniecības un māks-
las” jeb „A Journey Beyond 
the Traditional Wooden Craft 
and Art” norisinājās no 21. līdz  
28. augustam. Tajā piedalījās 
jaunieši no 6 valstīm: Austri-
jas, Francijas, Grieķijas, Ķīnas, 
Tunisijas un Latvijas. Pirmajās 
dienās studenti darbojās Rīgā 
RTU darbnīcā Ķīpsalā, bet at-
likušās dienas Vienkoču par-
kā, Kokamatniecības muzejā 
un pie muzeja ēkas. Vienkoču 
parkā meistara Riharda Vi-
dzicka vadībā studentiem bija 
iespēja iepazīt dažādus kok-
amatniecības rokas instrumen-

tus un izmēģināt tos darbībā, 
izgatavojot dažādus vienkoču 
priekšmetus – traukus, siles, 
renes un elku stabus. Vakaros 
studenti iepazina Līgatnes pa-
pīrfabrikas ciemata vēsturi un 
papīra liešanu, kā arī Cēsu vec-
pilsētu. Lai arī visi dalībnieki 
studē inženierzinātnes, tomēr 
tieša saistība ar koku bija vien 
dažiem. Vasaras skolas noslē-
gumā dalībnieki atzina, ka šī ir 
bijusi ļoti vērtīga nedēļa, kuras 
laikā gūta dziļāka izpratne par 
kokapstrādi, Latvijas identitāti 
un etnogrāfijas elementiem, 
kā arī iepazīti jauni draugi ar 
līdzīgām interesēm. Lai gan 
darbs kokapstrādē bijis fiziski 
grūtāks, nekā sākotnēji do-
mājuši, dalībnieki ir gandarīti 
par iegūtajām zināšanām un 
pašu rokām izveidotajiem koka 
priekšmetiem.

Rihards Vidzickis

beidzamo uguns čūsku. Lāpu 
gājiena noslēgumā būs uguns 
žonglieru šovs un ugunsku-
ra iedegšana. Ierodoties uz 
Uguns nakti, vēlams līdzi pa-
ņemt lāpu, lai varētu piedalī-
ties lāpu gājienā. Līgatniešu 
karšu īpašniekiem būs atlaide 
ieejas maksai. 
 Par apmeklētāju vēdera 
labsajūtu parūpēsies „Lustī-
gie meistari”, Valmiermuižas 

virtuve, Restorāns 3, Ilze Val-
ge ar malkas krāsnī ceptām 
picām, „3 kūkas” un Līgatnes 
vīna darītava.
 Jaunākā un precīzākā infor-
mācija par Uguns nakts norisi 
atrodama Vienkoču parka mā-
jaslapā www.vienkoci.lv jau-
numu sadaļā, kur tā visu laiku 
tiks papildināta.

Rihards Vidzickis,
Vienkoču parka veidotājs

1. oktobrī notiks 
gadskārtējā Uguns nakts

Augusta beigās Vienkoču parkā norisinājās 
starptautiskā studentu vasaras skola

 Kā jau katru gadu ierasts, 
oktobra pirmajā sestdienā no 
plkst. 18.30 Vienkoču par-
kā notiks gadskārtējā Uguns 
nakts, kas ir gaismas un no-
skaņu vakars. Tā mērķis ir 
vienu īso rudens dienu pa-
darīt ilgāk gaišu, dot iespēju 
uzlādēt sevi ar sveču gaismu 
un siltumu ziemas tumšajam 
periodam, lai būtu vieglāk sa-
gaidīt pavasari. Uguns naktī 
darbosies dažādas amatnieku 
darbnīcas un citas aktivitātes, 
kur katram būs iespēja iesais-
tīties un līdzdarboties. Būs 
iespēja izdejoties senos latvju 
dančus un darboties senā dzī-
vesstila darbnīcā, vērot kalēja 
amata prasmi. Dzīvo masku 
darbnīcā tiks dota iespēja 
pārvērsties par meža spoku, 
bet Zāļu sievas namiņā notiks 
nākotnes izzināšana pēc rūnu 
zīmēm. Lāpu darbnīcā katrs 
varēs izgatavot savu lāpu. Va-
kara gaitā notiks vēl daudzas 
citas aktivitātes. Plkst. 18.30 
sāksies gaismu meža iedegša-
na, 21.00 - tradicionālais lāpu 
gājiens pa Vienkoču parka 
takām, veidojot šķietami ne-

Sporta centra ziņas

 3. un 4. septembrī Ratnie-
kos, SIG-LIG kroketa kluba 
laukumos norisinājās starp-
tautiskais turnīrs golfa kroke-
tā “Baltic Open”. Vislabākos 
rezultātus mačos uzrādīja Lat-
vijas sportisti: 1. vietā Nor-
munds Zelčāns (Ogres Kro-
keta klubs), 2.– Jānis Šteins 
(SIG-LIG kroketa klubs) un  
3. - Roberts Stafeckis no 
Ogres Kroketa kluba.
 Latvijas Kroketa federācija 
sadarbībā ar kroketa klubu 
SIG-LIG “Baltic Open” turnī-
ru organizēja jau piekto gadu. 
Tajā līdz šim piedalījušies 
Norvēģijas, Krievijas, Vācijas 
un Šveices kroketisti. Šogad 
turnīrs pulcēja Latvijā vēl ne-
bijušu dalībvalstu dažādību, 
piedaloties 16 sportistiem no 
6 valstīm: Latvijas, Spānijas, 
Čehijas, Zviedrijas, Horvāti-
jas un Krievijas. No viesiem 
vislabāk veicās Zviedrijas spē-
lētājam Joakimam Norbakam 

(Joackim Norback), kurš izcī-
nija 4. vietu. Savukārt pārējie 
divi Latvijas sportisti Andrejs 
Savinovs un Andris Usāns ie-
rindojās 5. un 7. vietā, 6. vietu 
atstājot čeham Janam Karlam. 
Vissliktāk šogad veicās kroke-
tistiem no Krievijas, kas re-
zultātu tabulā ieņēma pēdējās 
vietas.
 Turnīra dalībnieki N. Zel-
čāns, J. Šteins, A. Usāns un  
M. Lindbergs šī gada maijā 
Latviju pārstāvēja arī Pasau-
les čempionātā komandu spē-
ļu disciplīnā. Apspēlējot Vāci-
jas, Beļģijas un Skotijas valsts 
izlases, Latvijas komanda 
ierindojās 11. vietā pasaules 
komandu reitingā.

Sarmīte Usāne,
26407514 vai e-pasts 

sarmite.usane@gmail.com 
www.facebook.com/

kroketa.klubs
www.krokets.lv

Starptautiskajā 
kroketa turnīrā 
“Baltic Open” Latvijai 
viss goda pjedestāls

LĪGATNES NOVADA SPORTA CENTRS
Vadītājs	Viesturs	Dumpis	(t.	26403559),	darbdienās	14.00-22.00,	brīvdienās	10.00-18.00

diena laiks nodarbība maksa treneris kontakt-
tālrunis

Pirmdiena	un	
trešdiena

15.00-16.00 Florbols	(6	-	11	g.) Vec.	līdzf.	7,11	EUR Viesturs	Dumpis 26403559
16.00-18.00 Florbols	(12	-	15	g. Vec.	līdzf.	7,11	EUR Viesturs	Dumpis 26403559

Pirmdiena	un	
ceturtdiena

15.00-16.00 Volejbols	(6	-	11	g.) Vec.	līdzf.	7,11	EUR Sallija	Arhipova 26188081
16.00-18.00 Volejbols	(12	-	15	g.) Vec.	līdzf.	7,11	EUR Sallija	Arhipova 26188081
18.00-20.00 Volejbols	(15	g.	-) Vec.	līdzf.	7,11	EUR Sallija	Arhipova 26188081

Otrdiena	un	
piektdiena

Droša	velobraukšana	(5	-	8	g.) Vec.	līdzf.	10	EUR Artis	Žentiņš 26522720
Droša	velobraukšana	(9	-	12	g.) Vec.	līdzf.	10	EUR Artis	Žentiņš 26522720

Ceturtdiena 17.00- Makšķerēšana	(visiem	vecumiem) Bez	maksas Pēteris	Lideris 29251120
Trešdiena 17.00-18.00 Karatē	(3	-	8	g.) Tiks	precizēts Agnese	Auziņa

18.00-19.30 Karatē	(8	g.	-) Tiks	precizēts Agnese	Auziņa
Otrdiena	un	
piektdiena

15.00-18.00 Peldēšana	(1.	-	6.	klase) Vec.	līdzf.	25	EUR Tiks	precizēts

* Florbola, volejbola treniņu nodarbībām nodrošināts transports
* Informācijai tel. 26403559 (Viesturs Dumpis)

http://www.vienkoci.lv
mailto:sarmite.usane@gmail.com
http://www.facebook.com/kroketa.klubs
http://www.facebook.com/kroketa.klubs
http://www.krokets.lv/
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2016. gada 19. oktobrī.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Kā pīlādža pumpuram atplaukt man saulē,
Lai sajustu dienu un vadītu laimē.
Kā dzeltenam tauriņam aizsteigties vējā 
Un nejautāt, kāpēc tev sirds šodien smejas,
Un nejautāt, kāpēc tu mīli...

Augustā Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļā 
jāvārdu teikuši desmit pāri:

Edgars un Līga
Vladimirs un Margarita

ŽansMarī Fransuā un Ieva
Edgars un Indra
Jānis un Solvita
Otto un Krista

Dmitrijs un Inese
Nikolajs un Inga

Ritvars un Kristīne
Oskars un Laine
un viens pāris

“Ķempju” evaņģēliski luteriskajā draudzē 
Andris un Dārta

Sveicam jaunās ģimenes!

Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,
Kur gājputni rudeņos sauks!
Atstājiet mani šai pusē,
Kur zvaigznes augustā krīt!
Kur iešalko vēji un klusē,
Kad mēness aiz mākoņiem slīd.

Zigrīda Balode – 8. augustā
Mirdza Saulīte – 17. augustā 

Ausma Silvija Pīlupa – 23. augustā 
Vizma Driļevska – 25. augustā 

Izsakām līdzjūtību!

Interesentus pieteikties pa tālruni 29123825 DC vadītājai Dainai Klints vai personiski Dienas centros.

Dienas centru darba laiks:
Līgatnes pilsētā, Skolaskalnā, Pilsoņu ielā 4 – katru darbdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00;
Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2 – katru darba dienu no plkst. 15.00 līdz 19.00.

Pirmdien 16.30	-	17.30 Kokapstrāde Sk.	Juris	Bērziņš
Otrdien 16.00	-	17.00 Folklora Sk.	Aiga	Auziņa
Ceturtdien 16.00	–	17.00 Papīra plastika Sk.	Diāna	Gustava

Otrdien 16.00	-	18.00 Radošie darbi Sk.	Antra	Strazdiņa
Trešdien	 16.30	-	17.30 Gleznošanas pamati

(jaunajās	telpās)
Sk.	Ārija	Bērze

Pirmdien 15.00	-	17.00 Adīšanas klubiņš bezmaksas Sk.	Diāna	Gustava
Otrdien 17.00	-	18.30

18.30	-	20.00
Vācu valoda (iesācējiem)
Vācu valoda (pamatgrupa)

EUR 4,00
EUR 4,00

Sk.	Ilona	Rodina

Ceturtdien 10.30	-	12.00 Māmiņu klubs bezmaksas Vada	Natālija	Juškova
Mēneša	pēdējā	
svētdiena

10.00	-	12.00 Reiki meditācija Īrisa	Zommere

Otrdien 18.00	-	20.00 Adīšanas klubiņš bezmaksas Sk.	Ārija	Bērze
Trešdien 18.00	-	20.00 Gleznošanas un zīmēšanas 

studija	(jaunajās	telpās)
EUR  4,00 Sk.	Ārija	Bērze

Līgatnes novada Dienas, interešu un 
amatu centra „Saulespuķe” 

pulciņu piedāvājums 
2016./17.mācību gadā

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem:
Līgatnes pilsētā, 
Skolaskalnā 
(Pilsoņu ielā 4)

Augšlīgatnē
(Mākslas ielā 2)

Piedāvājums pieaugušajiem:
Līgatnes pilsētā

Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2)

Jau trešo gadu Līgatnes 
izglītības iestādes piedalīsies 
Olimpiskās dienas aktivitātēs. 
Šogad Olimpiskās dienas 
uzmanības centrā būs volejbols.

Tiekamies 23. septembrī savā skolā 
vai pirmsskolas izglītības iestādē!

Viesturs Dumpis,
Līgatnes novada Sporta centra vadītājs


