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Pavisam drīz atkal būs klāt 1. 
septembris! Diena, kurā ar krāsai-
niem ziediem rokās gaišās zinību 
pils – Līgatnes novada vidusskolas –  
durvis vērs pirmklasnieki, kuriem 
viss vēl svešs un nezināms. Skolas 
solos atgriezīsies spurdzoši skolē-
ni, kas steigs satikt klasesbiedrus 
un dalīties vasaras piedzīvojumos… 
Katram savs piedzīvotais būs tik 
nozīmīgs, caur to mēs visi kopā 
augsim, izglītosimies un veidosim 
skolas vidi.

Nākamos 9 mēnešus baudīsim 
dzīves mirkļus kopā, iesim vienā 
virzienā, domājot par savu prasmju, 
iemaņu un zināšanu veidošanu un 
nostiprināšanu. Jau šobrīd skolas 
telpas pošas, lai godam un ar lep-
numu sagaidītu savus skolēnus, – ir 
izremontētas vairākas klašu telpas, 
ar labiekārtošanas nodaļas palīdzī-

bu sakopta skolas apkārtnes terito-
rija, ierīkots apgaismojums ceļā uz 
Augšlīgatnes skolas ēku.

Vecākiem kopā ar skolotājiem ir 
uzticēts visdārgākais – mūsu rītdie-
na. Un šī komandas darba uzdevums 
ir izveidot personību, kas spēj pat-
stāvīgi domāt un vienlaikus sadzir-
dēt citus, kas pieņem godprātīgus 
lēmumus, mīl savu ģimeni, skolu, 
novadu un Latviju. 

Sākot jauno mācību gadu, novēlu 
visiem skolēniem un pedagogiem 
interesi par vēl neapgūto, neatlai-
dību un savstarpēju sapratni, vēl-
mi veidot savas skolas dzīves vidi 
pēc iespējas krāšņāku un bagātāku. 
Lai jums ir gandarījums par dzīves 
ceļā apgūto un draudzīgs sacensī-
bu gars! Lai mūs visus kopā vada 
Mīlestība! Lai jaunais mācību gads 
ir veiksmīgs un notikumiem bagāts 

1. septem-
bris mums ir 
pirmā skolas 
diena. Tā ir 
svētku diena 
arī vismazā-
kajiem, kas 
tikko uzsāk 
gaitas savā 
pirmajā iz-

glītības iestādē – bērnudārzā. Tā ir 
svētku diena visiem pirmklasnie-
kiem, kas krāšņiem ziediem steidz 
sveikt savu Lielās skolas pirmo 
skolotāju. Svētku un atkalredzēša-
nās diena vecāko klašu skolēniem, 
studentiem, skolotājiem, vecākiem. 
Šī ir svētku diena visiem, kas skolas 
gaitas sen beiguši, bet ar gaišām 
domām atminas savas skolas lai-
ku, savus skolotājus, klasesbiedrus, 
draugus.

Jaunu zināšanu apguve un esošo 
papildināšana ir pamats attīstībai 
un tieksmei uz jauniem mērķiem. 

Tās paver daudz jaunu iespēju ne ti-
kai citās zemēs, bet arī pašu mājās –  
savā saimniecībā, novadā, savā  
valstī.

Mums sava nākotne jāveido pašu 
spēkiem – sadarbojoties! Svarīga 
ir skolas, vecāku, skolēnu, pašval-
dības un visu iesaistīto sadarbība. 
Sadarbības procesā svarīgs katrs 
partneris un liela nozīme ir peda-
goga meistarībai, spējai aizraut un 
iedvesmot un vēlmei pēc iespējas 
plašāk atvērt pasaules redzējumu.

Sirsnīgi pateicos visiem skolo-
tājiem, audzinātājiem, auklītēm, 
izglītības iestāžu saimnieciskajiem 
darbiniekiem un visiem izglītības 
procesos iesaistītajiem par degsmi, 
pacietību un atbildību pret darbu, 
ko darāt. Novēlu katram skolēnam 
un studentam sajust un nepazau-
dēt zināšanu apguves prieku, bet 
vecākiem – pacietību un iecietību. 
Sadarbosimies, un mums kopā viss 
izdosies!

UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADULīgatnes novada domes priekšsēdētāja 
Aināra Šteina apsveikums

• Plkst. 8.00 – Līgatnes novada PII, „Zvaniņu” zāle, 
Sporta iela 14, Līgatnes pagasts,
• Plkst. 9.00 – pie Līgatnes novada PII, 
Gaujas iela 7, Līgatnes pilsēta,
• Plkst. 10.00 – pie Līgatnes novada vidusskolas, 
Strautu iela 4, Līgatnes pilsēta,
• Plkst. 11.30 – pie Līgatnes novada vidusskolas, pamatskolas ēkas, 
Līgatnes pagasts,
• Plkst. 16.00 – Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas „Zvaniņu” zāle,
Sporta iela 14, Līgatnes pagasts.

Sveicam visus Līgatnes novada pedagogus, skolēnus, vecākus, uzsākot
jauno 2014./2015. mācību gadu!

Līgatnes novada dome

6. septembrī plkst.17.00 Līgatnes kultūras namā 
norisināsies jaunā mācību gada atklāšanas pasākums 

„Līgatne skolai!”. 
Aicināti visi Līgatnes skolu skolēni, skolotāji un novada iedzīvotāji.

APSVEIKUMS jaunajā mācību gadā
Radošu garu jaunajā mācību gadā novēl Dienas un interešu centra vadī-

tāja, audzinātāji un skolotāji.
Kā jau katru gadu – arī šajā sezonā Dienas centrā mīļi gaidīti gan skolēni, 

gan bērnudārza bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki, lai radoši un aktīvi pa-
vadītu brīvo laiku un izglītotos piedāvātajās nodarbībās.

Aleksam Bērziņam, Matīsam Bērziņam, Ki-
rilam Boldirevam, Artūram Haraldam Borim, 
Aleksim Aleksandram Eglītim, Ancei Gulbei, 
Dāvim Nikam Harlamovam, Rolandam Rozen-
tālam, Rodrigo Saikovam, Kristīnai Samarinai, 
Artūram Tomasam Skarainim, Mārtiņam Skob-
ļonokam, Elīzai Šulcai, Arvitai Tuņķelei, Nikam 
Vizulim, Valdim Ašeniekam, Samantai Budrevi-
čai, Evitai Bullītei, Emīlam Nilam Gravam, Vies-
tardam Klints, Megijai Kudrjavcevai, Martai Ku-
kainei, Paulai Nikolai Mellītei, Esterei Ozoliņai, 
Rinaldam Ramam, Artūram Romam, Emīlijai 
Samovičai, Katei Danielai Skrastiņai, Robertam 
Šūmanim, Kristiānai Vasiļjevai, Edvardam Er-
nestam Zirģelim, Asnātei Zvirgzdiņai.

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde vēl veiksmīgas 
skolas gaitas saviem absolventiem:Skolas sākumu iezvanīs

JAUNUMS!
Līgatnes pilsētas Dienas un interešu centrā – „Vispusīgās attīstības 

skola” pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.
Programmā:
• Mūzika (folklora)
• Māksla (zīmēšana un gleznošana)
• Amatu mācība (aušana, kokapstrāde, papīra plastika)

Otrdienās un ceturtdienās (vai piektdienās, pēc vecāku un bērnu vēl-
mēm) no plkst. 16.00 līdz 18.00 Dienas un interešu centrā Skolas kalnā.

Pieteikties Dienas un interešu centrā 
pie vadītājas Dainas Klints (tālr. 29123825)

Zinību dienas gaidās gan skolēniem, gan pedagogiem un 
tehniskajiem darbiniekiem, kā arī 
bērnu vecākiem! 

Tiksimies mūsu, Līgatnes novada, 
vidusskolā 1. septembrī plkst. 10.00 
Līgatnē vai 11.30 Augšlīgatnē, lai 
kopā svinētu jaunā 2014./2015. mā-
cību gada sākumu.

Aicinu pievienoties mūsu izglī-
tojamo pulkam arī tos, kuri vēlas 
turpināt vai atsākt izglītošanos vi-
dusskolas posmā, mēs realizējam 
dienas un arī vakarskolas vispārē-
jās vidējās izglītības programmas. 
Skolā nodrošinām individuālu pie-
eju mācību procesa laikā, iespēju 
darboties starptautiskos projektos, 
dažādos starpnovadu konkursos, 
olimpiādēs, par teicamām sekmēm 
tiek piešķirtas brīvpusdienas. 

Tikai kopā mēs varam sasniegt 
savus sapņus! Tikai kopā mēs vei-
dojam mūsu Līgatnes vidi!

Līgatnes novada 
vidusskolas direktore
Kintija Blūmentāle 

Līgatnes PII izlaidums Līgatnes kultūras namā 29.05.2014.
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Līgatnes PII izlaidums „Zvaniņos” 29.05.2014. 
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Domes sēdēs
Līgatnes novada domes 
ārkārtas sēde 2014. gada 
6. jūnijā, protokols Nr.14
Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes kustamās 

mantas – elektrolīnijā nozāģētu koku 
(cirsmas) – atsavināšanu.

Līgatnes novada domes 
sēde 2014. gada  
26. jūnijā,  
protokols Nr.15
Informatīvā daļa:
1. Par iepriekš pieņemto domes lēmumu 

izpildi. / E. Kurpnieks
2. Par SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgat-

ne””. / D. Klāmane
3. Par grozījumiem Līgatnes novada do-

mes 2012. gada 27. decembra lēmumā 
„Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata sa-
rakstu un atalgojumu no 2013. gada 
1. janvāra”. / D. Gradovska

Izskatītie jautājumi:
1. Par zemes reformas pabeigšanu Līgat-

nes pilsētā, Līgatnes novadā.
2. Par platību apstiprināšanu nekusta-

miem īpašumiem Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā.

3. Par zemes pastāvīgās lietošanas tie-
sību izbeigšanu.

4. Par adreses maiņu nekustamam īpašu-
mam – telpu grupai Gaujas ielā 13A –  
600, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar ka-
dastra Nr. 4211 900 0245.

5. Par platības apstiprināšanu nekus-
tamam īpašumam – zemes vienībai 

„Makstnieki”, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads, ar kadastra apzīmējumu 
4262 003 0089.

6. Par grozījumiem Līgatnes novada do-
mes 2012. gada 27. decembra lēmumā 

„Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata sa-
rakstu un atalgojumu no 2013. gada 
1. janvāra”.

7. Par Līgatnes novada bāriņtiesas noli-
kuma apstiprināšanu.

8. Par finansiālo atbalstu biedrībai „Sie-
viešu resursu centrs „Prieks””.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda piedziņu bezstrīda kārtībā.

10. Par speciālo programmu licencēšanu 
Līgatnes novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādē.

11. Par papildu finansējuma piešķiršanu 
Līgatnes novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādei.

12. Par grozījumu veikšanu Līgatnes no-
vada pirmsskolas izglītības iestādes 
nolikumā.

13. Par atliktā maksājuma noteikšanu.
14. Līgatnes novada pašvaldībai 

piederošās kustamās mantas –  
vieglo pasažieru automašīnu AUDI 
100 AVANT (valsts reģistrācijas Nr. 
EG 3419), VOLKSWAGEN SHARAN 
(valsts reģistrācijas Nr. GL 6303) un 
MERCEDES BENZ VITO 112 (valsts 
reģistrācijas Nr. HB 7687) atsavinā-
šanu un izsoles noteikumu apstipri-
nāšanu.

15. Par līgumsoda – kavējuma naudas 
dzēšanu.

16. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/77 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2014. gada 
22. maija saistošajos noteikumos 
Nr.14/75 „Par Līgatnes novada paš-
valdības pabalstiem”” apstiprināšanu.

17. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2013. gada 24. jūnija lēmumā 
(protokols Nr.8, 3.§) „Par Līgatnes 
novada domes Pastāvīgās iepirkumu 
komisijas ievēlēšanu”.

18. Par Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu Nr.14/78 „Grozījumi Līgat-
nes novada domes 2010. gada 17. jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.14/10 „Par 
sabiedrisko kārtību”” apstiprināšanu.

19. Par grozījumiem Līgatnes novada do-
mes 2013. gada 19. decembra lēmumā 

„Par Līgatnes novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2014.–2033. ga-
dam uzsākšanu”.

20. Par Līgatnes novada domes Plānoša-
nas, nekustamā īpašuma un būvniecī-
bas nodaļas sadalīšanu un Līgatnes 
novada būvvaldes nolikuma apstip-
rināšanu, un Līgatnes novada domes 
Plānošanas, nekustamo īpašumu un 
būvniecības nodaļas nolikuma apstip-
rināšanu.

21. Par Līgatnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtie-
sas locekļu ievēlēšanu.

22. Par Ievas Remeses apstiprināšanu 
Līgatnes novada domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītājas 
amatā.

Līgatnes novada domes 
ārkārtas sēde 2014. gada 
6. jūlijā, protokols Nr.16
Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes kustamās 

mantas – elektrolīnijā nozāģētu koku 
(cirsmas) – atsavināšanu. 

Līgatnes novada domes 
sēde 2014. gada 24. jūlijā, 
protokols Nr.17
Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes deputātu 

kandidātu statusu.
2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

3. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
4. Par grozījumiem Līgatnes novada So-

ciālā dienesta nolikumā.
5. Par līgumsoda – kavējuma naudas 

dzēšanu.
6. Par līgumsoda – kavējuma naudas 

dzēšanu.
7. Par aprēķinātās maksas dzēšanu.
8. Par Līgatnes novada pašvaldības 

amatpersonas paraksta tiesībām.
9. Par Līgatnes novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma „Lejas Vēveri” 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz paš-
valdības vārda.

10. Par zemes vienības Ošu iela 1A, 
Augš līgatne, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 
0736, iegādi Līgatnes novada pašval-
dības īpašumā.

11. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2014. gada 23. janvāra lēmu-
mā „Noteikumi par Līgatnes novada 
izglītības iestāžu izglītojamo un pe-
dagogu apbalvošanu”.

12. Par līgumsoda – kavējuma naudas 
dzēšanu.

13. Par aprēķinātās maksas dzēšanu.
14. Par aprēķinātās maksas dzēšanu. 
15. Par Līgatnes novada domes Finanšu 

un grāmatvedības nodaļas struktūras 
apstiprināšanu. 

16. Par grozījumiem Līgatnes novada do-
mes 2012. gada 27. decembra lēmumā 

„Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata sa-
rakstu un atalgojumu no 2013. gada 
1. janvāra”. 

17. Par pirmpirkuma tiesībām. 
18. Par atļaujas izsniegšanu pārdot ne-

kustamā īpašuma 115/288 domāja-
mo daļu „Vecais ceļš”, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā, ar kadastra 
Nr. 4262 010 0119, Ķīnas Republikas  
pilsonei.

19. Par pirmpirkuma tiesībām. 

20. Par atļaujas izsniegšanu pārdot ne-
kustamā īpašuma 173/288 domājamo 
daļu „Vecais ceļš”, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4262 
010 0119.

21. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2013. gada 27. jūnija lēmumā „Par 
Līgatnes novada pašvaldības kusta-
mās un nekustamās mantas izsoles 
un atsavināšanas komisiju ievēlēšanu”. 

22. Par pirmpirkuma tiesībām. 
23. Par Līgatnes novada domes sais-

tošo noteikumu Nr.14/79 „Grozījumi 
2014. gada 18. februāra saistošajos 
noteikumos Nr.14/74 „Līgatnes no-
vada pašvaldības pamatbudžets un 
speciālais budžets 2014. gadam” ap-
stiprināšanu.

24. Par kluba, Nītaures ielā 4, Augšlīgat-
nē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, 
nodošanu pārvaldīšanā Līgatnes nova-
da domes Kultūras un tūrisma centram.

Līgatnes novada domes 
ārkārtas sēde 2014. gada 
30. jūlijā, protokols Nr.18
Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada pašvaldības dalī-

bu, Līgatnes novada domes Kultūras 
un tūrisma centra personā, Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta finan-
sēto projektu atklātā konkursā „Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai” ar Līgatnes 
novada pašvaldības projektu „Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Līgatnes pa-
gasta kultūras namā”.

Informāciju sagatavoja 
Līgatnes novada domes kancelejas

 vadītāja Ilze Goba  

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tek-

stā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Līgatnes novada dome, Ministru kabine-
ta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
4. punktā noteiktajos gadījumos, iz-
vērtē iesniegumus koku ciršanai ārpus 
meža zemes, koku ciršanas publiskās 
apspriešanas kārtību un gadījumus, kad 
rīko publisko apspriešanu, un atļaujas 
izsniegšanas kārtību. 

2. Šie Noteikumi ir saistoši visām fi-
ziskām un juridiskām personām, kuras 
Līgatnes novada administratīvajā teri-
torijā veic koku ciršanu, kas atbilstoši 
Noteikumu 1. punktā noteiktajam ir šo 
Noteikumu objekts.

II. Koku ciršanas atļaujas izsnieg-
šanas kārtība 

3. Lai saņemtu atļauju koku cirša-
nai ārpus meža, nekustamā īpašuma 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs, zemes 
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnva-
rota persona (turpmāk tekstā – persona) 
iesniedz iesniegumu Līgatnes novada 
domē (turpmāk tekstā – Dome). Iesnie-
gumam pievieno zemes robežu plāna vai 
situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plā-
noto koku ciršanas vietu.

4. Domes Plānošanas, nekustamā 
īpašuma un būvniecības nodaļas vecā-
kais speciālists – mežkopis veic koka(u) 
apsekošanu dabā, pēc nepieciešamības 
pieaicinot nozares ekspertus, izvērtē 
iesniegumu atbilstoši Ministru kabineta 
2012. gada 2. maija noteikumos Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
noteiktajiem kritērijiem un pieņem lē-
mumu par atļaujas izsniegšanu koku 
ciršanai ārpus meža vai par atteikumu 
izsniegt atļauju, vai arī iesniedz Domei 

atzinumu par publiskās apspriešanas  
nepieciešamību.

5. Publiskās apspriešanas procedūru 
par koku ciršanu ārpus meža sabiedrībai 
nozīmīgos gadījumos ierosina pilsētas 
un ciema teritorijā, ja koku ciršanas re-
zultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtē-
jās vides ainaviskā kvalitāte.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2014. 
gada 27. februāra Saistošajiem noteiku-
miem Nr.14/73 

51 Publisko apspriešanu sabiedrībai 
nozīmīgos gadījumos nerīko, ja pare-
dzēta: 

5.1. bojātu, kalstošu koku ciršana; 
5.2. koku ciršana, kas nepieciešama, 

lai nodrošinātu optimālu augšanas telpu 
pārējiem kokiem;  

5.3. koku ciršana būvniecības gadīju-
mos, kuros ir veikta būvniecības ieceres 
publiskā apspriešana, ietverot  koku cir-
šanas izvērtēšanu.   

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2014. 
gada 27. februāra Saistošajiem noteiku-
miem Nr.14/73

6. Koku ciršanas atļauja ir derīga vie-
nu gadu no izsniegšanas brīža.

III. Publiskā apspriešana
7. Lēmumu par publisko apspriešanu 

koku ciršanai ārpus meža pieņem un 
publisko apspriešanu nodrošina Dome.

8. Dome nodrošina informācijas par 
publisko apspriešanu izvietošanu Lī-
gatnes novada domes administrācijas 
ēkā un mājaslapā, norādot Publiskās 
apspriešanas sākuma un beigu datumu.

9. Publiskās apspriešanas termiņš 
nevar būt mazāks kā 3 (trīs) kalendārās 
nedēļas.

10. Pēc Publiskās apspriešanas re-
zultātu apkopošanas Domes Plānoša-
nas, būvniecības un nekustamo īpašu-

mu nodaļa sniedz atzinumu Domei, un 
Dome pieņem lēmumu par koku cirša-
nas atļaujas vai atteikuma izsniegšanu.

11. Publiskās apspriešanas proce-
dūra uzskatāma par notikušu arī tad, 
ja pēc Publiskās apspriešanas bei-
gām nav saņemts neviens sabiedrības  
ierosinājums.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un at-
līdzināšanas kārtība

12. „Personai jāatlīdzina zaudējumi par 
dabas daudzveidības samazinājumu saistī-
bā ar koku ciršanu pilsētas un ciema terito-
rijā, ko aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 
2012. gada 2. maija Noteikumiem Nr.309 

„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

13. Pašvaldības koeficients par koku 
ciršanu ārpus meža ir 0,02.

V. Noslēguma jautājums
14. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas vietējā laik-
rakstā.

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs G. Pīpkalējs 

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/55

„Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar: Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu  Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

Paskaidrojuma raksts. 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
22. pants nosaka, ka „vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus 
meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā 
arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.
1.2. Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos 
par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas 
daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža 
Līgatnes novada administratīvajā teritorijā, amatpersonas, kuras izsniedz atļaujas koku ciršanai, 
kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

 3.1. Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji).
4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, higiēniskas, ekoloģiski tīras un 
drošas vides veidošanu un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

5.1. Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Līgatnes novada domē.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Apstiprināti ar Līgatnes novada domes 2013. gada 24. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.15, 19§), ar grozījumiem, 
kas izdarīti ar 2014. gada 27. februāra Saistošajiem noteikumiem Nr.14/73  (protokols Nr.4, 10§)



3AKTUĀLI 2013.gada 17.oktobris2014. gada AUGUSTSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Viens no Sociālā dienesta uzdevu-
miem ir informēt sava novada iedzīvo-
tājus par iespējām saņemt sociālos pa-
kalpojumus un sociālo palīdzību un to 
sniegšanas kārtību, tādēļ šobrīd, kad 
ir sācies rūpju pilns laiks ģimenēm ar 
skolas vecuma bērniem, kuri pavisam 
drīz dosies uz skolu, gribam atgādināt 
par valstī un Līgatnes novadā noteikto 
kārtību, kādā iespējams saņemt soci-
ālo palīdzību pašvaldībā.

Sociālās palīdzības mērķis ir ma-
teriāla atbalsta sniegšana krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm un 

personām, lai būtu iespējams no-
drošināt dzīves pamatvajadzības – 
uzturu, apģērbu, mājokli, veselības 
aprūpi un obligāto izglītību.

Lai saņemtu materiālu atbalstu, 
ir jāizvērtē ikmēneša ienākumi. Ja 
pēdējo trīs mēnešu vidējie ienāku-
mi uz katru ģimenes locekli nepār-
sniedz 128,06 EUR, tad iespējams 
iegūt trūcīgas ģimenes/personas 
statusu, kas savukārt ir pamats so-
ciālās palīdzības saņemšanai.

Līgatnes novadā, izvērtējot ģime-
nes/personas materiālo situāciju, vēl 

Informācija iedzīvotājiem

2009. gada vasara bija laiks, kad 
visā Latvijā notika novadu reforma. 
Lielas izmaiņas notika arī Līgatnes 
novadā un līdz ar to arī pirmssko-
las izglītības darbībā. Šīs izmaiņas 
sākās ar pavisam nejaušu sarunu 
ar Līgatnes sākumskolas skolotāju 
Dainu Laganovsku par iespēju „Zva-
niņos” ievietot vienu bērnudārza 
grupiņu, jo uz Līgatnes bērnudārzu, 
kurš tobrīd atradās tikai Līgatnes 
pilsētā, ceļu mēroja vairāk nekā 
30 Augšlīgatnes bērni. Tobrīd prob-
lēma bija arī tā, ka 84 bērniem Lī-
gatnes pilsētas bērnudārza ēka bija 
būtiski par mazu. 

Tā radās ideja, ka vismaz vienu 
grupu vajadzētu pārcelt uz „Zvani-
ņiem”. Sākotnējā doma bija tāda, ka 

„Zvaniņos” bērnudārza grupa dar-
bosies vienā no ēkas stāviem, bet 
otrā turpinās darbu sākumskolā. Tā 
kā šim mērķim 2009. gada budže-
tā naudas līdzekļi nebija paredzēti, 
tad vienu grupu pārcelt uz „Zvani-
ņiem” drīkstējām tikai ar noteikumu, 
ka nelūgsim papildu finansējumu. Tā 
2009. gada 7. jūlija domes sēdē tika 
lemts par pirmsskolas izglītības 
iestādes Augšlīgatnes filiāles izvei-
došanu (Sēdes protokols Nr.3, 7.§).

Par Līgatnes 
pirmsskolas  
izglītības iestādes 
Augšlīgatnes  
filiāles izveidošanu

Ziņo: A. Šteins, G. Liepiņa
Debatēs: D. Bērziņa, J. Daģis
Lai uzlabotu Līgatnes novada 

bērnu pieejamību bērnudārzam un 
pirmsskolas izglītībai un ievēroja-
mi mazinātu novada iedzīvotāju un 
pašvaldības izdevumus saistībā ar 
pirmsskolas izglītības pieejamī-
bu, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 4. punktu, kā arī Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lie-
tu komitejas un Finanšu komitejas 
atzinumiem, atklāti balsojot: PAR –  
13 (A. Šteins, P. Lideris, D. Bērzi-
ņa, I. Bērziņa, L. Bērziņa, J. Daģis, 
 Ē. Liepiņš,G. Liepiņa, N. Sondors, 
G. Šķēle, I. Viļumsone, S. Zaharāne, 
G. Zicmanis); PRET – nav; ATTU-
RAS – nav, Līgatnes novada dome  
NOLEMJ:

Izveidot Līgatnes PII (pirmssko-
las izglītības iestāde) Augšlīgatnes 
filiāli Līgatnes pagasta „Zvaniņos”, 
atverot audzināšanas grupu 24 
pirmsskolas vecuma bērniem ve-
cumā no 4 līdz 6 gadiem līdz 2009. 
gada 1. septembrim. Noteikt grupas 
darbalaiku no 7.30 līdz 18.00.

Uzdot Līgatnes PII vadītājai un 
Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes lietu komitejai veikt nepie-
ciešamos priekšdarbus (izpēti, eko-
nomisko aprēķinu utt.) un sagatavot 
priekšlikumus līdz novada budžeta 
nodošanai komisijām (20.07.2009) 
par 5–6 gadus veco bērnu apmācī-
bas nodrošināšanu Līgatnes PII un 
tās filiālē Augšlīgatnē.

Lai arī tika lemts par filiāles iz-
veidošanu, tomēr par filiāli „Zvaniņu” 
ēka nevienā dokumentā netika no-
saukta, jo mūsu mērķis bija, lai abas 
bērnudārza ēkas būtu pēc iespējas 
vienlīdzīgākas. Visos dokumentos 
rakstīts: „Līgatnes novada pirms-
skolas izglītības iestāde darbojas 
divas ēkās: Gaujas ielā 7, Līgatnē, 
un „Zvaniņos” (tagad Sporta ielā 
14), Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā. Atverot pirmssko-
las grupu „Zvaniņos”, bērnudārzam 
bija jāuzņemas arī pagasta 5–6 ga-
dus veco bērnu apmācība, ko līdz 
šim bija nodrošinājusi skola.

2009. gada augusta otrajā pusē 
bērnudārzam tika atļauts sākt ie-
kārtot telpas „Zvaniņos”. Līdz pir-
majam septembrim bija palikušas 
aptuveni divas nedēļas, bet bija tik 
daudz jāpaveic. Šajās dienās varē-
ja redzēt, cik liela ir mīlestība pret 
savu darbu, jo bērnudārza darbinie-
ki nāca uz darbu, kaut arī atvaļinā-
jums daudziem vēl nebija beidzies, 
lai špaktelētu, krāsotu, pārvestu 
mēbeles un mācību materiālus, lai 
iekārtotu telpas. Daudzām audzi-
nātājām palīdzēt nāca bērni, vīri. 
Pirmie darbinieki „Zvaniņu” ēkā bija 
skolotāju palīdzes Agrita Līckrasti-
ņa un Ņina Jeromāne, skolotājas –  
Inga Buša, Maija Graudiņa, Baiba 
Eglīte, mūzikas skolotāja – Dace 
Zariņa, sporta skolotāja – Agnese 
Gulbe, metodiķe – Veronika Akmene, 
vadītāja – Gunita Liepiņa.

Jau uzsākot mācību gadu, bija 
skaidrs, ka divas grupas „Zvaniņu” 
ēkā būs par maz, jo 1,5–3 gadus 
veciem bērniem vēl joprojām bija 
jāmēro ceļš uz Līgatnes pilsētas 

vēsturisko ēku. Šī iemesla dēļ 2010. 
gada 1. septembrī darbu uzsāka 
grupa jaunākā vecuma bērniem, un 
nu jau „Zvaniņu” ēka varēja uzņemt 
64 bērnus, tomēr vietu vēl jopro-
jām bija par maz. No 2012. gada  
1. septembra „Zvaniņos” darbojas 
4 grupas, kuras apmeklē 88 pirms-
skolnieki. Šobrīd strādā 15 darbi-
nieki. Šajos piecos gados gandrīz 
visas telpas ir piedzīvojušas būtis-
kas vizuālas pārvērtības, jo tajās 
tika veikts kosmētiskais remonts. 
Gandrīz visās grupās tika iegādā-
tas jaunas mēbeles, katru gadu tika 
papildināta rotaļu, mācību un me-
todisko materiālu bāze. Šobrīd ļoti 
novērtējam to, ka mums ir pašiem 
savs remontstrādnieks, jo visu gadu 
ir iespējams veikt dažādus uzlabo-
jumus gan telpām, gan to aprīko-
jumam. No 2010. gada „Zvaniņos” 
darbojas pirmsskolas vecuma bēr-
nu deju pulciņš, kuru var apmeklēt 
ikviens Līgatnes novadā dzīvojošs 
pirmsskolas vecuma bērns. No 
2012. gada 1. septembra metodiķe 
Silvija Rijniece strādā, lai mūsu au-
dzēkņiem nodrošinātu pēc iespējas 
kvalitatīvāku apmācību un sniegtu 
metodisku palīdzību skolotājām.

Sākot no nekā, vajadzību bija daudz. 
Pirmajā gadā mūsu telpu un mēbeļu 
vizuālais izskats nebija sevišķi pievil-
cīgs, gandrīz nebija rotaļlietu, nebija 
arī rotaļu laukuma bērnu aktivitātēm 
ārā, tomēr vecāki novērtēja ērtību, ka 
divas reizes dienā nav jāmēro ceļš uz 
Līgatnes pilsētu, viņi mums ticēja un 
uzticējās, ka darīsim visu iespējamo, 
lai bērniem mūsu bērnudārzā būtu 
ērti, interesanti un droši.

Nu pagājuši pieci gadi. Tik daudz 
kas ir mainījies, bet tikpat daudz 
un vēl vairāk ir sapņu nākotnei. Lai 
mums visiem pietiek spēka tos īs-
tenot! 

Paldies pašvaldībai, īpaši Ainā-
ram Šteinam un Guntaram Pīpkalē-
jam, par sapratni, atbalstu. Paldies 
Komunālās nodaļas darbiniekiem 
par stiprajām rokām! Paldies vecā-
kiem un bērniem! 

Un īpašs paldies visiem darbinie-
kiem. Jūs esat tie, kas veido bērnu-
dārza zīmolu, kas ceļ mūsu bērnu-
dārza prestižu. Līdz šim jums tas ir 
izdevies godam! Veiksmi nākotnē!

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja 

Gunita Liepiņa 

BĒRNUDĀRZAM „ZVANIŅOS” – 5 GADI

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes
2014. gada 22. maija sēdes

lēmumu (protokols Nr.13,7.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/76
„Grozījums Līgatnes novada domes 2012. gada  
27. decembra saistošajos noteikumos Nr.14/33 
„Par pabalstu politiski represētajām personām””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14/33 „Par pabalstu politiski represētajām personām” šādu 
grozījumu:

1. Izteikt noteikumu otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Pabalsta apmērs vienai politiski represētajai personai ir 70,00 EUR 

(septiņdesmit euro) gadā.”
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins 

ir noteikti šādi papildu atvieglojumi 
un par īpašumu netiek uzskatīts:
• zeme, kuras platība nepārsniedz 
2,0 ha;
• mežs, kura platība nepārsniedz 0,5 ha;
• īpašums, kas sastāv no ne vairāk 
kā trīs ēkām – dzīvojamās mājas un 
ne vairāk kā divām palīgēkām ar ko-
pējo platību ne lielāku par 120 (viens 
simts divdesmit) kvadrātmetriem, ja 
tajā netiek veikta saimnieciskā dar-
bība, tā netiek izīrēta vai iznomāta;
• viena garāža, viens automobilis vai 
motocikls un viens mopēds vai mo-
torollers, kas ir ģimenes (personas) 
īpašumā, kā arī viens velosipēds 
katram ģimenes loceklim.

Ja persona darbaspējīgā vecumā ir 
bez darba, tad pirms došanās uz So-
ciālo dienestu nepieciešams reģistrē-
ties Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Valsts personām, kuras ieguvušas 
trūcīgas personas statusu, nodrošina: 
• veselības aprūpes atvieglojumus;
• juridisko palīdzību.
Līgatnes novadā ir tiesības saņemt:
• dzīvokļa pabalstu, 
• veselības aprūpes pabalstu;
• pabalstu garantētā minimālā ienā-
kuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);
• pirmsskolas izglītības iestādēs iz-
glītojamo ēdināšanas maksas atvieg-
lojumus gan 100%, gan 50% apmērā 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem;

• ēdināšanas maksas atvieglojumus Lī-
gatnes novada vidusskolas skolēniem 
100% apmērā (brīvpusdienas);
• pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā; 
• pabalstu ģimenēm ar bērniem, uz-
sākot jaunu mācību gadu.

Saņemt informāciju par sociālo pa-
līdzību, kā arī iesniegt dokumentus 
trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanai var Līgatnes novada So-
ciālajā dienestā, Nītaures ielā 6, Augš
līgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā, LV4108. Tālrunis 64155587;  
mob. 29414465 /LMT/.

Līgatnes novada Sociālā dienesta 
vadītāja Iveta Viļumsone 

Maija Graudiņa špaktelē sienas „Lācēnu” grupiņai (2009. 
gada augustā). 

Fo
to

 n
o 

Lī
ga

tn
es

 P
II 

ar
hī

va

Veronika Akmene kārto metodiskos materiālus (2009. 
gada augustā).
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Turpinot sadarbību ar Akhmetas 
municipalitāti Gruzijā, Līgatnes no-
vada 10 sportiskie jaunieši un divi 
pedagogi no 22. līdz 28. jūlijam vie-
sojās Akhmetā.

Šoreiz lidojums bija caur Stam-
bulu, tāpēc ceļš līdz galamērķim iz-
vērtās garāks, bet interesantāks ar 
pieredzi kosmopolītiskajā Ataturku 
starptautiskajā lidostā. Pēc ieraša-
nās Akhmetā pirmajā dienā dalībnieki 
atpūtās pēc garā ceļa, veldzējās Ilto –  
Gruzijas vistīrākajā upē.

Nākamajā dienā jau notika pirmās 
nodarbības sportā vienā no tuvējām 
sporta skolām. Kā atzina Kārlis, viens 
no jaunākajiem projekta dalībniekiem, 
basketbola un volejbola spēlēšanas 
manieres ir līdzīgas, bet gruzīni nezi-
na, kas ir florbols. Emīlijai paticis vē-
rot džudo, kas Gruzijā un Akhmetā (ne 
velti no turienes nāk arī olimpiskais 

čempions Zura Zviadauri!) ir populārā-
kais sporta veids. Pati gan padomātu 
un tādu sporta veidu neizvēlētos. Sa-
protami – jo tas taču vairāk domāts 
vīriešu kārtas pārstāvjiem. Jānis vē-
lējās, kaut vairāk laika būtu atvēlēts 
džudo treniņu vērošanai. Varētu teikt –  
profesionāla interese, jo abi ar Kārli 
trenējas tradicionālajā karatē grupā 
Līgatnē pie treneriem Upmaņiem. Arī 
Oskars piekrita Kārlim un Jānim, ka 
sportisko aktivitāšu nekad nav par 
daudz. Sporta spēlēs uzvarēja drau-
dzība, jo basketbolā uzvarēja Gruzijas 
jaunieši (Emīlijai gan ticis piedāvāts 
palikt un iekļauties basketbola izla-
sē), bet volejbolā – līgatnieši, jo esot 
daudz labu spēlētāju.

Vakaros vēl risinājās draudzības 
spēles jauktās komandās futbolā, 

„kartupeļos” u. c. Sportiskajās aktivitā-
tēs iesaistījās arī skolotāji un treneri.

Jaunieši ļoti sadraudzējās savā 
starpā un ieguva arī jaunus draugus 
Gruzijā. No rītiem mundrumam visai 
dienai – kopīgas jogas nodarbības pa-
sniedzējas Dainas Liepiņas vadībā.

Jauniešiem, kā atzīst arī Eduards, 
patika viss: Gruzijas daba, cilvēki, rūpes 
par ciemiņiem. Karīna saka: „Ceļojums 
bija ļoti pozitīvs un spilgts. Tas ilgi pa-
liks atmiņā! Patika mācīties gruzīnu vār-
dus un mācīt latviešu vārdus.” Santai 
ļoti paticis kāpt kalnos, ūdenskritums, 
pelde kalna minerālūdenī. Brauciens 
kalnos – viens no iespaidīgākajiem mir-
kļiem – Voldemāram ilgi paliks atmiņā. 
Elvim arbūzi šķita visgaršīgākie, kādus 
vien līdz šim baudījis. Starp sporta spē-
lēm tie tīri labi noderēja veldzei. Annija 
un arī pārējie jaunieši dotos uz Gruziju 
vēl un uz ilgāku laiku – tik ļoti iepatikās 
šī zeme un jaunie draugi. Kalni, krāčai-
nās upes, Alaverdi klosteris, 800 gadu 
vecie koki, Aleksandra Čavčavadzes 
muzejs, laukums Akhmetā, kas no-
saukts Līgatnes vārdā...

Līgatnes novada vidusskolas di-
rektores Kintijas Blūmentāles un Lī-
gatnes novada Sporta centra jogas 
pasniedzējas Dainas Liepiņas, dele-
gācijas dalībnieku vārdā – pateicība 
Līgatnes novada domei un Akhmetas 
municipalitātei par doto iespēju pie-
dalīties vasaras sportisko aktivitāšu 
projektā Gruzijā.

Līgatnes (Latvija) – Akhmetas (Gru-
zija) sadarbības līguma koordinatore

Dace Bērziņa 
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27. jūlijā pie Āraišu dzirnavām 
pulcējās maizes cepēji, maizes ēdā-
ji, amatnieki, interesanti un zinoši 
ļaudis – radošo darbnīcu vadītāji, 
lai godinātu MAIZI Jēkabu un Annu 
dienā. Pateicoties Indras Čeksteres 
un Āraišu dzirnavu saimnieku entu-
ziasmam un ieinteresētībai, šie mai-
zes godi notikuši jau desmito reizi.

Pasākumu muzikāli ieskandināja 
Līgatnes Klinšu ģimene ar dūdām 
un Ieva Kalniņa no Cēsīm ar kok-
li. Agutei un Audaram Klints bija 
uzticēts pienākums ierādīt inte-
resentiem graudu malšanu rokas 
dzirnavās, atpazīt dažādu graudu 
vārpas, Daina Klints vadīja doņu leļ-
ļu gatavošanas darbnīcu. Līgatnes 
Dienas un interešu centra kokap-
strādes skolotājs Juris Bērziņš bija 
pagatavojis greznas koka cūciņas, 
lai dalībnieki varētu spēlēt „Cūku 
ganīšanas spēli”. Pasākumā bija ļoti 
darbīga, aizrautīga un pat azartiska 
atmosfēra, jo dalībnieki centās ie-
gūt zīmogus un apstiprinājums par 
paveiktajiem uzdevumiem Kukulīša 

Kas es esmu Eiropā 
LV51E62013R3
Jau informējām, ka vasarā notika 

apmācību projekts „Kas es esmu 
Eiropā” Amatas, Jaunpiebalgas, Lī-
gatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, 
Vecpiebalgas novadu jauniešiem. 
Šis ir pirmais projekts jauniešiem, 
ko organizē visas septiņas sadrau-
dzības pašvaldības kopā, kā arī 
viens no nedaudzajiem valstī, kad 
pašvaldība šādā veidā piesaista fi-
nansējumu jauniešu aktivitātēm. Lī-
gatnes novadu šajā projektā pārstā-
vēja Elīna Tabaka un Ina Mihļeņova, 
sākumā iesaistījās arī Amanda Lin-
de un Santa Kurzemniece.

Pirmās tikšanās trīs dienas noritē-
ja Amatas novada atpūtas komplek-
sā „Rakši”, otrreiz jaunieši devās 
uz Vecpiebalgas novadu. Pasākuma 
ietvaros Inešu muižā 4. jūlijā noti-
ka pasākums „Kafija ar politiķiem”, 
kurā tikās jaunieši, novadu vadītāji, 
deputāti. Apmācību programmu un 
pasākumu vadīja jaunatnes treneris 
Vilis Brūveris. Tika meklētas atbildes 
uz jauniešiem aktuāliem jautāju-
miem, kā arī pašvaldību vadītājiem 
un deputātiem bija iespēja saņemt 
jauniešu atbildes uz savu uzdoto 
jautājumu. Uz šo tikšanos no mūsu, 
Līgatnes novada, ieradās domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins un Lī-
gatnes novada vidusskolas projektu 
koordinatore Aija Ziediņa. Pastāstī-
jām par ieceri atjaunot sporta lau-
kumu Augšlīgatnē, Fabriciusā. Ticam, 
ka tas, sadarbojoties ar Līgatnes pil-
sētas jauniešiem, arī izdosies.

Ceram, ka apmācību projekta ie-
tvaros gūtās prasmes jaunieši izman-
tos, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem 
un deputātiem plānotu un īstenotu 
sava novada attīstību ilgtermiņā, kas 
veidotu katru novadu par vietu, kur 
jauniešiem atgriezties pēc studijām 
augstskolās, lai tieši šeit īstenotu sa-
vas idejas, tādējādi veicinot arī visas 
Latvijas augšupeju un atpazīstamību 
Eiropā. Tāds arī bija projekta mērķis –  
veicināt jauniešos aktīvu pilsonisko 
apziņu, rosinot viņus uzņemties ak-
tīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, 
identificējot sevi kā daļu no vietējās 
kopienas, kas veido nākotnes Eiropas 
vērtības un dod ieguldījumu ilgtspē-
jīgas, sociāli un ekonomiski stabilas 
sabiedrības izveidē.

Lielu paldies saku skolotājai Aijai 
Ziediņai par to, ka varēju piedalīties 
šajā projektā. Tāpat saku paldies 
Elzai un Vilim, kas mani pārliecināja 
nebaidīties, doties uz domi un runāt 
par projektu. Tāpat arī visiem jau-
niešiem, kuri devās uz nometni, lai 
satiktu jaunus draugus un gūtu pār-
liecības sajūtu, ka viss ir iespējams.

 Līgatnes novada vidusskolas 
10. klases skolniece Elīna Tabaka ,

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu programmas „Jau-
natne darbībā” ietvaros. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus un 
komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Tūlīt pēc jauki pavadītajiem vasaras 
saulgriežiem mēs, līgatnieši – Daina 
Klints ar dēlu Audaru Klints, Siguldas 
folkloras kopa „Senleja” –, sēdāmies 
šaurā autobusiņā, lai dotos uz Berlīni 
Jāņu vakarā līgot kopā ar Berlīnes Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas vēstniecību 
darbiniekiem, Berlīnē akreditētajiem 
diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, 

valdības un federālās zemes amat-
personām, vēstniecību sadarbības 
partneriem, kā arī Vācijā dzīvojošajiem 
latviešiem, lietuviešiem un igauņiem.

Baltiešu vasaras saulgriežu svinī-
bas notika Eiropas Akadēmijā Berlīnē. 
Folkloras kopa „Senleja” bija atbildīga 
par vakara tradicionālajiem rituāliem 
un muzikālo daļu. Bija sanākuši apmē-
ram 600 cilvēku, kuri priecājās, ka var 
klausīties latviešu tautas dziesmas, 
piedalīties rotaļās, ar rituālu aizdegt 
Jāņu uguni un dejot pie tās. Pasākumā 
piedalījās arī Berlīnes latviešu koris un 
dejotāji no Lietuvas un Igaunijas.

Nākamajā dienā Latvijas vēstniecī-
bas darbinieki vēlīgi izrādīja vēstnie-
cības telpas un Berlīnes skaistākās 
vietas.

Līgatnes novada Dienas un intere-
šu centra vadītāja Daina Klints 

Jāņus līgojām Berlīnē

Līgatnes novada vidusskola, Strautu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā, aicina turpināt izglītību 10. klasē

Skola piedāvā:
• Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmu ar iespēju papildi-

nāt to, ņemot vērā skolēnu individuālās vēlmes un vajadzības;
• Kvalitatīvu mācību bāzi, mierīgu, sakārtotu skolas vidi;
• Bezmaksas transportu nokļūšanai skolā un mājās;
• Brīvpusdienas skolēniem, kuri iepriekšējo mācību pusgadu beiguši ar vidē-

jo vērtējumu 8 un vairāk;
• Naudas balvas par godalgotām vietām starpnovadu un augstāka līmeņa 

olimpiādēs;
• Iespēju iesaistīties starptautiskos projektos, kas ietver arī apmaiņas brau-

cienus uz ārvalstīm.
Skolas administrācija 

26. jūlijā Līgatnes amatnieki tika 
aicināti un piedalījās etnomūzikas 
festivālā „Sviests” Cēsu pils parkā 
Cēsu pilsētas svētku ietvaros. Lī-
gatnes amatnieki kopā ar „Amatas 
amatu mājas” audējām, šuvējām, 
keramiķiem, adītājām un sviesta 
kūlējām, Beverīnas amatniekiem, 

Siguldas vīna ražotājiem, auduma 
apdrukas darbnīcu u. c. kuplināja 
amatnieku meistardarbnīcu skaitu, 
demonstrēja savas prasmes un ļāva 
degustēt savu produkciju. Aktīvie 
Līgatnes amatnieki bija Līgatnes 
leļļu meistares Daina Klints un Ani-
ta Zazerina, Līgatnes Vīna darītavas 

pārstāvji. Tika prezentēti arī Brigi-
tas Kauliņas austie paklāji un Jura 
Raudiņa koka darbi.

Pasākums bija tik karsts, ka 
sviests bija izkusis, bet, neraugoties 
uz to, bija radoša un darbīga gaisot-
ne, kas uzlādē un dod enerģiju turp-
mākiem darbiem.

Līgatnes novada jauniešu 
vasaras sportiskās aktivitātes Gruzijā
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Līgatnes jaunieši Akhmetas sporta skolā.

Amatnieki etnomūzikas festivālā „Sviests” Cēsīs

Maizes svētki Āraišos

takā. Gardas slietenī ceptas pankū-
kas noslēguma punktā bija kā balva 
katram „Kukulīša takas” dalībnie-
kam par iegūtajām zināšanām un 
prasmēm.

Pārskatu par dažām Līgatnes amat-
nieku aktivitātēm, kurās pati piedalījās, 
sagatavoja Līgatnes Dienas un intere-
šu centra, Amatu centra vadītāja 

Daina Klints 

Āraišos Viestards ar mammu Dainu spēlē „cūciņu ganīšanu”. 
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Laikā, kad visi Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi par 
brīvlaiku tikai sapņoja, proti, pa-
vasarī, saņēmām uzaicinājumu fil-
mēties populārajā bērnu raidījumā 

„Brīnumskapis”, ko vada mūziķis 
Andris Sējāns. Lai piedalītos rai-
dījumā, bija nepieciešams izveidot 
dziedošu vai spēlējošu ansambli, 
kopskaitā ne lielāku par 7 bērniem 
vecumā līdz 12 gadiem. Ansambļa 
veidošanu un repertuāra izvēli uz-
ticējām skolotājai Laumai Liepiņai. 
Skolotāja rūpīgi pārdomāja, kādus 
instrumentus iekļaut sastāvā, lai 
bērnu prasmes būtu atbilstošā lī-
menī, kā arī, ko tieši bērni varētu 
spēlēt. Rezultātā radās ansamblis, 
kurā kopā muzicēja vijolnieki, flau-
tisti un čellisti. Mazliet vairāk par 
mēnesi noritēja intensīvs darbs, ap-
gūstot skolotājas Laumas šādam 
ansambļa sastāvam speciāli aran-
žētu populāru bērnu kanonu.

Agrā 1. maija rītā ansambļa dalīb-
nieki devās uz Rīgu, kur visas dienas 
garumā norisinājās raidījuma filmē-
šana. Tas bija piedzīvojums gan 
bērniem, gan skolotājiem, jo visiem 
tā bija pirmā raidījuma veidošanas 
pieredze. Grūtākais uzdevums bija 

kameru priekšā būt brīviem un gal-
venais – smaidīt. Tā kā ansambļa 
dalībnieki bija cītīgi strādājuši, tad 
nofilmēt skaņdarba atskaņojumu 
izdevās jau ar otro mēģinājumu. Bet 
tas vēl nebija viss, raidījumā ir arī 
raidījuma vadītāja un bērnu sarunas 
par kādu no mūzikā aktuālām tē-
mām. Šo daļu filmēja tikai pēcpus-
dienā, tāpēc bērniem un skolotājiem 
bija brīvs laiks, ko visi priecīgi pa-
vadīja Botāniskajā dārzā. Raidījuma 

sarunu daļas filmēšana bērniem lai-
kam patika labāk, viņi bija atraisītā-
ki un smaidīgāki. 

Šajās dienās saņēmu ziņu no rai-
dījuma producentes, ka mūsu bērni 
raidījumā „Brīnumskapis” būs 
redzami jau 21. septembrī plkst. 
11.00 LTV1. (Neaizmirsīsim ieslēgt 
savus televizorus! :))

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas direktore 

Irita Merga  

No 17. līdz 25. jūnijam Līgatnē 
viesojās un Amatu centrā strādāja 
japāņu māksliniece Narumi Yama-
saki, kura gatavojās Papīra objek-
tu festivālam Rīgā. Viņas mākslas 
darba objekts bija lācis, tāpēc viņa 
izvēlējās Līgatni kā vietu, kur dabas 
takās varēja vērot dzīvus lāčus, sa-
runāties ar lāču kopēju un pazinēju 
Velgu Vītolu, mēģināt „iejusties 
lāča ādā” un vēlāk atveidot to savā 
mākslas darbā.

Īsā laikā Narumi kļuva par drau-
gu līgatniešiem, ar kuriem viņa 
sadarbojās, – Amatu centra vadī-
tājas Dainas Klints ģimenei (īpaši 
mazajam Viestardam) un saviem 
naktsmītnes devējiem – „Pasaku 
mājas” saimniekiem – Diānas Gus-
tavas ģimenei. Narumi, viesojoties 
Līgatnē, patiesi priecājās par mūsu 
skaisto un neskarto dabu. Viņu ļoti 
sajūsmināja skaistie peoniju ziedi 
un iespēja tos ielikt vāzē (jo Japānā 
tie ir ļoti dārgi ziedi). Viņa priecājās 
par iespēju iemācīties pīt Jāņu vai-
nagus no pļavas ziediem, piedalīties 
vasaras saulgriežu rituālos. Viņa 
bija patiesi pārsteigta par latviešu 
prasmi saglabāt un kopt savas kul-
tūras vērtības, prasmi dziedāt un 
dejot visiem kopā „dabas vidū”.

Šie emocionālie iespaidi viņai pa-
līdzēja realizēt savu mākslas darba 
ieceri. Un tā kā viņa studē doktoran-
tūru Mākslas producēšanas nodaļā 
un ir ieguvusi maģistra grādu māk
slā Musašino mākslas universitātē 
Tokijā, tad, iespējams, ka sajūtas un 
emocijas, ko ieguva Līgatnē, atspo-
guļosies viņas nākotnes radošajos 
un pētnieciskajos darbos.

Par Narumi Yamasaki Papīra ob-
jektu festivāla bukletā rakstīts šādi: 

„Šobrīd Narumi uzmanības centrā ir 
dzīvnieki. „Vispirms es uztaisu dzīv-

nieka skulptūru no papīra, un tad es 
atdarinu ādas vai kažoka taisīšanas 
procesu, lietojot papīru.” Ar patiesu 
interesi par mitoloģiju un dzīvo ra-
dību Yamasaki iesāka savu radošo 
procesu, pavadot laiku ar lāčiem 
Līgatnē. Viņas dziļais respekts pret 
dabu tika atvests uz pilsētu, kur 
Eduarda Smiļģa Teātra muzeja te-
ritorijā un Kalnciema kvartālā Pār
daugavā bija iespēja „iepazīties” ar 
viņas „lāci” neordināros veidos.”

Abpusējs paldies! Narumi saka 
paldies mums par iespēju viesoties 
tik skaistā un viesmīlīgā novadā, 
mēs Narumi sakām paldies par ie-
spēju mēģināt izprast mums tik tā-
las un mazpazīstamas nācijas kul-
tūru, valodu un domāšanu.

Līgatnes Amatu centra vadītāja 
Daina Klints 

Turpinās projekts „ABC mājražo-
tājiem”, kurā aktīvi iesaistījušies arī 
Līgatnes amatnieki.

Visa gada garumā Līgatnes amat-
nieki aktīvi iesaistījušies Cēsu rajo-
na Lauku partnerības organizētajā 
apjomīgajā starptautiskajā projektā 

„ABC mājražotājiem”. Projekta saturs 
ir iepazīt starptautisku mājražotāju 
pieredzi, realizētos projektus Latvijā, 
Lietuvā un Čehijā. 11. un 12. jūlijā jau 
ceturto reizi projekta ietvaros sati-
kās amatnieki un mājražotāji, šoreiz 
Lietuvā, senā tirgotāju pilsētā Ke-
daiņos. Līgatni pārstāvēja Līgatnes 
Amatu centra vadītāja Daina Klints 
un audēja Dace Lielmane.

Divu dienu pasākums bija norisēm 
bagāts, un lietuvieši parādīja ārkār-
tīgu viesmīlību un dāsnumu. Pirma-
jā dienā gan latvieši, gan lietuvieši 
Kedaiņu vecpilsētas multikultūru 
centrā izstādē/degustācijā prezen-
tēja savus īpašos mazo uzņēmēju 
gatavotos pārtikas produktus. Kon-
ferencē varēja iepazīties ar lietuvie-
šu un latviešu uzņēmēju idejām un 
iespējām attīstīt savu darbību lauku 
reģionos.

Man kā Līgatnes Amatu centra 
vadītājai ļoti noderīgi bija iepazīt lie-
tuviešu pieredzi amatniecības un tū-
risma apvienošanā divos ciematos –  
Peledu kaimas (Pūču) ciemā un No-
čiūnu muilinyčiai (Ziepju) ciemā.

Peledu kaimas (Pūču ciemā) ak-
tīvās seniores ar jautrām dzies-
mām un akordeona spēli uzņēma 
pasākuma dalībniekus izveidotajā 
mūžizglītības centrā, kur izklaidēja 
ar dziesmām, leģendām par Pūču 
ciemu, cienāja ar „pūču olām” (fo-
lijā ceptiem pildītiem kartupeļiem) 
un „sirseņu medu”, iepazīstināja 

Topošie mūziķi brīnumskapī

Foto no filmēšanas laukuma, kur redzams Līgatnes MMS 
ansamblis – Sandija Grigorjeva, Ance Evelīna Meņģele, 
Paula Bikše, Anna Rijniece, Elīna Zaperecka, Jēkabs Bikše 
un Andrejs Mudulis.
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Aktīva vasara Līgatnes amatniekiem
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Lietuvā, Pūču ciemā.

ar savām visdažādākajās rokdarbu 
tehnikās gatavotajām pūcēm. Visā 
ciemata teritorijā apstādījumos un 
zālienos ir daudz dažādu pūču skulp-
tūru, kuras labdarības kārtā darinājis 
vietējais kokgriezējs.

Arī mazajā Nočiūnai muilinyčia 
(Ziepju ciema) aktīvistiem ir savs 
sabiedriskais centrs, kas atvērts 
aktivitātēm gan vietējiem iedzīvotā-
jiem, gan tūristiem un viesiem. Šeit 
tiek piedāvātas ziepju darināšanas 
meistarklases. Apmēram divu gadu 
garumā interesentu grupa strādā-
jusi pie sava ciema „īpašo ziepju” 
receptes izveidošanas. Rezultāts ir 
ļoti skaists. Meistari māk pagatavot 
ziepes, kas atgādina lielus dzinta-
ra gabalus. Šo recepti viņi neatklāj. 
Meistarklasēs var pagatavot pa-
rastas ziepes formiņās, pievienojot 
smaržvielas un dekoratīvus ele-
mentus. Centra aktīvās saimnieces 
gatavo arī dažādu ārstniecības augu 

tējas, kuras liek degustēt ciemiņiem 
un atminēt to sastāvu.

Ciemiņi tiek izklaidēti ar dzies-
mām, stāstiem un leģendām, izkus-
tēties var sportiskās stafetēs, kas 
saistītas ar ziepju putošanu un sli-
denu ziepju gabalu notveršanu ūdenī.

Otrajā dienā Latvijas un Lietu-
vas amatnieki piedalījās „Zaliasis 
Skonis” gadatirgū. Cēsu partnerības 
amatnieki piedāvāja dažādus sierus 
no Mārsnēniem, austas linu šalles 
no Nītaures puses, plašu Līgatnes 
amatnieku tekstildarinājumu klāstu, 
Jaunpiebalgas filcējumus un Raunas 
ķiploku pulveri.

Nākamā un noslēdzošā projekta 
„ABC mājražotājiem” aktivitāte būs 
starptautisks pieredzes apmaiņas 
pasākums Gulbenes novada Stāme-
rienā 6. un 7. septembrī, kur pulcē-
sies gan Latvijas, gan Lietuvas, gan 
Čehijas pārstāvji uz konferenci, pro-
duktu degustāciju un tirdziņu.

Japāņu māksliniece priecājas 
satikt LĀCI Līgatnē

Japānā izdots Tūrisma ceļvedis 
pa Baltijas valstīm – Latviju, Lie-
tuvu, Igauniju. Kā viens no īpaša-
jiem tūrisma objektiem Latvijā tajā 
atzīmēts Līgatnes tāšu meistaru 
Pētera un Vizmas Zvirbuļu tāšu 
darbnīca „Ikneši”. Tūrisma ceļveža 
4 lappuses ar krāsainām bildēm un 
aprakstu japāņu valodā atvēlētas 
rosīgajiem Līgatnes tāšu cibu, vāce-
ļu, somu, vīžu un citu izstrādājumu 
darinātājiem.

Japāņu tūrisma jomas pārstā-
ves ar tāšu meistariem iepazinās 
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas 
muzeja gadatirgū, tad ciemojās pie 
meistariem Līgatnē un izveidoja šo 
aprakstu.

Interesanti, ka ceļvedī zīmētajā 
Latvijas kartē uzrādītas tikai četras 
Latvijas pilsētas, kuras ieteikts ap-
meklēt japāņu tūristiem – Rīga, Lī-
gatne, Kuldīga un Liepāja.

Gaidīsim ciemos japāņu tūristus!
Informāciju sagatavoja

 Līgatnes Amatu centra 
vadītāja Daina Klints 

Par Līgatnes amatniekiem tagad zina Japānā
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Līgatnes tāšu meistari 
Pēteris un Vizma Zvirbuļi. 

Japāņu māksliniece 
Narumi Yamasaki un 
Līgatnes Amatu centra 
vadītāja Daina Klints. 

Fo
to

: A
ud

ar
s 

Kl
in

ts



2013.gada 17.oktobris6 2014. gada AUGUSTSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Andrejs Cīrulis
(1. turpinājums. Sākums iepriek-

šējā numurā – LNZ, jūnijs, Nr.6)

SKOLA 
Ja apgalvotu, ka 1957. gadā uz 

Līgatnes skolu pirmo reizi es gāju 1. 
septembrī, tad netiktu teikta patie-
sība. Šis datums iekrita svētdienā, 
un iepriekš es visu vasaru domāju – 
kā tad tas būs? Mācību gadu iesākt 
2. septembrī likās ļoti jocīgi un neie-
spējami. Un turklāt vēl – pirmo reizi 
jaunā vietā. Jaunajā vietā bija vecā 
skola – tā visi to sauca. Pasaule it 
kā ar kājām gaisā būtu sagriezusies. 
Pieaugušam cilvēkam grūti iedomā-
ties, kādas neparastas domas rosās 
maza bērna galvā. 

Kad no Ķempjiem nāca uz ciema-
tu, pie Bērzleju mājas, kurā, starp 
citu, dzīvoja skolotāja ar tādu pašu 
uzvārdu, varēja pamanīt atšķirības 
ceļa segumā. Te tas bija melns, ciets 
un stingrs. Bet ne asfalts. Vietējie 
visziņi mācēja izskaidrot – tā esot 

„šlaga”. Ar laiku noskaidrojās – tie ir 
sablietējušies akmeņogļu izdedži no 
papīrfabrikas varenās katlumājas.

Jau no sendienām fabrika visam 
ciematam bija kā mīļa, gādīga un ba-
rojoša māmiņa. Diez vai tagad Eiropas 
Savienība ļautu tā apbārstīt ceļus ar 
ražošanas atkritumiem, bet pēcka-
ra gados gludie un līdzenie Līgatnes 
ciemata ceļi viesu acīs izraisīja lielu 
apbrīnu un patiesu skaudību. Vienīgi, 
braucot ar divriteni, bija stipri jāuz-
manās. Es vienreiz, tik tikko iemācī-
jies braukt, netālu no skolas laidu lejā 
pa mazu kalniņu. Bet – ak, neraža! –  
pretī ar diviem kartupeļu spaiņiem 
augšup slāja viena kārna, drūma tan-
te ar neparasti spoži gailējošām acīm. 
Un ar paralizējošu skatu viņa manī 
ieurbās. Es to skatienu atraut neva-
rēju un satiksmes negadījumu novērst 

nespēju. Uztriecos večiņai tieši virsū. 
Sekas bija trakas – tantīte gar zemi, 
spaiņi kur kurais, man ritenis greizs 
un salauzīts, abi ceļgali un elkoņi – 
gan asinīs, gan piestampāti ar šlagu. 
Vēlāk noskaidrojās, ka tajos gados 
tā cietis gandrīz ikviens līgatnietis 
un tādi nobrāzumi arī jāpieskaitot pie 
kultūrvēsturiskajām atmiņām.

Pasaulē mēdz lietot dažādus vār-
dus teritoriālo jēdzienu apzīmēšanai: 

„kvartāli”, „rajoni”, „kantoni”, „štati”. 
Bet Līgatnē populārākais ir latvis-
kais „kalns” – Remdenkalns, Spriņ-
ģu kalns, Skolaskalns, Plučukalns, 
Rīgaskalns, Ķiberkalns. Protams, ir 
jau arī Zaķusala, Anfabrika, Beiverka, 
Gaujasmala, Lejasceļš un vēl visā-
das citādas romantiskas lietas, kas 
jāzina, lai Līgatnē varētu orientēties. 
Tie daudzie kalni un kalniņi izskaid-
rojami ar to, ka Līgatnes upīte pa 
ceļam uz Gauju bija izgrauzusi jau ie-
priekš pieminēto Ķempju gravu, bet 
te tā izpletusies lielā plašumā.

1957. gadā mani interesēja Sko-
laskalns, kas pilnībā bija izskaudis 
seno Kroguskalna vārdu. Tur varēja 
nokļūt, ejot garām kapiem, slimnīcai 
un skārnim, kurā dzīvoja leģendārais 
Darviņš, par ko citreiz jāstāsta plašāk.

Mana mīļā Līgatne

Mūsu skolu papīrfabrika bija iekār-
tojusi Līgatnes tradicionālajā barakas 
tipa mājā. Pašā mājas galā bija lielā 
zāle, bet klases bija savietotas dzī-
voklīšos. Senie skolas soli tagad jau 
tikai muzejos redzami, bet tolaik tā 
bija cienījama mēbele, kas apvieno-
ja gan solu, gan galdu ar atlocāmu 
malu, gan plauktiņu, kur salikt tobrīd 
nevajadzīgās grāmatas un burtnīcas, 
gan kāju paliktni, kas īpaši noderēja 
mazajiem, lai tie nemitīgi nedīdītos. 
Mājas otrajā galā dzīvoja fabrikas 
strādnieku ģimenes un arī tālaika 
mūsu visu ļoti mīlētā Elza Viņķele, 
kas aizrautīgi mācīja mīlēt latviešu 
valodu un literatūru. Skolotāja Viņķe-

le bija ļoti apaļīga un arī ļoti omulīga. 
Uz skolu viņa nāca ar tirgus somu, jo 
izlaboto burtnīcu kalni bija milzīgi. 
Uz galda viņa novietoja modinātāj-
pulksteni tā, ka pat visziņkārīgākais 
skolēns ciparnīcu nevarēja saskatīt. 
Bērni viņu ļoti mīlēja un tagad tos mī-
lestības apliecinājumus izsaka viņas 
rosīgajam mazdēlam Edgaram.

Latviešu literatūras mācīšanas 
sakarā Līgatnē klīda patētiski no-
stāsti arī par vēlāk slaveno dzej-
nieci Skaidrīti Kaldupi, kas savā 
biogrāfijā rakstīja: „Nekad neesmu 
saņēmusi no ļaudīm tik daudz la-
bestības un garagaismas mirdzuma 
kā tajā rudenī Līgatnē.”

Siltajā laikā varējām izskraidīties 
pa skolas priekšu, bet lietainā un 
aukstā laikā bija jādodas uz lielo 
zāli pastaigāties – bija jāsadodas 
rokā pa divi un jāiet telpai riņķī. At-
ceros, ka divas skolotājas klusiņām 
ķīvējās – viena uzskatīja, ka jāiet 
pulksteņrādītāja virzienā, bet otra 
bija pretējās domās. Lielajā zālē no-
tika arī visi svinīgie akti, obligātās 
pionieru līnijas ar kaklautiem, karo-
giem, bungām un taurēm.

Turpat zālē bija arī skolas biblio-
tēka, ko pārzināja skolotāja Zviedre 
un kas bija izveidota, grāmatskapjus 
savietojot taisnstūrī ar durvīm pret 
noslēgtās telpas daļas iekšpusi. Grā-
matas tika ņemtas uz mājām un čakli 
lasītas. Vienu rītu visu skolu pāršalca 
satraucoša vēsts – pa nakti viens no 
grāmatskapjiem pats no savas gribas 
bija nogāzies uz muguras. Stundu 
sākums kavējās, jo ikvienam kaut pa 
acs spraudziņu to sensāciju vajadzēja 
redzēt. Un tad nāca nākošais satrie-
cošais jaunums – to visu bija nofo-
tografējis (!!!) skolas direktores vīrs 
skolotājs Tadeušs Buņķis, no kura 
visiem mazajiem bērniem nez kāpēc 
bija šausmīgi bail. Nupat skolas sa-
lidojuma laikā satiku bijušo direktori 
Ēriku Buņķes kundzi, un arī viņa šo 
gadījumu lieliski atcerējās.

Pretī skolai bija pakalns, kur at-
radās gan skolas siltumnīca, gan to-
laik populārie izmēģinājumu lauciņi. 
Visu šo valstību pārzināja leģendārā 
Vilhelmīne Ošupe. Visiem bērniem iz-
mēģinājumu lauciņos bija jānostrādā 
noteikts stundu skaits – citādi liecību 
nemaz neizsniedza. Pie katras dobes 
un vagas bija atbilstošs uzraksts, 
un tika nodrošināta milzīga augu un 
dārzeņu daudzveidība. Pēc vīra nāves 
skolotāja Ošupe bija gluži vientuļa un 
visus spēkus atdeva skolai. Jaunajā 
skolas ēkā viņai pat bija pašai savs 
dzīvoklītis. Kad būsit Līgatnes Zande-
ru kapos, redzēsit, ka pie viņas piemi-
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Līgatnes mazā skoliņa, 50. gadi. 

Līgatnes vidusskolas 1965. gada izlaidums, klases audzinātāja Olga Vītola. 
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Vidū Lilija Reiziņa ar ģimeni, 50. gadi. 
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Pamatakmens iemūrēšana Līgatnes vidusskolai.
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Top jaunā Līgatnes vidusskola, 50. gadi. 

Līgatnes vidusskolas 
atklāšana 1959. gada  
oktobrī, skolas direktors 
Laimonis Rācenājs. 
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bija jāmizo spaiņu spaiņiem, un tikai 
makaronu dienās bija kaut jel kāda 
atelpa. Vēl tagad acu priekšā ir abas 
saimnieces – ļoti apaļīgā Rita Fār-
naste un ārkārtīgi tievā Dzidra Ozola. 
Viņas bija ļoti skaļas, un tas nodroši-
nāja kārtību un bezierunu paklausību. 
Vienureiz, galdu klājot, izdomājām 
racionalizācijas priekšlikumu – šķīv-
jus nevis nēsāt riņķī, bet pa slapjo 
vaskadrānu slidināt. Viens met, bet 
otrs atslidināto šķīvi saķer un noliek 
vietā. Saimnieces paslavēja, ka ātri 
esam tikuši galā. Kad vēlāk bija galdā 
jāsaliek zupa, rīkojāmies tāpat. Bet 
sanāca ķeza – otrajam šķīvi gan izde-
vās noķert, bet zupu – ne. Bēdubrālis 
bija noliets no galvas līdz kājām, un 
saimniecēm atkal bija iemesls ļoti 
skaļai un izteiksmīgai runāšanai. 

Un otra strādāšanas vieta bija ve-
cajā dārzniecībā. Agrākajos laikos tā 
bija piederējusi papīrfabrikai, bet tad 
to nodeva vidusskolas pārziņā. 

Tas turpinājās ne pārāk ilgi, lai gan 
direktors Laimonis Rācenājs rāvās mel-
nās miesās. Tā dārzniecības puse, kas 
vērsta pret skolu, pie Lejasceļa, tad bija 
alkšņiem apaugusi. Mēs tur gājām tos 
krūmājus apkarot, un tad ar buldozeru 
tika sataisītas terases. Tur sastādīja 
ābelītes un citus augļukokus. No sāku-
ma viss izskatījās dikti smuki, bet bija 
divas nelaimes – pirmkārt, koki tika 
sastādīti pārlieku tuvu un, otrkārt, ar 
lieko zaru izzāģēšanu neviens sevi ne-
apgrūtināja. Tagad tur ir tādi džungļi, ka 
par kaut kādām terasēm un bagātīgām 
augļu ražām i’ iedomāties nevar. 

Skolas dārzniecībā visvairāk pūļu 
tika veltīts siltumnīcām, kur audzēja 
visādus labumus skolas kopgaldam. 
Izmaksas bija tik lētas, ka itin visi 
bērni varēja atļauties gan pusdienas 
(zupa, otrais un saldais ēdiens plus 
tēja), gan launagu. Toties darbu tas 
prasīja lielu.

Turpinājums sekos
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nekļa vienmēr kāds ziediņš. Tāpat arī 
daudzu citu skolotāju atdusas vietās.

Līgatnieši dievināja toreizējo sko-
las vadību – direktori Ēriku Buņķi un 
mācību daļas vadītāju Liliju Reiziņu. 
Kaut kādu iemeslu dēļ skolas vadība 
mainījās – 1959. gadā pie mums at-
nāca jaunais un elegantais Laimonis 
Rācenājs ar savu dzīvesbiedri, kas arī 
bija skolotāja.

Tajā vasarā prom devās arī bijušās 
direktores vīrs – skolotājs Tadeušs 
Buņķis, kas Līgatnes vēsturē iegājis 
kā pirmās vidusskolas absolventu 
klases audzinātājs. 1959. gadā 11. 
klases skolēni jaunās skolas gaisu 
tā arī nepaostīja. Daudzus tās klases 
absolventus vairs nemaz neatceros.

No viņiem visvairāk ar staltu stāju, 
iznesību un labām zināšanām izcēlās 
papīrfabrikas 1. papīrražošanas ceha 
priekšnieka Jāņa Gulbja dēls Jānis 
Gulbis, kas vēlāk ilgus gadus strā-
dāja Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā 
un arī tagad ir ļoti dzīvespriecīgs un 
darbīgs.

Pēteris Tīss tika uzskatīts par se-
višķi gudru skolnieku. Kopā spēlējām 
kluba pūtēju orķestrī, un viņš pūta 
klarneti – ļoti inteliģentu instrumentu. 
Pēteris Tīss prātā sevišķi palicis sava 
tēva dēļ, kas bija fabrikas trofeju au-
tobusa šoferis. Viņa autobusam bija 
smagās mašīnas purngals, un sava 
izskata dēļ tas bija iesaukts par Kur-
mi. Ar šo autobusu ļoti daudz nācās 
braukt, un atmiņā tie iespiedušies kā 
sevišķi ilgi ceļojumi – viņš principiāli 
nekad nebrauca ātrāk par 50 kilomet-
riem stundā. Toties tas bija autobuss! –  
elegance, jo parasti tajos gados cilvē-
ku grupas ekskursijās brauca smago 
automašīnu kravu kastēs ar bleķa 
ribām. Lietus gadījumā tika uzvilkts 
brezenta jumts. Stiprā vēja dēļ sēdēt 
vajadzēja ar skatu uz aizmuguri. Un 
vajadzēja būt uzrakstam – „Люди”. 
Latviski varēja nerakstīt neko.

Gunāru Voicišu neatceros nemaz, ti-
kai skaidri zinu, ka viņš nāca no bijuša-
jiem lubezerniekiem, par ko es jau ie-
priekš biju rakstījis. Ar allaž klusējošo 
Andreju Kārkliņu vēlāk retumis redzē-
jos darba darīšanu dēļ, bet Ruta Siliņa 
prātā palikusi kā veiksmīga politiska 
darbiniece – skolā viņa bija pionie-
ru vienības padomes priekšsēdētāja. 
Svētku reizēs viņai bija zili svārki, mir-
dzoši balta blūze un koši sarkans pio-
nieru kaklauts. Jocīgi bija vienīgi tas, 
ka parasti pēc 8. klases vairs neviens 
nebija pionieris, bet Ruta Siliņa bija.

Uzreiz jāpiemin arī nākošās klases 
izlaidums, kas tajos gados bija sensa-
cionāls viena īpaša iemesla dēļ. 1959. 
gada septembrī par jauno 11. klases 
audzinātāju kļuva uz skolu nesen at-
nākusī Olga Nikolajevna Vītola. Krie-
viete, kas ne vārda neprata latviski. 
Nekas tāds tik ļoti latviskajā Līgatnē 
nebija ne bijis, ne arī iedomājams. Ļe-
ņingradiete augstskolā bija sapazinu-
sies un saprecējusies ar izsūtījumā 
esošo Tālivaldi Vītolu un vispirms aiz-
devusies viņam līdzi uz tālo Sibīriju, 
bet pēc tam atceļoja uz Līgatni.

Tālivaldis Vītols kļuva par Līgat-
nes papīrfabrikas galveno enerģētiķi, 
un sākotnēji viņiem ierādīja maziņu 
dzīvoklīti Ķempjos. Skolotāja Vītola 
mums visiem mācīja angļu valodu un 
darīja to tik izteiksmīgi un aizrautīgi, 
ka stundas aizritēja kā nemanot.

Bet paralēli viņa pati mācījās lat-
viski jebkurā situācijā. Mani viņa ie-

saistīja latviešu valodas mācīšanas 
lietā tādā veidā, ka no rītiem „Pum-
purīšu” alejas galā vajadzēja sagai-
dīt skolotāju un pa ceļam uz skolu 
mācīt latviešu valodas vārdus un 
izrunu. Tādu palīgu viņai bija daudz. 
1960. gada pavasara izlaidumā klases 
audzinātājai bija jāsaka tradicionālā 
svinīgā runa. Olga Vītola pārpildītajā 
kluba zālē to norunāja no galvas tei-
camā latviešu valodā. Vecākās tan-
tītes pilnīgi vai apraudājās. Ovācijas 
bija tik milzīgas, ka ikvienā skatuves 
zvaigznē skaudība mostos. Šis tei-
camais piemērs vēlāk kalpoja bērnu 
strostēšanai, kad tie taisnojās, ka 
kaut ko nevarot iemācīties.

1960. gadā prom no Līgatnes uz 
Rīgu devās mācību daļas vadītāja Lili-
ja Reiziņa kopā ar savu vīru zinātnieku 
Rūdolfu un abām mazajām meitiņām 
Anitu un Ināru, kas atmiņā palikušas 
kā meitentiņi ar milzīgiem un koši 
krāsainiem lentu pušķiem bizēs. Lilija 
Reiziņa (ko pirms pusgada aizvadījām 
smilšu kalniņā) vēlāk iemantoja visas 
Latvijas cieņu un atzinību, būdama 
slavenās Rīgas 45. vidusskolas sla-
venā direktore. Šī popularitāte oficiāli 
tika nostiprināta ar Sociālistiskā dar-
ba varones goda nosaukuma piešķir-
šanu. Tik milzīgs cildinājums Latvijas 
PSR vēsturē vispār bija piešķirts tikai 
trim pedagogiem. (Iekavās jāpiebilst, 
ka visā lielajā Līgatnē šis nosaukums 
bija piešķirts tikai 4. papīrmašīnas va-
dītājam Voldemāram Krūmiņam.)

Iepriekš pieminētā Lilijas Reiziņas 
meita Ināra kļuva par slavenu ar-
hitekti un šī gada 16. maijā kopā ar 
vīru Miku Kārkliņu un citiem saņēma 
Latvijas arhitektūras otrās pakāpes 
Gada balvu par Līgatnes papīrfabri-
kas ciemata vēsturiskā centra arhi-
tektonisko izpēti, attīstības koncep-
cijas un kultūrvēstures tūrisma takas 
izveidi. Šī projekta ideja balstījās uz 
neapgāžamo pārliecību, ka Līgatnes 
papīrfabrikas vēsturiskais komplekss 
uzskatāms par tipisku 19. gadsimta 
beigu saimniecisko utopiju. Šī pro-
jekta realizācijas gaitā tika sakoptas 
Rīgaskalna un Skolaskalna dzīvoja-
mo ēku grupas, no jauna atdzima divi 
vēsturiskie tiltiņi – „Eižens” un „Vil-
helms”. Tika uzbūvētas daudzas kāp-

Līgatnes vidusskolas atklāšana 1959. gada 1. oktobrī, 
sēž klases audzinātāja Erna Šterna (vēlāk Pakalne). 
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nes, takas un skatu platformas, kuras 
izveidotas ērtākajās un krāšņākajās 
vietās, bet papīrfabrikas sardzes 
mājā tika iekārtots tūrisma informā-
cijas centrs.

Jaunais direktors Laimonis Rā-
cenājs vecajā skolas mājā dabūja 
pastrādāt tikai vienu vienīgu mēnesi. 
1959. gada 1. oktobra rītā visos Līgat-
nes dārzos tika saplūktas viskrāšņā-
kās rudens puķes un milzīgs skolēnu 
un skolotāju gājiens, kas, bagātīgi 
papildināts ar laimīgajiem vecākiem 
un daudzajiem ziņkārīgajiem, devās 
no vecās skolas uz jauno skolu. Bija 
jāiet riņķī pa ceļu, jo uzrāpties stāvajā 
kalnā vienkārši nebija iespējams un 
kāpnes vēl nebija uzbūvētas. To vei-
došanā vēlāk piedalījās arī mūsu kla-
se skolotāja Friča Vimbas vadībā.

Svinīgais akts norisēja trīsstāvīgās 
ēkas priekšā, un līdz šim tā arī nees-
mu sapratis, kāpēc fasāde vērsta pret 
mežu, bet aizmugure – pret piebrau-
camo ceļu. Iespējams, ka tas saistīts 
ar debespusēm un dabisko apgaismo-
jumu mācību klasēs. Bet tas ir tikai 
mans pieņēmums.

Atklāšanas ceremonijā runāja ļoti 
daudzi, un visi kā viens slavināja Ļe-
ņinu un Komunistisko partiju. Citādāk 
būt nemaz nedrīkstēja. 

Pats ievērojamākais viesis bija 
toreizējais Latvijas PSR izglītības 
ministrs un Padomju Savienības va-
ronis Vilis Samsons. Viņš, no vienas 
puses, bija leģendārais padomju par-
tizāns un viens no toņa noteicējiem 
padomju vēstures zinātnē (tagad jau 
arī ir tādi darboņi, kas vēsturi traktē 
pēc saviem ieskatiem) un, no otras 
puses, brīvvalsts laikā nesis sarkan-
baltsarkano karogu Latgales Māras 
pieminekļa atklāšanā, organizējis 
trīssējumu „Latvijas PSR Mazās en-
ciklopēdijas” un trīsdesmitsējumu 
Raiņa Kopoto rakstu izdošanu.  

Jaunais skolas nams tiešām bija 
dižs un cēls – kā mierlaiku būve. Lie-
las un gaišas klases, plaši gaiteņi ar 
parketa grīdu, radiomezgls, moderna 
sporta zāle. Bet pilnīgi viss tomēr ne-
bija izdomāts – virtuve bija, bet par 
ēdamtelpu, pagrabu produktu glabā-
šanai un saimniecības šķūni bija pie-

mirsies – tos būvēja pēc tam un lielā 
ātrumā. 

Mēs, skolēni, bijām iesaistīti dau-
dzos jo daudzos darbos – gan pag-
raba apbēršanā ar zemi, gan dežūrās 
virtuvē. Vairākus gadus bija pat tā, ka 
vienu dienu nedēļā katram bērnam 
vajadzēja kaut kur strādāt, un itin vi-
siem tas likās dabiski un normāli. Ne-
vienam cilvēktiesību aizstāvim tolaik 
nebūtu ienācis prātā par to sūdzēties 
(tagad tas tā notiekot).

Katru otro nedēļu vienu dienu va-
jadzēja „vergot” virtuvē. Labums 
bija tāds, ka tajā dienā paēst varēja 
par brīvu. Visgaršīgākā bija maltās 
gaļas mērce ar kartupeļiem un skā-
biem kāpostiem, ko paši rudenī bi-
jām stampājuši. Pieminētie kartupeļi 

Līgatnes vidusskolas atklāšana 1959. gada 1. oktobrī, 
priekšplānā Latvijas PSR izglītības ministrs un Padomju 
Savienības varonis Vilis Samsons. 
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Te ir Līgatnes vidusskolas 1964. gada absolventi Līgatnes vidusskolas salidojumā 2009. 
gada 9. maijā. No kreisās: Juris Ābrams, Andrejs Gecs (mācījās Rīgā), Brigita Volmere, 
Astrīda Jansone, Imants Liepiņš, Vilnis Imša. Priekšpusē: Andrejs Cīrulis.

LīgATne LAIKU LoKos



2013.gada 17.oktobris8 2014. gada AUGUSTSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 16. septembrī  

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr. 64153176, epasts: novadadome@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. „Līgatnes 
Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā: www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, 
iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

26. un 27. jūlijā Rušonas ezerā notika Latvijas Makšķerēšanas sporta fe-
derācijas organizētais Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām trešais 
posms, kurā „slavas laurus” plūca mūsu novadnieks Pēteris Lideris kopā ar 
savu komandas biedru Māri Olti.

45 laivu konkurencē Pēteris Lideris ieguva 1. vietu individuāli un, pateico-
ties komandas biedru /Mārtiņš Balodis un Kristiāns Godiņš/ veiksmīgajam 
startam, ieguva 1. vietu arī komandu vērtējumā.

14. septembrī no plkst. 14.00 
Līgatnē, Rīgaskalnā, norisināsies 
svētki Eiropas kultūras mantojuma 
dienas ietvaros.

Pasākuma laikā citu „kalnu” iedzī-
votāji aicināti ar groziņiem doties pie 
Rīgaskalna iedzīvotājiem caur goda 
vārtiem, pūtēju orķestra pavadībā. 
Rīgaskalnā darbosies amatnieki, vēs-
turiskā Līgatnes siena, dejos tautas 
deju kolektīvs „Zeperi” un norisinā-
sies vēl daudzas dažādas aktivitātes.

Rīga 2014. gadā ir ieguvusi Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas statusu, 
pilsētā norisināsies daudzveidīgi un 
plaši ar kultūru saistīti pasākumi. Iz-
senis tiek uzskatīts, ka „visi ceļi ved 
uz Rīgu”, tāpēc daudzās Latvijas ap-
dzīvotās vietās ir Rīgas vārdā nosauk-
ta iela, laukums, vai ir bijis galvenais 
ceļš, kas ved uz Rīgu. Bieži tas kalpo 
par mugurkaulu vēsturiskās pilsētas 

struktūrai. Izvēlētā Eiropas Kultūras 
mantojuma dienu tēma ļauj aktuali-
zēt gan pilsētbūvniecības pieminekļu, 
gan atsevišķu ēku, gan arī ar pilsētvi-
des ainavu saistītus materiālā un ne-
materiālā mantojuma saglabāšanas 
jautājumus. Latvijas pilsētās un citās 
apdzīvotās vietās ir 65 Rīgas ielas, tā-
pēc ar Rīgas vārdu saistītajam kultūr-
vēsturiskajam mantojumam ir iespēja 
pievērst plašāku uzmanību.

Aicinām pieteikties Rīgaskalna, 
Skolaskalna, Remdenkalna, Pluču 
kalna, Spriņģu kalna iedzīvotājus un 
pārējos novada aktīvistus un brīvprā-
tīgos, lai kopīgiem spēkiem izveidotu 
jaunus un skaistus svētkus paši sev.

Sīkāka informācija un pieteikša-
nās, zvanot pa tālruni 26140994.

Kultūras un tūrisma centra 
pasākumu organizētāja 
Inese Kadiķe-Āboliņa 

RĪGASKALNA SVĒTKI

Rīgaskalns.
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Gaišas domas, priecīgu prātu un stipru 
veselību, augusta jubilār!

Mani gadi un tavi gadi,
Atļauju neprasot,  

atnāk un iet.
Mani gadi un tavi gadi –

Mirklis, kas mūžības zvaig-
znājos zied...

Dace Kaģe
Zinta Pavāre

Dzintra Stumbure
Daina Bērziņa
Edvīns Birnis

Anita Goldberga
Jānis Saušs
Juris Skujiņš

Antra Andersone
Anita Priedeslaipa

Vitta Žagare
Daina Žukova
Daina Bērtiņa
Lilita Indriča
Maija Krūze

Biruta Rozentāle
Atis Šņore

Ilga Driveniece

Juris Raudiņš
Ņina Zvaigzne
Jānis Klūga

Ļubova Ūsiņa
Kārlis Freimanis

Kārlis Grebis
Voldemārs Krūmiņš

Austra Cirīte
Aina Bendža

Vilma Jermane
Lilija Viktorova
Maiga Leikarte
Velta Pumpura

Imants Indriksons
Elvira Ince
Velta Ozola
Elvīra Šmite

VASARĀ

Stipru veselību vēlam pagājušā 
mēneša – jūlija – jubilāriem!
Aija Freimane
Asja Irmane

Guntars Freimanis
Ivārs Ikstens

Jevgenijs Kočegarovs
Irena Pavlovska

Ārija Saikova
Līga Borisenkova
Arnolds Bramanis
Staņislava Ješkina

Jānis Pētersons
Rūta Rozentāle

Anna Šaumberga
Jānis Balodis

Aleksis Gudovskis
Dzintra Biezēka
Vilnis Miķelsons
Sarma Mūrmane
Zinaida Zariņa

Zaiga Grinberga
Ēvalds Kravalis
Zenta Miķelsone

Imants Reinfelds
Mihails Užakins
Elvīra Jurgena
Gunārs Veļķers
Ārija Baumane

Broņislavs Gusaks
Broņislavs Klušs
Arvīds Akmentiņš

Jānis Kļaviņš
Marija Matjušenko

Diāna Kazaka
Valdis Liepiņš
Aina Plūmīte

Silvija Emberga
Alla Goršanova

Lotārs Incis
Jēkabs Bemberis
Jānis Petrovičs

Velta Krumberga
Aneļa Mortuļeva
Nanija Bērziņa

Dzimtā puse nesagaidīs
It nekad vairs tevi mājās,
Labās acis neatsmaidīs,
Zeme, zeme pāri klājas.

(M. Bārbele)

Jūnijā mūžībā aizgājuši  
Skumjās esam kopā ar tuviniekiem.

Anatolijs Afanasjevs, miris 20.06.2014.
Valija Jaunzeme – 30.06.2014., Nellija Kļaviņa – 20.06.2014.

Jūlijā mūžībā aizgājuši
Inese Birkenfelde – 14.07.2014., Edvīns Priede – 10.07.2014.

Miršana

Dzimšana

Informāciju no Dzimtsarakstu nodaļas reģistra sagatavoja  
Līvija Andersone

Jūlijā piedzimuši 2 bērni: 
meitene Ieva Leonora un zēns Roberts Emīls

Sveicam visas laimīgās ģimenītes un novēlam, lai visi labie eņģeļi ik 
dienas sargā jauno cilvēciņu! Līgatnes novada dome

Jūnijā Līgatnes novadā  
piedzimuši 4 bērni:

divi zēni un divas meitenes, kuriem doti vārdi – 
Ģirts, Artūrs, Kristīne, Elza

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Norberts Golubkovs Zie-
massvētku koncertā, 20.12.2013. Foto: Anita Jaunzeme

LĪGATNES 
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

UZŅEM AUDZĒKŅUS

• Instrumentspēlē (klavieres, 
akordeons, vijole, čells, flauta, 
trompete, mežrags, eifonijs);

• Vizuāli plastiskajā mākslā;
• Dejā;
• Sagatavošanas klasēs mūzikā 

un mākslā.

UZŅEMŠANA:
2. septembrī plkst. 17.30 Augš-

līgatnē, Mākslas ielā 2 
3. septembrī plkst. 17.30 Līgat-

nes Kultūras centra Mazajā zālē

Skolu beidzot, absolventi saņem 
apliecību par profesionālās ievirzes 
izglītības iegūšanu, kas dod iespēju 
turpināt mācības mūzikas, mākslas 
vai horeogrāfijas vidusskolā un pēc 
tam Mūzikas, Mākslas vai Kultūras 
akadēmijā, kā arī jebkurā pedago-
ģijas akadēmijā vai universitātē, kā 
arī palīdz iegūt papildpunktus, stā-
joties jebkuras citas jomas izglītī-
bas iestādēs.

Līgatnes kultūras nama 
PŪTĒJU ORĶESTRIS 

uzņem jaunus dalībniekus!
Līgatnes pūtēju orķestra vadītājs 

no 2014. gada jūnija – Anatolijs Te-
rentjevs.

Ja vēlies pievienoties, zvani 
vadītājam Anatolijam, mob. tālr. 
2948949.

Gaidām pulkā!

Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības 
iestāde aicina vecākus 
līdz 2014. gada 25. augustam 

pieteikt bērnus, kuri 2014./ 2015. 
mācību gadā vēlas apmeklēt 
pirmsskolas izglītības iestādi.

Tālrunis uzziņām
 28661216.

Ja vēlies pievienoties vienam no 
labākajiem un aktīvākajiem Vidze-
mes un visas Latvijas tautas deju 
kolektīviem, piedalīties nopietnā 
mēģinājumu procesā un aktīvā kon-
certdzīvē un griezt danci Latvijas 
simtgades deju svētkos, 

pievienojies 
Līgatnes 

„Zeperiem”!
Uzņemšana notiks 9. septembrī 

plkst. 20.00 Līgatnes kultūras namā.
JAUNUMS!
Aicinām pulkā arī vecākās paau-

dzes dejotājus.

Apsveicam!

Māris Olte un Pēteris Lideris saņēmuši zelta medaļas. 
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Sīkāka informācija 
pa tālr. 29219075


