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Pirmais septembris gaidīts tik ļoti,
Kad skoloties bērni varēs nākt!
Sveika, Zinību diena, ziedu rotā!

Ļauj pļavās vīgriezēm valdīt,
Kur ugunspuķes jau zied!

Pār briestošiem rudzu laukiem,
Kas zeltainā reibumā slīgst.

Lai smaržo vasaras skaistums
Un debesis atvērtas stāv,

Lai varavīksne laistās,
Un brīnumiem gala nav...

Pat liekas – neveiksmes visas
Ir bijušas vienīgi māns.

Šī vasara, vīgriezes, saule – 
Ir atkal iesākums jauns!
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Jānis Smerliņš 
Zaiga Kvitka 
Georg Politov 
Aija Šleicere 
Lolita Upmale
Uldis Grieznis 
Ligita Gulbe 
Guntars Zaharāns 
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Ļubova Ūsiņa 
Jānis Zaķis 
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Marta Kalniņa 

Dzidra Šteina 
Vera Belkina 
Zbigņevs Kunda 
Rute Braķe 
Ilga Martinova 
Maiga Ostrovska 
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Aina Bendža 
Imants Indriksons 
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Laimīgā zeme

RĪGAS KALNS AICINA CIEMOS
Kalna svētki Līgatnē ir nu jau ikgadējs pasākums, kad vienuviet pulcējas kalna 
pagalmu iemītnieki, draugi un viesi, lai vienotos kopīgās svinībās.
Šogad 11. septembrī aicinām doties uz Rīgas kalnu. Rīgas kalna svētkos mūs priecēs 
pašmāju un viesu amatieru kolektīvi – dejotāji, dziedātāji un teātra spēlētāji. Īpašu 
programmu ar humora skečiem par ikdienas dzīvi būs sagatavojuši viesu amatier- 
teātru kolektīvi.
Pagalmu iedzīvotāji būs gādājuši gardus pārsteigumus, aicinot pie kopīga galda.
Tiekamies Rīgas kalnā!

Plkst. 8.30–12.00
Ierašanās PII – līdz plkst. 8.30.
Līdz plkst. 12.00 – radošās darbnīcas bērniem.
Pēc plkst. 12.00 – PII darbojas ierastajā režīmā.
Tikšanās ar vecākiem PII – augustā (pēc noteikta grafika katrai 
grupai).

Plkst. 9.30–12.00
Ierašanās PII – līdz plkst. 9.30.
Līdz plkst. 12.00 – radošās darbnīcas bērniem.
Plkst. 12.00 – „Bitīšu” un „Mārīšu” grupu bērni kopā ar darbiniekiem 
dodas uz ēkām Upes ielā, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā.
Pēc plkst. 12.00 – PII darbojas ierastajā režīmā.
Tikšanās ar vecākiem PII – no 23. līdz 31. augustam (pēc noteikta 
grafika katrai grupai).

Plkst. 10.00 – svinīgais pasākums kopā ar vecākiem.
Pēc svinīgā pasākuma – 1. klases audzinātāja stunda ar vecākiem, 
pārējām klasēm – bez vecākiem.

Plkst. 10.00 – svinīgais pasākums kopā ar vecākiem.
Pēc svinīgā pasākuma bērni tiekas ar pedagogiem, vecāki – ar skolas 
direktori.

Plkst. 11.30 (Lielajā ielā 26, Ieriķos, Drabešu pagastā) – svinīgais 
pasākums kopā ar vecākiem.
Pēc svinīgā pasākuma – jauno audzēkņu uzņemšana.
Plkst. 15.00 (Mākslas ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā) – 
svinīgais pasākums kopā ar vecākiem.

Pēc svinīgā pasākuma – jauno audzēkņu uzņemšana.

* ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste
Dace Bērziņa (tālr.: 26866855)

Līgatnes pilsētas PII
(Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā;  
Pilsoņu ielā 4, Līgatnē)

Augšlīgatnes PII 
„Zvaniņi”,
arī grupas „Bitītes” un 
„Mārītes”
(Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā)

Jauno Līderu vidusskola
(Strautu ielā 4, Līgatnē)

Augšlīgatnes Jaunā 
sākumskola
(Upes ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā)

Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skola

Gunārs Veļķers 
Broņislavs Klušs 
Marija Matjušenko 
Diāna Lūcija Kazaka
Valdis Liepiņš 
Lotārs Incis 
Jēkabs Bemberis 

Nanija Bērziņa 

Sveicam augusta jubilārus:
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Apvienotās Cēsu novada domes jaunā sasaukuma 
pirmais darba mēnesis aizritējis dinamiski. Paralēli 
jaunā novada izveidei, saimnieciskajiem darbiem, 

projektu izstrādēm un citām ikdienas aktualitātēm brau-
cam iepazīt situāciju novada lauku pārvaldēs. Esam jau bi-
juši Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā un Amatā.
Iespaids ir labs. Visās pašvaldībās ir daudz paveikts, lai 
izglītības un kultūras iestādes un sociālā palīdzība būtu 
labā līmenī un kvalitātē. Smagākais jautājums ir ceļi. No-
vadā ir daudz gan pašvaldības, gan VSIA Latvijas Valsts 
ceļi pārziņā esošu brauktuvju, un visbiežāk iedzīvotāji 
vaicā, kad vienam vai otram intensīvāk izmantotam ceļu 
posmam uzklās melno segumu. Iepriekš jau pašvaldības 
iesniegušas savus priekšlikumus valsts ceļu atjaunošanas 
programmām. Tos apkoposim un aktualizēsim, sēžoties pie 
sarunu galda ar Latvijas Valsts ceļu vadību. Vienots redzē-
jums visam novada ceļu tīklam palīdzēs racionālāk plānot 
ceļu būvdarbus. Piemēram, ir rekonstruēts ceļa posms no 
Veclaicenes šosejas līdz Drustiem, taču lielākam skaitam 
iedzīvotāju būtiskāks ieguvums būtu, ja ceļu atjaunotu līdz 
pat Jaunpiebalgai.
Esam atsākuši diskusijas par pašvaldības kompetences 

nozarēm un to pārvaldību. Problemātiska situācija izvei-
dojusies bāriņtiesās. Darbinieku trūkst, bet pienākumu ir 
daudz, tāpēc augustā lemsim par vienotas novada bāriņ-
tiesas izveidi. Jāveido arī vienota informācijas tehnoloģiju, 
sociālā dienesta, pašvaldības policijas pārvaldība, lai no-
drošinātu kvalitatīvu un pieejamu šo funkciju izpildi, un 
turpināsies diskusijas arī citās nozarēs.
Cēsīs un lauku pārvaldēs turpinās iesākto projektu īste-
nošana un jaunu izstrāde. Deputātiem bija iespēja ap- 
meklēt rekonstruētās Iekšķīgo slimību nodaļas telpas Cēsu 
klīnikā. Komforts, augsta funkcionalitāte, estētiskie risinā-
jumi rada lielisku darba vidi ārstniecības personālam un 
nodrošina mājīgus atlabšanas apstākļus pacientiem. Droši 
var teikt, ka Cēsu klīnika spērusi vēl vienu plašu soli virzī-
bā uz pacientiem draudzīgu un labi nodrošinātu reģionālo 
ārstniecības iestādi, kas sniedz pakalpojumus Cēsu novada 
un Vidzemes iedzīvotājiem. Straujiem soļiem noslēgumam 
tuvojas sociālo pakalpojumu centra un Cēsu Pilsētas vi-
dusskolas piebūves būvniecības darbi.
Pārgaujas, Amatas un Priekuļu pārvaldēs apstiprināta plā-
notā pašvaldības ceļu rekonstrukcija, Jaunpiebalgā – pan-
sionāta izveide, Līgatnē – bērnudārza pārbūve. Gatavojam 

LĪGATNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VĒSTURISKAJĀ 
ĒKĀ SĀKSIES RENOVĀCIJAS DARBI

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vēs-
turiskajā ēkā Gaujas ielā 7, kas Līgatnē atrodas jau kopš  
1914. gada, notiks plaši renovācijas darbi. 

Ēkai tiks atjaunots dakstiņu jumts, sakārtota fasāde, restaurē-
tas logu vērtnes, slēģi, kokgriezumi, metālkalumi, kā arī veikti 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Remontdarbu laikā Zaķēnu grupas audzēkņu pagaidu telpas 
atradīsies Dienas centra telpās Līgatnē, Pilsoņu ielā 4, bet 
Ežuku un Vāverēnu grupas darbosies Dienas centra telpās Augš- 
līgatnē, Nītaures ielā 4. 

Aicinām ar sapratni izturēties pret pagaidu neērtībām, lai jau 
drīz mēs satiktos renovētajā bērnudārza ēkā.

Inese Kudrjavceva
Līgatnes pilsētas PII direktores p. i.

ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

2.   ĒDINĀŠANAS PABALSTS BĒRNIEM

100% apmērā no kopējās ēdināšanas maksas:
• trūcīgu ģimeņu bērniem;
• maznodrošinātu ģimeņu bērniem ar invaliditāti;
• maznodrošinātu ģimeņu aizbildnībā esošiem bērniem.
Pabalsts pienākas bērniem, kuri iegūst izglītību:
• Līgatnes vispārējās izglītības iestādēs,
• Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādēs obligātās izglītības 

ieguves grupās,
• speciālās izglītības iestādēs.
Pabalstu piešķir uz trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimnie-
cības statusa laiku!    
      

50% apmērā no kopējās ēdināšanas maksas:
• visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās Līgatnes iz-

glītības iestādēs – gan pirmsskolas, gan vispārējās izglītības 
iestādēs.

Pabalsti tiek piešķirti uz vecāku iesnieguma pamata.
Iesniegums jāiesniedz Cēsu novada Līgatnes apvienības pār-
valdes Līgatnes novada Sociālajā dienestā Dārza ielā 2, Augšlī-
gatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, no š. g. 23. augusta līdz  
30. septembrim.
Kontakttālrunis: 64155587

Līgatnes novada domes pieņemtie saistošie noteikumi par pa-
balstiem ir spēkā, līdz Cēsu novadā tiks pieņemti jauni saistošie 
noteikumi. 

DOMES SĒDĒS JŪLIJĀ

Pirmajā jaunā sasaukuma Cēsu novada domes sēdē 1. jūlijā 
deputāti izskatīja 30 jautājumus.

Vispirms ar pārliecinošu balsu vairākumu par domes priekš- 
sēdētāju ievēlēja Jāni Rozenbergu. Tad deputāti apstiprināja 
jaunā novada pārvaldes nolikumu un Amatas, Jaunpiebal-
gas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Vecpiebalgas apvienību 
pārvalžu vadītājus, kā arī ievēlēja domes priekšsēdētāja 
vietniekus.

Domes sēdē vienojās par Cēsu novada pašvaldības pārstāvja 
izvirzīšanu ievēlēšanai Vidzemes plānošanas reģiona Attīs-
tības padomē, kā arī sprieda par jaunizveidotā Cēsu novada 
apvienoto pašvaldību bāriņtiesu, sociālo dienestu, pašval-
dības policiju, dzimtsarakstu nodaļu un būvvalžu darbību. 
Deputāti lēma par atklātu konkursu uz Cēsu novada pašval-
dības izpilddirektora amatu.

Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 15. jūlijā izskatīti 20 jautā-

jumi. Deputāti vienojās par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma 
Valsts ģimnāzijas apstiprinātajam projektam Mācīt kosmosu 
caur dabaszinātnēm, par aizņēmumu Cēsu novada Pārgaujas 
apvienības pārvaldes projekta Pašvaldības autoceļu posmu 
atjaunošana realizācijai, par Amatas apvienības pārvaldes 
Administratīvās nodaļas izveidošanu un par grozījumiem 
Amatas apvienības pārvaldes nolikumā un amatu vienību 
sarakstā, kā arī par aizņēmumu investīciju projektam Pie-
balgas pamatskolas ēkas pārbūve par sociālās aprūpes centru. 
Dome arī apstiprināja aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) projektam Cēsu novada vispārējo izglītī-
bas iestāžu modernizācija.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties tīmekļvietnes www.cesis.lv pašvaldības sadaļā 
„Domes sēdes – Pieņemtie lēmumi”.

Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

DINAMISKS VASARAS VIDUS
tehnisko dokumentāciju pašvaldības ēku energoefektivitā-
tes uzlabošanai, vairākām ēkām veikts energoaudits. Šim 
mērķim tuvākajos gados būs pieejams apjomīgs finansējums.
Ātra virzība ir ventilācijas izbūves projektos novada 
lielākajās izglītības iestādēs – Cēsu Valsts ģimnāzijā un 
Cēsu Pilsētas vidusskolā. Laba gaisa kvalitāte klasēs no-
drošina labvēlīgus apstākļus kvalitatīvam mācību dar-
bam un, protams, arī uzlabo epidemioloģisko drošību 
izglītības iestādēs, tāpēc ļoti ceru, ka jau šogad varēsim 
sākt būvdarbus. 
Dzīves nepieciešamība un vienlaicīgi liels izaicinājums ir 
atsākt klātienes mācību gaitas visās novada izglītības ie- 
stādēs. Tas prasa visu pušu vienotu un atbildīgu rīcību, lai 
varam šo mērķi sasniegt.
Arī šogad svētkus Cēsis 815 svinējām gan klātienē, gan 
digitāli. Tā ir iespēja, respektējot ierobežojumus, uzturēt 
labu, vienojošu tradīciju. Arī citos jaunā novada centros 
aizvadīti vai vēl gaidāmi svētku pasākumi. Domāju, ka 
nākamajai vasarai vajadzēs kopīgu svētku piedāvājumu, 
lai šie notikumi norisinātos, secīgi papildinot viens otru, 
un dotu iespēju braukt ciemos, svinēt un labāk iepazīt 
jauno novadu.

Tuvojas jaunā mācību gada sākums. Cēsu novada Līgatnes ap-
vienības pārvaldes Līgatnes novada Sociālais dienests informē 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākus par pašvaldības 
nodrošināto atbalstu bērniem.
Pabalstus ir tiesīgas saņemt personas, kuras deklarējušas savu pas-
tāvīgo dzīvesvietu Līgatnes pilsētas vai Līgatnes pagasta teritorijā.

1.   VIENREIZĒJS PABALSTS MĀCĪBU LĪDZEKĻU IEGĀDEI – 
50 EUR

Piešķir ģimenēm, kuru bērni sāk mācības vai jau mācās 
kādā no Līgatnes vispārējās izglītības iestādēm:
• ģimenēm, kuru bērns sāk mācības 1. klasē;
• daudzbērnu ģimeņu bērniem;
• trūcīgu ģimeņu bērniem.
Pabalsts nesummējas!
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Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde 
Reģ. Nr. 90000057333, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes 
pag., Cēsu nov.

AICINA PIETEIKTIES UZ VAKANTO
IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA VIETU
(profesijas klasifikatora kods 2634 03)
(normāls darba laiks)
Atalgojums 1051,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (par noteikto 
darba laiku).

AMATA MĒRĶIS:
Mācību un audzināšanas procesa, emocionālo, kognitīvo, uz-
vedības vai saskarsmes grūtību samazināšana, pozitīvas paš- 
izaugsmes veicināšana izglītojamajiem. Izglītības psihologs 
palīdz risināt izglītojamo mācīšanās grūtības, sociālas un 
emocionālas problēmas, sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, 
pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri iesaistīti izglītojamā 
problēmu risināšanā.

Izglītības psihologa darbs tiek plānots, ņemot vērā izglītojamo, 
vecāku (aizbildņu), pedagogu un izglītības iestāžu adminis-
trācijas pieteikumus, pamatuzmanību veltot darbam ar izglī-
tojamo, viņa problēmu risināšanai – Jauno Līderu vidusskolā, 
Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, Augšlīgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādē Zvaniņi, Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādē.

PIENĀKUMI:
• izglītojamo psiholoģiskā izpēte;
• izglītojamo, vecāku (aizbildņu) un pedagogu konsultēšana 

PA „Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs”
Reģ. Nr. 90010438201, Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110
Tālrunis: 64153180; e-pasts: kultcentrs@ligatne.lv

IZSLUDINA PRETENDENTU 
PIETEIKŠANOS VAKANCEI
LĪGATNES TŪRISMA INFORMĀCIJAS 
CENTRA SPECIĀLISTS
(profesijas klasifikatora kods 4221 03)

ar normālu darba laiku (1 slodze, summētais darba laiks)

JA TU:
esi uz klientu apkalpošanu orientēts, enerģisks, radošs, spēj 
rast kontaktu ar ikvienu apmeklētāju, ja jebkura nedēļas diena 
tev šķiet pievilcīga darbam, ātri spēj apgūt vēstures liecības, 
labi orientējies Gaujas Nacionālajā parkā esošajos tūrisma ob-
jektos, esi gatavs sniegt kvalitatīvu informāciju pilsētas vie-
siem un ārvalstu tūristiem, spēt sadarboties ar tūrisma nozares 
uzņēmējiem un rūpēties par tūrisma attīstību Līgatnē, tad tieši 
tu esi gaidīts mūsu Līgatnes Tūrisma informācijas centra ko-
mandā. 
 
GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
• klientu apkalpošana, tūrisma informācijas sniegšana, kon-

sultēšana par tūrisma pakalpojumiem klātienē, e-pastos, 
sociālajos tīklos un telefoniski;

• tūrisma pakalpojumu organizēšana, pārdošana, piedalīšanās 
informatīvo materiālu izstrādes procesā;

• ievākt un apkopot tūrisma statistikas datus, e-pastus, tele-
fona zvanus, pilnveidot un uzturēt tūrisma uzņēmēju datu-
bāzi;

• piedalīties mārketinga un tūrisma piedāvājumu izstrā-
dāšanā, kā arī to popularizēšanas aktivitātēs;

• nodrošināt sistemātiski informācijas uzturēšanu, atjau-
nošanu Līgatnes un Cēsu novada sadarbības partneru tūris-
ma sociālajās interneta vietnēs;

• līdzdalība tūrisma centra pasākumu organizēšanā.

PRASĪBAS KANDIDĀTAM:
• vidējā izglītība;
• vēlama pieredze tūrisma un viesmīlības jomā;
• zināšanas par Līgatni un Līgatnes novada vēsturi un kultūr-

vēsturi tiks uzskatītas par priekšrocību;
• teicama latviešu valodas (C2), laba angļu valodas prasme 

mutvārdos un rakstos, krievu un vācu valodas prasme tiks 
uzskatīta par priekšrocību;

• spēja pielāgoties un darboties elastīgi, strādājot gan patstā-
vīgi, gan komandā;

• pozitīva attieksme pret klientiem;
• labas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes, iemaņas 

strādāt ar kases aparātu (praktiskās prasmes un izmantoša-
na digitālajā mārketingā informācijas sagatavošanai un ie-
vietošanai sociālajos tīklos tiks uzskatīta par priekšrocību);

• atbildība, iniciatīva, inovatīva un radoša pieeja lietu kopu-
mam. 

PIEDĀVĀJAM:
• aktīvu un dinamisku darba vidi ar iespēju satikt un komuni-

cēt ar cilvēkiem no visas pasaules;
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku ar atalgojumu (bru-

to 4,58 EUR/h pirms nodokļu nomaksas);
• veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas;
• iespēju attīstīt un realizēt savas idejas skaistā un radošā dar-

ba vidē. 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam iesniegt pašvaldības aģentūrai 
„Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” elektroniski uz e-pastu: 
kultcentrs@ligatne.lv līdz 2021. gada 17. augusta plkst. 17.00.
 
Informācija par personu datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir pašvaldības aģentūra 
„Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs”, Spriņģu iela 4, Līgat-
ne, Līgatnes novads, LV-4110, e-pasts: kultcentrs@ligatne.lv. 
Personas datu apstrādes nolūks ir darbinieku atlases procesa 
nodrošināšana un no tā izrietošo tiesību un pienākumu rea-
lizēšana. Papildu informācija par personas datu apstrādi šī 
nolūka ietvaros pieejama tīmekļvietnē www.ligatne.lv, sadaļā  
„Privātuma politika”.

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņi” 
Reģ. Nr. 4090036240, Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes 
pag., Cēsu nov.

AICINA PIETEIKTIES DARBĀ
LOGOPĒDU (2266 03)
Ja jūs jūtat sevī spēku, zināšanas un vēlmi jauniem izaicināju-
miem, esat ar pozitīvu attieksmi, mīlat bērnus un esat gatavs 
ieviest jauno mācību saturu un pieeju ikdienas darbā, ja jūs ne-
baida draudzīgas attiecības ar bērniem un kolēģiem, aicinām 
uz sarunu.

PIEDĀVĀJAM:
• darbu logopēdam – 0,667 slodzes;
• iespēju radošam darbam un dzīvei;
• plašas apmācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
• pilnu spektru sociālo garantiju;

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņi” 
(40900036240)
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā,

AICINA PIETEIKTIES DARBĀ
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
SKOLOTĀJU (2342 01)
Ja jūs jūtat sevī spēku, zināšanas un vēlmi jauniem izaicināju-
miem, esat ar pozitīvu attieksmi, mīlat bērnus un esat gatavs 
ieviest jauno mācību saturu un pieeju ikdienas darbā, ja jūs ne-
baida draudzīgas attiecības ar bērniem un kolēģiem, aicinām 
uz sarunu.

PIEDĀVĀJAM:
• darbu pirmsskolas skolotājam – 0,333 slodzes;
• iespēju radošam darbam un dzīvei;
• plašas apmācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
• pilnu spektru sociālo garantiju;

bērna psiholoģisko vai emocionālo problēmu gadījumos;
• izglītojamo audzināšanas un izglītības problēmu risināšana, 

sadarbojoties ar izglītības iestāžu pedagogiem, administrā-
ciju, logopēdu/citu atbalsta personālu u. c.;

• sadarbībā ar izglītības iestāžu pedagogiem vadīt preventīva un 
izglītojoša satura nodarbības un pasākumus izglītojamajiem;

• iespēju robežās vadīt supervīzijas izglītības iestāžu vadītā-
jiem un darbiniekiem.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:
• izglītība – augstākā izglītība psiholoģijā, ir iegūts izglītības 

psihologa sertifikāts vai arī tiek noslēgts līgums ar psiholo-
gu-pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu, darbo-
joties izglītības jomā, izglītības psihologa sertifikāta iegūša-
nai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Psihologu likuma 
3. pants);

• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
• pretendenta CV;
• izglītības dokumentu kopijas;
• motivācijas vēstule.

Dokumentus lūdzam iesniegt Līgatnes apvienības pārvaldē 
elektroniski uz e-pastu: novadadome@ligatne.lv.
Pieteikties līdz 2021. gada 31. augustam. 
Tālrunis informācijai 64155451.
P.S. Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar 
piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies vienas nedēļas lai-
kā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

• plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;
• bruto darba samaksa par 1 slodzi (30 darba stundas nedēļā) 

– 830,00 EUR.

PRASĪBAS:
• logopēda izglītība saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u. c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildība un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasī-

bām.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu:
 bernudarzszvanini@ligatne.lv līdz 2021. gada 20. augustam.

Tālrunis informācijai – 28661216.

• plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;
• bruto darba samaksa par 1 slodzi (40 darba stundas nedēļā) 

– 872,00 EUR.

PRASĪBAS:
• pirmsskolas izglītības skolotāja izglītība saskaņā ar norma-

tīvajiem aktiem;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u. c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildība un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasī-

bām.

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: bernudar-
zszvanini@ligatne.lv līdz 2021. gada 20. augustam.

Tālrunis informācijai – 28661216.
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KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI
Rasma Vanaga

19. turpinājums.
Sākums LNZ 2020. gada februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11, decembra Nr. 12, 

2021. gada janvāra Nr. 1, februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, LZ jūlija Nr. 7.

BŪVUZŅĒMĒJU MEŅĢEĻU 
DZIMTA

STRAUTU, KALNU UN 
DĀRZA IELA LĪGATNĒ

Strautu iela Līgatnē ir kā Zaķusalas turpinājums, kas tur-
pinās otrpus Dārza ielai. Strautu ielā patlaban atrodas 

piecas mājas: četras dzīvojamās ēkas un Līgatnes vidusskola 
jeb Jauno Līderu vidusskola. 1884. gadā pēc lielā ugunsgrēka 
Līgatnes papīrfabrikas Vidusfabrikā Mencendorfi sāka prak-
tiski no jauna veidot Līgatni, kādu mēs tagad to pazīstam.
Jau iepriekšējos LNZ numuros rakstīju, ka Līgatni cēluši 
vietējie būvuzņēmēji – Meņģeļu dzimta trīs paaudzēs. 
Meņģeļu dzimtas pirmsākumi meklējami netālu no Kārļu-
muižas. Kārļumuiža 1822. gadā deva uzvārdus 11 zemnieku 
ģimenēm, 1824. gadā – vēl 10 ģimenēm. Tā Lejas Rāceņos 
dzīvojusī ģimene ieguva uzvārdu Meņģeļi. Meņģeļu ģimene 
Lejas Rāceņos esot dzīvojusi jau kopš 1713. gada. Tā gidu 
kursos stāstīja Aivars Balodis. Meņģeļu dzimtas ciltstēvs 
bijis Mārcis Meņģelis, kurš strādājis Drabešos, un visi trīs 
viņa dēli bijuši slaveni amatnieki. Mārcim Meņģelim bijusi 
plašākā bibliotēka šaipus Daugavas, tagad šī bibliotēka atro-
doties reto rokrakstu bibliotēkā Rīgā. Dēls Jānis Meņģelis 
mācījies būvniecību pie Mārča Sāruma, kurš bijis pirmais 
zināmais latviešu tautības būvmeistars, un pēc tam strādājis 
patstāvīgi. Arhitektūru Jānis Meņģelis mācījies pie Jāņa Frid- 
riha Baumaņa. Abi minētie speciālisti satikušies atkal pie 
Līgatnes celtniecības. 
Nedaudz par Mārci Sārumu (26.09.1799.–19.07.1855.). Ar Lī-
gatni Mārcis Sārums ir saistīts netieši: 1. Desmit gadu viņš 
apmācījis strādniekus – amatniekus, ieteicis, ka jāņem par 
amatniekiem vietējie latvieši bez intereses par alkoholu. 
2. Veismaņa muižā viņš noorganizējis ķieģeļu cepli, no ku-
rienes vesta daļa ķieģeļu Līgatnes ēku būvniecībai. 3. Viņš 
apmācījis būvmeistarus – Jāni Meņģeli, Jāni Kampi u. c. 
Apmācījis detaļās izstrādāt dzīvojamo māju projektus.
Līgatnē galvenais būvuzņēmējs bijis Jānis Meņģelis 
(26.03.1829.–08.02.1903.). Pie tēva strādājis arī viņa dēls 
Kārlis Meņģelis (1866–1927), vecākais Jāņa brālis Pēteris 
Meņģelis, kā arī vēlāk viņa dēls Pēteris Meņģelis jaunākais 
(1854–1927). Pēc galvenā būvuzņēmēja Jāņa Meņģeļa nāves 
par galveno būvuzņēmēju kļuvis Pēteris Meņģelis jaunākais.
Apakšuzņēmējs bijis Jānis Kampe.
Pētera Meņģeļa vecākā galvenais darbs – Ķempju baznīcas 
būve pēc lielā viesuļa 1872. gadā. „1882. gada sākumā plašā 
baronu Volfu dzimta, kam Jaunķempju muiža piederēja no 
1856. gada, par saviem līdzekļiem lika celt jaunu mūra baznīcu 
ar 600 sēdvietām. Baznīca celta par Ķempju muižas īpašnie-
ka atvaļinātā krievu armijas rotmistra Zigismunda Gotlība fon 
Volfa un viņa otrās sievas grāfienes Annas Karolīnas fon Melli-
nas līdzekļiem.” (Ķempju baznīcai – 180!) 
Pētera Meņģeļa jaunākā galvenie celtniecības objekti Līgat-
nē – Biedrības nams, tagadējais kultūras nams, Centra kapu 
kapliča, Fāles nams, tagadējais Līgatnes pilsētas bērnudārzs. 
Pēteris Meņģelis jaunākais izstrādājis arī arhitektūru Biedrī-
bas namam, jo Jānis Fridrihs Baumanis tajā laikā jau bijis 
aizsaulē.
Saglabājušās Zvārtes māju iedzīvotāja Jāņa Zariņa atmiņas 
par māju celtniecību Līgatnē, kurā piedalījies arī viņa tēvs. 
Atmiņas pierakstījusi Indra Čekstere:
„Mans tēvs pirms precēšanās bijis kā galdnieks – šinīs barakās 
(Līgatnes papīrfabrikas barakas – I. Č.). Ir ar zelta medāli 
apbalvotas šitās barakas – viņš kā galdnieks te ir strādājis, 
licis logus, grīdas, durvis. Tēva laikā, kad viņi bijuši jauni – 
Meņģelis ir tas, kas cēla visu to Līgatni. Kad sākuši, visi bijuši 
vienādi zeļļi, bet Meņģelis bijis acīgāks – dibinājis kopgaldu, 
uzmeties par priekšnieku. Tad varējis pastalas nomainīt uz 
šņorzābakiem – Rāceņi ir Meņģeļu māja, Mūrnieki. Noāvis pas-
talas – pie Podupītes (kad gājuši uz mājām – I. Č.), apsējis ap 
priedīti un teicis: „Nu, mīļās pastalas, es jūs vairs kājās laikam 
neuzvilkšu”, uzvilcis kamašas, šņorzābakus. Meņģelis, kas cēlis 
visas Līgatnes barakas, dabūjis zelta medāli. Vienu aizmirsis 
– nav pazinis vienslīpo izlaidumu jumtu – tikai divslīpu jumtu 
pazinis. Ja būtu vienslīpu, tad nāktu vēl 1 smuks dzīvoklis klāt 
(jumtstāvā). Pirmā māja Līgatnē – aiz Strautu ielas, ielokā ir 
– guļbūve – tā celta, kad Līgatnes papīrfabrika dibināta – kad 
šeit tik sākuši kaut ko darīt.
„Latvijas Loids” – katras mājas galā ir Loida tāfele piesista –  
kā žetons un tur ir iedrukāts gada skaitlis – šī arī ir 140 gadus 
veca (tātad būvēta 19. gs. vidū). Ja būtu laikā remontētas, dzī-
votu vēl divus mūžus (ja būtu jumti un pārsedzes laboti! Visi 

materiāli – ar rokām kampēti koki un likti tur, kur pas!). Nekad 
nav redzēts, ka sniegs ielauztu kādai barakai jumtu!  Meņģelis 
bija uzkāpis augstu pa turības kāpnēm – Rāceņi, Muižnieki pie-
derēja, bet pirmsākums bijis tāds, ka viņi bijuši visi vienādi.”
Par šo Zvārtes saimnieka atmiņu stāstu man ir interesants 
stāsts mūsdienās. Savās gides gaitās, sākot no 2006. gada, 
daudz skolēnu ekskursantu grupas no visas Latvijas esmu 
no Līgatnes pavadījusi uz Zvārtes iezi un Ķūķu klintīm. Pa 
ceļam stāstīju šo atmiņu stāstu gan par Līgatnes celtniecī-
bas sākumu, gan par Zvārtes ieža raganām. Bērnus tas ļoti 
ieinteresēja, un parasti viņi prasīja: „Iesim meklēt tur pie 
Podupītes sasietās un pakārtās pastalas!” Es tad jautāju: „Kā 
jūs domājat, vai vairāk nekā simt gadu kokā pakārtās pasta-
las būs saglabājušās?” Tā arī neviena grupa nedevās meklēt 
šīs pastalas pie Podupītes, kas tek zem šosejas pa ceļam uz 
pazemes bunkuru un Zvārtes iezi drīz aiz Līgatnes.
1885. gadā Līgatnes papīrfabrika cēlusi dzīvojamās ēkas ta-
gadējā Strautu ielā. Iesākumā šis ceļš nosaukts par Ķirzaku 
ceļu un tālāk kalns – par Ķirzaku kalnu. Ceļš patiešām vijās 
kalnā kā ķirzaka. Kalns pie Līgatnes vidusskolas saukts par 
Maršala kalnu. Ne velti tur celta jaunā Līgatnes vidusskola, 
kas darbu sāka 1959. gada 1. oktobrī. Skolu paredzēja bū-
vēt visaugstākajā vietā Līgatnē, tā simbolizējot tiekšanos uz 
augstākiem mērķiem. Tautā šie senie nosaukumi nav iegā-
jušies.
Sākotnēji šīs mājas tikušas celtas kā dzīvojamās un sadzī-
ves telpas Meņģeļa celtniekiem. Vēlāk, kad līdz ar Pirmo 
pasaules karu beidzās koka māju celtniecība, tās bija dzī-
vojamās ēkas fabrikas strādniekiem. Iesākumā celtniekiem 
Meņģeļiem atbalsta bāze bija tirgus laukums, jo vajadzējis 
laukumu un telpas kokmateriālu sagatavošanai, un pazīmes 
liecina, ka tur bijusi arī kalve.
Jau iepriekš rakstīju, ka Mencendorfi jeb Līgatnes papīr- 
fabrikas vadība gādāja par cilvēkiem no piedzimšanas līdz 
aiziešanai mūžībā. Kad vecumā cilvēks palika viens un darba 
nespējīgs, tad bija fabrikas nespējnieku mājas Strautu ielā. 
Tur fabrikas darbinieki pilnībā gādāja par vecajiem ļaudīm. 
Senajos laikos, tāpat kā mūsdienās, nespējnieku mājās iz-
cēlusies ugunsnelaime un tās nodegušas. Pirmā nespējnie-
ku māja bijusi augstāk Strautu ielā, apmēram tur, kur tagad 
Krūmiņmāja, bet tā nodegusi. Pēc tam fabrikas nespējnieku 
māja pārcelta uz Strautu ielas pašu sākumu. Pelēkā māja bija 
pēdējā nespējnieku māja, tagad tā ir dzīvojamā māja iepre-
tim tirgus laukumam.
Visdziļāk Strautu ielā ir it kā zemei pieplakusi necila dzī-
vojamā māja. Domājams, tā kalpojusi Meņģeļiem par kalvi. 
Cita transporta jau tajos gados nebija kā tikai zirgi. Pie celt-
niecības, lai transportētu kokmateriālus, ķieģeļus un citus 
materiālus, vajadzēja daudz zirgu. Kā zināms, tad zirgiem 
regulāri ir jāapauj jaunas kurpes jeb jāapkaļ kājas ar paka-
viem, ko var izdarīt tikai speciālists – kalējs kalvē.  Turpat 
blakus iezī iecirsti alu pagrabi, kas ļoti cietuši no laika zoba 
un vairs praktiski nav apmeklējami un lietojami. Pēc Aivara 
Baloža pētījuma, šī ēka vienlaikus kalpojusi Meņģeļiem arī 
kā kantoris, galdniecība un celtniecības darbu sākumā kā 
dzīvojamās telpas. Pēc Otrā pasaules kara tur dzīvojis Lī-
gatnes gides Margas Monikas Diterihas vectēvs Antons Lav- 
rinovičs ar ģimeni. Antons strādāja Līgatnes papīrfabrikā 
un bija iecienītas profesijas pratējs – šoferis un autoceltņa 
vadītājs. Margai gan izdevies apmeklēt savu vecotēvu šajā 
mājā tikai vienreiz, jo drīz vecaistēvs aizgājis mūžībā. Marga 
ir viena no labākajām Līgatnes gidēm, kura ļoti labi pārzi-
na ne tikai pilsētas vēsturi un interesanti vada ekskursijas, 
bet cenšas izzināt vēsturi un saglabāt arī 1891. gadā uzcelto 
bijušo Līgatnes papīrfabrikas kantora ēku pie Līgatnes sta-
cijas, tagad Kļavas.
Strautu ielas Krūmiņmājā 1930. gados bijusi beķereja. Par 
to savās atmiņās stāstīja Leo Balodis 2005. gada 15. septem-
brī: „Strautu ielā, saucamā Krūmiņmājā, 30. gados bija Pluču 
beķereja, visdziļāk Strautu ielā bija kalēju māja (kalve).”
Strautu ielas labajā pusē atrodas dzīvojamā māja, par kuru 
man pierakstītas divu līgatniešu, Zigrīdas Balodes un Aus-
tras Dzērves, atmiņas.
No 1896. gada 1. aprīļa Mencendorfi ieviesa Līgatnes papīr-
fabrikā tradīciju, ka strādājošie par 25 gadu nostrādāšanu 
tiek apbalvoti ar Sudraba karoti un naudas prēmiju, bet tie, 
kuri nostrādājuši fabrikā 50 gadu, – ar Zelta karoti un nau-
das prēmiju. Apbalvošana notikusi svinīgos apstākļos, un 
papildus minētajām balvām pasniegti vēl lieli puķu grozi 
ar ziediem. Ir saglabājušies vairāku cilvēku vārdi, kuri ir 
saņēmuši gan vienu, gan abus apbalvojumus. Daudzus Zelta 
un Sudraba karotes īpašnieku vārdus nav izdevies uzzināt. 
Viens no Sudraba un Zelta karotes īpašniekiem Lauris La-
piņš ar ģimeni ir dzīvojis minētajā Strautu ielas labās puses 
mājā. Par to 2005. gada 15. septembrī stāstīja viņa mazmei-
ta Zigrīda Balode: „Mans vecaistēvs Lauris Lapiņš (dzimis  
1864. gadā) atnāca uz Līgatni 12 gadu vecumā par izpalīgu 
dažādos darbos un nostrādāja līdz 1942. gadam (savai nāvei). 

Strautu ielas sākums 19. gs. beigās. Līgatnes fotoarhīvs.

Lapiņu Laura Zelta karote. 2009. gada 26. novembris. 
Rasma Vanaga.

Līgatnes vidusskola, celta 1959. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Lapiņu Lauris ar ģimeni pēc Zelta karotes saņemšanas pie 
mājas Strautu ielā 1930. gada 6. maijā. Līgatnes fotoarhīvs.

Ceipu ģimene ar draugiem Ceipu mājā. 1950. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Pluču kalna brūzītis un Kalnu iela. 2017. gada 30. marts. 
Rasma Vanaga.
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Lauris Lapiņš ir saņēmis 2 apbalvojumus, ko tagad glabā maz-
meitas Zigrīda un Marlēna. Pirmā ir Sudraba karote ar uzraks-
tu par 25 gadu darbu fabrikā, otrā ir Zelta karote par 50 gadu 
darbu fabrikā ar uzrakstu „6.05.1880.–6.05.1930. LAPIŅU 
LAURIM” un toreizējā fabrikas emblēma.
Man bija iespēja šo Zelta karoti turēt savās rokās un apskatīt 
atmiņu stāsta pieraksta laikā 2005. gadā pie Zigrīdas un Leo 
Baložiem.
Tālāk fragments no Austras Dzērves (dzimusi 02.05.1916. – 
mirusi) atmiņu stāsta, ko pierakstīju 2006. gada 2. martā Brī-
vības ielā 1, Līgatnē: „Man bija seši gadi, kad aizgājām prom 
uz Rīgas kalnu dzīvot. Tad no Rīgas kalna atnācu, un dzīvojām 
tur Strautu ielā, tai vecā mājā. Es vēl to atceros, ka tur mēs 
dzīvojām. 
Man liekas, ka šīs mājas ir vecākās Līgatnē. Pēc būves jau tās ir 
citādākas, tās tur ir modernākas. Kad te gāja par durvīm iekšā, 
tā ķēķa siena gāja tā slīpi. Un tad tas ķēķīt’s, vēlāk jau bija tā 
smuki tas kakts. Tur, kur tā miliča māja (Dārza iela), mums 
tur dārziņš bija. Tad teica, kad tur raka zemi ārā, starp miliča 
māju un manu māju mums tur bija kartupeļi, tad tur vienmēr 
bruģi uzara augšā, jo akmens jau nāk uz augšu, ka tur esot bijis 
kalējš (kalējs). Tad tur kalnā, tad tur tāda māja, ko sauca par 
nespējnieku māju, piederēja fabrikai, kad tu vairs nevarēji, tad 
tevi tur ielika. Tā, ko tagad sauc par nespējnieku māju, tā bijusi 
tad galdniecība un, kas nav tā, bijusi smēde pāri. Kad tā kalnā 
nodega, tad nespējnieku māja tikusi ierīkota lejā ceļmalā.
Mana tante (Tīši) atnāca pirmā uz Līgatni, tad tēvs ir atnācis… 
Agrāk jau tā bija, fabrikā bija labi, un tad savus vilka uz šejieni. 
Tēvs jau arī atnācis jauns… Tēvs Ludis, tas ir apglabāts tepat 
mūsu kapos. Viņam arī bija 50 gadi nostrādāti fabrikā ar visām 
zelta karotēm ar visu emblēmu.
Meņģelis, tas celtnieks. Tas ir tur, kur mēs dzīvojām, esot bijuši 
Meņģeļa strādnieki. Nespējnieku māja, kas nodega, arī ir bijusi 
viņa strādniekiem. Mums tur galā bija 3 istabas. Zem dzīvokļa 
bija tikpat liels tukšums – pagrabs, tur esot Meņģeļa strādnie-
kiem mazgāta veļa. Par visu ir domāts, par tīrību…
Fabrikas īpašnieki jau gādāja par veciem cilvēkiem. Kas gri-
bēja, tas varēja iet dzīvot uz to māju. Tur bija istabiņas: citur 
bija pa divi iekšā, citur pa vienam. Saimniece bija Kalējtan-
te, un Šūmantante bija, kas viņai palīdzēja. Viņus apmazgāja, 
paēdināja kā lielmātes. Es esmu nostrādājuse 50 gadus, un es 
nevaru dabūt šito pašu pansionātu. Mani neņem: „Jums ir bēr-
ni. Lai bērni maksā!” Tad kungi neprasīja neko. Atnāca būv- 
remontu strādnieki, apskatījās visapkārt, apskatījās vārtiņus, 
kam bija izlūzis kāds mietiņš sētiņai, viss tika pierakstīts. Pēc 
tam bija sataisīts viss materiāls, brauca uz riņķi un visu sala-
boja. Ja vajadzēja, sataisīja jaunus vārtiņus, visu ko, lai atkal 
viss būtu smuki. Nu tā bija. Tā viss bija. Tā viss bija.”
Austra Dzērve jau savās atmiņās pieminēja miličmāju. Tā 
gan neatrodas Strautu ielā, bet gan Dārza ielā. Tā ir neliela 
vienstāva privātmāja pie pašas ielas, un tur, cik vien atce-
ros, dzīvoja Līgatnes milicis jeb milicijas pilnvarotais Arvīds 
Rauzenbergs ar ģimeni. Tautā stāsta, ka milicis bijis ļoti cil-
vēcīgs un visus negadījumus centies nogludināt. Par viņa 
piedzīvojumiem ciematā no mutes mutē stāstīja dažādus 
stāstus, kas nav cienīgi, lai tos šeit atspoguļotu. Kad Arvīds 
Rauzenbergs aizgāja aizsaulē, mājiņa tika pārdota, blakus 
tika uzbūvēta plaša saimniecības ēka. Mājiņa vēlreiz ir tālāk 
pārdota, un tai ir jauns saimnieks.
Uzbraucot pa Dārza ielu kalnā, ceļš sazarojas trīs virzienos: 
pa labi – Gaujas iela, taisni turpinās Dārza iela, pa kuru var 
aizbraukt uz Gaujasmalu un Līgatnes Dabas takām, pa kreisi –  
Kalnu iela, no kuras tālāk pa kreisi ceļš ved uz skaisto Līgat-
nes vidusskolu jeb Jauno Līderu skolu. 
Mūsu mērķis ir doties tālāk pa Kalnu ielu un pēc tam tur-
pināt ceļu pa Dārza ielu līdz Gaujasmalai.
Kalnu ielai ir ļoti interesanta konfigurācija. No sākuma, uz-
braucot kalnā, redzamas tikai divas Līgatnes koka mājas –  
Kalnu iela 2, Kalnu iela 4 – un brūzītis, kam blakus senā koka 
āra tualešu rinda. Izskatās, ka šeit iela beidzas. Šo koka māju 
celtniecībai Līgatnes papīrfabrika nopirkusi zemi no Pluču 
mājām. Tādēļ kalna nosaukums ir Pluču kalns. 1894.–1895. 
gadā ir celtas abas dzīvojamās mājas.  Katrā no šīm mājām 
ir 20 dzīvokļu: 16 – apakšstāvā un 4 – otrajā stāvā. Dažreiz 
kļūdaini uzskata, ka mājas celtniecības gadu norāda uz māju 
galiem dažviet saglabājušās metāla plāksnītes ar gada skait-
li un apdrošināšanas firmas Loid nosaukumu. Šīs plāksnī-
tes norādot tikai apdrošināšanas firmas nosaukumu un tās 
dibināšanas gadu, nevis māju celtniecības gadu – tā mums 
gidu kursos stāstīja Līgatnes vēstures pētnieks Aivars Balo-
dis.
Apskatot kartē Kalnu ielu, redzam, ka tā ar lielu līkumu tur-
pinās aiz koka dzīvojamām mājām, tad ir pārtraukums, un 
iela atkal turpinās tālāk līdz Jumpravas ielai. Daudzi mūsu 
iedzīvotāji nemaz nezina, kas ir Jumpravas iela, bet kartē tā 
ir rakstīts. Paskaidrošu: tas ir asfaltētais ceļš no Dārza ielas 
līdz Līgatnes Dabas takām. Šīs Kalnu ielas konfigurācijas dēļ 
ir dzirdēti arī kuriozi. Pirms vairākiem gadiem tūristi, kuri 
sekojuši nevis ceļazīmju norādēm, bet akli sekojuši GPRS 
norādēm, esot nogriezušies no Dārza ielas uz Kalnu ielu, bet, 
ieraugot šauro un līkumaino ieliņu, izbrīnījušies, kā tad lai 
aizbrauc ar lielo autobusu uz Līgatnes Dabas takām.
Dabā, lai aizbrauktu uz tālākām divām privātmājām, Aina-
vām un Ceipu māju, gar vienu vai otru pusi jāapbrauc dzīvo-
jamā māja Kalnu ielā 4 un jāpabrauc nedaudz taisni, pēc tam 
jāiebrauc mežiņā pa labi un jāturpina ceļš, līdz labajā pusē 
ierauga Ainavas. Ainavas ir skaista divstāvu privātmāja, kura 
ļoti labi iederas dabas ainavā.
Pabraucot nedaudz tālāk, kreisajā pusē ir Ceipu māja. Pretē-

jā ceļa pusē, uzbraucot Kangarītī, lepni plīvo Līgatnes Lie-
lais karogs, kura mastu uzslēja un to regulāri apsaimnieko 
Ceipu mājas tagadējie īpašnieki. 
Karogu Kangarītī 2018. gada janvārī ar Līgatnes novada do-
mes atļauju uzslēja Uģis Joksts kopā ar savu ģimeni un līgat-
niešiem. Latvijas žurnāls 2018. gadā (diemžēl pie foto, kas ir 
manā rīcībā, nebija pievienots žurnāla nosaukums) vēstīja: 
„TV raidījuma veidotājs Uģis Joksts piepildījis savu bērnības 
sapni un uz pakalna pie tēva mājām uzslējis iespaidīgu Latvijas 
karogu, kas plīvo 27 m garā mastā.”
Ar Uģa Joksta vecomammu Veltu Ceipu daudzus gadus no- 
strādāju kopā Līgatnes papīrfabrikas plānu un ekonomiskas 
daļā. Tādēļ arī devos pie viņas uz Ceipu māju 2006. gada  
17. februārī, sniegotā ziemas dienā, lai pierakstītu viņas at-
miņu stāstu. Velta pastāstīja, ka Ceipu māju cēluši viņas vīra 
Viestura vecāki Elza un Jēkabs Ceipi ap 1932. gadu. Turpat 
dzīvojusi arī Julianna Ceips, kura visu darba mūžu nostrādā-
jusi Līgatnes papīrfabrikas dzemdību mājā par vecmāti un 
palīdzējusi nākt pasaulē daudziem līgatniešiem. Līgatnes 
papīrfabrikā strādājis arī Jēkabs Ceips un Viesturs Ceips. 
Velta man parādīja arī Juliannas Ceipas Sudraba karoti, kuru 
viņa bija saņēmusi par darbu Līgatnes papīrfabrikā. Ceipu 
mājā dzīvojusi arī Viestura māsa Ira Ceipa ar savu ģimeni. 
Tālāk Veltas Ceipas atmiņu stāsta fragmenti: „Velta un 
Viesturs apprecējās 1951. gadā. Viesturs visu darba mūžu ir 
nostrādājis Līgatnes papīrfabrikā gan katlumājā, gan kantorī 
darbu, kas saistīts ar katlumāju. Viestura tēvs bija galvenais 
mehāniķis Jēkabs Ceips, ļoti iecienīts darbinieks, viņš ir tas 
pats Ceips, kas pieminēts P. Vīlipa grāmatā Fabrika pie Gau-
jas, kurš organizēja fabrikas atjaunošanas darbus pēc fabrikas 
saspridzināšanas.
Viestura vecāmāte Ceipa Julianna visu savu mūžu ir nostrādā-
jusi Līgatnes papīrfabrikā – slimnīcā par vecmāti, kas pieņem 
jaundzimušos. Velta atceras, ka, aizejot no darba, viņa teikusi, 
ka palīdzējusi nākt pasaulē 3000 bērniņiem. Daudzi līgatnieši 
vēl šodien saka, ka esot piedzimuši ar Ceipa kundzes palīdzību. 
Velta atceras, ka, kaut gan viņa palīdzējusi tik daudziem, uz 
viņas bērēm neesot atnācis neviens neaicināts līgatnietis (ne-
viens no pieņemtajiem jaundzimušajiem). Veltai mājās ir sa-
glabājusies ļoti labā stāvoklī Sudraba karote, kas liecina, ka 
Julianna (Julija Ceipa) ir sākusi savas darba gaitas Līgatnes 
papīrfabrikā 1900. gada 14. decembrī. Uz karotes ir uzraksts: 
„Ceipu Julijai
14. XII 1900. – 14. XII 1925.
XXV
Uzraksts krievu valodā – komp. Rižsk. pisčebum. Fabrik v 
Rig
1858” un emblēma.
Viestura tēvs bija fabrikā galvenais mehāniķis. Viņš bija ini-
ciators fabrikas atjaunošanai, kā aprakstīts grāmatiņā Fabrika 
pie Gaujas. Es viņam stāvēju blakus. Viņš bija vienā istabā, es 
turpat blakus otrā istabā. Tā es arī redzēju, kā visa fabrika tiek 
atjaunota.”

Tikšanās reizē Velta Ceipa man uzdāvināja Pāvila Vīlipa dze-
jā sarakstīto grāmatiņu Fabrika pie Gaujas (Latvijas Valsts 
izdevniecība Rīgā, 1949.), kurā aprakstīta Līgatnes papīr- 
fabrikas atjaunošana pēc Otrā pasaules kara. Vairāki grāma-
tā minētie cilvēku vārdi ir tajā laikā dzīvojušie un fabrikā 
strādājušie cilvēki. Pāvils Vīlips esot bijis radinieks Zaķusalā 
dzīvojušai un fabrikas grāmatvedībā strādājušai Ainai Dukai 
un bieži viesojies pie Ainas un viņas mātes. 
2005. gadā grāmatiņa Fabrika pie Gaujas bija izlasāma Līgat-
nes pilsētas bibliotēkā. Nezinu, kā tagad, vai ir saglabāta? 
Atmetot tā laika politiku, reāli var saprast, kā fabrika tika 
atjaunota.
Aiz Ceipu mājas Kalnu iela turpinās vēl nelielu gabaliņu. 
Tad ir mežs ar neizbraucamu meža ceļu. Bet, pēc kartes ska-
toties, Kalnu iela turpinās, un tur vēl ir pāris privātmāju. 
Viena no tām ir māja, kur ilgus gadus dzīvoja dzejniece Lija 
Brīdaka, tagad tur dzīvo Okonovu ģimene. Otrā mājā dzīvo 
visiem zināmā Līgatnes Dabas taku zvērkope Velga Vītola 
ar savu ģimeni. Aizbraukt gan pa šo ceļu nevar, jo praktiski 
tā nav. Lai nokļūtu pie šīm mājām, ir jābrauc pa Dārza ielu 
līdz Jumpravas ielai, un tad pret Jumpravas iezi iet ceļš uz 
pēdējām Kalnu ielas mājām. Šo māju iedzīvotāji nevēlas, lai 
viņu dzīves ritmu traucētu lieki cilvēki, tādēļ ceļa galā atro-
das zīme par iebraukšanas aizliegumu. Tāda nu ir Līgatnes 
Kalnu iela, un cienīsim iedzīvotāju privātumu.
Pie krustojuma ar Gaujas ielu mēs pametām Dārza ielu un 
nogriezāmies pa Kalnu ielu. Dārza iela turpinās pa ieleju 
starp Kangarīti un otru kalnu labajā pusē, kas aizsedz skatu 
uz Līgatnes pilsētas garāko ielu – Gaujas ielu. Dārza iela ir 
asfaltēta jau 1978. gadā, to veica Gaujas Nacionālais parks. 
Pēdējos gados Dārza iela kļuva par šauru pieaugošam auto-
mašīnu skaitam, tādēļ Līgatnes novada dome to paplašināja 
un izveidoja kabatas drošai pretimbraucošo automašīnu ap-
maiņai. 
Cik vien atceros, Dārza ielas malā ir izveidoti vairāki caur-
tekoši dīķīši, kur vietējiem izmēģināt roku makšķerēšanā. 
Daudzi līgatnieši pirms un pēc Otrā pasaules kara mazajās 
kūtiņās turēja govis. Govis bija arī Līgatnes papīrfabrikas 
palīgsaimniecībai. Tās ganīja Kangarītī, katram esot bijis 
savu dienu jāiet ganos.
Dārza iela, iespējams, ieguvusi savu vārdu tādēļ, ka labajā 
pusē, stāvajā kraujā, bija dārzniecības ābeļu un plūmju dār-
zi. Vēl tagad gar ielas malu pretim dīķiem pavasaros skaisti 
zied aličas.
2021. gada 6. maijā Kangarītī, Pluču kalna nogāzē, sāka 

Lielais Latvijas karogs Kangarītī 2018. gada janvārī. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Liek caurteku Pluču kalna dīķī. Ap 1955. gadu. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Šķūnis Dārza ielā pie dārzniecības. 1950. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatniešu govis ceļā uz ganībām Kangarītī pie Pluču kalna 
dīķa. 1950. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Attīrīšanas iekārtu celtniecība pie Kangarīša. 20. gs. 80. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Pluču kalna dīķi 2004. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.



SAGAIDOT JAUNO 2021./2022. MĀCĪBU 
GADU LĪGATNES MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLĀ
Šķiet, ka visi šajā vasarā esam saņēmuši pamatīgu un pilnvērtīgu 
devu zaļas un karstas vasaras. Līdz ar augusta atnākšanu nemanot 
atnāk arī jaunā 2021./2022. mācību gada tuvuma un klātesamī-
bas sajūta, kas skubina apņēmīgi un cītīgi gatavoties tam, apzinot 
visas svarīgās un būtiskās aktualitātes. Centīsimies jums pavēstīt 
un dalīties ar pašlaik nozīmīgākajiem notikumiem Līgatnes Mūzi-
kas un mākslas skolas dzīvē. 
Viens no aktuālākajiem Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
šīs vasaras notikumiem ir 2021. gada 30. jūnijā noslēgtais sa-
darbības līgums starp Amatas novada pašvaldību un Līgatnes 
novada domi par profesionālās ievirzes izglītības programmu 
realizācijas nodrošināšanu Ieriķos, Lielajā ielā 26. Sadarbības 
līgums noslēgts, pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības  
2021. gada 28. aprīļa lēmumu Par izglītības iestāžu reorganizāci-
jas uzsākšanu Nītaures pagastā, apvienojot Amatas novada Nītau-
res vidusskolu un Amatas novada Mūzikas un mākslas skolu. Un 
Līgatnes novada domes 2021. gada 27. maijā pieņemtais lēmums 
Par mācību procesa nepārtrauktības nodrošināšanu no reorga-
nizējamās Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas izglītības 
programmu īstenošanas vietas Lielajā ielā 26, Ieriķos. Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolai šis ir neapšaubāmi apjomīgs izaicinā-
jums, lai pārņemtu Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas 

īstenotās izglītības programmas tā, lai mēs spētu saglabāt Ama-
tas skolas iestrādātās tradīcijas un iesāktos attīstības virzienus 
profesionālās ievirzes izglītībā. 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas administrācija vēlas izteikt 
visdziļāko pateicību Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas 
ilggadējai direktorei Marikai Busotei-Uzuliņai un ilggadējai di-
rektora vietniecei izglītības jomā Ingrīdai Muižniecei par neat- 
sveramo ieguldījumu Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas 
izaugsmes un attīstības veidošanā. Tāpat no sirds izsakām patei-
cību visiem esošajiem un bijušajiem pedagogiem, kuru ikdienas 
darbs ir saistīts ar Amatas novada Mūzikas un mākslas skolu. Tie 
ir pedagogi, kuri iedzīvina un īsteno profesionālās ievirzes iz-
glītības mērķus – sekmē mūsu audzēkņu veidošanos par garīgi, 
fiziski un emocionāli attīstītām, brīvām, atbildīgām, aktīvām un 
radošam personībām, kas, apguvuši izvēlētās jomas pamatus, 
prot radoši izmantot iegūto pieredzi un atbilstoši savām inte-
resēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē. Tāpat attīstīti 
audzēkņu talanti, radošās spējas un profesionālās iemaņas un 
prasmes izvēlētajā jomā, sekmējot izcilību veidošanos. Paldies 
visiem Ieriķu ēkas pedagogiem, kuri iepriekš pieminētās vērtības 
gadu gaitā ir īstenojuši Amatas skolā: dejas programmā – Kris-
tīnei Lorencei, Evitai Vāpai un Monikai Blockai, klavierspēles 
skolotājai Ingrīdai Muižniecei, kora klases skolotājam Aivaram 
Krancmanim, vizuāli plastiskās mākslas skolotājām Marikai Bu-
sotei-Uzuliņai un Ilzei Pavārei, mūzikas teorētisko priekšmetu 
skolotājai Sandrai Dzelzkalējai. 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola turpinās iesākto darbu ar katru 
esošo un jauno audzēkni skaistajās Ieriķu ēkas telpās, lai viņiem 
nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību. Savstarpēja saruna 
ar katra audzēkņa vecākiem ir neatņemama sastāvdaļa saskaņotai 
un salāgotai mācību procesa organizācijai. Būsim ciešā savstarpē-
jā komunikācijā, lai risinātu visus aktuālos un būtiskos jautāju-
mus, kas tiešā veidā ietekmē mācību procesa organizēšanu. 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā turpināsim īstenot 
esošās profesionālās ievirzes izglītības programmas. Šajā 
mācību gadā iecerētas arī jaunas izglītības programmas – 
kora klase un sitaminstrumentu spēle.

JAUNO AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA AUGŠLĪGATNĒ, MĀKSLAS 
IELĀ 2:
25. un 30. augustā no plkst. 16.00 līdz 19.00
1. septembrī no plkst. 16.00 līdz 17.00
2. un 7. septembrī no plkst. 16.00 līdz 19.00
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PĒC PIEREDZES UZ SOMIJU

Jūlijā četras Līgatnes pedagoģes Erasmus+ projekta ietvaros 
piedalījās skolotāju tālākizglītības kursos Joensū, Somijā.

Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas skolotāja Evija Baltānova 
priecājas par iespēju iepazīt Somijas izglītības sistēmu un 
atzīst, ka ir iegūtas idejas, ko viņa izmantos savā darbā. Īpaši 
viņai patīk tas, ka skolas inventāru izvēlas skolēni, jo, kā tei-
ca kursu vadītājs un skolas direktors, „viņiem jau tajos solos 
ir jāsēž”.
Jauno Līderu vidusskolas skolotāja Beāte Kobilinska atzīst, 
ka angļu valodu ļoti labā līmenī prot lielākā daļa Somijas 
iedzīvotāju. Viņa priecājas par interesanti un produktīvi pa-
vadīto laiku, bet īpaši viņai patikušas aktivitātes, izmanto-
jot aplikācijas viedierīcēs, – orientēties pilsētā, atbildēt uz 
dažādiem jautājumiem, kā arī komunicēt ar vietējiem iedzī-
votājiem, lai uzzinātu vajadzīgo informāciju. 
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes (PII) Zvaniņi 
vadītāja Gunita Liepiņa atzinīgi vērtē iepirkumu sistēmu 
skolās. Ja iestādei jāpārbūvē vai jāiekārto kāda telpa, tiek iz- 
sludināts iepirkums, kurā pateikts, cik daudz līdzekļu konkrē-
tajam mērķim ir paredzēts, un raksturots, kādām funkcijām 
telpa būs paredzēta, ko telpā vēlētos redzēt. Uzņēmēji sūta 
savus piedāvājumus gan dizaina risinājumiem, gan mate-
riāliem, gan telpas iekārtojumam. Izglītības iestāde izvēlas 
labāko risinājumu. Šādā sistēmā veidots skolu iekārtojums 
ir moderns un daudzfunkcionāls. Gunita Liepiņa atzīst, ka, 
lai gan kursu dienas bija ļoti noslogotas, tajās ir gūts daudz 
informācijas, kas uzlabo līgatniešu profesionālo pieredzi un 
dod iespēju novērtēt arī mūsu skolu labo praksi. 
Jauno Līderu vidusskolas skolotāja Baiba Aizupiete:

„Mūsu skolu skolotāju tālākizglītības kursos, kuru tēma 
bija Āra izglītība, Somijas pilsētā Joensū pārstāvēja skolo-
tājas Baiba Aizupiete un Beāte Kobilinska. Sešās piepildī-
tās dienās kopā ar Augšlīgatnes PII Zvaniņi vadītāju Gunitu 
Liepiņu, Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas skolotāju Eviju 
Baltānovu un pedagogiem no Spānijas un Rumānijas pie-
dalījāmies darba sesijās vietējā skolā, kur iepazinām Joensū 
skolas pieredzi āra izglītībā, dalījāmies savstarpējā pieredzē, 
kā arī praktizējām dažādas āra izglītības aktivitātes – gan 
sporta aktivitātes, gan spēles, gan aktivitātes, kurās izman-
tojām tehnoloģijas (dronus un mobilās lietotnes). Protams, 
guvām daudz jaunu ideju darbam. Kursu dalībniekiem bija 
iespēja arī apgūt somu valodas minimumu. Apmeklējām pa-
visam nesen, 2018. gadā, uzcelto skolu ārpus pilsētas, kas 
neatstāja vienaldzīgu nevienu no kursu dalībniekiem – pa-
tiešām moderna un līdz sīkākajai detaļai pārdomāta izglītī-
bas iegūšanas vieta. Kontiolahti, netālu no mums tik pazīs-
tamās biatlona un slēpošanas trases, izbaudījām ziemeļu 
vasaras pēcpusdienu pie vietējā fermera, kas kopj ne tikai 
zemeņu laukus, bet arī audzē haskijus un ziemeļbriežus. 
Mums bija iespēja arī apmeklēt Koli Nacionālo parku, kas, lī-
dzīgi kā Gaujas Nacionālais parks Latvijā, arī tiek izmantots 
kā mācību bāze skolām.”
Kursu organizators sniedza arī nelielu ieskatu Somijas iz-
glītības sistēmas reformas ceļā, kas iesākta pirms teju  
50 gadiem, kā galveno panākumu atslēgu minot absolūtu 
uzticēšanos un godīgumu visos līmeņos. Somijā nav skolas 
un skolotājus kontrolējošas iestādes, skolotāji dara tikai to, 
ko tiešām vajag darbam, bet jebkurā laikā stundā drīkst ieiet 
jebkurš skolas darbinieks vai skolēna vecāks. Vērošana gan 
ilgst tikai pāris minūšu, lai netraucētu mācību procesu. Sko-
lotāju palīgu skaits skolā ir gandrīz tāds pats, kā skolotāju 
skaits. Ja skolā iestājas skolēns ar īpašām vajadzībām, darbā 
tiek pieņemts speciālists, kas māk ar viņu strādāt. Ja klasē 
ir skolēns, kura uzvedība pārējos varētu traucēt, jau pirmās 
nedēļas laikā (nevis pēc vairāku mēnešu psiholoģiskās izpē-
tes) viņam stundās līdzi iet skolotāja palīgs. Ja tas nepalīdz, 
skolēns tiek mācīts atsevišķi. Stundās māca to, ko tiešām 
vajag konkrētiem skolēniem, jo eksāmenu nav, atzīmes ne-
tiek liktas līdz 7. klasei, bet mācību noslēgumā ir viens tieš-
saistē pildāms tests, uz kura rezultātu pamata skolēni stājas 
augstskolās. Pirms iegādāties aprīkojumu skolai, tiek veikta 
skolēnu aptauja un respektēta viņu izvēle, jo aprīkojuma lie-
totāji būs skolēni. Skolotāju darba kvalitāti nodrošina tas, ka 
līgumi ar viņiem tiek slēgti uz vienu gadu, vairumam līgu-
mi katru gadu tiek atjaunoti, un neviens skolotājs nestrādā 
vairāk kā slodzi (atkarībā no priekšmeta – 18–24 kontakt- 
stundas), jo alga par vienu slodzi ir 5000 eiro. Brīvlaikos sko-
las ir slēgtas, neviens par to nesatraucas, bet ārpus stundu 
laika skolotājam jābūt darba vietā vienu stundu nedēļā un 
vienu dienu brīvlaikā.

darbu mobilais ganāmpulks – 11 Galoveju šķirnes govis. 
Ganāmpulks novietots, lai Kangarītī atjaunotos dabiskās 
pļavas, lai nebūtu regulāri jānopļauj zāle, kas šajā stāvajā 
kalna nogāzē ir grūts un darbietilpīgs process. Turpat govīm 
ir pieejami koki un krūmi, kur paslēpties no uzbāzīgajiem 
kukaiņiem, kā arī dīķos var padzerties un šajā karstajā va-
sarā atveldzēties.
Atceros, ka blakus dīķiem bija dārzniecības šķūnis, kur  
1960. gados glabāja kūdru. Mums, 10. klases skolēniem, pa-
vasarī bija jāiet kūdru pārkraut. Kūdra ļoti putēja, un man 
bija iekļuvusi uz sejas pūtītē. Tur izveidojās liels augonis, 
un es kādu mēnesi no sava brīvlaika noslimoju. It kā sīkums, 
bet labi iespiedies atmiņā.
Pie Dārza ielas asā līkuma kreisajā pusē tagad atrodas jauna 
īsa iela – Ainavu iela. Tur Kangarīša tālākajā galā 1989. gadā 
Līgatnes papīrfabrika sāka būvēt lielas attīrīšanas iekārtas 
fabrikas un visas pilsētas notekūdeņiem, lai pēc tam attīrīto 
ūdeni novadītu uz Gauju. Sākoties atmodai un pēc tam Lat- 
vijai atgūstot neatkarību, šis darbs tika pārtraukts. Tā ne-
pabeigtās attīrīšanas iekārtu būves stāv, kokiem apaugušas.
Tālāk, ielas kreisajā pusē, ir privātā dzīvojamā māja, ko tau-
tā sauc par Terentjevu māju. Tur dzīvo pensionēta skolotāja 
Terentjeva ar savu ģimeni. Dārza ielas labajā pusē ir ēkas 
pamati un tālāk – līgatniešu mazdārziņi. Šo ēku atceros 
vēl no jaunības dienām, tur, manuprāt, vēl 1960. gados bija 
siena šķūnis. Apkārtējie lauki bija apstrādāti un piederēja 
Līgatnes papīrfabrikas palīgsaimniecībai. Varbūt šis šķūnis 
senatnē piederēja Grīvnieku mājai? 
Vēl pirms pāris gadu desmitiem nedaudz uz Gaujasmalas 
pusi, kur šobrīd ir nekopts un ceļmalā ir pūpols, bija neliela 
mājiņa, kur dzīvoja veca sieviņa, uzvārdu nezinu. Grīvnieku 
māja 18. gs. beigās un 20. gs. sākumā bijusi apmēram tur, 
kur ir tā saucamā Janitēnu māja, kur dzīvo Indra Ramāne ar 
savu ģimeni. Indra ir mazmeita Birutai un Viesturam Jani-
tēniem, kuri ilgus gadus nostrādāja Līgatnes papīrfabrikā. 
Pagrabs viņu mājas pagalmā esot saglabājies no Grīvnieku 
mājas, kurai piederējušas visas zemes Gaujasmalā. Tagadējo 
māju 1950. gados esot cēlusi Bičuļu ģimene, un tur dzīvo-
ja mans vidusskolas klasesbiedrs Laimonis Bičulis un viņa 
brālis ar sievu Rasmu – skolotāju Līgatnes vidusskolā.
Pa kreisi no Dārza ielas, pašā Gaujas senkrastā, ir gaujma-
liešu garāžas, bet pirms tām ir sens ceļš uz Līgatnes pār-
celtuvi. Ceļš gan vairs nav izbraucams, bet kājāmgājēji var 
mēģināt to izmantot. Priekšā – aplis ar krāšņu puķu dobi, 
kur Dārza iela savienojas ar Gaujas un Miera ielām.

(Turpinājums sekos.)

Uz Kangarīti atvests mobilais ganāmpulks. 2021. gada  
6. maijs. Līgatnes fotoarhīvs.

Vides objekta Zudušās mājas veidotāji.

Mobilitāte ir ļoti svarīga! E. Baltānova, B. Kobilinska,  
B. Aizupiete un G. Liepiņa, kursu laikā apskatot Joensū 
pilsētu. Foto no personīgā albuma.

Skats no Gaujas ielas 8 uz Pluču kalnu 19. gs. beigās. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Dārza iela pie Gaujas ielas. 1950. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.



LĪGATNE IESAISTĀS 
MULTIMODĀLĀS AGRĪNĀS 
INTERVENCES PROGRAMMĀ 
STOP 4–7

Laba ziņa ģimenēm, kurās aug bērni ar uzvedības problēmām 
(dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē 

vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus, ir citas uzvedī-
bas problēmas komunikācijā ar apkārtējiem). Jums kopā ar bēr-
na skolotājiem arī Līgatnē ir iespēja piedalīties multimodālā 
agrīnās intervences programmā STOP 4–7. 
Līgatnes novada dome (tagad – Cēsu novada Līgatnes ap-
vienības pārvalde) līdz 2022. gada 31. decembrim noslēgusi 
trīspusēju sadarbības līgumu par multimodālās agrīnās inter-
vences programmas STOP 4–7 ieviešanu un īstenošanu Latvijā 
ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību Latvijas Kognitīvi 
biheiviorālās terapijas asociācija.
Atbalsta programma veidota, balstoties uz līdzīgu ārvalstu pro-
grammu veiksmīgu pieredzi, tā ir aprobēta Latvijas kultūrvi-
dē, un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības 
problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un 
bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās 
izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināša-
nas stratēģijas). 

Programma paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem 
un ietver:
• 2 izvērtēšanas konsultācijas;
• 10 sociālo prasmju treniņu nodarbības bērniem (viena no-

darbība nedēļā 6 stundu garumā  pirmdienās);
• 10 vakara nodarbības vecākiem (divu stundu garumā treš-

dienu vakaros);
• 4 nodarbības ar bērnu pedagogiem (trīs stundu garumā katra); 
• individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un/vai pedagogiem 

atbilstoši vajadzībām. 
Nodarbības vada pieredzējuši un speciāli apmācīti psihologi un 

pedagogi. Līgatnē tie ir 2 pedagogi un 2 psihologi.
Pirmās intervences grupas nodarbības visām iesaistītajām 
pusēm (bērniem, vecākiem, skolotājiem) Līgatnē, piemērojoties 
aktuālajām epidemioloģiskās drošības prasībām, notika no šā 
gada maija līdz jūlija vidum. 11 bērni labprāt iesaistījās nodarbī-
bās un jaunajos izziņas procesos. Skolotāji, kuri ikdienā pavada 
laiku ar bērniem, dalījās ar treneriem savā pieredzē, sadzirdēja 
arī profesionālu padomu sarežģītu situāciju risināšanai. 
Ar lielu interesi gaidījām vecāku atziņas nodarbību noslēgumā. 
Vecāki, procentuāli (no 100%) izvērtējot savas gaidas un sasnie-
gumus, ko devusi kopīgā darbošanās intervences grupā, novēr-
tējuši tās  robežās no 50% līdz pat 90%. Vecāki uzsver vairākas 
pozitīvas izmaiņas savu bērnu uzvedībā: bērni vairāk rotaļājas, 
kļuvuši atvērtāki, uzticas, mācās ievērot robežas, viņiem ir labas 
sadarbošanās prasmes – bērns kļuvis draudzīgāks, ir vērīgs, pa-
cietīgs u. tml. 
Daudzas lietas un ieteikumi, ko vecāki uzzināja, tiks izmantoti 
turpmāk, piemēram, pozitīvo piemēru pastiprināšana, uzslavu 
pareizs lietojums, STOP zīme problēmgadījumā, palīgā nāks 
pūķis no emociju termometra u. c. Vecāki arī uzsvēra, kas 10 ne-
dēļu laikā ir mainījies viņos pašos, piemēram, daudzas lietas ir 
sakārtojušās pa plauktiņiem; esmu kļuvusi saprotošāka savam 
bērnam – nevar gribēt, lai bērns uzvedas kā pieaudzis cilvēks; 
vairāk izprotu problēmu risinājumus; stingri pieturos pie notei-
kumiem, ievērojam tos arī paši; esmu mierīgāka; cenšos vairāk 
pievērsties bērnam u. c.
Viss iepriekš minētais priecē, ka, sadarbojoties bērniem, vecā-
kiem, skolotājiem un treneriem, ir izdevies iedot makšķeres/ins-
trumentus savstarpējai sapratnei un bērna veiksmīgākas, laimī-
gākas dzīves veidošanai. Labās iestrādnes jāturpina bērnam 
tuvākajā vidē – ģimenē un tur, kur viņš pavada lielu dienas daļu 
kopā ar saviem skolotājiem. Kopīgi mēs varam!
Otrās intervences grupas vecāku iesaiste un intervēšana plānota 
septembrī, nodarbību sākums – oktobrī.

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības un jau-
natnes lietu speciāliste
Dace Bērziņa

PASĀKUMI LĪGATNES NOVADĀ
19. augustā plkst. 20.00 „Zaļā lāča” terasē Gaujas ielā 22, Līgatnē
Vasaras mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

20. augustā plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

21. augustā plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts. Izpārdots!

26. augustā plkst. 20.00 „Zaļā lāča” terasē Gaujas ielā 22, Līgatnē
Vasaras mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

27. augustā plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

28. augustā plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Grupas „Dagamba” koncerts. Biļetes: 20 eiro

1. septembrī Līgatnē 
Zinību diena

Plkst. 8.30–12.00 Līgatnes pilsētas PII
Plkst. 9.30–12.00 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”
Plkst. 10.00 Jauno Līderu vidusskolā
Plkst. 10.00 Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā
Plkst. 11.30 Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā Ieriķos
Plkst. 15.00 Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā Augšlīgatnē

3. septembrī plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

4. septembrī plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Arstarulsmirus koncertprogramma „Pie zemes”. Biļetes: 20 eiro
 
8. septembrī plkst. 20.00 Zeit lielajā zālē
Kamerizrāde „KRO – KRO”. Knuta un Intas Skujenieku attie-
cību stāsts vēstulēs, dzejoļos un starp neuzrakstītām rindām. 
Biļetes: 20 eiro

10. septembrī plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

11. septembrī Rīgas kalnā, Līgatnē
Rīgas kalna svētki

15. septembrī plkst. 20.00 Zeit lielajā zālē
Kamerizrāde „KRO – KRO”. Knuta un Intas Skujenieku attie-
cību stāsts vēstulēs, dzejoļos un starp neuzrakstītām rindām. 
Biļetes: 20 eiro

17. septembrī plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

24. septembrī plkst. 20.00 Zeit pagalmā
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

SKAT ĪTĀJU ZĀLE L ĪGATNES ALĀS

SEPTEMBRIS
1 8 . / 1 9 .

VISITLIGATNE.LV

Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2, 2021./2022. mācību gadā 
uzņemsim audzēkņus šādās izglītības programmās:

Sitaminstrumentu spēle no 7 gadiem
Kora klase no 7 gadiem
Vijoles un čella spēle no 7 gadiem
Akordeona spēle no 8 gadiem
Flautas, trompetes, mežraga, eifonija spēle no 8 gadiem
Trombona, tubas spēle no 9 gadiem
Klavierspēle no 7 gadiem
Vizuāli plastiskā māksla no 8 gadiem
Deja no 8 gadiem (Ieriķos, Lielajā ielā 26) 

Mūzikas un mākslas studija no 6 gadiem – interešu izglītība, 
kuras galvenais mērķis ir veicināt katru bērnu justies nepiespiesti, 
brīvi, droši un rast prieku saskarē ar mūziku un mākslu. Programma 
izveidota tā, lai raisītu bērna interesi un fantāziju, prasmi klausī-
ties, attīstītu intelektuālo domāšanu, dzirdi, balsi, ritma izjūtu, fi-
zisko koordināciju, komunikācijas prasmi un pašvērtējumu, veido-
tu muzikālo gaumi. Tā ir iespēja iepazīties ar plašu vizuālās mākslas 
izteiksmes līdzekļu klāstu un to izmantošanas tehnikām, sekmējot 
audzēkņa radošās pašizpausmes spējas. Šādas interešu izglītības 
nodarbības notiek vienu reizi nedēļā Augšlīgatnē, Upes ielā 2. 

VASARAS AKTUALITĀTE LĪGATNES MŪZIKAS UN MĀKSLAS 
SKOLĀ
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Līgatnes jauniešu 
domi šajā vasarā piedalās mākslas festivālā GreenFest 21, kura ie-
tvaros tiek radīti sabiedrību uzrunājoši un aktuāli vides mākslas 
objekti Gaujas Nacionālā parka (GNP) teritorijā – gan pilsētvidē, 
gan perifērijā. Top 12 vides mākslas objekti. Ar vides mākslas 
objektu starpniecību GreenFest 21 vēlas uzsvērt dažādu augu un 
dzīvnieku sugu (dzīvotņu) izzušanas problēmu, kas ir tiešs videi 
nedraudzīgas saimniekošanas rezultāts. Līgatnes Mūzikas un 

mākslas skolas audzēkņi iesniedza četras tematiskas ideju skices, 
no kurām festivāla ietvaros tiek īstenots vides objekts Zudušās 
mājas. Šis darbs aicina ikvienu būt atbildīgam par dzīvo dabu un 
tās daudzveidību. Tas aicina vērtēt savas darbības, lai mājvieta 
būtu ikvienam putnam un dzīvai radībai. Idejas autore – Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Evelīna Gulbe. Vides objekts 
Zudušās mājas īstenots sadarbībā ar Līgatnes jauniešu domi, Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas skolu, Vienkoču parku un SIA Rebus. 
Projektu atbalsta Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde un 
festivāls GreenFest 21. Izsakām pateicību par iesaistīšanos vides 
objekta tapšanā Rihardam Vidzickim, Jānim Raiskumam, Līgat-
nes Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 
skolotājām Ingūnai Briedei un Daigai Rudzurogai, Līgatnes jau-
niešu domes pārstāvjiem Elizabetei Blauai, Aleksejam Mihļeņo-
vam, Sabīnei Bērziņai un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem Evelīnai Gulbei, Paulai Nikolai Mellītei, Kārlim Vi-
dzickim, Katei Danielai Skrastiņai un  Annai Leilandei. Festivāla 
objekti tika atklāti 8. augustā un būs skatāmi trīs mēnešu garumā. 
Vides objekts Zudušās mājas apskatāms Līgatnes pilsētā pie dīķa.

LĪGATNES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 2021./2022. MĀCĪ-
BU GADA 1. SEPTEMBRA SVINĪGAIS SATIKŠANĀS PRIEKS NO-
RISINĀSIES AUGŠLĪGATNĒ, MĀKSLAS IELĀ 2, PLKST. 15.00.

Jauno un esošo audzēkņu sveikšana.
Muzikāli mākslinieciskais sveiciens.
Aktuālā informācija audzēkņiem un vecākiem.
Jauno audzēkņu uzņemšana plkst. 16.00.

Lai jums jauka vasaras izskaņa – veiksmes un atpūtas pilna. Ja 
radušies jautājumi, gaidīsim tos un meklēsim piemērotākos un 
veiksmīgākos risinājumus (tālrunis 29219075).

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktors Kaspars Gulbis

LĪGATNES ZIŅAS 7Augusts 2021

Vides objekts Zudušās mājas.
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Ne jau katram lemts reiz zaudēt savu sirdi,
Un ne katram ļauts reiz cita sirdi rast,
Tomēr, ja jau kāda mīļa gadās ceļā, – 

Pažēlot to tomēr vajag prast.

Jūlijā Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teica:

Jānis un Vita
Edgars un Andra
Artūrs un Monta
Anrijs un Beāte

Rolands un Kristīne

Sveicam jaunās ģimenes!

TREŠDIENA, 01.09.2021. 

Laiks Pietura

8.40 Ratnieki, Līgatnes pagasts

8.55 Ozolkrogs, Līgatnes pagasts

9.00 Augšlīgatne – autobusu pietura (skolēni no Ošu ielas apkārtnes)

9.12 Birzgaļi, Līgatnes pagasts

9.15 Ķempju baznīca, Ķempji, Līgatnes pagasts

9.16 Rijnieki, Līgatnes pagasts

9.25 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne

9.30 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne

9.40 PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14, Augšlīgatne (skolēni no Sporta ielas apkārtnes)

9.50 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne

 

11.10 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4, Līgatne

11.15 Rijnieki, Līgatnes pagasts

11.16 Ķempju baznīca, Ķempji, Līgatnes pagasts

11.20 Birzgaļi, Līgatnes pagasts

11.30 Augšlīgatne – autobusu pietura

11.35 Ozolkrogs, Līgatnes pagasts

11.45 Ratnieki, Līgatnes pagasts

 

12.00 PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14, Augšlīgatne (PII „Zvaniņi audzēkņi)

12.10 Upes iela 2, Augšlīgatne (PII „Zvaniņi” audzēkņi)

12.20 PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14, Augšlīgatne (PII „Zvaniņi” audzēkņi)

12.30 Upes iela 2,  Augšlīgatne (PII „Zvaniņi” audzēkņi)

 

14.35 Gaujasmala, Gaujas iela 23, Līgatne

14.40 Remdenkalns, Gaujas iela 12, Līgatne

14.45 Fabrika (pietura), Līgatne

14.55 Mākslas iela 2, Augšlīgatne

16.30 Mākslas iela 2, Augšlīgatne

16.40 Fabrika (pietura), Līgatne

16.45 Remdenkalns, Gaujas iela 12, Līgatne

16.50 Gaujasmala, Gaujas iela 23, Līgatne

 

Ar satiksmes autobusu kursēšanas laikiem var iepazīties tīmekļvietnē 

https://www.1188.lv>satiksme 

Kontakttālrunis informācijai: 28766095 (Aija Dzene) 

„Līgatnes Ziņu” e-pasts: ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Cēsu novada Līgatnes 
apvienības pārvaldes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām Līgatnes 
iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, 
notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. „Līgatnes Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu 
reizi mēnesī, var aplūkot interneta vietnē www.ligatne.lv.

Iespiests SIA „Baltijas Koks”.

Nākamais „Līgatnes Ziņu” izdevums iznāks 2021. gada 23. septembrī.

Mazais pērļu gliemezīt,
Vai tu vari pasacīt,

Kāpēc balss, kas naktī skan,
Ir tik ļoti mīļa man.

Jūlijā Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti trīs bērniņi:

Matilde, Alma un Teodors

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

Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,

Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs. 

Jūlijā mūžībā aizgājuši:

Indra Kaša – 2. jūlijā
Aina Ruža – 17. jūlijā

Mārtiņš Šūmanis – 18. jūlijā
Vilis Prāms – 21. jūlijā
Irma Justele – 22. jūlijā

Rita Potašova – 23. jūlijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

SKOLĒNU  AUTOBUSA KURSĒŠANAS GRAFIKS 


