
Augšlīgatnē, Dārza ielā 2, pirmajā kāpņu 
telpā, 28. februārī sirsnīgi atklājām Mājas bib-
liotēku. Šo ideju atbalstīja visi mājas iedzīvo-
tāji un savu piekrišanu iepriekš izteica mājas 
sapulcē. 

Tad arī vienojāmies – no lietotām mēbelēm 
izgatavojām divus plauktus, mazgājām, sako-
pām.

Katrs mājas iedzīvotājs atnesa kādu izlasī-
tu grāmatu no sava plaukta, ko ieteiktu izlasīt 
citiem, bet kāds bija grāmatu nopircis un vēl 
nebija paspējis izlasīt. Tā nu mūsu plauktu 
kuplina „Džeina Eira”, „Grāfs Monte Kristo”, 

„Eņģeļu dusmas”, A. de Sent-Ekziperī darbi, 
daudz ļoti labu bērnu un jauniešu grāmatu. Ir 
Latvijas pilsētu skatu grāmatas, ka arī izglī-
tojošas – par darbiem dārzā, mājokļa remontu, 
ziedu audzēšanu un kopšanu. Mūsu plauktus 
rotā arī dažādi žurnāli, piemēram, „Santa”, 

„Ieva”, „Veselība”, „Taka”, „Mistērija”, „Klubs”, 
„GEO”, „Pastaiga” un citi.

Gribu ļoti lielu paldies teikt visiem mājas 
iedzīvotājiem par idejas atbalstīšanu, bez at-
balsta nebūtu darba. Īpašu paldies gribu teikt 
Zinai un Gunāram Freimaņiem par plauktu un grāmatām. Liels paldies Anitai un Indulim Jaunzemiem, Martai 
Tēraudai, Viktorijai Vucenai, Verai Kļaviņai, maniem vecākiem, Kristīnei Gailītei, Guntaram Pīpkalējam, Egi-
lam Kurpniekam, Vinetai Lapselei, Maijai Bedikerei u.c..

Mērķis šai nelielajai bibliotēkai ir dot iespēju cilvēkiem iesaistīties grāmatu lasīšanā, dažādu jautājumu 
izzināšanā. Pārāk daudz informācijas mēs gūstam no datora, bet gaužām maz vienkārši paņemam rokā grā-
matu un palasām. Ļoti interesantu grāmatu ir ārkārtīgi daudz, vajag tikai sākt lasīt, un tad jau tālāk lapas 
šķirsies pašas... 

Man liels prieks, ka šajā pasākumā klāt bija arī mūsu nākotne – bērni, gan mazā Elziņa, gan mūsu mājas 
skolnieki un viņu draugi. 

Katrā grāmatā iespiedām zīmogu – „Mājas bibliotēka”, kas apliecinās, no kurienes nāk šī grāmata. Mājās 
ejot, tāpat kā nākot šurp, katra rokās bija grāmata, bet šoreiz jau cita. 

Vēlreiz liels paldies visiem kaimiņiem un Līgatnes novada domei par atbalstu.
Informāciju sagatavoja Mājas bibliotēkas iniciatore  

Aija Freimane 
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Augšlīgatnē atklāj Mājas bibliotēku

Pirmie pavasara sniegpulksteņi.
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Mājas bibliotēkas grāmatu 
plaukts gaida lasītājus.

Dārza ielas 2 iedzīvotāji un Līgatnes novada domes pārstāvji Mājas  
bibliotēkas atklāšanā. 
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Ko stāsta latviešu tautas  
ticējumi par martu?

Ja marts un aprīlis ir auksts, tad 
maijs būs silts.  

/A. Vaskis, Tukums./

Marta vējš un aprīļa lietus nes 
mājā lielu svētību. 

Sauss marts, mitrs aprīlis un 
pavēss maijs pilda klētis, šķūņus 

un pagrabus.  
/„Latvis”, 1932./

Ja martā tīrumā ieceļ arklu, tad 
aprīlī tas atkal jāizceļ. Pērkona 
negaiss martā zīlē sniegu maijā.  

Cik daudz līst martā, tik arī vasarā. 
Marta putekļi ir  

zelta dukāta vērti.  
/„Latvis”, 1932./

 
Ja martā silts laiks, tad aprīlī 

auksts un puteņi. 
/E. Kampare, Piebalga/

Ja martā laiks silts, tad Jurģos 
būs auksts.  

/A. Bērziņa, Aloja/

Kad kaķis martā saulē sildās, 
tad aprīlī līdīšot  

uz krāsni.  
/M. Raņķis, Nīca/

Kad kaķis martā lien aizkrāsnē, 
tad aprīlī sildīsies saulē.  

/K. Lielozols, Nīca/

Marta vidū nāk stārķi. Ja šajā 
laikā atlaižas arī  

meža pīles, tad tas nozīmē, ka 
vasara ļoti tuvu.  
/„Latvis”, 1930./

Ja silts un sauss marts, gaidāma 
laba raža.  

/A. Bērziņa, Aloja/

Ja martā uznāk pērkons, tad būs 
daudz ogu un siena. 

/„Latvis”, 1930./

Cik martā miglas, tik vasarā 
lietusgāzes.  

/„Latvis”, 1930./ 

Latviešu tautas ticējumos ieskatījās  
Līgatnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Židaua 
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Līgatnes novada pašvaldības bu-
džets 2014. gadam izstrādāts, ievērojot 
likumus: „Par pašvaldībām”, „Par paš-
valdību budžetiem”, „Par budžetu un fi-
nanšu vadību”, kā arī Ministru kabineta 
noteikumus un citus normatīvos aktus, 
kas attiecas uz budžeta sastādīšanu.

Galvenā vērība 2014. gadā tiek pie-
vērsta izglītībai, jo novada izglītības 
sistēmas uzturēšanai un attīstībai 
pašvaldība ieplānojusi 33% no pamat-
budžeta izdevumiem, kā arī jau uzsāk-
to un jaunu Eiropas Savienības (ES) 
struktūrfondu projektu realizācijai.

Pamatbudžeta  
ieņēmumi

Līgatnes novada pašvaldības 2014. 
gada pamatbudžeta ieņēmumi plāno-
ti 3 379 255 EUR apmērā, salīdzinot 
ar iepriekšējā gada ieņēmumu izpildi, 
atskaitot atgūto naudu par ES pro-
jektu realizāciju, samazinājums ir par 
6868 EUR jeb 0,2%. Naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā – 203 274 EUR. 
Plānotie aizņēmumi no Valsts kases 
49 378 EUR.

Novada galvenie ieņēmumi ir no-
dokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis un nekustamā īpašu-
ma nodoklis, kas 2014. gadā plānoti  
1 632 181 EUR apmērā un veido 48% no 
kopējiem pamatbudžeta ienākumiem.

Transfertu ieņēmumi 852 785 EUR 
jeb 25% no kopējiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem, ko galvenokārt veido 
valsts budžeta mērķdotācijas, dotācija 
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fonda, kā arī pašvaldību savstarpējie 
norēķini par izglītību, sociālajiem pa-
kalpojumiem. Dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda 2014. gadā, 
salīdzinot ar 2013. gada faktisko izpildi, 
noteikta mazāka par 65 021 EUR.

Pārējos ienākumus veido maksas 
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, 
kas 2014. gadā plānoti 832 470 EUR 
apmērā un ir 25% no pamatbudžeta 
ieņēmumiem.

Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars 
pašvaldības budžetā ir 2% jeb 61 820 
EUR. Šos ieņēmumus veido dažādas 
nodevas, kas tiek ieskaitītas pašval-
dības budžetā, soda naudas, kā arī 
ieņēmumi, kas rodas no pašvaldības 
īpašuma pārdošanas.

Nodokļu ieņēmumi
 Nodokļu ieņēmumos 1 632 181 

EUR lielāko īpatsvaru sastāda iedzī-
votāju ienākuma nodoklis – 92% jeb  
1 496 225 EUR. Budžeta ieņēmumu daļā 
tas iekļauts ar 100% izpildes prognozi. 
Salīdzinot ar 2013. gada faktisko izpil-
di, tas plānots par 56 307 EUR jeb 3,9% 
lielāks, kas saistīts ar valstī noteiktās 
minimālās algas pieaugumu.

2014. gadā valstī nav mainīta paš-
valdību budžetos saņemamā iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa daļa – tā ir sa-
glabāta 2012. un 2013. gada līmenī jeb 
80% apmērā no kopējiem iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumiem.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņē-
mumi plānoti 135 955 EUR. Nekustamā 
īpašuma nodokļa īpatsvars nodokļu ie-
ņēmumos ir 8%.

Nekustamā īpašuma nodokļa lik-
mes 2014. gadā netiek mainītas – tās 
saglabājas esošajā apmērā (zemei, 
ēkām, inženierbūvēm – 1,5% apmērā 
un mājokļiem – 0,2%, 0,4% un 0,6%, 
atkarībā no īpašuma kadastrālās vēr-
tības uz 2014. gada 1. janvāri). Nodok-
ļa ieņēmumi plānoti, piemērojot ieka-
sēšanas koeficientu 0,8.

Pamatbudžeta  
izdevumi

Līgatnes novada domes pamatbu-
džeta izdevumi plānoti, ņemot vērā 
katras novada struktūrvienības vēl-
mes un budžeta finansiālās iespējas, 
kas paredz nodrošināt visu struktūr-
vienību nepārtrauktu un kvalitatīvu 
darbību, pilnībā pabeigt uzsāktos 
projektus un sākt darbu pie jaunām 
aktivitātēm, kā arī norēķināties par 
kredītu saistībām. Saņemto aizņēmu-
mu procentu nomaksai 2014. gadā plā-

nots izlietot 43 018 EUR, aizņēmumu 
atmaksai – 68 560 EUR.

2014. gadā pamatbudžeta izdevumi 
plānoti 3 467 443 EUR apmērā. 

Galvenā vērība 2014. gadā tiek 
pievērsta izglītībai, jo novada iz-
glītības sistēmas uzturēšanai un 
attīstībai pašvaldība ieplānojusi  
1 126 438 EUR jeb 33%  no pamatbu-
džeta izdevumiem, tai skaitā mērķ-
dotāciju pedagogu algām Līgatnes 
novada vidusskolā  un pirmsskolas 
izglītības iestādē 298 975 EUR. Līgat-
nes novada bērnu apmācībai citu paš-
valdību mācību iestādēs 2014. gadā 
plānots maksāt 74 065 EUR.

Sociālā nodrošināšana
Sociālajai aizsardzībai Līgatnes no-

vadā kopā plānoti izdevumi 287 598 
EUR jeb 8% no pamatbudžeta izdevu-
miem. Finansējums paredzēts sociālās 
palīdzības dienestam un Līgatnes no-
vada Sociālās aprūpes centram. Salī-
dzinot ar 2013. gada izpildi, sociālajai 
palīdzībai plānots tērēt par 12 269 
EUR vairāk.

Sabiedriskās kārtības un  
drošības nodrošināšana

Sabiedriskās kārtības nodrošināša-
nas budžets iekļauj sevī pašvaldības 
policijas, ugunsdzēsības dienesta un 
bāriņtiesas izdevumus. Šīs funkcijas 

nodrošināšanai novadā 2014. gadā 
plānots tērēt 76 630 EUR.

Kultūra un sports
Kultūras un sporta attīstībai Līgat-

nes novadā plānoti izdevumi 335 701 
EUR apmērā jeb 10% no pamatbudže-
ta izdevumiem.

Kultūras centram 2014. gadā pare-
dzēts finansējums 179 918 EUR. Līgat-
nes novada bibliotēkām grāmatu un 
periodikas iegādei 2014. gadā plānoti 
izdevumi 3984 EUR apmērā. 

Sporta centra 2014. gada budžets 
plānots 104 093 EUR. 

Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības nodrošināša-

nai 2014. gadā Līgatnes novada domē 
plānots izlietot 250 475 EUR. Tūrisma 
un informācijas centra darbībai pare-
dzēts budžets 58 507 EUR. 

Speciālā budžeta 
izdevumi

Līgatnes novada domes 2014. gada 
speciālā budžeta izdevumi ir 101 929 
EUR, tai skaitā dabas resursu nodok-
ļa fonds 2134 EUR un autoceļu fonds 
99 795 EUR. Salīdzinot ar 2013. gada 
budžeta izpildes rezultātiem, izdevumi 
palielināti par 12 069 EUR. 

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs G. Pīpkalējs

Ar pilnu budžeta paskaidrojuma  
rakstu varat iepazīties www.ligatne.lv 

un Līgatnes novada pašvaldībā.  

Darba kārtība:
1. Par Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu apsaimnieko-

šanas plāna 2014.–2020. gadam apstiprināšanu. 
2. Par deklarētas dzīvesvietas anulēšanu. 
3. Par nekustamā īpašuma „Staltbrieži”, Līgatnes pa-

gasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr.4262 001 0009 
sadalīšanu, jauna īpašuma – zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4262 001 0009 – izveidošanu, nosaukuma 
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
noteikšanu.

4. Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam – zemes 
vienībai „Rimšas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra apzīmējumu 4262 003 0075.

5. Par nosaukuma apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam – ze-
mes vienībai „Gulbji” Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, 
ar kadastra apzīmējumu 4262 008 0030.

6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamā 
īpašumā Ziedu iela 2B („Kļavas”), Augšlīgatnē, Līgat-
nes pagastā, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 4262 004 
0323 – zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu  
4262 004 0323.

7.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu 
nekustamā īpašumā „Tīreļi”, Augšlīgatne, Līgatnes pa-
gasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 004 0254 – 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4262 004 0254.

8. Par nosaukuma apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa maiņu nekustamam īpašumam – ze-
mes vienībai „Pagasta zeme 36”, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, ar kadastra apzīmējumu 4262 
004 0670. 

9. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 
14/72 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2011. gada 15. 
decembra saistošajos noteikumos Nr.14/13 „Līgatnes 
novada ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju 
lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu. 

10. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 
14/73 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2013. gada 24. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr.14/55 „Par koku cir-
šanu ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā teri-
torijā”” apstiprināšanu. 

11. Par personu iekļaušanu Palīdzības reģistrā saskaņā 
ar Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes novadā tiek snieg-
ta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā 
un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašval-
dībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas”.

12. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012. gada 27. 
decembra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata sarakstu un atalgoju-
mu no 2013. gada 1. janvāra”.

13. Par Līgatnes novada Dienas un interešu centra „Sau-
lespuķe” piedāvāto apmācības kursu dalības maksas 
apstiprināšanu. 

14. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2013. gada 27. 
jūnija lēmumā „Par Līgatnes novada domes Adminis-
tratīvās komisijas sastāva ievēlēšanu”.

15. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2013. gada 
27. jūnija lēmumā „Par Līgatnes novada domes Admi-
nistratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas ievē-
lēšanu”.

16. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012. gada 27. 
decembra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata sarakstu un atalgoju-
mu no 2013. gada 1. janvāra”.

17. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2013. gada 19. 
decembra lēmumā „Par Līgatnes novada domes Amatu 
klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu”.

18. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012. gada 27. 
decembra lēmumā „Par Līgatnes novada domes un tās 
struktūrvienību darbinieku štata sarakstu un atalgoju-
mu no 2013. gada 1. janvāra”.

19. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2013. gada 28. 
novembra lēmumā „Par dzeramā ūdens izmantošanas 
normas noteikšanu privātīpašumiem, kuriem nav uz-
stādīts ūdens skaitītājs Līgatnes novadā”. 

20. Par Līgatnes novada domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļu. 

21. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu 
Nr.14/74 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets 
un speciālais budžets 2014. gadam” apstiprināšanu. 

22. Par grozījumiem Līgatnes novada domes deputātu un 
pašvaldības darbinieku profesionālās ētikas kodeksā. 

Informāciju sagatavoja Līgatnes novada domes Kancele-
jas vadītāja Ilze Goba 

DOMES SĒDĒS SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Līgatnes novada pašvaldības 2014. gada budžeta paskaidrojuma raksts

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr.14/72  

„Grozījumi Līgatnes novada domes 
2011. gada 15. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.14/13  

„Līgatnes novada ūdens apgādes un  
kanalizācijas tīklu un to būvju  
lietošanas un aizsardzības noteikumi””
Līgatnes novadā

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 1. 

daļas 11. punktu un 43. panta 3. daļu, 15. panta 1. daļu;
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.298 

„Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana” 
VI daļas 25.–32. pantu, Latvijas Republikas likumu „Būvniecības 

likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-222-99 

„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””, Latvijas Republikas  
Ministru kabineta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 233-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vis-

pārīgie būvnoteikumi”. 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2011. gada 15. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14/13 „Līgatnes novada ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu 
un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu 5.3.4. punktā skaitli un vārdu „3 (trīs)” ar 
vārdu un skaitli „2 (divi)”. 

2. Svītrot saistošo noteikumu 5.3.8.1. apakšpunktu.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
 Guntars Pīpkalējs  
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1. martā pieci Līgatnes pilsētas 
bibliotēkas bērnu žūrijas eksperti 
kopā ar Nītaures bērniem devās 
uz „Bērnu un jauniešu žūrijas 2013” 
noslēguma pasākumu Ķīpsalā. 

Lasīšanas svētku laikā tika 
sveikti uzvarējušo grāmatu autori, 
ilustratori, tulkotāji un izdevniecī-
bas. Pasākumā piedalījās dzejniece 
Inese Zandere, rakstnieks Māris 
Rungulis, dzejnieks un tulkotājs 
Guntars Godiņš, igauņu dzejniece 
Lēlo Tungala. L. Tungala igauniski 
atdzejojusi Laura Reinika dziesmas. 
Sirsnīga bija igauņu dzejnieces un 
Laura Reinika tikšanās uz pasāku-
ma skatuves. Noslēgumā dziedātājs 
visus priecēja ar nelielu koncertu.

Atzinības rakstus saņēma tās 
bibliotēkas, no kurām bija iesūtīts 
visvairāk anketu. Godināja arī laso-
šās mammas un tētus.

Šoreiz žūrijas darbā piedalījies re-
kordliels dalībnieku skaits –17 tūk-
stoši lasītāju no 576 bibliotēkām un 
skolām.

Lasīšanas maratonā čakli iesais-
tījās arī līgatnieši, aizpildot 46 an-
ketas. Visaktīvākie bija 1.–4. klašu 
eksperti. Paldies klašu audzinātā-

jām, kas sekoja līdzi bērnu lasīšanai 
un palīdzēja aizpildīt anketas!

Prieks, ka projektā iesaistījās arī 
vecāki, izlasot un novērtējot vecāku 
žūrijai domātās grāmatas, šādi stip-
rinot lasīšanas tradīcijas ģimenē.

Populārākās 2013. gada grāma-
tas – pirmās vietas ieguvējas:

1.–2. klašu grupā – Deivids Mel-
lings „Kur ņemt vienu apkampienu?”

3.–4. klašu grupā – Māris Rungu-
lis „Pēterītis un Anniņa”

5.–7. klašu grupā – Pauls van 
Lons „Šausmu autobuss”

8.–12. klašu grupā – Lorija Holsa 
Andersone „Runāt”

Vecāku žūrijā – Lorena Olivera 
„Pirms es krītu”

Laima Timermane,  
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 

vadītāja 

KULTŪRA

Kultūras namā atklāta līgatniešu 
kolekciju izstāde

10. martā Līgatnes kultūras nama mazajā zālē atklāta izstāde „Līgat-
niešu kolekcijas”. Izstādes apmeklētāji aicināti iepazīt gan senlaicīgu glu-
dekļu kolekciju, gan neparasti plašu rotaļlietu pērtiķu kolekciju, padomju 
gadu nozīmītes, dažādu laiku maizes etiķetes, telekartes, apsveikuma 
kartītes, kā arī bruņurupuču un cūciņu kolekcijas. 

Sakām paldies kolekciju īpašniekiem Lienei Krīvenai, Anitai Gustavai- 
Sitniecei, Andrim Višņevskim, Jānim Gulbim, Rasmai Vanagai, Ievai Timer-
manei, Dainai Birnei, Jorenam Plūksnim, Maijai Briedei, Pēterim Zvirbulim 
un Aelitai Putniņai.

Izstāde apmeklējama domes darba laikos, kā arī kultūras pasākumu lai-
kā, un mēs joprojām gaidām arī jaunas kolekcijas!

Vairāk informācijas jautājiet Dainai Birnei. Tālr.: 29346946 

Līgatnē ar koncertu viesojas Saulkrastu jauktais koris „Anima” 
6. aprīlī Līgatnes kultūras namā ar jautru koncertu viesosies Saulkrastu jauktais koris „Anima”. Koncerta reper-

tuārs veltīts Latvijas mežu un lauku iemītniekiem. Aicināts ikviens – gan vecs, gan jauns, gan viens, gan ģimenes 
lokā. 

Ieejas maksa: 1,00 eiro. Par koncerta laiku lūdzam sekot līdzi afišām un informācijai mājaslapā www.ligatne.lv. 

Ziņas no Līgatnes pagasta bibliotēkas!
Atgādinājums bibliotēkas lasītājiem!

Šogad bibliotēkā ir uzsākta automatizēta bibliotēkas lasītāju un lietotāju apkalpošana. ALISES sistēmā uzrādās 
laikā nenodotās grāmatas, tiek uzskaitītas gan nokavētās dienas, gan soda nauda. Parādnieks bibliotēkā ir lasītājs, 

lietotājs, kas ilgstoši nenodod grāmatas. Lai nerastos tāda situācija, var pagarināt grāmatas lietošanas termiņu.  
Pavasaris. Ir pienācis laiks izrevidēt savu grāmatplauktu, vai nav iemaldījusies kāda bibliotēkas grāmata, kurai sen ir 

beidzies lietošanas termiņš! Ja grāmatas ir nozaudētas vai sabojātas, tās iespējams aizvietot ar līdzvērtīgām.
 Jūs gaida bibliotēkā! 

Datorkursi Līgatnes novada 
Līgatnes pagasta bibliotēkā 

No 2014. gada 24. līdz 30. martam Latvijā jau 
piekto gadu tiks organizēta Eiropas Komisijas uz-
sāktā iniciatīva – ikgadējā informatīvā kampaņa 

„E-prasmju nedēļa 2014”.
Bibliotēkā notiks datorkursi „E-prasmes tiem, 

kas uzsāk datora un interneta lietošanu”.
Ir paredzētas divas nodarbības 26. martā un 2. 

aprīlī plkst. 17.00–19.00, datorzinībās ievadīs Aldis 
Urtiņš. Kursus finansiāli atbalsta Līgatnes novada 
dome. 

Pieteikšanās un sīkāka informācija bibliotēkā pa 
tālr. 64155486. 

Zināšanai!
Kultūras informācijas sistēmu centrs, turpinot sadarbību 

ar SIA „Tilde”, arī 2014. gadā nodrošinās neierobežotu LE-
TONIKA.LV (www.letonika.lv) datubāzes pieeju visām paš-
valdību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.

Par „Lursoft” datubāzes „Laikrakstu bibliotēka” pieeju 
2014. gadā (no 01.02.2014. līdz 31.01.2015.)

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA 
„Lursoft” projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bib-
liotēkām” ietvaros 2014. gadā piedāvā izmantot „Laikrak-
stu bibliotēka” datubāzi (www.news.lv) – visām pašvaldību 
publiskajām bibliotēkām nodrošināta resursu pieeja bez 
abonēšanas maksas.

Informāciju sagatavoja Līgatnes pagasta bibliotēkas 
vadītāja Vera Dālberga 

Padomju laika nozīmītes no Jāņa Gulbja kolekcijas. Līgatnes pilsētas bibliotēkas bērnu žūrijas eksperti Ķīpsalā. 

Lienes Krīvenas kolekcija.

Dažādu akmeņu un iežu piemēri no Daces Gradovskas 
kolekcijas. 

Datorkursi Līgatnes pilsētas 
bibliotēkā 2010. gadā. 
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Bērnu žūrijas eksperti Ķīpsalā

Līgatnes pilsētas 
bibliotēkas ziņas

Datorkursi iesācējiem notiks 
24. un 31. martā plkst. 17.00 

bibliotēkā Spriņģu ielā 4. 
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5. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 16.00 
Līgatnes „Amatu centrā”, tāpat kā 
vēl citās 80 Latvijas vietās, notiks 
pasākums „Satiec savu meistaru”, 
kurā dažādu amatu meistari – tau-
tas lietišķās mākslas studiju dalīb-
nieki, stāstnieki, teicēji, muzikanti – 
un citu tradicionālo prasmju zinātāji 
dalīsies ar savām prasmēm un zinā-
šanām. Meistarus, kas pārzina mūsu 
nemateriālo kultūras mantojumu, 
varēs satikt darbnīcās, studijās, 
muzejos, skolās, kultūras centros, 
bibliotēkās un mājās. Ikkatram būs 
iespēja klausīties stāstus un pado-
mus, izzināt tradīcijas, kas saistī-
tas ar dabu un Visumu, muzicēt un 
dziedāt, kā arī iemācīties pavisam 
praktiskas lietas – mucu darināša-
nu, cimdu adīšanu, vissenāko rotu 

izgatavošanu un neskaitāmas citas 
prasmes.

Šajā laikā arī citur Eiropā – Fran-
cijā, Spānijā, Itālijā un citās val-
stīs – notiks amatu prasmju dienas. 
Līgatnes „Amatu centrā” tās būs 
atvērtās meistardarbnīcas ar pras-
mju demonstrējumiem un iedzīvotā-
ju un citu interesentu iesaistīšanu 
aktivitātēs. Būs iespēja mācīties pīt 
tāšu cibiņas pie meistares Vizmas 
Zvirbules, izgatavot lelli pie leļļu 
meistares Dainas Klints, mācīties 
aust kopā ar audējām Lizeti Viņķeli 
un Dzintru Skujiņu, iepazīt papīra 
darināšanas prasmes kopā ar Diānu 
Gustavu, iepazīties ar kokļu, dūdu, 
celma bungu gatavošanas meistara 
Eduarda Klints meistarstiķiem. Cie-
mos ieradīsies arī Cēsu amata meis-
taru ģimene – Jānis Ēvele demon-

strēs Vidzemes krēslu pīto virsmu 
darināšanu un Guna Uldriķe mācīs 
adīt pērlēm rotātus roku sildītājus.

Laipni aicināts ikviens  
interesents!

„Līdzīgi kā „Muzeju naktis”, 
„Staro Rīga”, Siguldas Operas 
svētki un pat Dziesmu svētki, par 
tradīciju kļūs iespēja satikt savu 
meistaru. Šis projekts palīdzēs 
apzināt Latvijas meistarus, un, 
iespējams, kāds no viņiem dzīvo 
tieši jums līdzās. Meistaru pras-
mes ir mūsu kopējā Latvijas ba-
gātība. Viņu zināšanas dod iespē-
ju arī pārējiem darboties un kļūt 
radošākiem. Par meistaru netop 
ne vienas dienas, ne arī šo triju 
dienu laikā, bet šāda tikšanās var 

kļūt par sākumu jaunai iedvesmai 
vai sadarbībai. Tikai izmēģinot un 
iepazīstot kādu amatu, var atrast 
savu aicinājumu!” stāsta Kultūr-
izglītības un nemateriālā man-
tojuma centra tradicionālās kul-
tūras eksperte lietišķajā mākslā 
Linda Rubena.

Satikt savus meistarus aicina 
Kultūrizglītības un nemateriālā 
mantojuma centrs sadarbībā ar 
Kultūras ministriju, Latvijas Et-
nogrāfiskā brīvdabas muzeja at-
balsta fondu un Latvijas novadu 
un pilsētu pašvaldībām. Pasāku-
mu atbalsta lieldraugs „Latvijas 
dzelzceļš”, kā arī „Latvija Sta-
toil”, „Sixt” un Valsts Kultūrka-
pitāla fonds. Informatīvie atbal-
stītāji – „Diena””, „Draugiem.lv”, 
LETA, Latvijas Televīzija, Latvi-
jas Radio.

Līgatnes Dienas un interešu 
centra vadītāja Daina Klints 

IZGLĪTĪBA 

No 3. līdz 7. martam Turcijā, Ka-
ramurselā, notika „Comenius” sko-
lu sadarbības projekta „Kultūra 
un vide” otrā tikšanās. Līgatnes 
novada vidusskolu tajā pārstāvēja 
projekta koordinatore Aija Ziediņa, 
skolotājas Baiba Aizupiete un Rit-
ma Timermane, skolēni Elīna Taba-
ka (10. klase), Egija Linda Nežborte 
(8.a klase), Dāvis Pipirs (8.b klase) 
un Mariss Vizulis (8.b klase). Skolē-
ni no 7 skolām projekta partnerval-
stīs (Grieķijas, Rumānijas, Turcijas, 
Vācijas, Latvijas, Spānijas un Fran-
cijas) bija sagatavojuši mājas dar-
bu – prezentācijas par savas valsts 
floru un faunu, kā arī mitoloģiju un 
ticējumiem, kas saistīti ar augiem 
un dzīvniekiem. Iepazinām arī Turci-
jas izglītības sistēmu un mācījāmies 
turku tautas dejas. Eiropas klasē 
skolēni jauktās grupās veidoja pla-

kātus par mežu, pārrunāja tā nozīmi 
un problēmas. Mums bija lieliska ie-
spēja iepazīt musulmaņu valsts kul-
tūru, apmeklējot mošeju un muzejus, 
baudot nacionālos ēdienus, dzīvojot 
viesģimenēs, vērojot pilsētu ielas, 
klausoties mūziku un dejojot. Pār-
steidzoši bija visās klasēs redzēt 
Turcijas valsts dibinātāja Mustafa 
Kemala Ataturka portretus un ci-
tātus no viņa runām, skolotājām 
tas atgādināja padomju laikus. Ap-
meklējām arī šī politiķa savrupmā-
ju – muzeju jūras krastā. Redzējām 
to, kā politiķi gatavojas vietējo paš-
valdību vēlēšanām marta beigās, un 
aktīvākās partijas jau spējām atpa-
zīt. Lieliska gida pavadībā Stambulā 
iepazinām Sofijas katedrāli, Topkapi 
pili un Zilo mošeju. Esot teiciens – 
ja rok Saūda Arābijā, izrok naftu, ja 
rok Anatolijā (Turcijas Āzijas daļā), 

izrok ūdeni, bet ja rok Stambulā, 
izrok vēsturi. Apmeklējām arī Jalo-
vu – pilsētu, kas slavena ar saviem 
dārziem un termālajiem ūdeņiem. 
Mūsu partnerskola atrodas Turci-
jas Āzijas daļā, pie Marmora jūras, 
un pēc ielidošanas starptautiskajā 
lidostā Eiropas daļā šķērsojām Bos-
fora šaurumu, lai veiktu divu stundu 
braucienu gar Izmitas līci uz Kara-
murselu. Mūs sajūsmināja vietējo 
iedzīvotāju viesmīlība, skolotāju 
un vecāku atsaucība, gādība un ie-
interesētība, ziedošās mimozas un 
magnolijas, apelsīnu un citronkoki, 
kā arī milzīgie Turcijas karogi virs 
pilsētām. Tā kā ceļot kļūst arvien 
iespējamāk, labprāt apmeklēsim 
mūsu jauniegūtos draugus atkal. 

Aija Ziediņa,  
Līgatnes vidusskolas skolotāja 

Aprīlī Līgatnes kultūras centrā būs apskatāma rokdarbu izstāde „Raibie taureņi Līgatnē”. 
Vēlos uzrunāt ikvienu rokdarbnieku, kas vēlas izšūt, uzadīt, uzaust, uzpērļot, uzpīt, uzfilcēt, izkalt vai jebkurā 

citā tehnikā pagatavot taureni un piedalīties izstādē. Lai gan pavasara dārza darbi nāk virsū ar joni, vēl ir laiks 
kādam nelielam pavasara rokdarbam, jo darbus var nogādāt Līgatnes kultūras centrā vai Līgatnes „Amatu centrā” 
no 21. aprīļa līdz 24. aprīlim.

Izstāde būs apskatāma no 28. aprīļa līdz 11. maijam Līgatnes kultūras centrā. Svinīgs pasākums dalībniekiem 
būs darbu noņemšanas dienā – svētdien, 11. maijā, plkst.12.00.

Aicināts atsaukties ikviens radošais cilvēks! Izstādē piedalīsies dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem.

TLMS „Līgatne” vadītāja Daina Klints 

Apsveicam Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 1. klases au-
dzēkni Paulu Hamčanovsku ar iegūto Atzinību II Mazpilsētu un lau-
ku mūzikas skolu konkursā vijoļspēles specialitātē, kas norisinājās 
12. martā Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā.

Paldies Paulas skolotājai Ingrīdai Zumbergai un koncertmeistarei 
Iritai Mergai par ieguldīto darbu, kā arī Paulas vecākiem par atbal-
stu!

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktore Irita Merga 

Līgatnes novada vidusskolas pārstāvji kopā ar turku sko-
lotāju Tameru Ertangilu Stambulā – uz Zilās mošejas fona. 
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Līgatnes novada vidusskolas skolotājas „Comenius” skolu sadarbības projektā „Kultūra un vide”

Raibie taureņi Līgatnē  Mēs lepojamies!

„Satiec savu meistaru” Līgatnē

Izstāde

„Satiec savu meistaru” 2012. gadā. 

„Satiec savu meistaru” 2012. gadā. „Satiec savu meistaru” 2012. gadā. 

Fo
to

: D
iā

na
 G

us
ta

va

Fo
to

: D
iā

na
 G

us
ta

va

Fo
to

: D
iā

na
 G

us
ta

va



5AKTUĀLI 2013.gada 17.oktobris2014. gada MARTSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Lilija Reiziņa dzimusi Rīgā 1924. gadā. Vi-
ņas vecāki – Jānis Šēnbergs un Marija Šēn-
berga – satikušies tālajā Ukrainā, kur Jānis 
latviešu strēlnieku pulkos cīnījās Krievijas 
pilsoņu karā.

Pēc atgriešanās Latvijā vecāki apmetās uz 
dzīvi Rīgā, Sarkandaugavā, kur piedzima meita 
Lilija. Vēlāk Lilijai piebiedrojās jaunākās mā-
sas – Mirdza un Skaidrīte.

Skolas gaitas Lilija uzsāka Rīgas centrā – 
Krišjāņa Barona pamatskolā –, vēlāk mācības 
turpināja Rīgas 2. ģimnāzijā. Viņa bija ļoti uz-
cītīga mācībās un aktīva sporta un mākslas 
nodarbībās. Viņas bērnība pagāja sirsnīgās un 
jaukās attiecībās ar vecākiem un māsām, tādēļ 

jo bieži viņa pieminēja savus vecākus ar patei-
cīgiem vārdiem.

Studijas Latvijas Universitātes Ķīmijas fa-
kultātē viņa uzsāka tūlīt pēc kara beigām un, 
beidzot mācības, saņēma koksnes ķīmijas 
inženieres diplomu. Un tomēr viņas lielākais 
aicinājums bija darbs nevis institūtā vai fabri-
kā, bet gan skolā. Par skolu viņa bija sapņojusi 
kopš agras bērnības, darinādama burtnīcas 
saviem iedomātajiem skolēniem – lellēm.

Studiju laikā Lilija apprecējās ar savu sko-
las un studiju biedru Rūdolfu Reiziņu. Viņu ģi-
menē piedzima meitas Anita un Ināra.

Skaists dzīves posms ģimenei bija desmit 
Līgatnē pavadītie gadi, kur jaunos speciālis-
tus norīkoja darbam Līgatnes papīrfabrikā. 
Gleznainā Līgatnes upes ieleja un skaistā, 
vēsturiskā apbūve raisīja īpašu radošu garu. 
Lilija sākumā strādāja skolā par ķīmijas sko-
lotāju, bet tad viņa saņēma uzdevumu noor-
ganizēt vakarskolas klasi tiem jauniešiem, kas 
kara laikā nebija ieguvuši izglītību. Vēlāk viņa 
kļuva par vakarskolas un vidusskolas mācību 
pārzini. 

Ar lielu interesi viņa piedalījās sabiedriskajos 
pasākumos. Papīrfabrikas lieliskajā klubā Lili-
ja dziedāja korī, bet skolā organizēja un vadīja 
deju kolektīvu. Šajos pasākumos pirmo rūdīju-
mu guva arī mazās meitenes – Anita un Ināra. 

Jaukas bija pastaigas gar Gaujas malu, bet 
ziemā ik svētdienu izbraucieni ar slēpēm. Ru-
deņos prieku sagādāja sēņošana, bet pavasarī – 
zilo puķīšu lasīšana.

1960. gadā ģimene atgriezās Rīgā. Lilija sāka 
strādāt Rīgas 24. vidusskolā par mācību pārzini.

1963. gadā Lilija Reiziņa kļuva par Rīgas 45. 
vidusskolas direktori. Šajā darbā viņa ieguldīja 
visu savu pieredzi un enerģiju. Viņa skolā iedibi-
nāja mūzikas novirzienu, veicināja skolas kora 
un deju kolektīva attīstību. Viņas vadītā skola 
kļuva par vienu no vislabākajām Rīgā.

Par labu darbu viņa saņēma visaugstākos 
valdības apbalvojumus. 1978. gadā Lilijai Reizi-
ņai piešķīra Sociālistiskā Darba varoņa nosau-
kumu. Tik augsts pagodinājums republikā ir bijis 
piešķirts tikai trim pedagogiem.  

Kaut arī direktore bija stingra un prasīga, 
neskaitāmi viņas skolnieki atzīst, ka „Reiziņas 

laiki” Rīgas 45. vidusskolā bijuši īpaši un jo-
projām ir nepārspēti. 

Savā darba pieredzē viņa vienmēr dalījās 
ar kolēģiem. Viņa bija ļoti rosīga arī sabied-
riskajā dzīvē, ilgus gadus atbalstīja kori 

„Dzintars” un piedalījās šī kolektīva daudza-
jos braucienos.

Darba gaitas Lilija Reiziņa pārtrauca 75 gadu 
vecumā, būdama Rīgas Skolu valdes inspektore. 
Viņa nodzīvoja garu un veiksmīgu mūžu, strādā-
jot savu iemīļoto darbu.

Neskatoties uz savu aizņemtību, Lilija Reizi-
ņa bija burvīga māmiņa, vecmāmiņa un vecvec-
māmiņa savām divām meitām, pieciem mazbēr-
niem un desmit mazmazbērniem.

Lilija Reiziņa ir nodzīvojusi apskaužami 
skaistu, darbīgu, ar mīlestību piepildītu mūžu. 
Rīgas I Meža kapos viņa atdusas blakus savam 
dzīvesbiedram Rūdolfam. 

Cilvēka dabā ir palīdzēt saviem 
līdzcilvēkiem – ziedot naudu lab-
darības akcijā, uzklausīt drauga 
bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz 
sava pleca, atdāvināt lietas, kuras 
pašam vairs nav vajadzīgas, bet 
kādam lieti noderēs... Bet varbūt 
tu esi gatavs atvērt savas mājas 
durvis un dāvināt sirds siltumu 
bērniem, kuri palikuši bez vecāku 
rūpēm un mīlestības? Varbūt arī 
tavas ģimenes roku vadīts kāds 
mazulis var mācīties staigāt, ru-
nāt, rūpēties par sevi un apjaust, 
ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs 
un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pa-
vada ģimenē, nevis bērnunamā, 
viņš mācās ģimenes dzīvi un sav-
starpējās attiecības, iepazīstas ar 
sadzīvi un ikdienas pienākumiem, 
apjauš, ka mamma un tētis mīl un 
rūpējas par viņu.

Pašlaik Latvijā ir 593 audžuģime-
nes, kurās ievietots 1260 bērnu. Taču 
audžuģimeņu skaits joprojām ir ne-
pietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas ap-
guvusi īpašu apmācības kursu un 

saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī 
ģimene uz noteiktu laiku var uzņemt 
audzināšanā bērnus no ģimenēm, kas 
nonākušas krīzes situācijā, vai arī 
bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus 
vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ 
nevar par viņiem rūpēties. Audžu-
ģimene dod iespēju šādam bērnam 
nenokļūt ārpusģimenes aprūpes 
iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos 
apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības 
izvēlēties, kāda vecuma bērnus tā 
būtu gatava uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par  
audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, 

uzrādot personu apliecinošus do-
kumentus, jāiesniedz iesniegums 
noteiktā formā par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu, kā arī ģime-
nes ārsta un psihiatra – narkologa 
izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata 
dokumentus, izpēta audžuģime-
nes statusa pretendentu dzīves 
apstākļus, kā arī viņu motivāciju 
un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par au-
džuģimenes statusa pretendentu 

piemērotību audžuģimenes pienā-
kumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretenden-
ti bez maksas noklausās mācību 
kursu.
Kursos kvalificēti speciālisti – me-
diķi, juristi, psihologi, sociālie dar-
binieki – vada lekcijas par bērnu 
aprūpes un attīstības jautājumiem, 
saskarsmi ģimenē, tiesisko regu-
lējumu un citām aktuālām tēmām, 
kas noderīgas ne vien audžuģi-
menei, bet ikvienai ģimenei. Kursu 
noslēgumā to dalībnieki kārto ek-
sāmenu un saņem apliecību. 

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa bei-
gām veic pārrunas ar pretenden-
tiem un pieņem lēmumu par au-
džuģimenes statusa piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt audžuģi-
menes statusu.  

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek 
noslēgts līgums starp ģimeni un 
pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, kāda 
vecuma bērnus labprāt uzņemtu un 
audzinātu savā ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots 
bērns, audžuģimene saņem:

• atlīdzību 113,83 eiro mēnesī 
neatkarīgi no audzināšanā 
nodoto bērnu skaita;

• pabalstu bērna uzturam 
(kura apmēru nosaka katra 
pašvaldība) un pabalstu ap-
ģērba un mīkstā inventāra 
iegādei pašvaldības noteiktā 
apmērā (par katru bērnu);

• pašvaldības sociālā darbi-
nieka atbalstu un palīdzību 
problēmu risināšanā. 

Sīkāku informāciju par apmācī-
bām un audžuģimenes statusa iegū-
šanu varat saņemt, zvanot Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības in-
spekcijas Bāriņtiesu un audžuģi-
meņu departamenta konsultantei 
Vidzemes reģionā Zanei Ieviņai 
pa tālruni 64233586 (pirmdienās 
un ceturtdienās), mob.: 29194361, 
vai jautājot savas dzīvesvietas 
bāriņtiesā.

Augšlīgatnē: pirmdien 9.00–
14.00, ceturtdien 13.00–16.00 
Līgatnē (Spriņģu ielā-4), otrdien 
13.00–16.00, ceturtdien 9.00–
12.00.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl 
šaubies vai neko nezini par audžuģi-
menēm, vai tevi vienkārši urda ziņkā-
re! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

Līgatnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Sandra Upmale 

Lilija Reiziņa
27.09.1924–25.02.2014.

2014. gada 25. februāra vakarā  
89 gadu vecumā mirusi Līgatnes vidus-

skolas bijusī skolotāja Lilija Reiziņa.
Izsakām tuviniekiem visdziļāko līdzjūtību.

Kooperatīvā  
krājaizdevu  
sabiedrība  
„Līgatnes druva” 
paziņo, ka tiek  
sasaukta biedru 
kopsapulce

Kooperatīvā krājaizdevu sa-
biedrība „Līgatnes druva” paziņo, 
ka 2014. gada 21. martā pulksten 
12.00 Līgatnes pagastā, Nītaures 
ielā 6, tiek sasaukta biedru kopsa-
pulce ar šādu dienas kārtību: 

1. Valdes lēmumu apstiprināša-
na par jaunu biedru uzņemša-
nu.

2. Kredītkomitejas priekšsēdē-
tājas ziņojums.

3. Valdes priekšsēdētājas ziņo-
jums par 2013. gada darba 
rezultātiem, budžeta izpildi, 
gada pārskata apstiprināša-
na.

4. Revīzijas komisijas priekšsē-
dētājas ziņojums.

5. Saimnieciskās darbības plāna 
un budžeta 2014. gadam ap-
stiprināšana.

6. Kredītkomitejas locekļa vēlē-
šanas.

7. Kredītpolitikas izmaiņu ap-
stiprināšana.

8. Iesniegumu izskatīšana.

Gadījumā, ja biedru kopsapulce 
nevarēs notikt kvoruma trūkuma 
dēļ, atkārtota kopsapulce tiks sa-
saukta 2014. gada 21. martā pulk-
sten 13.00 Līgatnes pagastā, Nī-
taures ielā 6. 

Informācija iedzīvotājiem
Līgatnes novada bāriņtiesa informē!

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi 
bērnam izaugt!
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Gide Rasma Vanaga

Turpinājums. Sākums „Līgatnes Nova-
da Ziņās” 2014. gada 18. februārī.

Papīrfabrikas produk-
cijas tiešā tirdzniecība 
un jaunie izstrādājumi

Pienāca 1991. gada rudens puse – 
noliktava pilna ar papīra izstrādāju-
miem: burtnīcām, albumiem, blociņiem. 
Centralizētais tirgus nojucis, pircēji 
lielākoties paši nebrauc uz fabriku 
pēc izstrādājumiem, naudas fabrikai 
sāk trūkt, lai laikā izmaksātu strādā-
jošajiem algas un iepirktu kaut daļu 
izejvielu. Ko darīt? Dzirdam, ka citur 
strādniekiem algu izmaksā produk-
cijā, bet pusdienās papīra produkciju 
neliksi ēdiena vietā, mugurā nevilksi. 
Sapratām, ka kaut kas ir jādara, un iz-
domājām plānu daļā, ko darīt, jo bijām 
pieraduši atbildēt par fabrikas nākotni. 
Direktors mūs atbalstīja. Daudzi kolē-
ģi cehos un kantorī bija skeptiski no-
skaņoti par mūsu ideju. Sākās mācību 
laiks skolās, un mēs izlēmām pievest 
uz skolām un paši tirgot mūsu pro-
dukciju, lai iegūtu skaidru naudu algu 
izmaksām. Domāts – darīts. Fabrikai 
tajā laikā bija savs transporta cehs 
ar diviem mikroautobusiem „Latvija”, 
vairākas smagās automašīnas. Saru-
nājām vairākus pārus darbinieku, kas 
brauks tirgoties pa skolām ar mūsu sa-
ražoto produkciju. Atceros, ka braukt 
piekrita Gunta Zariņa un Ināra Lejniece 
no plašpatēriņa ceha, Gunta Krūmiņa 
un Agris Krūmiņš no kantora, Anna Mi-
ķelsone un Mirdza Darviņa no kantora, 
Skaidrīte Kalniņa kopā ar Ligitu Treiju. 
Bija jābrauc arī pašai, lai izbaudītu, kā 
šī sistēma strādā. Pati braucu viena, ti-
kai kopā ar šoferi, tad arī pārliecinājos, 
ka var tā strādāt. Varbūt kādu esmu 
piemirsusi, lai neņem ļaunā. Vēlāk 
mums pievienojās arī citi – Vija Meņģe-
le, Inga Pīlupa, Zenta Eglīte. Ar mums 
kopā strādāja arī šoferi, kas no sāku-
ma palīdzēja tikai preci ienest skolā un 
pēc tam iznest. Vairākus gadus braucu 
kopā ar šoferi Albertu Striheli, kurš arī 
bija pirmais no šoferiem, kas nebaidī-
jās palīdzēt pārdot produkciju. Pama-
zām braucām tikai viens pārdevējs un 
šoferis, jo lielākoties šoferi palīdzēja 
arī tirgot preci. Parasti dienā pabijām 
divās skolās, kuras iepriekš bijām sa-
zvanījuši un pa telefonu noorganizējuši 
izbraukuma tirdzniecību. Tad jau mobi-
lo telefonu vēl nebija un visas sarunas 
bija jāveic fabrikā no parastā telefona. 
Tāpat bija jāizraksta no noliktavas pro-
dukcija, jāiemaksā kasē nauda un jāsa-
stāda atskaites par saņemto, pārdoto 
produkciju, kā arī iemaksāto naudu, 
jānodrošina nepārdoto produkcijas at-
likumu saglabāšana.

 Skolas bija apmierinātas, ka pro-
dukciju pievedām tieši klāt, fabrikā 
bija skaidra nauda, ko izmaksāt algās 
un veikt citus neatliekamus pirkumus. 
Tā tika aptverta gandrīz visa Latvija – 
Vid zeme, daļa Zemgales, daļa Rīgas, 
nedaudz arī Kurzeme un Latgale.

Sākām meklēt arī citus produkci-
jas realizācijas ceļus – pievest papīra 
izstrādājumus veikaliem, bāzēm, ieti-
namo papīru – puķu veikaliem, maizes 
ceptuvēm, zivju pārstrādes neliela-
jiem uzņēmumiem utt. Par šādiem 
pievedumiem lielākoties saņēmām 
pretim skaidru naudu, bet slēdzām arī 
līgumus par pēcmaksu, tad, braucot 
nākamo reizi, saņēmām pretī skaidru 
naudu.

Vēl bija otrs ceļš, kā iegūt papildu 
naudu – paplašināt izstrādājumu sor-
timentu. Atkal mūsu daļas darbinieki 
bija ideju ģenerators jaunajiem izstrā-
dājumiem. Tā dažu gadu laikā no ~ 10 
izstrādājumiem panācām, ka fabrikā 
ražo vairāk nekā 100 dažādus izstrā-
dājumu artikulus.

Atceros gadījumu, kas labi palicis 
prātā. Bija sarunāts vest papīra izstrā-
dājumus uz Varakļānu PB veikalu, bet 
viņi zvana, ka esot daudz makulatūras, 
kuru neesot kur likt. Tad arī braucu 
turp ar „Kamaz” – vadītājs Aigars Va-
latkēvičs. Bija ļoti skaists ziemas rīts, 
pie Vecpiebalgas sals pāri -25 grādiem, 
pie mums Līgatnē agri no rīta ap plkst. 
6 bija tikai -10 grādu. Aizbraucām, Va-
rakļānos nodevām veikalā preci, saņē-
mām atpakaļ pilnu kravu ar makulatū-
ru un braucām mājās.

Vēl viens gadījums – braucām ziemā 
uz Madonu ar baltu mikroautobusu 

„Latvija”, protams, mašīna pilna ar pro-
dukciju, šoferis Alberts Strihels. Ceļā 
uznāca tāds sniegputenis, ka ceļu va-
rējām saskatīt, tikai vadoties no krū-
miem ceļmalā vai sausās zāles. Laimī-
gi aizbraucām un atgriezāmies mājās. 

Neatceros, kurš gads, bet bija 31. 
augusts, braucām uz Tukumu ar mikro-
autobusu „Latvija”, šoferis – Uldis Lie-
piņš, mašīna pilna ar produkciju, mo-
bilo telefonu mums vēl nebija. Bijām 
lielāko daļu produkcijas jau atstājuši 
pircējiem. Pulkstenis rādīja ap 11 die-
nā. Drīz dosimies uz māju pusi, bet ma-
šīna nekust no vietas, izmeklējāmies 
Tukumā palīdzību, bet defekts tāds, 
kura salabošanai vajag vairākas die-
nas. Labi, ka mašīna bija noplīsusi pie 
veikala, kuram vedām produkciju, vis-
maz parastais telefons bija pieejams. 
Sazvanāmies ar fabriku, tur saka, ka 
visas mašīnas reisā, jāgaida, kad kāda 
atgriezīsies, lai varētu braukt mums 
pakaļ un atvilkt uz Līgatni. Atbrau-
ca mums pakaļ vakarā ap deviņiem, 
mājās bijām ap pusnakti. Otrā dienā 
izrādījās, ka tajā pašā laikā, kad mēs 
meklējām palīdzību, Tukuma tirgus 
laukumam gar otru pusi bija braukuši 
mūsu kolēģi, kas mūs nebija redzējuši 
un kas būtu mūs atvilkuši uz māju. 

Ar tiešo produkcijas piegādi pircē-
jiem nodarbojos līdz aiziešanai no dar-
ba Līgatnes papīrfabrikā, no sākuma 
epizodiski, bet pēdējos 10 gadus jau 
regulāri gandrīz katru dienu. Tas bija 
neaizmirstams laiks, jo katru dienu 
jauni maršruti pa visu Latviju ar ga-
lapunktiem: Liepāja, Ventspils, Jel-
gava, Auce, Dobele, Salacgrīva, Balvi, 
Alūksne, Ludza, Valka u.c. Turklāt ap-
ziņa, ka daru fabrikai vajadzīgu darbu. 
Tā visa rezultātā visus gadus nebijām 
aizkavējuši strādājošajiem algu izmak-
su ne vienu dienu.

Manuprāt, produkcijas sortimenta 
paplašināšana un laikā uzsāktas tie-
šās produkcijas piegādes patērētājiem 
bija galvenie iemesli, kādēļ Līgatnes 
papīrfabrikai izdevās izdzīvot grūtajos 
neatkarības sākuma gados. 

Kā vedām naudu no 
Rīgas Tabakas fabrikas 
uz Līgatni

1992. gads – Latvijā paralēli Krie-
vijas rublim kā maksāšanas līdzeklis 
kalpoja arī Latvijas rublis jeb „repsītis”.

Bija jūlija vidus, Rīgā vēl strādāja 
Rīgas Tabakas fabrika, kas saņēma 
cigarešu papīru no Līgatnes papīr-
fabrikas. Zvans no Rīgas Tabakas 
fabrikas – varam jums samaksāt visu 
naudu, bet tikai skaidrā naudā – gan 
Krievijas rubļos, gan daļu repsīšos. Ko 
darīt? Naudu mums ļoti vajadzēja, un, 
ja parādniekam ir nauda, tad jābrauc 
pakaļ. Sarunājām „Latviju”, cilvēkus, 
kuri prot skaitīt naudu, neatceros, 4 
vai 5 zemessargus ar ieročiem drošī-

bas dēļ, un braucām uz Rīgu pakaļ nau-
dai. Rīgas tabakas fabrikā skaitījām un 
pārskaitījām naudu vairākas stundas. 
Naudu likām kartona kastēs, summu 
neatceros, bet bija daudz, jo cigarešu 
papīrs bija dārgākais papīrs, ko fabri-
kā ražoja. Atpakaļceļā mikroautobuss 
bija pilns ar naudas kastēm un mums – 
braucējiem. Laimīgi atbraucām mājās, 
bet bija jau krietna vakarpuse, kantorī 
neviens vairs nestrādāja. Kur naudu 
likt pa nakti? Izdomājām, ka visdrošā-
kā vieta ir pie zemessargiem Paltmalē, 
jo tur visu laiku dežurēja zemessargi. 
Otrā dienā ar to pašu „Latviju” naudu 
pārvedām uz fabrikas kasi. Tā galare-
zultātā visi bija apmierināti, fabrika 
saņēma visu parādu no Rīgas Tabakas 
fabrikas, un Rīgas Tabakas fabrika 
tika vaļā no skaidrās naudas, varējām 
izmaksāt algas saviem strādniekiem 
un iepirkt kaut ko no materiāliem, jo 
vasarā jau ar izbraukuma tirdzniecību 
nevarēja daudz nopelnīt. Drīz pēc tam 
Krievijas rublis vairs nebija maksāša-
nas līdzeklis.

Kā Līgatnes pilsētcie-
mats kļuva par pilsētu

Bija 1993. gads, un Latvijas val-
dība bija izdevusi likumu, ka visiem 
pilsētciematiem jākļūst par laukiem 
vai pilsētām. Tajos gados biju Līgat-
nes pilsētciemata deputāte, tādēļ biju 
klāt visā šajā pārdēvēšanas proce-
sā. Likumā bija noteikts, ka pilsētas 
nenodarbojas ar lauksaimniecisko 
ražošanu, bet lauku apvidos ar to no-
darbojas. Līgatnes pilsētciematu, kā 
zinām no vēstures materiāliem, ir vei-
dojusi Līgatnes papīrfabrika, un 20. gs. 
30. gados tam ticis pievienots Spriņģu 
miests. Tā kā ar lauksaimniecību šajos 
7,4 kvadrātkilometros nebija nekāda 
sakara, bet visa infrastruktūra veidota 
Līgatnes papīrfabrikas strādājošo uz-
turēšanai, tad nebija nekāda pamata 
kļūt par lauku apvidu. Debates domes 
sēdē bija garas un ilgas, bet likuma 
burts tika ievērots un Līgatne kļuva 
par pilsētu. Vēl šobrīd daudzi saka – 
kas jūs par pilsētu, tikai tāds miestiņš 
esat. Ja paskatāmies Latvijas kartē, 
tad Līgatnes pilsēta nav mazākā Lat-
vijā, bet 6. mazākā pilsēta. Vismazākā 
pilsēta Latvijā ir Durbe, tad Ape utt.

Ja 90. gados līgatnieši vēl apkopa 
savus mazos piemājas dārziņus, tad 

tagad daudzi arī to vairs nedara, jo 
uzskata, ka visu var nopirkt veikalā. 
Vecākā paaudze vēl mēģina kopt dārzi-
ņus savam un citu priekam, bet lielākā 
daļa jaunatnes to nedara.

Draud slēgšana
Rakstot šīs atmiņas, atradu savā 

mājas arhīvā „Dienas Biznesa” 1993. 
gada 2. novembra numuru, kurā ir pub-
licēts raksts „Arī Līgatnes papīrfabri-
kai draud slēgšana”, to publicējis žur-
nālists Arnis Zvirbulis. Dažas rindiņas 
no šī raksta sākuma: „Latvijā šobrīd 
apstājušās Slokas, Jaunciema, Juglas 
papīrfabrikas. „Mēs esam palikuši pē-
dējie papīrrūpniecības mohikāņi valstī,” 
saka Līgatnes papīrfabrikas direktors 
Ilmārs Norītis, taču viņa balsī skan ne-
vis lepnums, bet drīzāk nomāktība. Jo 
arī viņa vadītais uzņēmums, pat šobrīd 
palicis bez konkurentiem, ne tikai ne-
runā par uzplaukumu, bet tik tikko spēj 
savilkt kopā galus. „Mūsu noieta tirgu 
pirmām kārtām negatīvi ietekmē ener-
goresursu dārdzība, kas ievērojami 
paaugstina arī mūsu produkcijas cenu,” 
saka I. Norītis. „Otrs – pilnīgi pārtrūcis 
mūsu tirgus austrumu virzienā. Līdz ar 
to no četrām papīra mašīnām lielāko-
ties strādā tikai viena, vēl divas tiek 
turētas darba kārtībā, lai nepiecieša-
mības gadījumā tās varētu izmantot, 
viena mašīna jau ilgāku laiku ir iekon-
servēta.””

Vēl dažas rindiņas no šī raksta, kas 
labi raksturo tā laika situāciju Līgat-
nes papīrfabrikā:

„Tā kā esam nodokļu parādnieki, 
mūsu kontam Latvijas Bankas Sigul-
das nodaļā Finanšu inspekcija uzlikusi 
arestu, proti, visi mūsu kontā ienāko-
šie līdzekļi tiek novirzīti parādu dzē-
šanai,” stāsta Līgatnes papīrfabrikas 
direktors. „Lai iegūtu kaut niecīgus 
apgrozāmos līdzekļus, cenšamies daļu 
produkcijas pārdot paši, samaksu 
saņemot skaidrā naudā. Ar fabrikas 
automašīnām paši piegādājam pre-
ci – gan pēc iepriekšējas vienošanās, 
gan braucot uz dažādiem gadatirgiem 
u.tml., visur, kur mūsu produkcijai va-
rētu atrasties pircējs. Galvenokārt pie-
dāvājam kancelejas preces – no sava 
papīra ražojam 27 veidu izstrādājumus, 
sākot ar papīru piegrieztnēm un bei-
dzot ar skolēnu burtnīcām. Tie ražoti 
pēc somu tehnoloģijas, ar Somijā ie-
pirktu krītu, tāpēc papīrs ir spodri balts, 
kvalitāte augsta. Tomēr ar realizāciju 
iet grūti. Savienības laikā varējām pār-
dot ap 40 miljoniem skolēnu burtnīcu, 
pērn – septiņus miljonus, šā gada pir-
majā pusē – tikai divus.”

Ugunsgrēks fabrikā un 
fabrikas darba  
atjaunošana

Bija 1993. gada 5. novembris, piekt-
diena, kad nekas neliecināja, ka va-
karā visa tālākā dzīve sagriezīsies ar 
kājām gaisā. Atceros, ka biju izbrau-
kuma tirdzniecībā uz Limbažiem un 
Salacgrīvu, atbraucām uz fabriku ap 
16, izkrāvu produkcijas atlikumus kan-
torī, arhīva telpās, kur tos glabāju līdz 
nākošajai izbraukuma dienai. Samak-
sāju kasē ietirgoto naudu un kopā ar 

Atmiņas par Līgatnes2015. gada pavasarī Līgatnes 
papīrfabrikai apritēs 200 gadu dar-
bības jubileja. Daudz esmu rakstī-
jusi par senajiem laikiem, bet, do-
māju, nu pienācis laiks atcerēties 
to, ko pati esmu piedzīvojusi un 
pieredzējusi, strādājot papīrfabri-
kā no 1961. līdz 2005. gadam, ne-
daudz vairāk nekā 44 gadus.

Vadošo darbinieku civilās aizsardzības mācības Līgatnes papīrfabrikas direktora 
kabinetā 80. gados. 

5.11.1993. Burtnīcu ražošanas cehs pēc ugunsgrēka. 
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šoferi izbraucām pa vārtiem 16.25 uz 
Augšlīgatni. Šoferis Alberts Strihels 
uz savām mājām, jo viņam bija atļauja 
mašīnu turēt mājās, bet es uz dzimtas 
māju „Vanagiem”, jo brīvdienas parasti 
pavadīju tur.

Vēlāk vakarā saņēmu telefona zva-
nu, ka degot Līgatnes papīrfabrikas 
plašpatēriņa cehs. Tajā laikā fabrikā 
biju direktora vietniece ekonomikas 
jautājumos, sapratu, ka mans pie-
nākums ir būt fabrikā kopā ar visu 
kolektīvu. Bija sabraukušas daudzas 
ugunsdzēsēju mašīnas – protams, 
vietējās – no Siguldas, Cēsīm, Rīgas. 
Ugunsdzēsēji darīja savu darbu god-
prātīgi – centās nosargāt gatavās pro-
dukcijas noliktavu, kas atradās tieši 
blakus tipogrāfijai, no kurienes bija 
sācies ugunsgrēks (pēc vēlākiem iz-
meklēšanas datiem). Tika arī sargātas 
papīrmašīnas, papīršķirotava, plaš-
patēriņa, saiņotavas telpas, lai uguns 
nepārsviestos uz šiem korpusiem. Citi 
ugunsdzēsēji dzēsa degošos korpusus. 
Nodega tipogrāfija. Neizdevās nosar-
gāt uguni no burtnīcu automātiem 
un apdares nodaļas. Izdega burtnīcu 
ražošanas nodaļa un sadega iekārtas. 
Izdega gandrīz viss apdares nodaļas 
garais gaņģis ar daudzām iekārtām. 
Mēs kantorī arī bijām sapakojuši sva-
rīgākos dokumentus glābšanai, ja nu 
neizdodas uguni apturēt. Tā arī fabrikā 
tika pavadīta lielākā nakts daļa. Cehos, 
kur nedega, cilvēki tāpat bija gatavi 
vajadzības gadījumā glābt svarīgākos 
materiālus un citas lietas. Uguns pret 
rīta pusi tika apturēta, bet vēl turpinā-
jās uzraudzības darbi, lai uguns nesāk-
tu uzliesmot no jauna. Netika skartas 
visas 3 papīrmašīnas, lielākā daļa ga-
tavās produkcijas, kā arī pusfabrikāti. 
Necieta arī strādājošie.

Ugunsgrēka laikā notika vēl viena 
traģēdija. Jau pašā ugunsgrēka dzēša-
nas vidū nevarēja atrast mūsu fabrikas 
ugunsdzēsēju priekšnieku Gunāru Cau-
ni, neviens nezināja, kur Caune pazudis. 
Vēlāk kolēģi viņu atrada vienā no ma-
šīnām pie ugunsdzēsēju depo – sirds 
nebija izturējusi šo stresu. 

Pamazām jau brīvdienās tika apzi-
nāti kopējie bojājumi un zudumi, tika 
norīkotas nepārtrauktas strādājošo 
dežūras. Visiem bija ļoti nomākts gara-
stāvoklis, jo nesapratām, ko tālāk da-
rīt. Lielāka ugunsnelaime fabrikā bija 
notikusi 1884. gada janvāra sākumā. 
Skaidrs bija tikai viens, ka būtu jāturpi-
na strādāt un pārdot esošos krājumus, 
jo strādniekiem bija jāizmaksā algas.

Ziņa par ugunsgrēku bija izskanēju-
si pa visu Latviju. Latvijas iedzīvotāji 
sāka vākt ziedojumus, tika sarīkots 
arī koncerts Rīgā, kura ieņēmumus 
ziedoja Līgatnes papīrfabrikas atjau-
nošanai. Mēs nevarējām padoties, jo 
bijām līgatnieši – spītīga tauta, senie 
papīrražotāji, kuri paaudžu paaudzēs 
prata ražot kvalitatīvu papīru. Strādā-
jošie ķērās pie bojājumu apzināšanas 
un fabrikas sakopšanas. 

Sapratu, ka nedrīkstam pārtraukt 
arī izbraukuma tirdzniecību, un jau 
pirmdien pēc ugunsgrēka turpinājām 
savu darbu, vedām klientiem preci. 
Galvenā grāmatvede centās iebilst, ka 

to nedrīkst darīt, jāveic inventarizā-
cijas un tikai tad var turpināt pārdot 
preci. Direktors mūs atbalstīja, ka iz-
vesto preci jau redz pēc pavadzīmēm 
un lai komisija nāk klāt un skatās, ko 
izvedam. 

Pirmdien pirmais reiss man bija uz 
Madonu, tur arī satikos ar „Madonas 
poligrāfista” direktoru Eriņa kungu, kur 
arī pārrunājām viņu iespējas mums 
palīdzēt gan ar iekārtām, gan burtnī-
cu vāku iespiešanu. Tā sākās Līgatnes 
papīrfabrikas sadarbība ar „Madonas 
poligrāfistu” burtnīcu vāku iespiešanā. 
Viņu dizaineri mums palīdzēja sagata-
vot burtnīcu vāku zīmējumus, un vāki 
tika iespiesti viņu tipogrāfijā. Turpat 
mums iespieda vākus arī citiem izstrā-
dājumiem. Rūtiņu un līniju papīru burt-
nīcām un blociņiem mums linēja Rīgā 

„Latvijas papīrs”. Līgatnieši ar rokām 
lika kopā salinēto papīru un burtnīcu 
vākus, gatavoja citus izstrādājumus. 
Burtnīcu ražošana izmaksāja kriet-
ni dārgāk, bet tomēr mūsu burtnīcas 
Latvijā bija ļoti pieprasītas. „Madonas 
poligrāfists” palīdzēja arī ar iekārtām, 
lai mēs atjaunotu savu tipogrāfiju, bet 
jau citā korpusā. 

Papīrmašīna pēc ugunsgrēka tika 

palaista 1994. gada janvārī. Ugunsgrē-
ka laikā tika bojāti papīrmašīnu pieva-
du mezgli, precīzi nepateikšu kādi, jo 
neesmu tehnologs un arī mehānikas 
jēdzieni man sveši. Lielu darbu papīr-
mašīnu darbības un citu ceha nodaļu 
atjaunošanā veica ražošanas ceha va-
dītāja Daina Glāzniece, remontu mehā-
niskā ceha priekšnieks Aivars Balodis, 
elektroceha priekšnieks Aivars Āboliņš, 
galvenais enerģētiķis Tālivaldis Vītols 
ar saviem cilvēkiem, kā arī citi vārdā 
neminētie fabrikas vadošie darbinieki. 

Vēlāk jau mūs vairs neapmierināja 
vienkrāsainie burtnīcu vāki. Sarunājām 
ar „Jāņa sētu”, kura vadītājs bija Ai-
vars Zvirbulis, un sadarbībā ar viņu da-
tordizaineriem tapa krāsainie Līgatnes 
skolas burtnīcu vāki ar tradicionālo 
reizrēķinu, alfabētu un pareizrakstības 
likumiem uz vākiem – tās bija manas 
un manu kolēģu idejas. Burtnīcu vākus 
sāka iespiest „Jāņa sētā” Cēsīs. Bet 
burtnīcas turpināja sakniedēt ar ro-
kām mūsu līgatnieši. Tomēr pamazām 
pēc skolas burtnīcām pieprasījums sa-
mazinājās, Latvijā tika ievestas daudz 
lētākās poļu un citu ražotāju skolas 
burtnīcas. 

Nomainījās arī vairākas Līgatnes 
papīrfabrikas vadības, kamēr ap 2000. 
gadu tika pārtraukta arī papīra izstrā-

dājumu ražošana Līgatnē, jo neesot 
izdevīgi ražot izstrādājumus un tos 
realizēt – tā teica tā laika direktors 
Guntis Pīrāgs. Ražošot tikai papīru un 
realizēšot to, ja gribot papīra izstrādā-
jumus ražot Līgatnē, lai es taisot savu 
firmu un to darot. Sapratu, ka viena es 
to nevaru izdarīt, un sabiedroto nebija. 
Tā arī pēdējos darba gadus Līgatnes 
papīrfabrikā līdz 2005. gada augustam 
nodarbojos tikai ar papīra realizāciju 
klientiem, vārdu sakot, turpināju dar-
bu, kas bija pazīstams un deva fabrikai 
atdevi.

Runājot par ugunsgrēka iemesliem – 
oficiāli tie netika konstatēti. Var tikai 
minēt, ka droši vien kādam ļoti gribē-
jās, lai vienīgā papīrfabrika Latvijā pār-
trauc darbu pavisam. Bet līgatnieši ar 
savu neatlaidību un sīkstumu, jo esam 
būtībā papīrnieki daudzās paaudzēs, 
līdz šim ir panākuši, ka vienīgā papīr-
mašīna vēl griežas un ražo papīru, kā 
arī pamazām atsāk ražot papīra izstrā-
dājumus. Ceram sagaidīt ne tikai 200. 
gadadienu, bet vēl turpināt strādāt un 
darīt svētīgu darbu!

Latvijas rubļu jeb  
„repsīšu” liktenis

Šīs atmiņas iesākšu ar nelielu ie-
skatu Latvijas vēstures enciklopēdijā – 
naudas reforma no Google. ”Latvijas 
Republikas AP 1990.g. 30.VII pieņēma 
lēmumu Par Latvijas Republikas nau-
das sistēmas izveidošanas programmu. 
Pāreja uz jauno naudu – latu – notika 
pakāpeniski. 1992.g. 7.V tika izlaista 
apgrozībā pagaidu nauda – Latvijas 
rublis (LVR). Neilgu laiku tas pastāvēja 
vienlaikus ar bij. PSRS rubli (attiecībā 
1:1), bet no 1992.g. 20.VII LVR Latvijā 
kļuva par vienīgo likumīgo maksā-
šanas līdzekli. 1993.g. 5.III apgrozībā 
laida Latvijas Republikas jauno nau-
du – latu (1 lats : 200 LVR). Līdz 18.X, 
kad no apgrozības izņēma LVR, kā 
maksāšanas līdzekļi bija derīgas abas 
naudas.”

Latvijas nauda, ko sauca par „rep-
sīšiem”, savu darbu bija paveikusi, 
sākot ar 1993. gada 18. oktobri. Lat-
vijas Banka bija ievadījusi sarunas ar 
Līgatnes papīrfabriku par „repsīšu” 
pārmalšanu. Bet, manuprāt, šo darbu 
pārtrauca ugunsgrēks fabrikā. Atce-
ros, ka direktors man uzticēja veikt 
sarunas ar Latvijas Banku par „rep-
sīšu” pārmalšanu 1994. gada sākumā, 
kad pēc ugunsgrēka papīrmašīna bija 
atjaunojusi darbu. Jau minētajā inter-
vijā „Dienas Biznesam” direktors saka 

„(..) ir simboliski, ka fabrika, kas spētu 
drukāt vērtspapīrus, šobrīd pilda citu 
Latvijas Bankas pasūtījumu – samaļ 
no apgrozības izņemtos „repsīšus” un 
pārvērš tos daudzkrāsainā papīrā . . .”.

Biju aizbraukusi uz Latvijas Banku 
Vecrīgā. Tajā reizē tika sarunāti visi 
jautājumi par „repsīšu” pārmalšanu, 
nokārtoti visi nepieciešamie dokumen-
ti. Pēc tam ziemas mēnešos vairākas 
reizes stingras apsardzes pavadībā 
tika atvesta nederīgā nauda un pār-
malta. Malšanas laikā bija jāievēro 
stingri noteikumi, pie hidrošķaidītā-
jiem un citur cehā varēja atrasties tikai 
stingri pēc saraksta noteiktie cilvēki. 
Bankas cilvēki un apsardzes darbinieki 
raudzījās, lai šie noteikumi tiktu ievē-
roti. No „repsīšiem” iegūtais papīrs bija 
ar dažādām nokrāsām – kādus nomi-
nālus pārmala, tādas nokrāsas papīrs 

bija. Kur fabrikā izlietoja šo papīru, ko 
nosauca par ietinamo papīru? Daļu 
izlietoja Latvijas puķu pārdevēji, tajā 
ietinot puķes. Līgatnes papīrfabrikā no 
šī ietinamā papīra ražoja aploksnes ar 
rokām – vidējās un lielās, blociņu, ātr-
šuvēju un dokumentu vākus, saimnie-
cības papīru rullīšos utt. 

Bieži ar interesi apskatīju šo papīru 
un secināju, ka nav redzami ne pilni 
cipari, ne burti. Tagad, ekskursantiem 
stāstot par „repsīšu” pārmalšanu 
fabrikā, daudzi šos Latvijas rubļus jeb 

„repsīšus” atceras, bet likteni zina tikai 
retais. Jaunā paaudze ir dzirdējusi no 
vecākiem par šādu naudu, bet daudzi 
arī nezina.

Līgatnes papīrfabrikas 
mēģinājumi izdzīvot kā 
vienīgajai papīrfabrikai 
Latvijā

Bija 1994. gada aprīļa beigas. Bei-
dzās augstākstāvošās iestādes darba 
līgums ar ilggadējo direktoru Ilmāru 
Norīti. I. Norītis bija Līgatnes papīrfab-
rikas direktora amatā no 1968. gada 
līdz 1994. gadam – 26 gadus. Līgums 
netika pagarināts, un fabrikai tika ie-
celts jauns direktors – Līgatnes puisis 
Andris Segliņš, kurš bija ieguvis papīra 
tehnologa kvalifikāciju Ļeņingradā, ta-
gadējā Pēterburgā. 

Atceros vienu zīmīgu sarunu manā 
darba kabinetā, joprojām biju direktora 
vietniece ekonomikas jautājumos. Sa-
runa notika 1994. gada aprīlī vai mai-
jā, ja atmiņa neviļ. Pie manis ieradās 
trīs braši vīri: Andris Segliņš, Viesturs 
Škraba un Jānis Sprūds. Saruna bija 
apmēram tāda: nolaidīsim fabriku līdz 
nullei, nopirksim par vienu latu, pēc 
tam sāksim visu celt no jauna. Es ar 
savu darba un dzīves pieredzi teicu, ka 
tā nedrīkst darīt, jo pietiek jau mums 
Latvijā papīrfabriku, kas ir lūžņu kau-
dzes, ka mums ir jānoturas, lai tur vai 
kas. Domāju, ka viegli ir nolaist līdz 
nullei, bet uzcelt vietā vairs nebūs ie-
spējams. Tā arī katrs palikām pie sa-
viem uzskatiem. 

Pēc šo rindu uzrakstīšanas nejauši 
personīgajā arhīvā atradu avīzes „At-
moda” 1991. gada 18. aprīļa numuru 
ar Jura Paidera rakstu „Līgatne tuvo-
jas bankrotam jeb Meklējot Latvijas 
papīrrūpniecības attīstības ceļu”, kur 
Juris Paiders sarunājas ar Līgatnes pa-
pīrfabrikas tā laika galveno tehnologu 
Jāni Sprūdu: „Pašlaik fabrika ātri tuvo-
jas neizbēgamam kraham. Triju gadu 
laikā ražošanas apjoms samazinājies 
par 20%, strādājošo skaits – par 11%, 
papīrmašīnu dīkstāves pieaugušas 2,3 
reizes. Vasaras sākumā aizies pensijā 
daļa visaugstāk kvalificēto strādnieku, 
un mēs varam zaudēt iespēju ražot 
augstas kvalitātes papīru. (..) Pašlaik 
rit pēdējie mēneši, kad vēl var kaut ko 
saglābt. (..) Ja programmu nesāks rea-
lizēt līdz 1991. gada jūnija sākumam, 
tad 1992. gadā Līgatnes papīrfabriku 
varēs pārdot par 1 (vienu) latu. Ar vi-
siem parādiem.”

Par laimi, šīs Jāņa Sprūda pesimis-
tiskās prognozes nepiepildījās.

Pēc šīs sarunas drīz sekoja arī jau-
nās vadības reakcija, kādu dienu saņē-
mu direktora pavēli, ka neesmu vairs 
direktora vietniece, bet esmu tikai 
konsultante ekonomikas jautājumos. 
Drīz sekoja jauna pavēle, ka esmu ti-

kai tirdzniecības aģente. Tagad, daudz 
gadu pēc šīs sarunas, izrādījās, ka 
mans tā laika teiktais bija pareizi, ka, 
tikai turpinot darbu, var izdzīvot.

Drīz pēc ugunsgrēka 1994. gada 
ziemā kopā ar direktoru I. Norīti risi-
nājām jautājumu par to, lai Līgatnes 
papīrfabrika kļūtu par valsts akciju sa-
biedrību. Tā kā mums trūka pieredzes 
šāda darba veikšanai un kvalifikācijas 
celšanas kursos bijām iepazinušies ar 
Viktoru Šadinovu – Latvijas Repub-
likas likuma „Par akciju sabiedrībām” 
galveno izstrādātāju (Likumu pieņēma 
LR AP 1993. gada 18. maijā) –, lūdzām 
viņa palīdzību. V. Šadinovs mums pa-
līdzēja sagatavot visus materiālus. No 
15.04.1994. valsts uzņēmums Līgatnes 
papīrfabrika kļuva par v/as „Līgatnes 
papīrfabrika”.

 Kā jau iepriekš minēju, ar 1994. 
gada maiju fabrikai bija jauns direktors 
ar grandioziem plāniem. Par to liecina 
Rudītes Šmites raksts 1994. gada 27. 
septembra avīzē „Dienas Bizness”. 
Fragments no šī raksta: „Valsts ak-
ciju sabiedrība „Līgatnes papīrfab-
rika” septembra beigās plāno krasi 
palielināt avīžpapīra izlaidi – līdz 400 
tonnām mēnesī. Savukārt jau nākošā 
gada sākumā uzņēmuma ražošanas 
apjoms būs pietiekams, lai nodroši-
nātu visus Preses nama pasūtījumus 
(..), kvalitātes ziņā tas ir līdzvērtīgs 
importētajam. Uzņēmumā ražo 15 
veidu papīru un vairāk nekā simts 
papīra izstrādājumu.” Rakstā minēts, 
ka „Latvijas preses izdevumi mēnesī 
patērē 600 – 700 tonnas papīra. (..) Pa-
pīra ražošanai uzņēmums izmanto arī 
makulatūru, bet šīs izejvielas nepietiek, 
atsaucību pagaidām nav guvis arī tās 
savākšanas darbs Latvijā. Tādēļ tiek ri-
sināts jautājums par to, lai makulatūru 
varētu ievest no Somijas.”

Diemžēl šie plāni nepiepildījās, avī-
žu papīru fabrikā sāka ražot laikrak-
stam „Vakara Ziņas”, bet kvalitāte ne-
apmierināja pircējus. Neatceros, cik ilgi 
un cik daudz to saražoja, bet zinu, ka 
bija problēmas ar kvalitāti, līdz beidzot 
no Līgatnes papīrfabrikas avīžu papī-
ra iespiedēji atteicās. Vēl šajā rakstā 
ir minēts: „Burtnīcas ražos Krievijai, 
Baltijai un Ukrainai.” Nekas no jaunām 
burtnīcu ražošanas iekārtu iegādēm 
nesanāca, burtnīcas turpināja ražot, 
kā jau pēc ugunsgrēka iesāka – ar ro-
kām. Strauji kritās arī skolas burtnīcu 
pieprasījums.  

Labojums „Laiku lokos”  
februāra numurā!

„Līgatnes Novada Ziņu” februāra numurā 
rakstā „Līgatne laiku lokos” 6. lpp. bija 
ieviesusies kļūda. Nepareizs apraksts 
zem divām fotogrāfijām. Pirmajā un 

trešajā fotogrāfijā redzamās sievietes ir 
Vera Klūga (no kreisās) un Dzidra Plaude.

papīrfabriku

Līgatnes papīrfabrikas direktors 
Andris Segliņš 27.09.1995.

Līgatnes papīrfabrikas direktors 
Ilmārs Norītis 2.11.1993 (dienu pirms 
ugunsgrēka fabrikā). 
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PAVASARĪ

Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 15. aprīlī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Madara Židaua, mob. 22160919, e-pasts madara.zidaua@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā: www.ligatne.lv
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Sveicam marta  
īpašos gaviļniekus!

Informāciju no iedzīvotāju reģistra 
sagatavoja Līvija Andersone

Vienkārši apstājies, 
 Ikdienu ejot,
Piever acis un ieklausies, 
Sadzirdi vēji ko vējo,
Putnus kā spārni nes.
Ieelpo smaržīgo gaisu,
Pateicies dabai par to –
Mieru un dienu šo,
Dzīvi skaistu kas iekrāso.

          ( S. Upesleja)

Inga Bērziņa
Skaidrīte Dreijere
Aivars Jansons
Ivars Jansons

Modris Jūlmanis
Aija Plūksne
Ervīns Šteins

Andrejs Bēniņš
Gunta Jurjāne
Irīna Trušele

Mārīte Umbraško
Nataļja Veihmane
Dainis Višņevskis
Gunta Frišmane

Antoņina Mihlenate
Daina Skuja

Edvīns Timermanis
Inga Tralle

Valdis Eglītis
Anita Klusa

Olga Narkeviča
Jānis Peičs

Jānis Veihmanis
Ņina Ivanova

Jānis Krauklis
Vija Linde

Velta Vīksne
Ilga Reinfelde

Broņislava Silkalne
Ilga Hauka

Arturs Mieriņš
Laima Liepa

Albertīne Zeltiņa
Guna Feldmane

Dzidra Inkina
Velta Krimberga
Viktors Logins
Skaidrīte Zūpe

Zelma Pūce
Bruno Silkalns

Ilgvars Zicmanis
Daina Bērziņa

Ewald Strasser
Anastasija Zelča
Rozālija Ločmele
Otīlija Melngaile

Georgijs Ļipņevičs
Milda Jubasa

Marta Tērauda
Elga Grebe

Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļas  
informācija par 

2014. gada  
janvārī veiktajām  

reģistrācijām 
Dzimšana

Tik daudz tev  
visa vēl priekšā, 

Jo vēl tikai ir sācies tavs rīts, 
Ej pasaulē, mazulīt, 

Tev vecāku mīla ies līdz!
(Saulītis)

Februārī Līgatnes novadā 
piedzimuši 2 bērni – viens 
zēns un viena meitene, ku-
riem doti vārdi – Mārtiņš, 
Nika Nikola.

Mīļi sveicam vecākus  
un vecvecākus! 

Miršana
Šai zemē, šai saulē,

Še atnācu viesoties;
Viņa saule, viņa zeme

Tā visam mūžiņam.
(Tautas dziesma.)

Aizvadītajā mēnesī mūžībā 
aizgājuši 6 mūsu novadnieki.

Skumjās esam kopā  
ar tuviniekiem. 

Informāciju no iedzīvotāju reģis-
tra sagatavoja Līvija Andersone

Līgatnes novada dome  
izsludina pieteikšanos 
jurista vakancei

Prasības pretendentam:
- Profesionālā augstākā juridiskā izglītība (piektais 

profesionālās kvalifikācijas līmenis juriskonsults, ju-
rists);

- Pieredze tieslietās;
- Labas komunikācijas prasmes;
- Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
- Labas iemaņas darbā ar datoru;
- Ne mazāk kā 3 gadu pieredze darbā pašvaldībā;
- Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
- Prasmes tiesību normu piemērošanā, publiskās 

pārvaldes dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība. 

Piedāvājam:
- interesantu un radošu darbu;
- atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:

- Pretendenta CV,
- Izglītības dokumentu kopijas,
- Pieteikuma vēstule.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē 
(sekretārei) Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi:  
novadadome@ligatne.lv, fakss – 64153176 līdz 
2014. gada 28. martam.

Līgatnes novada sociālais  
dienests aicina darbā  
sociālo darbinieku darbam 
ar ģimenēm un bērniem

Galvenie veicamie uzdevumi:
• Nodrošināt konsultācijas ģimenēm un bēr-

niem; 
• Identificēt ģimeņu sociālās problēmas un iz-

vērtēt sociālo situāciju, vadīt sociālā gadīju-
ma risināšanas gaitu, izvērtēt ģimenes sociā-
los riskus; 

• Lemt par nepieciešamo intervenci, lai palīdzē-
tu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības 
un motivēt viņu pārmaiņām, vadīt intervences 
procesu;

• Nodrošināt bērniem ar uzvedības traucēju-
miem un nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem 
uzvedības sociālās korekcijas un sociālās pa-
līdzības programmas izstrādāšanu, īstenoša-
nu, uzraudzību un novērtēšanu;

• Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesī-
bām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem 
un par to realizācijas iespējām, kā arī klientu 
līdzdarbības pienākumiem sociālā pakalpoju-
ma un sociālās palīdzības saņemšanā;

• Organizēt un sniegt klientam profesionālu 
un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo 
palīdzību un sociālos pakalpojumus, apsekot 
klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību 
ievērošanu un citos gadījumos pēc nepiecie-
šamības u.c.

Kvalifikācija un prasmes:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadē-

miskā izglītība sociālajā darbā;
• darba pieredze sociālā darba specialitātēs,
• labas latviešu un krievu valodas prasmes,

• labas iemaņas darbā ar datoru, biroja tehni-
ku un lietvedības zināšanas,

• prasme strādāt ar SOPA programmu,
• augsta saskarsmes kultūra un komunikabi-

litāte;
• prasme strādāt gan komandā, gan individu-

āli,
• precizitāte pienākumu izpildē,
• spēja uzņemties atbildību.

Iesniedzamie dokumenti:
• Pieteikuma vēstule,
• Pretendenta CV,
• Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē 
(sekretārei) Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi:  
novadadome@ligatne.lv, fakss – 64153176, līdz 
2014. gada 20. martam.

Līgatnes novada dome aicina 
pieteikties uz Līgatnes  
novada domes  
Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītāja, galvenā 
grāmatveža amatu

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt Līgatnes novada domes Fi-

nanšu un grāmatvedības nodaļas darbību;
• Nodrošināt pašvaldības pilnu grāmatvedī-

bas uzskaites ciklu;
• Sagatavot gada pārskatus saskaņā ar LR 

spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
• Nodrošināt grāmatvedības dokumentāci-

jas apstrādi, uzskaiti un kontroli;
• Sagatavot ikmēneša finanšu, statistikas 

un citas atskaites vadībai un valsts in-
stitūcijām saskaņā ar LR spēkā esošās 
likumdošanas prasībām;

• īstenot citus normatīvajos aktos noteik-
tos uzdevumus.

Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība (finansēs un grāmatvedī-

bā, analīzē un auditā, ekonomikā);
• Obligāta iepriekšēja darba pieredze bilanc-

spējīga grāmatveža amatā pašvaldībā ne 
mazāka par 4 gadiem;

• Nodokļu likumdošanas pārzināšana;
• Labas organizatora iemaņas un izcilas ko-

munikācijas spējas;
• Labas datorzināšanas;
• Priekšroka var tikt dota kandidātam ar zi-

nāšanām grāmatvedības programmā „Hori-
zon”. 

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2014. gada 
28. martam plkst. 12.00.

Pieteikumā ietilpst: vienota parauga pieteikuma 
anketa www.ligatne.lv, pieteikuma vēstule un izglī-
tību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesniegt konkursa nolikumā noteikta-
jā kārtībā. Konkursa nolikums www.ligatne.lv.

Sludinājumi

Lūdzam  
pieteikties  
Līgatnes novada 
uzņēmējus, kuri 
vēlas nodrošināt 
jauniešus ar  
darbu vasaras 
mēnešos

Saskaņā ar Līgatnes novada 
domes „Noteikumi par kārtību, 
kādā organizējama jauniešu 
(vecumā no 13 līdz 18 gadiem) 
vasaras prakse brīvlaikā Līgat-
nes novadā”, lūdzam pieteikties 
Līgatnes novada uzņēmējus, 
kuri vēlas nodrošināt jauniešus 
ar darbu vasaras mēnešos. Kār-
tību un pietiekuma anketu ska-
tīt www.ligatne.lv.


