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Laicīgi sarūpējiet laivu koncerta baudīšanai Gaujā. 
Koncerta klausīšanai no krasta ņemiet līdzi pledus, sedziņas.

Aleksandra ŠPICBERGA

Ērika EGLIJA - GRĀVELE
ar Ati ANDERSONU, Kasparu KURDEKO 

 6:45  
Gadsimta garākā LīGODZIESMA

Jauktais koris "Līgatne"

Jau ziediem rotātas pļavas,
Jau dziesmās viļņojas gaiss,
Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas,
Kad līgovakars ir klāt.

 Sveicam Līgatnes novada 
  159 Jāņus un 18 Līgas!

Lai visu uzplaukušo puķu melodijas jums uzdāvā to brīnumaino ziedu, ko tikai reizi gadā atrast var.

Līgatnes novada dome

Ņemiet spēku no Jāņu zālēm,
Ko Jums jūnijs sniedz 
Tas paliks ar Jums tik ilgi,
Kaut sen būs novītis zieds.
Un spēku no Jāņu dziesmām,
Kas līgo visapkārt mums,
Tās paliks ar Jums tik ilgi,
Kaut vārdi būs zuduši sen.

Normunds Dzērve 
Mudīte Feldmane 
Aleksandrs Kozlovskis 
Ilmārs Ozols 
Jānis Apsītis 
Aigars Burģelis 
Jeļena Galaktionko 
Valija Kudrjavceva 
Anita Kupče 
Iveta Mellīte 
Edgars Vinķelis 
Andrejs Bondars 
Zenta Eglīte 
Lilita Eglīte 
Sandra Goldberga 
Sandra Jaunākā 

Līgatnes vērtību stāsts
Līgatnes vērtību stāsts aizsākās ar so-

ciālajā tīklā Facebook martā veikto aptau-
ju, kurā ikviens tika aicināts novērtēt go-
dājamus novada iedzīvotājus, īpašās dabas 
vērtības, kultūrvēstures bagātību un svarī-
gākos notikumus un pasākumus Līgatnes 
novadā. Aptaujā piedalījās 206 respondenti. 
(Aptaujas rezultāti – 8. lpp.)

Pēc aptaujā iegūto datu apkopošanas 
Facebook lapā „Notikumi Līgatnes novadā” 
tika ievietoti nelieli dažādu vērtību stāsti, kas 
sadalīti četros ciklos – KULTŪRVĒSTURE, 
DABA, TRADĪCIJAS/NOTIKUMI, CILVĒ-
KI. Nelielos atmiņu stāstos par Līgatnes vērtī-
bām dalījās vairāki līgatnieši. 

Līgatnes gide Marga Monika Diteriha at-
cerējās par šaursliežu dzelzceļu jeb bānīti, kas 
kursēja no Līgatnes uz Augšlīgatni:

„Man ar bānīti saistās visa mana bērnība. 
Līdz pat 5. klasei dzīvoju ap 100 metriem no 
bānīša gala pieturas, kur bānītis “gulēja” pa nak- ti. Tie mums, 
apkārtnes bērniem, bija lieli prieki. Pa vakariem gājām spēlēties gan 
mašīnistos, gan pasažieros. Bet bija viena nelaime. Blakus atradās liela 
kaolīna noliktava, un mēs mājās nācām baltām kājām. Kaolīnu tolaik 
izmantoja papīra baltināšanai. Mamma un vecmamma nebija priecīgas 
par mūsu gaitām kaolīna noliktavā. Noliktavas vēl ilgi pastāvēja, un es 
vēl paspēju arī uz savu meitu dusmoties.”

Par fl orbola aizsākumiem Līgatnē stāstīja biedrības „Florbola 
attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētājs, līgatnietis Andris Pīlups: 

„Sports līgatniešiem vienmēr bijis cieņā. Viens no spilgtākajiem 
ierakstiem Līgatnes sporta vēstures grāmatā ir fl orbols.. Vairāki līgat-
nieši fl orbolā sasnieguši ļoti augstas virsotnes. Lai arī jau citu koman-
du sastāvos, taču joprojām kā līgatnieši!”

Linards Jaunzems atcerējās darbošanos bērnu popgrupā 
„Pekšņi”:

„Grupa „Pekšņi” bija ne tikai laba komanda, bet arī ģimene. 
Tieši šajā laikā tika iemācīta atbildība pret savu darbu, un mēs to 
iemācījāmies ne tādēļ, ka mums to lika, bet tādēļ, ka paši bijām 
motivēti.”

Līgatnes vērtību stāsta noslēguma pasākums norisinājās 29. 
maijā, kad visas dienas garumā notika dažādas aktivitātes, kuras 
iepriecināja gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Bērni varēja 
darboties īpaši izveidotā spēļu laukumā, mirkļa baudītāji varēja at-
pūsties šūpuļtīklos, kas atradās pie kultūras nama, kultūras cienītā-
ji varēja klausīties un skatīties Līgatnes amatiermākslas kolektīvu 
mēģinājumus. Noskaņas radīšanai apkārtne ap dīķi Līgatnes centrā 
bija īpaši skaisti izrotāta, radot mājīgu sajūtu. Līdz ar krēslas iestā-
šanos apmeklētājus pārsteidza dīķī uzstādītās izgaismotās strūkla-
kas, kā arī Antras Stafeckas un Normunda Rutuļa koncerts. Vakara 
noslēgumā apmeklētāji varēja baudīt Līgatnes vērtību smilšu kino, 
kas tika projicēts uz ūdens ekrāna, un lāzerstaru uzdevumu.

Līgatnes vērtību stāsts nu ir izstāstīts. Turpinājums sekos...

Vērtību stāsta izveidi atbalstīja: Vidzemes plānošanas reģions, „Latvijas Valsts meži” un Valsts Kultūrka-
pitāla fonds.

Smilšu kino par Līgatnes vērtību stāstu var apskatīt šajā saitē: ej.uz/ligatnesvertibustasts
Dārtas Ančevskas foto

Maira Krastiņa 
Inta Losinska 
Ieva Dreika 
Viktorija Izmailoviča 
Jānis Vorza 
Aivars Zaharāns 
Daina Laganovska 
Vladimirs Navaļihins 
Uldis Rozentāls 
Rudīte Videmane 
Jānis Bambītis 
Līvija Brasliņa 
Mārīte Jenča 
Vija Jansone 
Vera Kraukle
Elga Berga 

Sveicam jūnija 
jubilārus

Antonija Bieziņa
Ženija Baumane 
Vija Bērziņa 
Ingrīda Nežborte
Vilma Kalniņa 
Gina Vaivoda
Aivars Kalniņš 
Jānis Strante
Irma Justele 
Mirdza Strazdiņa
Pēteris Maņšins 
Ojārs Jānis Palejs
Jānis Kupčs
Undīne Strazdiņa
Brigita Kauliņa
Elena Venckus 

Dārtas Ančevskas foto
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Izsludinātas iepirkumu procedūras:
Atklāts konkurss Nr. LND 2021/08 

„Fasādes atjaunošana un energoefektivitātes 
paaugstināšana valsts kultūras piemineklim 
– PII ēkai Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes 
novadā”. Šeit plānojam šīs ēkas pastāvēša-
nas vēsturē nozīmīgākos remontdarbus – tiks 
mainīts jumta segums un tiks uzlabota ēkas 
energoefektivitāte, izvēloties risinājumus, kas 
neietekmē ēkas fasādes vēsturisko veidolu.     

Atklāts konkurss Nr. LND 2021/09 
„Apkures katlu nomaiņa ar iekšējo tīklu atjau-
nošanu un to tehniskā apkope SIA „Līgatnes 
komunālserviss” vajadzībām”. Līgatnes nova-
da Skaļupēs esošās siltumenerģijas ražošanas 
iekārtas ir nolietojušās, un ik gadu nākas ie-
guldīt aizvien lielākus līdzekļus iekārtu uztu-
rēšanā un remontdarbos. Lai apkures sezonā 
nenonāktu avārijas situācijā un sekojošā iekār-
tu dīkstāvē, šobrīd plānojam veikt katlu mā-
jas siltumtehniskās daļas maiņu pret jaunām 
iekārtām, panākot lietderīgāku iekārtu darbību 
un racionālu resursu izmantošanu. 

Cenu aptauja  „Mēbeļu izgatavošana, 
piegāde un montāža Līgatnes novada pašval-
dības vajadzībām”. Plānota jaunu mēbeļu pie-
gāde Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādei un Līgatnes Mūzikas un mākslas sko-
las nepieciešamībām.

Noslēgušās iepirkumu procedūras:
LND 2021/07  Līgatnes novada 

ceļu bedrīšu remontdarbi. Līgums noslēgts 

ar SIA „Strauteks” par piedāvājuma summu 
EUR 37 750 bez PVN.

LND 2021/05  „Ielu ar grants se-
gumu mehanizēta apstrāde pret putēšanu”. 
Līgums noslēgts ar SIA „Gora” par summu 
EUR 10 558,69 bez PVN. Pakalpojums ir jau 
sniegts, taču atsevišķās vietās, kur mainīgu 
laikapstākļu dēļ pretputekļu materiāls nav uz-
sūcies ceļa segumā, pakalpojums tiks sniegts 
atkārtoti, pakalpojuma garantijas ietvaros.

LND 2021/06 Minerālmateriāla pie-
gāde SIA „Līgatnes komunālserviss” vajadzī-
bām. 

1. iepirkuma daļā, kur plānojam iegādāties 
noteikta apjoma grants ceļu virskārtas materiā-
lu, līgums noslēgts ar SIA „Karjeru Tehnikas 
Noma” par piedāvājuma summu EUR 14 850 
bez PVN;

2. iepirkuma daļā, kur plānots iegādāties 
noteiktu apjomu dolomīta šķembas, līgums 
noslēgts ar SIA „Karjeru Tehnikas Noma” par 
piedāvājuma summu EUR 5 000 bez PVN.

Citas aktualitātes:
Šobrīd pašvaldībā rit noslēdzošie priekš-

darbi pārvaldības un saimnieciskās funkcijas 
pārejai uz jauno, apvienoto novadu struktūru. 
Tiek aktīvi strādāts pie tā, lai neveidotos pat 
īslaicīga nespēja sniegt vai administrēt pakal-
pojumus un saimnieciskos darbus. 

Iedzīvotāju sadarbībā ar pašvaldību nekas 
būtiski nemainīsies. Centīsimies, lai pat bū-
tiski uzlabotos – klientu apkalpošanas centri 

būs turpat, kur ierasts, un, kā līdz šim, vietējā 
pašpārvaldē būs pieejams pārvaldes vadītājs 
saimniecisko un citu jautājumu risināšanā. Pie-
ļauju, ka saimnieciskās uzraudzība un sniegto 
pakalpojumu robežas varētu tikt mainītas (pa-
plašinātas), nodrošinot pilnvērtīgu, racionālu 
un vienmērīgu darbinieku un tehnisko resursu 
noslodzi.  

Cerēsim, ka no Līgatnes novada jaunajā 
Cēsu novadā ievēlētajiem deputātiem izdosies 
nodrošināt iedzīvotāju vēlmju pārnesi uz nova-
da darbu plāniem un iespējām darbus izpildīt. 

Vēlos pateikt lielu paldies Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājam un deputātiem par aktī-
vu darbu un iesaisti pašvaldības darbā. Ik gadu 
tieši domes politiķu pašaizliedzīgs un aktīvs 
darbs un padoms nereti palīdzējis risināt nozī-
mīgas pašvaldības problēmas, veikt paliekošus 
darbus un realizēt sabiedrībai svarīgus pro-
jektus. Mūsu pašvaldībā pēdējos gados nebija 
vērojama karojoša opozīcija vai politiska „rīvē-
šanās”. Protams, ne bez domstarpībām, bet tas 
bija vienots darbs sabiedrības labā. 

Aicinu iedzīvotājus būt tikpat aktīviem un 
turpināt vēstīt pašvaldībai gan par rūpēm, gan 
par priekiem. Turpināsim strādāt gan plašā no-
vada, gan vietējā mērogā, izmantojot jaunas ie-
spējas un izaicinājumus.      

   
Raženu un saulainu vasaru, skanīgus un 

sirsnīgus Līgo svētkus vēlot,
Līgatnes novada domes izpilddirektors 

Egils Kurpnieks

Aktualitātes jūnijā

nekustamais īpašums - dzīvoklis o 
Brīvības ielā 3-8, Līgatnē, Līgatnes nova-
dā (kad. Nr. 42119000537) - kopējā platība 
31,1 m2. Izsoles sākumcena – EUR 3 800,00, 
nodrošinājuma nauda – EUR 380,00;

nekustamais īpašums - dzīvok-o 
lis Gaujas ielā 17-14, Līgatnē, Līgatnes 
novadā (kad. Nr. 42119000439) - ko-
pējā platība 31,1 m2. Izsoles sākumcena 
– EUR 3 000,00, nodrošinājuma nauda – 
EUR 300,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu 
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 
15. jūnija plkst. 13.00 līdz 2021. gada 15. 
jūlijam plkst. 13.00. 

Izsolēm pretendenti var reģistrēties 
no 2021. gada 15. jūnija plkst. 13.00 līdz 

366. iecirknis LĪGATNES NOVADA DOME
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads
Nobalsojušie: 405
Derīgās aploksnes: 405
Derīgās zīmes: 400 (98,8%)

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes* Procenti

1 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 15 3,7%

2 Jaunā VIENOTĪBA 189 46,6%
3 VIDZEMES PARTIJA 68 16,7%
4 Jaunā Saskaņa 2 0,4%
5 Jaunā konservatīvā partija 6 1,4%
6 „Latvijas attīstībai” 15 3,7%

7 „LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA” 25 6,1%

8 Politiskā partija „Latvijas Reģionu 
Apvienība” 36 8,8%

9 Latvijas Zaļā partija 25 6,1%
10 „Kustība “Par!””,„PROGRESĪVIE” 19 4,6%

 
  

Vēlēšanu rezultātu apkopojums 
Līgatnes novadā

376. iecirknis LĪGATNES NOVADA DOME
Nītaures iela 4, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads
Nobalsojušie: 540
Derīgās aploksnes: 532
Derīgās zīmes: 532 (100,0%)

Nr. Saraksts Derīgās 
zīmes* Procenti

1 Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 31 5,8%

2 Jaunā VIENOTĪBA 272 51,1%
3 VIDZEMES PARTIJA 43 8,0%
4 Jaunā Saskaņa 1 0,1%
5 Jaunā konservatīvā partija 24 4,5%
6 „Latvijas attīstībai” 70 13,1%

7 „LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA” 15 2,8%

8 Politiskā partija „Latvijas Reģionu 
Apvienība” 49 9,2%

9 Latvijas Zaļā partija 4 0,7%
10 „Kustība “Par!””, „PROGRESĪVIE” 23 4,3%

Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli 
ar augšupejošu soli sekojošiem īpašumiem:

2021. gada 5. jūlijam plkst. 23.59 elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.   Nodro-
šinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama 
attiecīgi Līgatnes novada pašvaldības un Tiesu 
administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko 
izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto 
rēķinu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā www.
ligatne.lv. 

Tālrunis uzziņām  29181845.

Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārto-
tu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli  ne-
kustamajam īpašumam “Springšļu dzir-
navas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads 
(kad. Nr. 4262 010 0114) - kopējā platība  2,38 
ha.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, pamatojoties uz 17.12.2020. MK
noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās

situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3.pielikumā
noteiktajām izdevumu pozīciju normām un nepārsniedzot faktisko
izdevumu apmēru; kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma
sliekšņa summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem pēc

noteiktas formulas.

Līgatnes novada Sociālais dienests informē:
no š.g. 1.jūlija mainās mājokļa pabalsta
apmērs, pieprasīšanas, aprēķināšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtība.

Kam ir tiesības saņemt?

Līgatnes novadā deklarētām un faktiski dzīvojošām
personām no mājsaimniecībām, kuras ieguvušas trūcīgas

vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.  

Kā pieprasīt?Persona iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā
iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus:

1) personu apliecinošu dokumentu,

Saskaņā ar 17.12.2020. MK
noteikumiem Nr. 809  

 "Noteikumi par mājsaimniecības
materiālās situācijas izvērtēšanu

un sociālās palīdzības saņemšanu"

2) dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas
apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos pēdējo trīs

mēnešu izdevumus (komunālo maksājumu rēķini,
veikto maksājumu kvītis, kurināmā iegādes kvītis u.c.),

3) mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu
(piem., īres līgums).

Kā aprēķina un izmaksā?

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Līgatnes novada
Sociālo dienestu pa tālr. 64155587.

MĀJOKĻA PABALSTS

Līgatnes novada Sociālais dienests
Dārza iela 2, Līgatnes pag., Līgatnes nov.

Apmeklētāju pieņemšana 
pēc iepriekšēja pieraksta

+371 64155587

Mājokļa pabalstu izmaksā reizi trijos mēnešos.
Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei izmaksā vienu reizi gadā.

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 27. maija sēdē
(protokols Nr. 6, 1. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 27. maija 
saistošie noteikumi Nr. 21/13
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009. gada 
14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 
„Līgatnes pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums” šādus grozījumus

 Papildināt 5.1. punktu ar apakšpunktiem 5.1.6.; 5.1.7.; 5.1.8.; 5.1.9. un 1. 
5.1.10.  šādā redakcijā:
1.1.6. Jauno Līderu vidusskola;
1.1.7. Līgatnes Mūzikas un mākslas skola;
1.1.8. Augšlīgatnes Jaunā sākumskola.
1.1.9. Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņi”;
1.1.10.Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde.”.

Izslēgt 5.2. punktu. 2. 

Līgatnes novada domes 2021. gada 27. maija 
saistošo noteikumu Nr. 21/13
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009. gada 
14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 
„Līgatnes pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Līgatnes novada domes 2009. gada 
14. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības 
nolikums” 5.1 un 5.2. punkta grozījums 
nepieciešams, lai precizētu Līgatnes 
novada domes struktūru. 

2. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Grozījumi paredz Līgatnes novada 
izglītības iestāžu reģistrēšanu uzņēmuma 
reģistrā. Defi nē iestāžu juridisko faktu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumu daļu šie 
grozījumi neietekmēs.

4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav 

5. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Nav

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu

Nav

Izsoles sākumcena – EUR 5 000,00, 
nodrošinājuma nauda – EUR 500,00 un da-
lības maksa – EUR 20,00.

Izsoles norisināsies elektronisko iz-
soļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 10. jūnija plkst. 13.00 līdz 
2021. gada 12. jūlijam plkst. 13.00. 

Izsolēm pretendenti var reģistrēties 
no 2021. gada 10. jūnija plkst. 13.00 līdz 
2021. gada 30. jūnijam plkst. 23.59 elektro-
nisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.   

Nodrošinājuma nauda un dalības mak-
sa iemaksājama attiecīgi Līgatnes novada 
pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā 
saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģis-
trētam lietotājam sagatavoto rēķinu. 

Tālrunis uzziņām  29181845.

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada.   27. maija sēdē
(protokols Nr. 6, 19. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 27. maija 
saistošie noteikumi 21/14 “Grozījumi Līgatnes 
novada domes 2021. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 21/2 „Līgatnes 
novada pašvaldības budžets 2021. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas 
2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumus 
EUR 4 612 988 apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 
1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumus 
EUR 4 760 923 apmērā saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

Līgatnes novada domes 2021. gada 27. maija 
saistošo noteikumu 21/14 „Grozījumi Līgatnes 
novada domes 2021. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 21/2 „Līgatnes 
novada pašvaldības budžets 2021. gadam””

daļā.
Sakarā ar Apvienotās Finanšu 3. 

komisijas sēdes protokola Nr. 2 4. pun-
ktā  „Par Vēlēšanu komisijas budžeta 
apstiprināšanu” apstiprināto Vēlēšanu 
komisijas budžetu Cēsu novada pašval-
dība izrakstījusi rēķinu par fi nansējumu 
pašvaldības vēlēšanu nodrošināšanai 
EUR 7 188 apmērā. No šīs summas 
EUR 5 580 paredzēti komisijas darbības 
nodrošināšanai, savukārt EUR 1 608 ir 
CVK izmaksu daļa, kas aprēķināta pēc 
iedzīvotāju skaita. Tā kā budžetā jāat-
spoguļo kopējie vēlēšanu komisijas iz-
devumi EUR 7 188 apmērā zem trans-
fertu izdevumu sadaļas, uz budžeta pozī-
ciju EKK 7210 tiek novirzīti EUR 4 509 
no atlīdzības sadaļas (EKK 1000), 
EUR 1 032 no preču un pakalpojumu 
sadaļas (EKK 2000) un EUR 1 000 no 
transfertu pozīcijas EKK 7220. Savukārt 
EUR 647 tiek novirzīti uz Vēlēšanu bu-
džeta pozīciju EKK 7210 no Adminis-
trācijas budžeta pozīcijas EKK 2239.

Pamatojoties uz 2021. gada 4. 
17. maija Līgatnes novada domes So-
ciālā dienesta vadītājas iesniegumu 
Nr. D3-9.6/21/699, un sakarā ar Co-
vid-19 infekcijas izplatības seku pār-
varēšanas likuma 24. un 25. pantu par 
izdevumu, kas radušies par individuālo 
aizsardzības līdzekļu (IAL) un dezin-
fekcijas līdzekļu (DL) iegādi, kompen-
sēšanu Līgatnes novada dome no sava 
budžeta kompensēja 50% no to sociālās 
aprūpes institūciju papildus izdevumiem 
par IAL un DL iegādi, kuros mitinās ar 
Covid-19 infi cēti klienti, par kuriem 

Līgatnes novada dome ar iestādi noslē-
gusi līgumu. Šīs kompensācijas kop-
summā sastāda EUR 804, no kā 50% 
jeb EUR 402 kompensē LR Labklājības 
ministrija. EUR 402, ko Līgatnes nova-
da dome ir saņēmusi, tiek attiecināti uz 
EKK 18.620 budžeta ieņēmumu daļā un 
uz EKK 6412 Sociālo pabalstu budžeta 
izdevumu daļā. Starpība EUR 402 ap-
jomā tiek novirzīta no budžeta sadaļas 
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
uz Sociālo pabalstu budžeta EKK 6412.

Pamatojoties uz 2021. gada 5. 
17. maija Līgatnes novada domes So-
ciālā dienesta vadītājas iesniegumu 
Nr. D3-9.6/21/699, un sakarā ar Covid-
19 infekcijas izplatības pārvaldības liku-
mā noteikto piemaksu par ar Covid-19 
infi cētu personu un šo personu kontakt-
personu aprūpi noteikšanai Līgatnes no-
vada dome no sava budžeta kompensēja 
50% no to sociālās aprūpes institūciju 
izmaksātajām piemaksām par ar Co-
vid-19 infi cētu peronu un šo personu 
kontaktpersonu aprūpi, kurās mitinās ar 
Covid-19 infi cēti klienti, par kuriem Lī-
gatnes novada dome ar iestādi noslēgusi 
līgumu. Šīs kompensācijas kopsum-
mā sastāda EUR 2 312, no kā 50% jeb 
EUR 1 156 kompensē LR Labklājības 
ministrija. EUR 1 156, ko Līgatnes no-
vada dome ir saņēmusi, tiek attiecināti uz 
EKK 18.620 budžeta ieņēmumu daļā un 
uz EKK 6412 Sociālo pabalstu budžeta 
izdevumu daļā. Starpība EUR 1 156 ap-
jomā tiek novirzīta no budžeta sadaļas 
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
uz Sociālo pabalstu budžeta EKK 6412.

Sakarā ar 2021. gada 8. ap-6. 
rīļa grozījumiem Ministru kabineta 
2005. gada 27. decembra noteikumos 
Nr. 1031 „Noteikumi par budžetu izde-
vumu klasifi kāciju atbilstoši ekonomis-
kajām kategorijām” tiek svītrots koda 
7000 skaidrojums „Kodā uzskaita arī 
normatīvajos aktos paredzētos pašval-
dību savstarpējos maksājumus, piemē-
ram, par sniegto sociālo palīdzību vai 
pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem 
iedzīvotājiem.” Šie grozījumi nosaka, 
ka izdevumi par sociālo aprūpi, kas 
tika grāmatoti Sociālā dienesta budžeta 
transfertu sadaļā, no 2021. gada 1. ap-
rīļa tiks grāmatoti Sociālo pabalstu bu-
džeta EKK 6412. Līdz ar to no Sociālā 
dienesta budžeta EKK 7210 pozīcijas 
EUR 27 597 tiek novirzīti uz Sociālo 
pabalstu budžeta pozīciju EKK 6412.

Pamatojoties uz 2021. gada 7. 
17. maija Jaunatnes un izglītības lie-
tu speciālistes iesniegumu Nr. D3-16
/21/471, tiek veikti grozījumi program-
mas „Latvijas skolas soma” budžetā 
– lai segtu izmaksas par fi lmas seansu 
„Neiespējamais ir iespējams” un kino-
lektorija pakalpojumu, no EKK 2239 
tiek novirzīti EUR 167 un EUR 8 attie-
cīgi uz EKK 1150 un EKK 1210.

Sagatavoja Anete Dzērve,

Finanšu kontroliere, analītiķe

Sēdes vadītājs,
Ainārs Šteins,

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
Par pašvaldības nekustamā 1. 

īpašuma „Bebru mežs” pārdošanu Lī-
gatnes novada dome no SIA„Baltijas 
mežu investīcijas” ir saņēmusi 
EUR 449 500. Šī summa tiek attiecināta 
uz EKK 13.210 budžeta ieņēmumu daļā 
un uz EKK 5250 Projektu līdzfi nansēju-
ma budžeta izdevumu daļā.

Līgatnes novada dome no 2. 
Valsts Kultūrkapitāla fonda ir saņēmusi 
dotāciju EUR 684 apmērā sakarā ar ap-
stiprināto projektu  „Foto pamatu apgu-
ves nodrošināšana Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā”. Šī summa tiek attieci-
nāta uz EKK 18.620 budžeta ieņēmumu 
daļā un uz EKK 5239 Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas budžeta izdevumu 

Jaunu 
izaicinājumu 

priekšā
Paldies līgatniešiem par dalību paš-

valdību vēlēšanās. Diemžēl, kā jau tas 
bija prognozējams un īstenojās visā val-
stī, arī Līgatnē vēlētāju aktivitāte bija 
zema. Domāju, ka politikas apskatnieki 
ilgi vērtēs un centīsies izzināt šīs zemās 
aktivitātes iemeslus. Jau tagad dzirdamas 
daudz un dažādas atrunas, bet es uzska-
tu, ka galvenais iemesls ir izrietošs no 
administratīvi teritoriālās reformas, kad 
sabiedrībai tiek piedāvāts balsot par ne-
pazīstamiem kandidātiem no partiju sa-
rakstiem. Bet tam var sekot kāda būtiska 
problēma, kas var izpausties ilgtermiņā 
– lēna vietējo kopienu iziršana, kas ir ne 
tikai globāla problēma un izaicinājums, 
bet arī apdraudējums valsts drošībai.

Ne bez pārsteiguma, bet šīs vēlēšanas 
iezīmēja ļoti būtisku teritoriālo kopienu 
balsojumu par saviem kandidātiem, svīt-
rojot nepazīstamos. Starp citu, šī plusoša-
nas un svītrošanas tendence īpaši aktīva 
ir Vidzemē. Analizējot vēlēšanu rezultā-
tus, tas vērojams praktiski visos vēlēša-
nu iecirkņos. Šādā situācijā mums, līgat-
niešiem, matemātiski bija iespējas iegūt 
1,66 vietas no 19, bet realitātē līgatniešu 
pārstāvniecība Cēsu novada domē varē-
ja būt pat 3 – 4 vietas. Un jāsecina, ka 
šim rezultātam bijām visnotaļ tuvu, bet 
„tukšajās balsīs” izplēnēja mūsu cerības. 
Kāpēc to akcentēju? Jo teritoriju attīstība 
ir atkarīga no pieejamā fi nansējuma, bet 
tā sadale notiks pie galda, kur starp 19 
lēmējiem būs tikai viens līgatnietis.

Tomēr rezultāti ir tādi, kādi tie ir, un 
mums ar šiem rezultātiem būs jāsadzīvo 
četrus gadus. Es ticu, ka jaunajai Cēsu 
novada domei visas teritorijas līdzsvaro-
ta attīstība būs svarīgāka par atsevišķām 
teritorijām. Ticību stiprina fakts, ka vai-
rums jaunajā Cēsu novada domē ievēlēto 
deputātu pārzina pašvaldības darbu un ir 
savu jomu profesionāļi. Arī programā-
tiskie uzstādījumi vairumā gadījumi ir 
līdzīgi.

Mēs, līgatniešu kopiena, iesaistīsi-
mies jaunajā Cēsu novadā ar savu pie-
nesumu, kas, es ļoti ceru, kalpos par pa-
raugu daudzās jomās. Uzskatu, ka varam 
lepoties ar mūsu kopīgi veidoto un sevi 
pierādījušo izglītības sistēmu. Noteikti 
izceļami mūsu sasniegumi tūrisma jomā, 
un esmu pārliecināts, ka mūsu pieredze 
un zināšanas noderēs, veidojot kopējo 
Cēsu novada tūrisma startēģiju. Mums 
ir salīdzinoši labi izveidota un sakārtota 
komunālo pakalpojumu struktūra. Esam 
praktiski vienīgā “lauku teritorija”, kur 
attīstīta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
apsaimniekošana. Šie un citi piemēri kal-
pos kā mūsu pienesums, veidojot jauno 
Cēsu novadu.

Priekšā daudz izaicinājumu un ne-
zināmā. Alojas tie, kas tic meliem, ka šī 
reforma ir 2009. gada reformas „kļūdu 
labojums” un esam atgriezušies līdzīgā 
struktūrā, kāda tā bija „rajonu laikos”. 
Nekas tamlīdzīgs! Šī reforma pēc būtī-
bas un satura ir atgriešanās padomju lai-
kos. Tomēr mēs, iepazinuši neatkarības 
un patstāvības garšu, neļausim tai izzust 
un darīsim visu nepieciešamo, lai vietējo 
kopienu gars un spēks ne tikai saglabā-
tos, bet nostiprinātos mūsu domās, prātos 
un ikdienas gaitās. Ikkatrs ir svarīgs!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs
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Kā es 
pazīstu Līgatni

Rasma Vanaga
17. turpinājums.

Sākums LNZ 2020. gada feb-
ruāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa 
Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jū-
lija 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.

Līgatnes tirgi un tirdziņi
Līgatnes papīrfabrikas miesta 

iedzīvotāji (tā 20. gadsimta pirmajā 
pusē sauca Līgatnes pilsētu) vien-
mēr lielā cieņā turējuši iepirkšanos 
tirgū no apkārtējiem saimniekiem 
un amatniekiem. Kā liecina senais 
foto, kas publicēts iepriekšējā LNZ 
numurā, tirgus Līgatnes miestā ir 
darbojies jau 19. gs. otrajā pusē un 
20. gs. sākumā tagadējā Spriņģu 
ielā starp biedrības namu un krogu 
vienā ielas pusē un aptiekas ēku 
otrā pusē. Gar ceļa abām malām bi-
jušas slitas zirgu piesiešanai. Līdz 
1935. gadam no kluba līdz pirtij 
abpus ceļam sestdienās noticis tir-
gus. Uz tirgu sabraukuši apkārtējie 
zemnieki no Ķempjiem, Paltmales, 
Pārgaujas un tirgojuši savus pro-
duktus un izstrādājumus. 

Par tirgus pastāvēšanu Līgat-
nē liecina vecās avīzes – „Balti-
jas Vēstnesis”, 1879. gada Nr. 40 
raksts „Līgate”: „… Bez tam fab-
rika vēl sevišķā ziņā šā apgabala 
ļautiņiem, sevišķi zemkopjiem, ir 
no svara. Fabrikā ir tirgus vieta 
priekš šā apgabala, kur ļaudis sa-
vus ražojumus: gaļu, sviestu, put-
raimus, miltus un citas lietas var 
pārdot…”

1935. gadā tirgu pārvietoja 
uz kluba parku, kur tika izbūvētas 
vairākas stacionāras tirgus būdas 
gaļas produktu tirgošanai. Pie ie-
ejas tirgū darbojās fotogrāfs, kura 
uzstādītajā automašīnas vai moto-
cikla maketā varēja nofotografēties 
(Zigrīdas Balodes atmiņas). Tirgus 
dienas bija liels notikums līgatnie-
šu dzīvē. Saimnieces paņēma lielus 
pītus grozus un kopā ar bērniem 
devās uz tirgu nopirkt visai nedēļai 
nepieciešamo pārtiku.

 Maigas Bērziņas atmiņu stāsts, 
ko pierakstīju 2005. gada 13. ok-
tobrī: „Uz tirgu regulāri no Cēsīm 
brauca gaļas tirgotāji Dziedātājs 
un Zirneklis ar smago mašīnu. 
Tirgus tai laikā bija aiz kluba pāri 
upītei. Šiem tirgotājiem bija savas 
būdas. Par cik tirgotāji brauca no 
abām pusēm, viņus laida iekšā pa-
mīšus – vienu no Ķempju puses, 
otru no ezera puses. Šāda kārtība 
bija noteikta, lai neizceltos strīds 
par labākajām vietām. Tirgotājus 
sāka iekšā laist tikai noteiktajā 
laikā.” Maigas kundze šos notiku-
mus tik labi atcerējās tādēļ, ka viņa 
bieži no skolas uz mājām braukusi 
kopā ar šiem gaļas tirgotājiem.

Par Līgatnes tirgu līdz Otrajam 
pasaules karam savās atmiņās stās-
ta arī Aina Alļena, kuras atmiņas 
pierakstīju 2006. gada 9.– 15. feb-
ruārī: „… Tad jau bija Gaujai tilts 
pāri. Brauca saimnieki no Straupes 

un citurienes, katram bija 
savas kundes. Piemēram, 
bija siera meistars Klāma-
nis, viņš tādu sieru taisīja, 
ka mutē kusa. Tur veda put-
raimus, miltus u.c. No Cēsīm 
brauca miesnieki ar desām, 
gaļu. Katram bija savas kundes, 
sava darīšana. Viss placis bija 
pilns ar zirdziņiem, tur bija sataisī-
tas tādas slitas, kur piesiet zirgus. 
Katrs no sava vezuma tirgoja. Gar 
malām bija būdas sataisītas, mies-
nieki bija būdās. Tirgu es ļoti labi 
atceros, tas bija liels notikums. Tad 
jau tādas tašas nebija, bija lieli pīti 
grozi. Paņēma to tirgus grozu, Lī-
gatē jau visi labi pelnīja, un piepir-
ka to grozu pilnu visai nedēļai. 

Varēja braukt cauri fabrikai, 
tad tak sētas nebija, nekā. No Gau-
jas tak bija labi nobruģēts ceļš 
cauri fabrikai. Visi brauca cauri 
fabrikai. Bija arī, kas brauca te 
pa augšu (Gaujas ielu), bet, kam 
negribējās pa kalniem dzīties, kam 
zirdziņi bija švakāki, tie visi brau-
ca cauri fabrikai. Šlagbomis parā-
dījās tikai krievu laikā…”

„Ja tirgus bija sestdienās, tad 
maizes cepēji savu preci ar zirgu 
pajūgiem veda gar mājām svētdie-
nu rītos. Līgatnes papīrfabrikas 
miestā 20. gadsimta 30. gados bi-
juši divi maizes cepēji: Auers un 
Nāzers. Lielākā daļa veco ļaužu 
atceras tikai Aueru, acīmredzot 
tas ir bijis iecienītākais beķeris. 
Abiem kungiem esot bijušas taurī-
tes, katram ar citu skaņu. Braucot 
pa miesta ceļiem, pie katras mājas 
viņi taurējuši, lai saimnieces zina, 
kurš beķeris ir piebraucis. Aueram 
ceptuve bijusi Spriņģu kalnā Auera 
mājā, kur tagad ir veikals. Auers 
esot tirgojis ne tikai svaigu maizi, 
bet arī ūdenskliņģerus un dažā-
das kūciņas. It sevišķi garšīgas 
esot bijušas meteņa kūkas ar rožu 
eļļu.” – tā stāstīja Velta Ozola, ku-
ras atmiņas pierakstīju 2005. gada 
17. oktobrī. 

Neliels ieskats par Līgat-
nes pagasta tirdzniecības vietām 
1935. gadā no Līgatnes vēstures 
hronoloģijas: Līgatnes pagasta 
kopplatība – 85 km2, iedzīvotāji – 
3076 cilv., tai skaitā vīrieši -1445, 
sievietes – 1631; 465 lauku saim-
niecības (ietilpst arī fabrikas cie-
mats). Pagastā ietilpa Paltmales, 
Vildogas un Ķempju pagasti, kas 
bija apvienoti. Pagastā – 8 pārti-
kas preču tirgotavas, 4 maiznīcas, 
4 valsts degvīna tirgotavas, 3 gaļas 
un desu tirgotavas, 1 drogu tirgo-
tava, 5 veļas un sīku preču tirgo-
tavas, 3 apavu veikali, 2 pulksteņu 
veikali, 1 sēklu tirgotava, 1 benzīna 
uzpildes punkts, 7 frizētavas. Gada 
tirgus vieta – pie Laivenes, nedēļas 
tirgus  – pie Līgatnes papīrfabrikas 
un Jaunramas.”

Jaunramas atradās Augšlīgatnē, 
kur šobrīd darbojas veikals „Elvi” 
un ir autostāvvieta. 1944. gada 
septembra beigās Jaunramas sa-
spridzināja.

Pēc Otrā pasaules kara tirgus 
Līgatnē tika pārvietots uz smilšu 

pilsētā, arī Augšlīgatnē netālu no 
domes ēkas ir neliela tirdzniecības 
nojumīte, kur vietējie iedzīvotāji 
var pārdot savu dārziņu ražu.

Līgatnes dabas takās pie ap-
meklētāju centra ilgus gadus de-
cembra sākumā notika Adventes 
tirdziņi. Šos tirdziņus apmeklēja 
gana daudz pārdevēju un pircēju. 
Pati pirmo reizi Adventes tirdziņu 
apmeklēju 2005. gada decembra 
sākumā, kad sāku nodarboties ar 
tūrisma lietām. Vēlākos gados kat-
ru reizi biju čakla Adventes tirdzi-
ņa apmeklētāja – gan kā pircēja, 
gan kā pārdevēja. Mainoties Līgat-
nes dabas taku vadībai, Adventes 
tirdziņu darbība tika pārtraukta. 
Pēdējais Adventes tirdziņš notika 
2014. gada decembrī. 

Pirms dažiem gadiem Līgatnes 
novada dome uzbūvēja pie Līgat-
nes dabas takām vairākus nelielus 
tirdzniecības namiņus, kurus izsolē 
vienu reizi gadā var nosolīt Latvijas 
tirgotāji un pārdot gan savus ražo-
jumus, gan suvenīrus, gan pārtiku 
Līgatnes dabas taku apmeklētājiem 
visu gadu. Pamazām apmeklētāji 
pierod, ka pēc Līgatnes dabas taku 
izstaigāšanas un dzīvnieku apska-
tes tur iespējams nopirkt ko ēdamu 
un dzeramu, kā arī iegādāties suve-
nīrus. 

 Līgatnes kultūras namā regu-
lāri notiek Ziemassvētku tirdziņi, 
kur vietējo amatnieku darinājumus 
var iegādāties no decembra sāku-
ma līdz pat Ziemassvētkiem. Šie 
Ziemassvētku tirdziņi ar katru gadu 
gūst lielāku atsaucību Latvijā un it 
sevišķi tuvējā apkārtnē, jo gandrīz 
visu decembri katru dienu siltās 
telpās ir iespēja iegādāties vietējo 
mājražotāju gatavotās Ziemassvēt-
ku dāvanas: adījumus, koka lietas, 
medus izstrādājumus, rotaslietas 
un citas lietas. Apmeklētājus vien-
mēr laipni sagaida un visu izskaid-
ro kluba darbiniece Daina Birne.

Apmēram 10 gadus darbojas 
Alu amatnieku ieliņa pie Lustūža, 
kur katru dienu līgatniešiem iespē-
jams pārdot savus ražojumus un 
dārza ražu. Sevišķi daudz tūristu 
Alu amatnieku ieliņu apmeklē sest-
dienās un svētdienās. Tur viņiem 
ir iespēja iegādāties daudz intere-
santu lietu. Šogad amatniekiem ir 
pievienojies arī bērza tāšu izstrā-
dājumu tautas daiļamata meistars 
līgatnietis Pēteris Zvirbulis, kurš 
prot iepriecināt gan lielus, gan ma-
zus pircējus. Daudzus gadus Pētera 
kungs ar saviem ražojumiem iepa-
zīstināja Brīvdabas muzeja apmek-
lētājus.

Manuprāt, šī tirgus vietu mai-
ņa asociējas ar reformām gadsim-
tu garumā, kad viena un tā pati 
teritorija mainījusi nosaukumus 
un teritorijas robežas lielākā vai 
mazākā apjomā. To varētu saukt 
par „politisko tirgu”, kura rezultāti 
mūs, līgatniešus, sagaida jau kārtē-
jo reizi pēc pašvaldību vēlēšanām 
2021. gada 5. jūnijā.

Ak, šīs reformas, reformas…
Līgatnes novadu izveidoja 

2009. gada 1. jūlijā, savienojot Lī-
gatnes pagastu un Līgatnes pilsētu. 
Pagājuši 12 gadi, un atkal jaunas 
reformas. Ko tās nesīs mums, pa-
rastajiem Līgatnes iedzīvotājiem? 
To rādīs tikai laiks.

Gatavojot šo rakstu par Lī-
gatnes tirgiem, pārskatīju LNZ 
senākās publikācijas, kuras esmu 

rakstījusi, un atradu rakstiņu, ko 
biju rakstījusi 2009. gadā, kad sa-
jūtas bija līdzīgas, kā šobrīd. Gribu 
nocitēt fragmentus no šī rakstiņa: 
“Reformas mūsu pusi ir skārušas 
ļoti bieži, jau sākot no senseniem 
laikiem. Līgatnieši ir pratuši izdzī-
vot visos laikos. Manuprāt, visas 
reformas notiek ar domu – dzīvo-
sim labāk. Ieskatīsimies man pie-
ejamos materiālos, kas publicēti 
dažādos avotos un dažādos laikos 
par Līgatnes novada vēsturi.

Senākie arheoloģijas piemi-
nekļi liecina, ka Līgatnes pagasts 
bijis apdzīvots jau agrajā dzelzs 
laikmetā. Par kādreizējiem valstis-
kajiem veidojumiem nav drošu no-
rādījumu. Iespējams, ka tagadējais 
Līgatnes novads atradās uz robežas 
starp seno latgaļu lielāko feodālo 
valsti Jersiku un lībiešu Satezeli, 
kuras centrs atradās lībju kalnā 
Siguldā. 1225. gadā tika dibināta 
Siguldas draudze. Tās austrumu 
robeža gāja pa Kumadas upīti.

Līgatnes papīrfabrikas teri-
torija kopš seniem laikiem pie-
derējusi pie Siguldas pilsnovada 
un Siguldas draudzes. 17. gs. no 
tās atdalījās Paltmales muiža, Lī-
gatnes krogs un Līgatnes dzirna-
vas. Līgatnes vārds zviedru laika 
dokumentos 17. gs. pirmajā pusē 
minēts kā māju nosaukums Sigul-
das pilsnovadā. Vēlāk arī krogs 
pie Rīgas–Cēsu jeb Katrīnas ceļa 
Līgatnes upes krastā (1688. gada 
kartē – Ligast Krogh). Līgatnes 
upe pirmo reizi minēta 1630. gadā 
arklu revīzijā.

Līgatnes novadā atradās čet-
ras muižas: Nurmižu, Paltmales, 
Ramas un Jaunķempju. Nedaudz 
par Līgatnes novada teritorijā bi-
jušajām muižām. 

Senākā no tām - Nurmižu 
muiža. 1561. gadā ordeņa mestrs 
Ketlers piešķīris zemi savam pa-
domniekam Matiasam Uraderam. 
Muižu dibināja, atņemot katram 
zemniekam daļu zemes. Tagad 
muiža vairs nav saglabājusies. Šīs 
muižas makets miniatūrā ir apska-
tāms Vienkoču parkā, tā autors ir 
Rihards Vidzickis. 

Ramas muižu ar nosaukumu 
„Tirza” ordeņa laikā valdījusi Fi-
tinghofu dzimta. 1590. gadā (pēc 
citiem datiem 1540. g.) muiža pār-
dota Johanam Ramam. Nelielajai 
muižai bieži mainījās īpašnieki. 
Māju pārdošanu dzimtu īpašumā 
uzsāka 1874. gadā. 

Par Paltmales muižu ir norā-
des no 1682. gada. Māju pārdoša-
nu zemniekiem 1863. gadā uzsāka 
tā laika muižas īpašniece Sonni 
Punšele, ar 1880. gadu turpināja 
Viktors Kibers.”

1814. gada 13. novembrī (pēc 
vecā stila) Rīgas tirgoņi Konrāds 
Justus Štorhs un Kārlis Kibers pēc 
līguma ar Paltmales muižas īpaš-
nieku grāfu Braunu saņem zemes 
gabalu pie Līgatnes upītes ar man-
tošanas tiesībām un nosauc to par 
„Konrādsrūe” (Conradsruhe).

Turpinājums no minētā raksta 
LNZ: „1815. gada 25. maijā ar nu-
muru 53 Zemes grāmatās reģistrēts 
Līgatnes fabrikas īpašumā esošais 
gruntsgabala plāns „Conradsru-
he”, kas nopirkts no Paltmales 
muižas 1814. gadā. Turpat norādī-
ta papīru fabrikas dibināšana, kā 
līdzdibinātājs minēts Rīgas tirgo-

Līgatnes pagastmāja līdz 2. pasaules karam. Līgatnes fotoarhīvs.

laukumu pie ezera, pie Dārza ielas. 
Tur bija saceltas slēgtas nojumes – 
visā garumā no svaru mājas gar ka-
nāla malu līdz šaursliežu dzelzce-
ļam. Tirgum apkārt bija sēta. Svaru 
mājā varēja izīrēt svarus u.c. tirgum 
nepieciešamo inventāru. Šobrīd 
svaru mājas vietā atrodas skaista 
privātā dzīvojamā māja Dārza ielā 
4. Turpat blakus bija gaļas izcirtēja 
Voldemāra Darviņa būda. Turklāt 
ceļa pretējā pusē esošā pagrabu alā 
bija iekārtota kautķermeņu uzgla-
bāšanai. Tirgus dienās bija daudz 
pārdevēju un pircēju.

Cik atceros no savas bērnības, 
mana mamma katru nedēļu devās 
uz Līgatnes tirgu pārdot gan svies-
tu, gan krējumu. Mani vecāki dzī-
voja Vībotnēs, Līgatnes pagastā 
kolhozā „Amatas krasti”, netālu 
no Blodziņiem. Mums mājās bija 
viena gotiņa, jo vairāk jau kolhoz-
niekam nebija atļauts turēt. Tā arī 
mums bija vienīgā skaidras naudas 
pelnītāja visu gadu. Kolhozā algu 
maksāja vienu reizi gadā – gada 
beigās, bet tā bija ļoti niecīga, gal-
venokārt to izmaksāja graudos. La-
bāk jau bija, kad likvidēja kolhozus 
un nodibināja padomju saimniecī-

bu „Līgatne”. Tad regulāri maksāja 
algu.

 Atceros, mamma sviestu ie-
priekšējā dienā sakūla, izskaloja, 
sasvēra, izveidoja četrkantīgus 
ķieģelīšus, gan puskilograma, gan 
kilograma lielus. Agri no rīta ar 
velosipēdu devās ceļā uz Līgatnes 
tirgu. Ap pusdienas laiku bija atpa-
kaļ mājās. Vienmēr visus produk-
tus bija pārdevusi. Vēlākos gados 
jau bija savi “kundes”, tad viņa 
preci pieveda dzīvokļos. Tā bija 
līdz 1960. gadu beigām. Pamazām 
pārtikas tirgus samazinājās, līdz 
90. gados tirgus sākotnējā būtī-
ba jau bija izzudusi. Svaru būdas 
vietā tika uzcelta dzīvojamā māja, 
tirgus nojumītes savu laiku bija 
nokalpojušas un tika nojauktas. 
Tirgū uzcēla dažus galdus ar jum-
tiņiem. Pārsvarā 90. gadu beigās 
un 2000. gadu sākumā tirgus lau-

kumā tika tirgotas lietotas drēbes, 
ļoti maz pārtikas preču, nebija arī 
atsevišķas tirgus dienas. Daudz šeit 
uzturējās grādīgo dzērienu lietotā-
ji, kas nedarīja godu mūsu skaistās 
Līgatnes centram.

2007. gadā pēc domes lēmuma 

tirgus galdi tika pārvietoti atpakaļ 
uz otro vēsturisko tirgus vietu – 
kluba parkā. Šajā vietā tirgus sevi 
pavisam neattaisnoja.

Beidzot 2014. gadā Līgatnē 
Dārza ielā tika sakārtota pēckara 
tirdziņa vieta un uzcelti jauni tirdz-
niecības galdi. Darbu sāka Līgat-
nes Zaļais tirdziņš, kurš darbojās 
no pavasara līdz rudenim katru 
mēnesi vienu svētdienu. Pārējā lai-
kā līgatnieši var bez tirgus naudas 
pārdot savus ražojumus.

Augšlīgatnē pie bijušās pieno-
tavas tirdziņi no pavasara līdz ru-
denim reizi mēnesī darbojās kopš 
2015. gada. Tikai, manuprāt, tur 
pietrūka labas reklāmas, lai tirdzi-
ņus ievērotu daudzie garāmbraucēji 
pa Vidzemes šoseju. Pamazām vien 
pārdevēju kļuva aizvien mazāk un 
organizētie tirdziņi savu darbību 
beidza. Tagad, tāpat kā Līgatnes 

Līgatnes tirgus svētki pēc 1935. gada līdz 2. pasaules karam. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes tirgus dienā pie ezera atveda un uzstādīja 
maketu, kur par maksu varēja iegūt foto. 

Irma Miljone 20. gs. 30. gados. Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes pienotava ap 1930. gadiem, vieta, kur notika 
Augšlīgatnes Zaļais tirdziņš 2000. gados. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes Zaļais tirdziņš 2014. gadā.
 Rasmas Vanagas foto.

 Gadatirgus Līgatnē. 12.05.2007. Rasmas Vanagas foto.

Līgatnes lauksaimniecības biedrības nams Jaunramā, 
nedēļas tirgus vieta līdz 2. pasaules karam. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes tirgus vieta pēc 2. pasaules kara 
(tālumā). Līgatnes fotoarhīvs.

Ziemassvētku tirdziņš Līgatnes kultūras 
namā. 15.12.2015. 

Rasmas Vanagas foto.

Lieldienu Zaļais tirdziņš Augšlīgatnē. 
16.04.2017. Rasmas Vanagas foto.

Adventes tirdziņš Līgatnes dabas takās. 12.12.2012. 
Rasmas Vanagas foto.

Bijusī Līgatnes tirgus vieta pēc 1935. gada līdz 2. pasaules karam. 04.04.2016. 
Rasmas Vanagas foto.

Bērza tāšu pinējs Pēteris Zvirbulis Alu amatnieku ieliņā. 16.05.2021. 
Rasmas Vanagas foto.

Līgatnes tirgus vieta. 30.03.2017. 
Rasmas Vanagas foto.
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Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
2020./2021. mācību gada noslēgumā

Noslēdzies 2020./2021. mācību 
gads. Šis mācību gads nevienam saistī-
bā ar noteiktajiem Covid-19 pandēmijas 
noteiktajiem ierobežojumiem un attāli-
nātā mācību procesa īstenošanu nav bijis 
viegls. Tomēr esam spējuši soli pa solim 
pielāgoties esošajai situācijai, un ikviens 
skolas mērķgrupas pārstāvis ir iesaistījies 
savu kompetenču ietvaros, lai kopīgām 
pūlēm noregulētu attālinātā mācību pro-
cesa organizācijas formu saprotamu gan 
audzēkņiem, gan skolotājiem, gan vecā-
kiem. Esam pateicīgi par jūsu atsaucību, 
aizrautību, ieteikumiem un ieguldījumu 
izaicinājumu pārvarēšanā attālinātā mācī-
bu procesa īstenošanā. 

Nedaudz atskatīsimies uz maija un 
jūnija aktualitātēm.

9. jūnija pievakarē tika organizēta 
2021. gada LMMS absolventu svinīgā iz-
glītības dokumentu izsniegšana. Šajā mā-
cību gadā skolu absolvēja deviņi audzēk-
ņi, no kuriem divi ieguva apliecību par 
profesionālās ievirzes izglītību divās iz-
glītības programmās. Vizuāli plastiskās 
mākslas izglītības programmu absol-
vēja šādi audzēkņi: Kate Daniela Skra-
stiņa, Estera Serkova, Anna Leilande, 
Kristiāna Kokoreviča un Elvis Circens. 
Mūzikas jomā apliecību par profesio-
nālās ievirzes izglītību ieguva šādi au-
dzēkņi: Sanija Poceviča (fl autas spēle), 
Estera Serkova (fl autas spēle), Mikus 
Nežborts (tubas spēle), Paula Ham-
čanovska (vijoles spēle), Anna Roma 
(vijoles spēle) un Kristiāna Kokoreviča 
(klavierspēle). Esam lepni un gandarīti 
par katru no mūsu 2020./2021. mācību 
gada absolventiem. Esam cerību pilni, ka 
skolā iegūtās zināšanas un prasmes jaunie 
mākslinieki arī dzīves ceļa turpinājumā 
pielietos visdažādākajās situācijās un ik-
dienas sadzīvē. Sanija Poceviča turpi-
nās spodrināt fl autas spēles meistarības 
pilnveidi Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzi-
kas vidusskolā (AKCMV). Mūsu skolas 
pedagogu kolektīvs novēl Sanijai daudz 
jo daudz  panākumu turpmākajās muzi-
kāli mākslinieciskajās gaitās, sasniedzot 
pašus augstākos izvirzītos mērķus. Svi-
nīgajā pasākumā piedalījās lielisks LNO 
vijolnieks Gidons Grīnbergs, kurš prie-
cēja klātesošos vecākus ar spilgtiem un 
virtuoziem muzikāliem priekšnesumiem 
gan duetā ar mūsu koncertmeistari Līgu 
Ruciņu, gan ar direktoru Kasparu Gulbi. 
Dzirdējām tādus skaņdarbus kā Imanta 
Zemzara „Mīlas ārprātu”, Diniku „Cīrulī-
ti”, Johanesa Brāmsa „Ungāru deju Nr. 5” 
un Emīla Dārziņa „Melanholisko valsi”. 
Arī absolventes Paula un Anna apliecinā-
ja savas prasmes vijoles spēlē, atskaņojot 
Nikolo Paganīni „Cantabile” un Jāzepa 
Vītola „Romanci”. Pasākums norisinājās 
ārtelpās. Izsakām pateicību PII „Zvaniņi” 
vadītājai Gunitai Liepiņai par atsaucību 
un atbalstu pasākuma organizēšanā. Pal-
dies mūsu pedagogiem, kuri ieguldījuši 
visas savas prasmes un profesionālo sko-
lotāja meistarību absolventu attīstībā un 
izaugsmē. Kā īpašs suvenīrs ikvienam 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 2021. gada absolventi. Kristenas Cīrules foto.

skolotājam un absolventam tika pasniegta 
personalizēta krūzīte ar skolas logo.

Mūsu skolā darbojas noteikumi par 
audzēkņu pozitīvās uzvedības un moti-
vācijas kārtību. Saskaņā ar tiem, katru 
mācību semestri noslēdzot, pasniedzam 
sudraba (vidēji 8 un vairāk) un zelta (vi-
dēji 9 un vairāk) atzinības rakstus tiem 
audzēkņiem, kuri sasnieguši šos minētos 
vidējos sekmju vērtējumus. 

Sudraba atzinības rakstus saņēma 
šādi mūsu skolas audzēkņi: 

Rūta Melne, Vidaga Bināne, Rūdis 
Emīls Zelčs, Melānija Gulbe, Viktori-
ja Gavare, Viktorija Ustinova, Sanija 
Poceviča, Imants Mārtiņs Kupčs, Ance 
Gulbe, Paula Hamčanovska, Sintija 
Slišāne, Karlīna Rubene, Dana Kvit-
ka, Elza Gailīte, Gatis Ābols, Madara 
Logina, Paula Nikola Mellīte, Laura 
Ramāne. Apsveicam!

Zelta atzinības rakstus saņēma 
šādi mūsu skolas audzēkņi: 

Anna Stumbure, Paula Broka, 
Justīne, Valters Vasiļjevs, Justīne Gra-
dovska, Nika Nikola Kobilinska, Niko-
la Megija Barovska, Estere Zvirgzdiņa, 
Paula Hamčanovska, Anna Leilande. 
Apsveicam!

Mūsu skolas 1. klases audzēkne 
Anete Gulbe 2021. gada maijā attāli-
nāti piedalījās solo dziedāšanas kon-
kursā „Vidzemes Cīrulīši”. Anete ie-
guvusi I vietu jaunākajā dalībnieku 
grupā, iegūstot 24,33 punktus no 25 
iespējamiem. Esam lepni un gandarīti 
par šo panākumu. Konkursam tika iesūtīti 
divi skaņdarbi – latviešu tautas dziesma 
“Maza, maza meitenīte” un Raimonda 
Paula “Miega rūķis”. Paldies skolotā-
jai Dacei Bicānei par ieguldīto darbu, 
gatavojot audzēkni konkursam. Tāpat 
konkursa organizatori – Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskola un Vokālās mū-
zikas nodaļas vadītāja Dace Balode – pa-
teicas visiem dalībniekiem, pedagogiem, 
koncertmeistariem un vecākiem par pie-
dalīšanos konkursā. Paldies par ieguldīto 
darbu un laiku, lai sagatavotos un ieraks-
tītu savu priekšnesumu! Žūrijas eksperti 
arī ir veikuši savu darbu un novērtējušu 
jūsu veikumu. Solo dziedātājus konkursā 
vērtēja vokālās pedagoģes Dace Balode 
un Elga Tiltiņa un Latvijas Nacionālās 
Operas un Baleta soliste Marlēna Keine. 
Žūrija pauž gandarījumu par labu un ļoti 
labu sniegumu un sagatavotību.

Arī Līgatnes novada dome saskaņā 
ar 2014. gada 23. janvārī apstiprināta-
jiem „Noteikumiem par Līgatnes novada 
izglītības iestāžu izglītojamo un peda-
gogu apbalvošanu” par sasniegumiem 
2020./2021. m. g. apbalvoja šādus Līgat-
nes Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņus un pedagogus:

Pedagoģi Ingūnu Briedi un 1. 
kolektīvā darba „Zemūdens dārgumu 
meklētāji” autorus par veiksmīgu pie-
dalīšanos 49. Starptautiskā bērnu māks-
las konkursa „LIDICE – 2021” „Robots 
un mākslīgais intelekts” Latvijas kārtā. 

Kolektīvais darbs „Zemūdens dārgumu 
meklētāji” izvirzīts konkursam LIDICE 
2021 Čehijas Republikā. 

Elzu Gailīti un pedagoģes 2. 
Ievu Pastari un Ingūnu Briedi par II 
vietu Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
vizuālās mākslas konkursā „Pils. Sēta. 
Pilsēta”.

Annu Leilandi un pedagoģes 3. 
Ievu Pastari un Ingūnu Briedi par At-
zinību Latvijas mākslas skolu audzēkņu 
vizuālās mākslas konkursā „Pils. Sēta. 
Pilsēta”. 

Valteru Vasiļjevu, pedagogu 4. 
Andri Muižnieku un koncertmeista-
ri Līgu Ruciņu par III vietu trombona 
spēlē X Starptautiskajā mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu konkursā pūšamins-
trumentu spēles audzēkņiem „Ozolnieki 
2021”.

Aneti Gulbi, pedagoģi Daci 5. 
Bicāni un koncertmeistari Līgu Ruci-
ņu par I vietu solo dziedāšanas konkursā 
„Vidzemes Cīrulīši”.

7. un 8. jūnijā norisinājās mākslas 
nodaļas ikgadējā un tradicionālā „Zaļā 
prakse”. Vizuāli plastiskās mākslas no-
daļas audzēkņi pedagogu Daigas Ru-
dzurogas un Ingūnas Briedes vadībā un 
uzraudzībā izveidoja “Kukaiņu māju” 
skolas pieguļošajā teritorijā. Šādas idejas 
īstenošana tapa sadarbībā ar Cēsu Māks-
las skolas direktoru Jāni Ķīnastu.

Šobrīd jaunajam 2021./2022. mācī-
bu gadam esam uzņēmuši 9 jaunos mū-
zikas izglītības programmu audzēkņus 
un 6 vizuāli plastiskās mākslas izglītības 
programmas audzēkņus. Jauno audzēk-
ņu uzņemšanu mūsu skolā turpināsim, 
sākot ar 23. augustu.

No 2021./2022. mācību gada 1. sep-
tembra Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas izglītības īstenošanas vieta būs 
gan Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2), gan 
arī Ieriķos (Lielajā ielā 26). Amatas un 
Līgatnes novada domes sēdēs pieņemts 
šāds lēmums, lai jaunajā mācību gadā 
nodrošinātu mācību procesa nepārtrauk-
tību profesionālajā ievirzē Ieriķos. Ieri-
ķos varēs apgūt sekojošas profesionālās 
ievirzes programmas – „Vizuāli plastisko 
mākslu”, „Kora klasi”, „Dejas pamatus”, 
„Klavierspēli”.

Pārmaiņu rezultātā paplašināsies īs-
tenojamo profesionālās ievirzes izglītības 
programmu piedāvājums potenciālajiem 
audzēkņiem arī Līgatnes novadā. Piedā-
vāsim divas jaunas programmas: „Vokālo 
mūziku – Kora klasi” un „Dejas pamatus”. 
Tāpat Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
palielināsies audzēkņu skaits (profesionā-
lās ievirzes programmās, iespējams, pat 
virs 100). Savukārt Ieriķu apkārtnes po-
tenciālajiem audzēkņiem būs lielākas iz-
vēles iespējas apgūt jaunas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolā.

Jauku vasaru vēlot,
Kaspars Gulbis,

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors 

Vārdi  „Zvaniņi” – vie-
ta, kur augt!” ir Augšlīgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zvaniņi” moto. Sakot šos 
vārdus, domājam par ikvienu, 
kurš mācās, strādā, viesojas 
mūsu iestādē. Visbiežāk bēr-
nudārzs ir vieta, kur bērns ie-
gūst pirmo pieredzi būt prom 
no mammas un tēta, atrasties 
kolektīvā. Pamazām tiek ap-
gūtas prasmes darboties un 
sadarboties, rodas interese par 
mācīšanos. Pamazām, solīti pa 
solītim tiek iepazīts katrs bur-
tiņš, katrs cipariņš. 

Laiks paskrien vēja spār-
niem, un pienāk diena, kad 
laiks atvadīties no bērnudārza. 
Mūsu iestādei jau izveidojušās 
zināmas tradīcijas izlaiduma 
svinēšanā – koncerts kultū-
ras namā ar visa bērnudārza 
darbinieku kolektīva, vecāku, 
vecvecāku un tuvāko draugu 
piedalīšanos, tomēr šajā gadā 
epidemioloģiskā situācija dik-
tēja citus noteikumus. Bija 
jādomā, kā šo dienu padarīt 
bērniem īpašu un nodrošināt 
vecāku līdzdalību. Mums iz-
devās! Izlaiduma dienas rīta cēlienā 
bērniem bija sarūpētas aktīvas izklai-
des iespējas sporta hallē. Mūzikas 
skolotāja Dace Bicāne bija sarūpējusi 
bērniem iespēju dziedāt karaoke, iz-
vēloties sev zināmas bērnu dziesmas. 

„Zvaniņi” – vieta, kur augt!

Līgatnes novada dome 
(90000057333)

aicina pieteikties uz 
vakanto

galvenā grāmatveža 
vietnieka amatam
(profesiju klasifi katora 

kods 
1211 05) 

 
Galvenie darba pienākumi:

Aprēķināt pašvaldības 
darbinieku un pedagogu 
darba samaksu, nodokļus;
Iesniegt atskaites par ietu-
rētajiem nodokļiem Valsts 
ieņēmumu dienesta EDS 
sistēmā;
Iesniegt atskaites par dar-
bu Centrālajai statistikas 
pārvaldei;
Veikt pašvaldībā saņemto 
pakalpojumu rēķinu ievadi 
un iegrāmatošanu;
Salīdzināt norēķinus par 
prasībām (kreditoriem) ar 
iestādēm un organizāci-
jām;
Veikt kreditoru līgumu 
uzskaiti un nodrošināt to 
izpildes kontroli grāmat-
vedības uzskaites prog-
rammā Horizon.

 
Prasības pretendentam:

Augstākā izglītība fi nanšu, 
ekonomikas vai uzņēmēj-
darbības jomā;
Precizitāte darbā un atbil-
dība par darba rezultātu;
Datora prasmes darbā ar 
MS Offi ce programmām;
Priekšroka var tikt dota 
kandidātam ar pieredzi 
darbā ar grāmatvedības 
programmu Horizon.

 
Piedāvājam: 

Atalgojumu 1 139 EUR 
mēnesī pirms nodokļu 
nomaksas un sociālās ga-
rantijas;
Profesionālās pilnveidoša-
nās iespējas;
Darbu draudzīgā kolektī-
vā.

 
Pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš – 2021. gada 20. jūnijs.
 
Pieteikumā ietilpst: CV, pietei-
kuma vēstule un izglītību ap-
liecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikumu iesniegt Līgat-
nes novada domes kancelejā 
Spriņģu ielā 4, Līgatne, Līgat-
nes novads vai Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā 
Līgatnes novads, vai e-pas-
tā: novadadome@ligatne.lv

P.S. Pateicamies par atsaucību 
un lūdzam ievērot, ka ar pie-
mērotākajiem kandidātiem sa-
zināsimies 1 nedēļas laikā pēc 
pieteikšanās termiņa beigām.

Līgatnes novada dome (90000057333)
aicina pieteikties uz vakanto

izglītības psihologa vietu
(profesijas klasifi katora kods 

2634 03; 
 normāls darba laiks)

 
Atalgojums 1 051,00 EUR pirms no-

dokļu nomaksas (par noteikto darba laiku).

AMATA MĒRĶIS:
Mācību un audzināšanas procesa, 

emocionālo, kognitīvo, uzvedības vai sa-
skarsmes grūtību mazināšana, pozitīvas 
pašizaugsmes veicināšana izglītojamajiem. 
Izglītības psihologs palīdz risināt izglītoja-
mo mācīšanās grūtības, sociālās un emo-
cionālā rakstura problēmas, sadarbojas ar 
izglītojamo vecākiem, pedagogiem un ci-
tiem speciālistiem, kuri iesaistīti izglītoja-
mā problēmu risināšanā.

Izglītības psihologa darbs tiek plānots, 
vadoties pēc izglītojamo, vecāku (aizbild-
ņu), pedagogu, izglītības iestāžu adminis-
trācijas pieteikumiem, pamatuzmanību 
veltot darbam ar izglītojamo, viņa problē-
mu risināšanai – Jauno Līderu vidusskolā, 
Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, Augšlī-
gatnes pirmsskolas izglītības iestādē „Zva-
niņi”, Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē.

PIENĀKUMI:
Izglītojamo psiholoģiskā izpēte;
Izglītojamo, vecāku (aizbildņu) un 
pedagogu konsultēšana bērna psiholo-
ģisko vai emocionālo problēmu gadī-
jumos;
Izglītojamo audzināšanas un izglītības 
problēmu risināšana, sadarbojoties ar 
izglītības iestāžu pedagogiem, admi-
nistrāciju, logopēdu/citu atbalsta per-
sonālu u.c.;
Sadarbībā ar izglītības iestāžu peda-
gogiem vadīt preventīva un izglītojoša 
satura nodarbības un pasākumus izglī-
tojamajiem;
Iespēju robežās vadīt supervīzijas iz-
glītības iestāžu vadītājiem un darbinie-
kiem.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:
Izglītība – augstākā izglītība psiholo-
ģijā, ir iegūts izglītības psihologa ser-
tifi kāts vai arī tiek noslēgts līgums ar 
psihologu – pārraugu – par psihologa 
pārraudzības īstenošanu, darbojoties 
izglītības jomā, izglītības psihologa 
sertifi kāta iegūšanai normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā (Psihologu liku-
ma 3. pants);
valsts valodas prasme augstākajā līme-
nī.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
Pretendenta CV;
Izglītības dokumentu kopijas;
Motivācijas vēstule.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada 
domē elektroniski uz e-pasta adresi – 
novadadome@ligatne.lv
Pieteikties līdz 2021. gada 30. jūnijam. 
Tālrunis informācijai 64155451

Prasības:
iepriekšēja pieredze;
valsts valodas zināšanas;
prasmes būvniecības un santehnikas jomā;
augsta atbildības sajūta;
labas komunikācijas spējas;
spēja strādāt komandā;
B kategorijas autovadītāja apliecība (tiks uzskatīta par priekšrocību);
prasme patstāvīgi izpildīt plānotos darbus un sniegt atskaites.

Galvenie pienākumi:
veikt nepieciešamos remontdarbus ēku apsaimniekošanā un uzturēšanā;
veikt plānotos un avārijas santehnikas mezglu un citu iekārtu remont-
darbus;
veikt plānotos un avārijas notekūdeņu sistēmas remontdarbus;
veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Atalgojums – 1000,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.
CV iesniegt SIA „LĪGATNES NAMI” (Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes 
novads, LV-4110) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ligatnesnami@ligat-
ne.lv līdz 2021. gada 19. jūnijam, tālrunis uzziņām: 64153471.
 

SIA „LĪGATNES NAMI” aicina darbā REMONTSTRĀDNIEKU

tājs Kārlis Kibers. K. J. Štorhs kopš 
1812. gada uzturējies Ramas mui-
žā. Tādējādi 1815. gada 25. maiju 
var uzskatīt par Līgatnes papīrfab-
rikas dibināšanas dienu. 

1625. gadā Zviedrijas karalis 
Siguldas pilslēnim piederošo Jaun-
ķempju muižu dāvināja G. Ok-
sensternam. Muiža vairākkārt mai-
nīja īpašniekus, līdz 1856. gadā to 
nopirka barons Sigismunds Volfs. 
1888. gadā muižas īpašnieks tā 
sauktajā Spriņģu kalnā iedalīja 22 
apbūves gabalus. Līdz 1919. gadam 
visi tie bija apbūvēti. Latvijas valsts 
agrārreformas laikā te iedalīja vēl 
jaunus zemes gabalus. Tā izvei-
dojās Spriņģu miests. 1935. gadā 
Spriņģu miestu apvienoja ar blakus 
esošo Papīrfabrikas miestu un no-
sauca par Līgatnes papīrfabrikas 
ciemu.

Pirmās lielākās apdzīvotās 
vietas izveidojās 19. gs. beigās – 
Līgatnes papīrfabrikas ciems, no 
kurā vēlāk izauga Līgatnes pilsēta 
un pagasta vēsturiskais centrs – 
Līgatnes stacijas ciems (tagadējā 
Augšlīgatne). Tas sācis attīstīties ap 
1898. gadu, kad izbūvēta dzelzceļa 
līnija Rīga–Valka. Līgatnes papīr-
fabrikas vadība dabūja atļauju par 
saviem līdzekļiem uzcelt Līgatnes 
dzelzceļa staciju ar visiem sliežu 
atzariem kravu pārkraušanai. Šai 
laikā bijušais muižas īpašnieks sa-
dalījis muižas zemi pie jaunuzcel-
tās stacijas apbūves gabalos (pirms 
tam ciemu sauca par Paltmali un 
Līgatnes pagasta ciemu). Līdz 
1919. gadam no 100 apbūves ga-
baliem 77 jau bija apbūvēti. Agrā-
rās reformas laikā Paltmales muižu 
sadalīja 317 vienībās. 

1933. gadā Līgatnes pagas-
tam pievienoja Ķempju pagastu. 
1935. gadā pagastā bija 126 vec-
saimniecības un 61 jaunsaimniecī-
ba, darbojās Līgatnes papīrfabrika, 

Ķempju dzirnavas un elektriskā 
spēkstacija, Šķēpeles ūdensdzir-
navas, vilnas apstrādes, tūbu un 
koka tupeļu fabrika Sprinkšļos, 
kokapstrādes darbnīca, pienotava 
un bija ap 20 veikalu. Vildogas 
pagastā  darbojās vīna darītava, 
krejošanas punkts un 2 mehānis-
kās darbnīcas.

Pēc Otrā pasaules kara, pa-
plašinoties papīrfabrikai, Līgat-
nes strādnieku ciemats 1949. gadā 
ieguva pilsētciemata, bet 
1993. gadā – Līgatnes pilsētas tie-
sības. 1945. gadā izveidoja Līgat-
nes un Ķempju ciemus, bet pagas-
tu 1949. g. likvidēja. 1951. gadā 
Līgatnes ciemam pievienoja daļu 
Lakšu ciema, 1954. g. – Ķempju 
ciemu, bet 1958. g. – daļu Sigul-
das ciema.

1992. gadā Līgatnes pagastu 
atjaunoja. Administratīvi terito-
riālo pārkārtojumu laikā Līgatnes 
pagastam pievienoja lielāko daļu 
Vildogas pagasta, nedaudz no Si-
guldas un Nītaures pagastu teri-
torijas, savukārt 740 ha iekļauti 
Līgatnes pilsētas teritorijā.

Līdzīgas izmaiņas bija arī ar 
rajoniem. Ar 1950. gadu bijušo 
apriņķu vietā nodibināja lauku 
rajonus un likvidēja pagastus. Lī-
gatnes un Ķempju ciemus iekļāva 
jaunizveidotajā Siguldas rajonā.  
1963. gada 18. decembrī Līgatnes 
ciemu, kuram bija pievienota daļa 
no kādreizējā Vildogas pagasta, 
un Līgatnes papīrfabrikas pilsēt-
ciematu pievienoja Cēsu rajonam.

2009. gadā Latvijā rajonus 
likvidēja un izveidoja novadus. Tā, 
apvienojoties Līgatnes pilsētai un 
Līgatnes pagastam, izveidojās Lī-
gatnes novads.” Nu īsts karuselis!

Man savā dzīvē ir iznācis sa-
skarties gan ar Siguldas gan Cēsu 
rajonu iestādēm.

Mācoties Līgatnes septiņga-

dīgās skolas 6. vai 7. klasē, 1956. 
gadā piedalījos Siguldas rajona 
skolu literāro darbu olimpiādē. 
Skolotāja Anna Stabauša pateica, 
ka jābrauc uz Siguldu un būs jā-
raksta sacerējums, tēmu pateikšot 
uz vietas. Skola atradās Siguldā, 
tagad tā ir nojaukta, nosaukumu 
neatceros, atradās Pulkveža Brieža 
ielā pie Institūta. Skolas zāle bija 
pilna ar sacerējumu rakstītājiem, 
tēmu neatceros, bet liels bija mans 
pārsteigums, kad ieguvu 1. vietu 
starp visa Siguldas rajona skolām 
par šo sacerējumu. Tēva mājās 
Vībotnēs ilgus gadus glabājās grā-
mata ar vairākiem vadošo darbinie-
ku parakstiem un zīmogiem kā ap-
balvojums par šo izcīnīto 1. vietu. 

Otrreiz saskare bija ar Sigul-
das rajona tiesu, kad man, jaunai 
meitenei, Līgatnē pie grāmatnīcas 
Spriņģos nozaga velosipēdu. Tas 
bija 1957. vai 1958. gadā. Velosi-
pēda zagli milicija bija atradusi, un 
velosipēdu atguvu. Pēc tam man 
bija jāierodas Siguldas rajona tiesā, 
kad zaglim piesprieda sodu. Soda 
mēru neatceros.

Interesants ir līgatnieša Ilmā-
ra Lācara atmiņu stāsts, ko pie-
rakstīju 2005. gada 19. septembrī: 
„1939. gadā sāku strādāt Līgatnes 
papīrfabrikā. Līgatnes pagastmā-
jā bija jāizņem darba atļaujas un 
jānokārto citi dokumenti (fabrikā 
kadru daļas nebija, visu kārtoja 
pagastmājā). Pagastmāja bija Aug-
šlīgatnē (Nodegušā kluba telpās 
pie Vidzemes šosejas, kur blakus 
top “Burgers” R.V.), tur izdeva arī 
pases. No rīta nodeva dokumentus, 
un vakarā pase bija gatava, pasē 
bija arī pirkstu nospiedumi. Sa-
tiksme nebija ar Augšlīgatni, tātad 
gāja kājām, brauca ar zirgiem vai 
ar velosipēdu. Pirms kara sāka 
kursēt autobuss starp Augšlīgatni 
un fabriku”.

1949. gadā, kad Līgatne ieguva 
pilsētciemata nosaukumu, tā ieguva 
arī ielas ar nosaukumiem. Līdz tam 
Līgatnē bija tikai adreses pēc kalnu 
nosaukumiem un dzīvokļu numu-
riem, jo tā uzbūvēta uz 6 kalniem: 
Rīgas kalna, Kiberkalna, Pluču 
kalna, Remdenkalna, Skolas kalna 
un Spriņģu kalna. Vidū kā pērle guļ 
Zaķusala. Pēc Otrā pasaules kara 
vēl izveidojās jauna līdzena apbū-
vēta vieta – Gaujasmala. Daudzas 
ielas nosaukumu nav mainījušas no 
1949. gada līdz mūsdienām. Viena 
no tādām ielām ir Brīvības iela, kas 
lepni savu nosaukumu nesusi cau-
ri visiem padomju varas gadiem. 
Domājams, par ielas nosaukumu 
jāpateicas tā laika Līgatnes papīr-
fabrikas leģendārajam direktoram 
Leonardam Volginam, kurš uzdro-
šinājās 1949. gadā dot šai ielai no-
saukumu Brīvības iela.

Par Līgatnes Brīvības ielu 
2018. gada 23. februārī stāstīja Lat-
vijas Radio 1 raidījums. Fragments 
no šā raidījuma: “Brīvības ielai 
Līgatnē zīmīgais nosaukums dots 
tikai pagājušā gadsimta vidū. Ielas 
abas puses ieskauj vēstures liecī-
bas – strādnieku dzīvojamie nami, 
senākais brūzītis, bet ielas galā ir 
bijusī Līgatnes papīra fabrika. Īso 
Brīvības ielu neapdzīvo lielas cil-
vēku masas, un tā kļuvusi pavisam 
nenoslogota un klusa, taču iedzī-
votāji lepojas, ka tai nekad nav 
mainīts nosaukums. Līgatnes Brī-
vības iela saulainā un aukstā rītā 
ir klusa un tukša. Ielas malā ap-
sniguši vēsturiskie koka nami, kas 
celti papīrfabrikas darbiniekiem 
pirms vairāk nekā simt gadiem. 
Pavisam nelielo Brīvības ielu, kas 
pieved pie Līgatnes papīrfabrikas 
vārtiem, vietējie sauc par Zaķusa-
lu… Vietējo iedzīvotāju atmiņā tā 
palikusi kā viena no skaļākajām 
ielām laikā, kad darbojās fabrika, 

brauca smagas mašīnas, bet ļaudis 
staigājuši gar kanālmalu. “

Pēc kārtējām valdības refor-
mām 1993. gada 1. janvārī Līgatne 
no pilsētciemata kļuva par pilsētu. 
Valdība bija izdomājusi, ka Latvijā 
vairs nevar būt pilsētciemati, var 
būt vai nu pilsēta, vai lauki – pa-
gasti. Tā kā Līgatnes pilsētciema-
tam nebija lauksaimniecības zem-
ju, bet bija tikai mazdārziņi, tad 
kā tautā saka – gribi vai negribi 
– bija jākļūst par Līgatnes pilsētu. 
Labi vēl atceros to Līgatnes ciema-
ta Tautas deputātu padomes sēdi, 
kura ievilkās tiem laikiem ļoti ilgi, 
jo deputāti nevarēja īsti saprast, 
kādēļ nevaram palikt pa vecam 
pie „ciemata”. Beidzot tomēr pēc 
lielām pārrunām un diskusijām lie-
lākais vairums deputātu nobalsoja 
par pilsētu – Līgatne. Tas bija vie-
nīgais sasaukums, kad biju ievēlēta 
par ciemata deputāti un bija jābūt 
klāt pie lemšanas par Līgatnes pil-
sētas nosaukuma piešķiršanu.

 Ilgus gadus līgatnieši saka, kas 
nu mēs par pilsētu! Līgatne tomēr 
nav mazākā pilsēta Latvijā ne pēc 
teritorijas, ne iedzīvotāju skaita. 
Mazākā Latvijas pilsēta ir Durbe. 
Pēdējos gados, kaut gan vairs ne-
strādā Līgatnes papīrfabrika, kuras 
vārds bija zināms teju vai visā pa-
saulē, Līgatne arvien vairāk tiek ie-
pazīta kā tūrisma objekts – ar savu 
dabu, mākslīgi raktajām pagrabu 
alām, infrastruktūru, kura saglabāta 
aptuveni 85 – 90% apjomā no tās, 
kāda tā bija 20. gs. sākumā, kā arī 
ar jauniem tūrisma objektiem, kur 
viss ir apskatāms kompaktā veidā. 
Ekskursanti allaž pārliecinās, ka 
ar vienu dienu nepietiek, lai pilnī-
bā apskatītu un izbaudītu Līgatni. 
Vajagot divas, bet reizēm pat trīs 
dienas.

(Turpinājums sekos)

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņi 2021. gada apsolventi. Madaras Židauas foto. 

Sporta skolotājs Andis Zeile mudinā-
ja bērnus pārbaudīt savu varēšanu da-
žādās sportiskās aktivitātēs. Lieliska 
iespēja bija izvingrināt prātu, spēlējot 
lielizmēra āra spēles. Un, protams, 
ballīte ir izdevusies, ja ir iespēja iz-

lēkāties piepūšamajās atrakcijās un 
ar lielajiem ziepju burbuļiem palaist 
mākoņos kādu nākotnes sapni. 

Pusdienas bērni baudīja pie svēt-
ku galda, par ko pateicamies rehabili-
tācijas centra „Līgatne” pavārītēm un 

vecākiem. Pirms pusdienu baudīša-
nas Līgatnes novada domes priekšsē-
dētājs Ainārs Šteins teica ceļavārdus 
un veiksmes vēlējumus topošajiem 
pirmklasniekiem. 

Pēcpusdiena tika veltīta svarīgā 

dokumenta – apliecības – sa-
ņemšanai. Katrs bērns, mam-
mas un tēta pavadīts, noteiktā 
laikā tika gaidīts īpaši izgrez-
notā vietā. Katrai ģimenei 
veltījām 10 minūtes, kurās 
centāmies pateikt bērnam, 
cik nozīmīgs viņš ir mūsu PII 
„Zvaniņi”, pateikties vecā-
kiem par veiksmīgu sadarbī-
bu. Katram bērnam vēlējām 
„Augt, Ziedēt un Skanēt!”. 

Augšlīgatnes pirmssko-
las izglītības iestādes „Zva-
niņi” kolektīvs veiksmīgas 
skolas gaitas vēl: Artūram 
Robertam Andersonam, Na-
tālijai Veinbergai, Paulai 
Čačai, Rodrigo Čačam, Gus-
tavam Bērziņam, Gustavam 
Bieziņam, Gustavam Ciemat-
niekam, Aleksai Gukālovai, 
Endijam Markam Kalniņam, 
Šarlotei Koļesņikovai, Kei-
tai Kozlovskai, Elzai Kurp-
niecei, Marekam Ķiplokam, 
Olafam Ragauskim, Elzai 
Rijniecei,  Elvai Stauverei, 
Marko Trallim, Arvim Tuņ-
ķelim, Gabrielai Vanagai, 
Robertam Veitneram, Esterei 

Velvelei, Patrikam Vilsonam, Ievai 
Vizulei, Jasmīnai Zvirgzdiņai. 

Gunita Liepiņa,
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības 

iestādes „Zvaniņi” vadītāja
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2021. gada 21. jūlijā

Iespiests: 
SIA „Erante”

Tu esi kā mazs taurenīts
Vasaras puķu vidū.
Kā plaukstošs ziedu zariņš,
Mātes prieks un saules stariņš!

Maijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēta viena meitenīte un 
divi puisīši

Rūta, Reinis un Aleksandrs

Sirsnīgi sveicam vecākus un 
vecvecākus!

Lai bērniņi aug veseli un 
laimīgi!

Un atkal klusums san no rīta.
Un atkal nepiedod tu man.
Man bija dziesma apsolīta.
Nu dziesma šī bez manis skan.

Maijā mūžībā aizgājuši

Juozs Ragausks – 4. maijā
Juris Zaļaiskalns – 5. maijā
Milija Varapoga – 11. maijā
Alberts Strihels – 14. maijā
Sarmīte Guseva – 17. maijā
Ina Sondore – 20. maijā
Ēriks Ziedonis Blāzma – 27. maijā
Imants Mieriņš – 29. maijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Līgatnes vērtības – aptaujas rezultāti

Lai mīļums sirdī,
Laimes pilnas riekšas
Un saules stari
Pāri ēnām plūst!

Maijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

jāvārdu teica:
Jorens un Sandra

Reinis Viesturs un Dainavīte

Ķempju evaņģēliski luteriskajā 
draudzē jāvārdu teica:

Andrejs un Ieva
Rolands un Ance

Sveicam jaunās ģimenes!


