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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 16.maijā.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv.
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. „Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var 
apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus 
par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Kaut kur zem sniega sniegpulkstenīši mostas,
Mazie, baltie pavasara zvani.

Kaut kur zem sūnām tauriņi jau ieloka spārnus,
Mazie, dzeltenie pavasara putni.

Kaut kur zem jumta čokura vējš gaida –
Atgriežamies bezdelīgas,

Mazos, melnos pavasara putnus.
Bet sirdī manā – jau zied

Pavasaris, un, sniega lāsēm pilot,
Saule atspīd logā manā.

/Ieva Trimalniece/

Pavasarī

 

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Gaišas domas, priecīgu prātu 
un stipru veselību, aprīļa jubilār!

Didzis Aizupietis
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Jānis Pelkaus
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Agrita Novikova
Dainis Plūme
Eduards Tīsis
Dzintra Upīte
Gunta Aizupiete
Imants Beitiks
Zoja Berjoza
Vilis Bērziņš
Dzintra Eglīte
Regīna Škute
Māra Eglīte
Lorija Kairiša
Mirdza Boguļko
Jānis Kronītis

Ivars Šķute
Austra Cīrule
Rūta Opmane
Vija Strautiņa
Jānis Bremšmits
Vladislavs Bukovskis
Ilgmars Kuģis
Dzidra Timermane
Emīlija Vīksniņa
Ingrīda Gustsone
Henrihs Trainis
Liva Jermacāne
Nikolajs Lielbriedis
Lidija Breidaka
Vera Korņilova
Sofi ja Zvonkova
Manfreds Dunde
Rasma Freija
Marta Jaunzeme
Ilze Kļaviņa
Matrena Spiridonova
Maiga Bērziņa
Helēna Ķisele
Elvīra Meistere

Priecīgus svētkus!

Apritējuši 40 gadi, kopš sko-
lotāja Veronika Akmene uzsāka 
savas darba gaitas Līgatnes bēr-
nudārzā. Ir pagājušas 40 vasaras 
un ziemas, kopā ar kolēģiem un 
bērniem ir svinēti Ziemassvētki. 
40 reizes Veronika, veiksmi vēlot 
un mazliet skumstot, pavadījusi 
savus audzēkņus uz skolu. Katra 
diena bērnudārzā bijusi citāda, bet 
visas – laimīgas, jo Veronikai ir bi-
jusi iespēja visu savu darba mūžu 
pavadīt Līgatnes bērnudārzā.

Par savu darbu Līgatnes bērnu-
dārzā Veronika stāsta: „Bērnudārzā 
sāku strādāt 1973.gada 2.aprīlī, tā 
bija pirmdiena. Ko īsti teicu bērniem 
pirmajā dienā, nezinu, bet kontaktu 
atradu ātri. Darbs mani nebiedēja, jo 
bērni ļoti patika. Kolektīvā ienācu kā 
jaunā audzinātāja, un bērni tā mani 
sauca kādus desmit gadus, jo pārē-
jie kolēģi bija krietni vecāki par mani. 
Darbinieku sastāvs ilgus gadus bija 
nemainīgs. Šajos gados tik daudz 
kas ir noticis, labā ir bijis daudz. Lai 
kā viss būtu mainījies, bērni vienmēr 
ir priecājušies, raudājuši, darījuši blē-
ņas. Vienmēr esmu centusies viņus 
saprast, būt laba pret katru bērnu un 
viņa vecākiem. Daudzi tagadējo au-
dzēkņu vecāki bijuši mani audzēkņi.

Kad man prasa, kur rodu enerģi-
ju, varu droši teikt, ka enerģiju man 
dod bērni. Ja kādreiz nejūtos labi, 
tad, aizejot uz bērnudārzu, satiekot 
bērnus un kolēģus, visas likstas aiz-
mirstas. Nenožēloju nevienu dienu, 
nevienu stundu, ko savā mūžā esmu 
nostrādājusi ar bērniem. Esmu lep-
na, ka Līgatnes bērnudārzs ir mana 
pirmā un vienīgā darba vieta, un, cik 
vien liktenis būs lēmis, šeit strādāšu.

Kaut arī kādu laiku dzīvoju citur, 
labi jūtos tikai Līgatnē. Tā taču ir 
Laimīgā zeme! Pārējiem kolēģiem 
novēlu pacietību, izturību darbā ar 
bērniem, lai katra diena nes ganda-
rījumu. Lai vienmēr pastāv MANS 
Līgatnes bērnudārzs un tajā mūžīgi 
skan bērnu smiekli!” 

2.aprīlī Līgatnes novada pirms-
skolas izglītības iestādes kolektīvs 
sirsnīgi sveica Veroniku Akmeni no-
zīmīgajā darba jubilejā. Ikvienam bija 
iespēja pateikties, jo visus, kas strā-
dā bērnudārzā, pirmajā darba dienā 
ar labu vārdu, ar uzmundrinājumu un 
iedrošinājumu ir sagaidījusi Veronika. 
Ikvienam no mums ir bijusi iespēja 
no Veronikas mācīties, kā strādāt ar 
bērniem, kā saprasties ar kolēģiem, 
kā sadarboties ar bērnu vecākiem. 
Savu audzinātāju Veroniku Līgatnes 
novada domes vārdā sveikt bija iera-
dies arī domes priekšsēdētājs Ainārs 
Šteins. Mēs patiesi lepojamies, ka 
mūsu bērnudārzā strādā tik piere-
dzes bagāta audzinātāja – Veronika 
Akmene.

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja

Gunita Liepiņa 
Foto no pirmsskolas izglītības 

iestādes arhīva 

Neskaties atpakaļ!
Kas bijis, lai paliek, kur ir,

Laiks Tevi no visa reiz šķir,
Neskaties atpakaļ!

... Tālumam tici!
Un neprasi, grūtums lai saudz,

Jāiet būs ilgi un daudz.
Tālumam tici!

/V.Strēlerte/

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogi un audzēkņi sirsnīgi sveic 

mežradznieku 
Jāni Kronīti 70 gadu jubilejā!

Mēs lepojamies!

Bērnudārza grupiņa ap 1973.gadu, otrais pa labi no Veronikas – Ainārs Šteins.
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No 4. līdz 7.aprīlim vairāk nekā 
100 vietās visā Latvijā nemate-
riālā kultūras mantojuma meis-
tari – tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, stāstnieki, tei-
cēji, muzikanti un citu tradicionālo 
prasmju zinātāji – aicināja pie se-
vis mācekļus un interesentus, lai 
pasākumā „Satiec savu meistaru!” 
dalītos ar savām prasmēm un zi-
nāšanām.

„Satiec savu meistaru!” ir 2009.
gadā aizsāktās Tradicionālo 
prasmju skolas turpinājums, kas 
pagājušā gadā iekļauts Eiropas 
projektā „Eiropas amatu prasmju 
dienas”. Šajā laikā arī Eiropā – 
Francijā, Spānijā, Itālijā un citās 
valstīs – meistari aicināja apgūt 
senās prasmes un zinības.

Sestdien, 4.aprīlī, Līgatnes 
Amatnieku centrā bija pulcējušies 
un savas amata prasmes rādīja 
liela daļa aktīvo Līgatnes 
amatnieku – sava amata meis-
taru. Tāšu pinumu meistare Viz-
ma Zvirbule rādīja un mācīja, kā 
bērza mizas sloksnītes krustot 
un sapīt, līdz tās iegūst skaista 
un praktiska trauka formu. Īpašs 
meistardarbs ikvienam šķita pa 

ziemu darinātās, pītās tāšu so-
mas. Priecēja arī trauki, paplātes, 
cibiņas un citi meistardarbi. Tāšu 
pinumu izejmateriāls nav dārgs, 
bet tā iegūšana, sagatavošana un 
apstrāde ir smags un rūpīgs darbs. 
Arī pīšana no malas izskatās diez-
gan vienkārša, bet tas, kurš roku 
izmēģinājis, vairs tā nedomā.

Edgars Viņķelis mācīja grebt 
koka karotes un izgriezt koka 
skulptūriņas. Īpaši cenšoties, 
mācekļi paguva izgrebt savu 
pirmo koka karoti. Neiztika arī 

bez brāzumiem un iegriezumiem 
pirkstos. Bet, tā kā dienas beigās 
skaidu bija ļoti daudz, tad varēja 
saprast, ka strādājuši bija čakli.

Pie Līgatnes audējām varēja 
apgūt prasmes aušanā. Viena no 
pieredzes bagātākajām audējām 
Brigita Kauliņa, kuras nodzīvoto 
gadu skaits tuvojas 90 un kura ik-
dienā auž lupatdeķus savā mājā, 
ierādīja, kā top paklājiņi no val-
kātām drēbēm. Meistare ļoti lielu 
vērību piegriež krāsu salikumam 
un audumu faktūrām. Ja iecerē-
tais salikums nepatīk, attiecīgais 
posms bez žēlastības tiek ārdīts 
un veidots cits.

Aušanu rozīšu rakstā maza-
jās stellēs mācīja TLMS „Līgat-
ne” audējas – Dzintra Skujiņa un 
Lizete Viņķele. Mācekļiem rūpīgi 
nācās sekot paminu mīšanas se-
cībai, lai audeklā veidotos parei-
zais raksts.

Pie leļļu darināšanas meistares 
Dainas Klints varēja pagatavot 
mazu, apaļu mīļlellīti vai zaķēnu. 
Savukārt drēbniece Adrija Šuste 
mācīja izšūt un sašūt ikvienam 
rokdarbniekam noderīgu priekš-
metu – adatu spilventiņu.

Īpaši aizraujoša nodarbe gan 
lieliem, gan maziem likās papīra 
liešana, kur papīra otrreizējās 
pārstrādes ceļā tiek iegūts 
jauns – katram lējējam īpašs un 
oriģināls – papīrs. Tika izlieti pa-

pīri ar dažādu krāsu pigmentiem, 
dziju un sauso ziedu faktūrām.

Ikvienu, kas vēlējās papildināt 
savu rotu kolekciju ar jaunām, paša 
rokām darinātām rotām, laipni 
gaidīja un savas prasmes ierādīja 
meistare Anita Zazerina un dabas 
rotu gatavošanas meistare Agnese 
Laudere.

Meistaru dienas Līgatnē apmek-
lēja apmēram 30 interesenti no 
dažādām Latvijas vietām – Rīgas, 

Valmieras, Nītau-
res, protams, arī 
Līgatnes, un visi 
tika cienāti ar pu-
piņu zupu, pīrā-
giem un ābolmaizi, 
ko gatavoja ļoti zi-
nošas sava amata 
meistares – Berta 
Dreijere un Antra 
Sproģe. Īpašs pal-
dies viņām!

Dienas beigās 
visi bija gandarīti 
par ieguldīto laiku 
un spēku, lai akci-
ja izdotos.

Dienas un 
interešu centra 

vadītāja  
Daina Klints

Foto: Diāna 
Gustava  

Šī gada 14., 15. un 16.martā 
biedrības „Cēsu rajona lauku part-
nerība” un Salacgrīvas partnerības 

„Jūrkante” organizētajā Latvijas 
un Lietuvas kopprojektā „Senie 
amati mūsdienās”, kas norisinājās 
Lietuvā, Svenčionis rajonā, Līgat-
nes Amatnieku centru pārstāvēja 
Dienas un interešu centra vadītāja 
Daina Klints un drēbnieka amata 
meistare Adrija Šuste. Projekta 
mērķis bija mazo amatniecības uz-
ņēmumu un mājražotāju darbības 
veicināšana starptautiskas piere-
dzes apmaiņas rezultātā.

Pirmajā dienā lietuvieši iepazīs-
tināja ar tautas mākslas muzeju, 
kas drīzumā tiks rekonstruēts un 
pārtaps par Amatnieku centru ar 
aušanas, vilnas vērpšanas, vilnas 

velšanas un kokapstrādes darbnī-
cām. Latviešu delegācija tika iepa-
zīstināta ar muzeja eksponātiem, 
un notika vilnas velšanas meistar-
klase.

Īpašu pārsteigumu ikvienam 
sagādāja velteņu ražošanas 
privātuzņēmums ar ļoti senu vilnas 
kāršamo mašīnu. Uzņēmīga ģimene 
turpina vectēva sen aizsākto 
amatu – velteņu gatavošanu, pēc 
senās metodes pašiem kāršot vil-
nu un ar verdoša ūdens palīdzību 
saveļot velteņus.

Otrā diena aizsākās ar prezentā-
ciju par „Senajiem amatiem mūs-
dienās Lietuvā”, kam sekoja seno 
jostu aušanas un pīšanas tehniku 
apguve meistardarbnīcā pie audē-
jiem. Vakarā ārsts prezentēja augu 

tēju dziedniecisko iedarbību uz cil-
vēka organismu un lietuviešu tra-
dicionālo, stipro dzērienu – „šma-
kovku”.

Trešās dienas plānā bija amat-
nieku tirdziņš un konference. Tirdzi-
ņā varēja apskatīt un iegādāt lie-
tuviešu amatnieku kokgriezumus, 
filcējumus (tai skaitā velteņus), 
kulinārijas brīnumus un tradicionā-
los Lieldienu rotājumus – „verbas”. 
Latviešu amatnieki piedāvāja vil-
nas un lina izstrādājumus, izšuvu-
mus un dažādas lelles.

Konferencē par savu pieredzi 
seno amatu uzturēšanā un atbal-
stīšanā uzstājās Eiropas projekta 
dalībnieki gan no Lietuvas, gan 
Latvijas puses. Vidzemes novadā 
projektu ietvaros paveikto pre-

zentēja „Cēsu rajona lauku part-
nerības” pārstāve Kristīne Zaķe 
un Salacgrīvas partnerības „Jūr-
kante” projektu vadītājs Kristaps 
Soms. Amatas „Amatu māju” pre-
zentēja tās vadītāja Inese Roze. 
Līgatnes amatniekus un Līgatnes 
Amatnieku centru pārstāvēja 
Daina Klints, rādot prezentāciju 
par Līgatnes novada amatnieku 
aktivitātēm un ieguldījumu seno 
amatu praktizēšanā mūsdienās. 
Par šo prezentāciju bija labas 
atsauksmes, un klausītāji izteica 
vēlēšanos iepazīt Līgatnes skais-
to apkārtni un Līgatnes amatnieku 
veikumu, uz ko viņi tika laipni aici-
nāti.

Līgatnes Dienas un interešu 
centra vadītāja Daina Klints 

Aicinām Līgatnes un apkaimes 
amata meistarus un mājražotājus 
piedalīties Līgatnes novada svēt-
ku norisēs. Šogad svētku laikā ai-
cinām amatniekus piedāvāt sava 
amata prasmju meistardarbnīcas 
19.maijā Ratniekos, kur notiks 
amatnieku dižošanās pasākums 

„Kaimiņu būšana”, un 25.maijā, 
svētku noslēguma dienā, Līgatnē, 
kad tur, kā ierasts, pulcēsies pū-
tēju orķestri, dziedātāji un dejotāji.

Amatniekiem, kas piedāvās 
savas darbnīcas svētku apmek-
lētājiem, tirgošanās iespēja tiks 
nodrošināta bez maksas, pārējiem 
amatniekiem un mājražotājiem 
par tirdzniecības atļauju lūdzam 
interesēties Kultūras un tūrisma 
centrā pa tālruni 64153180 vai  
e-pastu kultcentrs@ligatne.lv. 

Starptautisks sadarbības projekts 
„Senie amati mūsdienās”

Aicinām  
amatniekus un 
mājražotājus

Satiec savu meistaru!
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Šis ir Dziesmu un Deju svētku 
gads, kas nāk gan ar rūpīgu 
gatavošanos, gan ar prieku, gan 
jau ierastajām raizēm par biļetēm. 
Līgatniešiem, kuriem nebūs pavei-
cies apmeklēt izvēlēto svētku kon-
certu klātienē, vēlamies piedāvāt 
iespēju iejusties svētku noskaņā un 
baudīt dziedātāju un dejotāju snie-
gumu tepat Līgatnē.

18.maijā Līgatnes Sporta hallē 
notiks Deju svētku lieluzveduma 

„Tēvu laipas” koncerts, kurā deju 
solī vienosies ne tikai mūsu „Zepe-
ri”, bet visi Cēsu deju apriņķa dejo-

tāji. Savukārt vasarā, atsaucoties 
uz Kultūras ministrijas aicinājumu, 
XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku laikā tiks piedāvāta 
iespēja galvenajiem svētku koncer-
tiem sekot līdzi uz lielā ekrāna Lī-
gatnes kultūras namā.

Turēsim īkšķus par mūsu nova-
da jaukto kori „Līgatne”, kam vēl 
priekšā Dziesmu svētku skate, un 
gaidīsim svētkus šovasar – no 30. 
jūnija līdz 7.jūlijam!

Līgatnes Kultūras un tūrisma 
centra vadītāja

Inese Okonova 

Foto izstāde  
bibliotēkā

Ar kultūras biedrības „Harmonija” 
gādību Līgatnes pilsētas bibliotēkā 
no 15.aprīļa apskatāma cēsnieces 
Birutas Zeltiņas foto izstāde „Ceļi 
tāli, ceļi tuvi”.

Biruta Zeltiņa (1936) ir darboties 
griboša pensionāre, kura mīl garī-
gas lietas – vēsturi, literatūru un 
mūziku. Viens no viņas vaļasprie-
kiem ir fotografēšana.

Izstādē apskatāmās fotogrāfi-
jas tapušas ceļojumos. Viņa saka: 

„Tveru, ko varu, kas dvēselei un 
garam tuvs, un padaru nemirstī-
gu. Fotoaparāts ir labākais ceļa 
biedrs.”

Fotoizstāde savus apmeklētājus 
jau priecējusi biedrībā „Harmonija”, 
Rīdzenē, Raunā, veco ļaužu pan-
sionātā „Cīrulīši”, Cēsu foto ap-
vienības organizētajā izstādē Cēsu 
jaunajā pilī.

Līgatnieši, kā arī viesi, esat laipni 
aicināti iepazīties ar Birutas Zelti-
ņas darbiem, kas tapuši tuvumā un 
tālumā!

Līgatnes pilsētas  
bibliotēkas vadītāja
Laima Timermane

Līgatnes novada 
bibliotēkas saņem 
vērtīgas grāmatas

Latvijas pašvaldību publiskās 
bibliotēkas saņēma vērtīgu krājuma 
papildinājumu programmas „Pub-
lisko bibliotēku kapacitātes stipri-
nāšana grāmatu un citu izdevumu 
iegādē nacionālās identitātes un 
sabiedrības saliedētības veicināša-
nai” ietvaros.

2012.gada beigās Latvijas Na-
cionālā bibliotēka bija izsludinājusi 
konkursu izdevējiem „Publisko bib-

liotēku kapacitātes stiprināšana 
grāmatu un citu izdevumu iegādē 
nacionālās identitātes un sabied-
rības saliedētības veicināšanai” ar 
mērķi atbalstīt publisko bibliotēku 
kapacitāti sabiedrības nodrošināša-
nā ar daudzveidīgiem informācijas 
resursiem, stiprināt Latvijas unikā-
lo kultūrtelpu (literatūra, māksla, 
mūzika, teātris, arhitektūra, novad-
pētniecība, oriģināli zinātniski pē-
tījumi humanitārajās un sociālajās 
zinātnēs) un veicināt tās sabiedrī-
bas saliedētību. Konkursā piedalījās 
izdevniecības, grāmatu apgādi un 
individuālie izdevēji. Programmu 
finansē LR Kultūras ministrija un 
administrē Latvijas Nacionālā bib-
liotēka.

Apmeklējiet bibliotēkas un izvē-
lieties sev interesējošu literatūru!

Informāciju sagatavoja
Līgatnes pagasta bibliotēkas 

vadītāja Madara Židaua 

Ik gadu Līgatnes novada vidus-
skola aprīlī pulcina mazos dziedā-
tājus, lai piedalītos solistu konkur-
sā „Aprīļa DO-RE-MI”. Arī šogad, 
nu jau vienpadsmito reizi, 10.aprīlī 
Līgatnes novada kultūras nama 
Mazo zāli pieskandināja sākum-
skolas skolēnu skanīgās balsis.

Pavisam 18 konkursanti no Lī-
gatnes, Vecpiebalgas, Skujenes 
un Taurenes skolām atsaucās mū-
zikas skolotājas Daces Zariņas un 
Bitītes aicinājumam piedalīties, un 
ap pusdienas laiku tradicionālais 
konkurss varēja sākties. Katrs da-
lībnieks pirms uzstāšanās aizpildī-
ja anketu, kurā iepazīstināja ar sevi, 
saviem vaļaspriekiem un nākotnes 
iecerēm. Konkursu vērtēja kompe-
tenta žūrija – bijušie „Aprīļa DO-
RE-MI” dalībnieki un izglītības un 
kultūras iestāžu darbinieki.

Pasākumu ieskandināja skolo-
tājas Daces Zariņas vadītā vokā-

lā ansambļa izpildītā „Pavasara 
dziesmiņa”, aicinot pulkā čaklo 
Biti – konkursa vadītāju. Izlozes 
rezultātā tika noskaidroti dalīb-
nieku kārtas numuri, un tad, ska-
not mīļām, jautrām, nopietnām un 
nebēdnīgām dziesmām, teju divas 
stundas aizritēja nemanot.

Vērtējot rezultātus, žūrijai gāja 
diezgan „karsti”, taču pie kopsau-
cēja tomēr izdevās nonākt. Katrs 
konkursa dalībnieks saņēma dip-
lomu un balvu, bet laureāti – arī 
īpašās balvas. Par Bites balvas 
ieguvēju kļuva 1.a klases skolnie-
ce Anastasija Kuzmina (Līgatnes 
novada vidusskola), pirmo vietu 
žūrija piešķīra Sanijai Grigorje-
vai, otro vietu – Elvijai Jansonei, 
trešo vietu – Megijai Kreitālei 
(Līgatnes novada vidusskola), 
bet konkursa lielo balvu ieguva 
4.klases skolniece Anna Balode 
(Vecpiebalgas vidusskola). Bitīte 

pateicības dāvanas pasniedza arī 
skolotājām Ingunai Batņai (Tau-
renes pamatskola), Intai Apalupai 
(Vecpiebalgas vidusskola un Sku-
jenes pamatskola), Dacei Bicānei 
un Dacei Zariņai (Līgatnes novada 
vidusskola), kuras bērnus saga-
tavoja konkursam. Visu konkursa 
dalībnieku un atbalstītāju dārzos 
šogad ziedēs krāšņas vasaras pu-
ķes – dāvana no Bites.

Kad neziņa un satraukums bija 
rimuši un vietas sadalītas, visus 
dalībniekus un draugus Bitīte aici-
nāja uz kopīgu mielastu, rotaļām 
un fotografēšanos.

Paldies bērnu vecākiem un vec-
vecākiem par atbalstu konkur-
sam! Uz tikšanos nākamgad!

Bite  
(jeb Līgatnes novada vidusskolas 
direktora vietniece audzināšanas 

darbā Baiba Aizupiete) 

• 19.aprīlī plkst.20.00 Līgatnes novada kultūras namā ikvienam 
ir lieliska iespēja bez maksas noskatīties „Prāta Vētras” veidoto 
koncertfilmu „Vēl viena klusā daba”. Pirms filmas nepieciešams iz-
printēt bezmaksas ielūgumu, to līdz 19.aprīļa plkst.15.00 iespējams 
izdarīt Līgatnes kultūras namā (drukāšana bez maksas).

• 3.maijā plkst.19.00 Līgatnes novada kultūras namā koncerts 
„Mana dzimtene” – veltījums Latvijas Republikas Neatkarības dek-
larācijas pasludināšanas dienai. Uzstāsies Līgatnes novada jauktais 
koris sadarbībā ar Rietavas (Lietuva) kultūras centra jaukto kori 

„Jūrava”.

• 10.maijā plkst.18.00 Līgatnes novada kultūras namā norisināsies 
Mātes dienai veltīts koncerts „Dzeltenā pasaka”. Līgatnes nova-
da vidusskolas, pamatskolas un Mūzikas un mākslu skolas skolēnu 
veltījums māmiņām. Radošās darbības nedēļā skolēni, iedvesmo-
joties no Imanta Ziedoņa krāsainajām pasakām, veidos savus īpa-
šos mākslas darbus, kurus Mātes dienas ietvaros būs iespējams 
apskatīt Līgatnes kultūras namā.

• No 18. līdz 26.maijam – Līgatnes novada svētki:
• 18.maija programma tiks atvēlēta Augšlīgatnes godiem. Dienas 

programmā – aktivitātes jauniešiem un bērniem, meistardarb-
nīcas un īpaši viesi. Dienas noslēgumā pulcēsimies krāšņā gā-
jienā no „Zvaniņiem” uz Līgatnes Sporta halli, kur plkst.21.00 
norisināsies īpašs deju lieluzvedums „Tēvu laipas ceļā uz Deju 
svētkiem pietur Līgatnē”. Koncertā 29 tautisko deju kolektīvi 
un ansambļi izdejos XV Deju svētku lielkoncerta „Tēvu laipas” 
programmu, pēc koncerta – šīs sezonas pirmā zaļumballe.

• 19.maija programma būs veltīta „Kaimiņu būšanas” godiem 
Ratniekos. Dienas programmā – latviskā dzīvesziņa teorijā 
un praksē. Ratniekos vienuviet tiksies amata pratēji, kaimiņi 
un draugi, kas dalīsies ar savu meistarību un pieredzi. Šī būs 
skaista svētdiena, ko pavadīt kopā ar visu ģimeni.

• 20.maijs – 24.maijs – nedēļas darbīgākajos novakaros godā 
celsim sevi un savus tuvos. Visas nedēļas garumā dažādās no-
vada vietās norisināsies atvērtās lekcijas un darbnīcas.

• 25. maija programma tiks atvēlēta Līgatnes godiem. Dienas 
programmā – koncerti un meistardarbnīcas un, kā katru gadu, 
pūtēju orķestru salidojums. Dienas noslēgumā Līgatnes estrā-
dē norisināsies svētku noslēguma koncerts ar krāšņu salūtu 
un zaļumballi.

Vairāk informācijas par novada svētku aktualitātēm mājas lapā 
www.ligatne.lv.

Līgatnes Kultūras un tūrisma centra Kultūras pasākumu 
organizatore Katrīna Šteina  

Sagaidot Dziesmu 
un Deju svētkus

Līgatnes Kultūras 
un tūrisma centra 
svētku un aktuālo 
pasākumu plāns

Izskanējis konkurss „Aprīļa DO-RE-MI”

Līgatnes novada bibliotēku ziņas
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Līdz ar pirmajiem pavasara 
vēstnešiem šajā nedēļas nogalē 
Līgatnē tiek atsāktas pērn plašu 
atsaucību guvušās Līgatnes pa-
pīrfabrikas un kultūrvēsturiskā 
ciemata individuālās ekskursijas. 
Zinoša gida pavadībā tajās ie-
spējams iepazīt Līgatni, tās kul-
tūrvēsturisko apbūvi, papīrfab-
rikas darbu, kā arī unikālās alu 
sistēmas ar tajās izveidotajiem 
pagrabiem, kuri joprojām kalpo 
līgatniešu ikdienas vajadzībām.

Speciāli organizētās indivi-
duālās ekskursijas ir iecienīts 
Līgatnes apmeklējuma veids, 
jo pirms tam tūristiem nav ne-
pieciešams īpaši meklēt sev 
ceļabiedrus. Jau no 13.aprīļa 
un turpmāk katru sestdienu un 
svētdienu mūsu gids sagaidīs Lī-
gatnes viesus tūrisma informāci-
jas centrā, lai visus interesentus 
pulksten 12.00 un 15.00 vestu ie-
pazīt Līgatnes papīrfabriku, bet 
pulksten 13.00 izrādītu papīrfab-
rikas kultūrvēsturisko ciematu 
un Līgatnes skaistākās vietas.

Līgatni joprojām ir iespēja 
apmeklēt arī kopā ar kolektīvu, 
plašākā ģimenes lokā vai jautrā 
draugu kompānijā. Katru gadu 
aizvien vairāk Latvijas un arī ār-
valstu tūristi par savu galamērķi 
izvēlas tieši skaisto Līgatni un 
ne velti: te gaidīti gan mežonīgā-
ku dabu mīlošie un izturīgie stai-
gātāji, kuriem piedāvājam piedzī-
vojumiem bagātu ekskursiju pa 
alām, kuras ikdienā ir patālu no 
citu acīm, gan arī komforta cie-
nītāji – romantiskas un izzinošas 
ekskursijas pilsētas kultūrvēstu-
riskajā centrā un kultūras namā 
ērti pieejamajā un jau iecienītajā 
Līgatnes taku maršrutā.

Šīs sezonas jaunumi ir ekskur-
sija Amatniecības centrā, kurā 
būs iespēja iepazīties un arī pa-
šiem apgūt dažādus senos ama-
tus – karošu grebšanu, aušanu, 
rotu darināšanu un daudzus ci-
tus, un Pasaku māja, kurā būs 
iespēja iepazīties ar pasaku tē-
liem, nokļūt brīnumainajā fantā-
ziju pasaulē, kā arī pašiem izcept 
maizi, darināt tinti un vēl citas 
interesantas lietas. Ekskursijas 
iepriekš jāpiesaka tūrisma infor-
mācijas centrā.

Ekskursiju sākumi – Līgatnes 
tūrisma informācijas centrā, Spriņ-
ģu ielā 2. Ekskursijas svešvalodās 
(krievu, vācu un angļu) lūdzam 
pieteikt iepriekš pa tālr.64153169 
vai 29189707. Vairāk informācijas 
www.visitligatne.lv.

Indra Ramāne,
Līgatnes tūrisma informācijas 

centra konsultante  

Šogad Lielā Talka visā valsts 
teritorijā notiks sestdienā, 
27.aprīlī, no plkst.9.00 līdz 15.00.

Lūgums visiem, kuri vēlas pieda-
līties Talkā, savlaicīgi pieteikt talko-
šanas vietu skaitu. Talkas koordina-
tore Vita Zilgalve (mob.29265518) 
talciniekiem piektdien izsniegs 
bezmaksas atkritumu maisus. Mai-
si šogad būs sarkanīgā krāsā, un tie 
nekur citur kā talku norises vietās 
nebūs pieejami. Pieņemti tiks tikai 
šajos maisos esošie atkritumi. Par 
darba cimdiem jāparūpējas pašiem 
talciniekiem.

Tas, ka šogad Lielajai Talkai pie-
teikts vairāk vietu nekā iepriekšējos 
gados, gan nenozīmē, ka Latvija ar 
katru gadu kļūst arvien piemēs-
lotāka. Gluži pretēji – trešajā daļā 

no visām reģistrētajām talkošanas 
vietām notiks nevis atkritumu sa-
vākšana, bet labiekārtošanas darbi – 
bērnu laukumu ierīkošana, soliņu 
rekonstrukcija u.c.

Par talcinieku savākto atkritumu 
maisu nogādāšanu uz punktiem, kur 
tie tiks savākti, gādās Komunālo pa-
kalpojumu un teritorijas labiekārto-
šanas darbinieki, bet tie iedzīvotāji, 
kuriem ir iespēja maisus aizvest 
pašiem, tos var nogādāt uz šīm 
atkritumu savākšanas vietām Lī-
gatnes novadā:
• EKO laukums, Dārza iela 8, Augš-

līgatne, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads;

• Stāvlaukums Sporta ielā 14, „Zva-
niņi”, Augšlīgatne, Līgatnes pa-
gasts, Līgatnes novads;

• Stāvlaukums Līgatnes pagastā 
pie mājas „Gobas”, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes no-
vads;

• Gaujas iela 12A, Līgatne, Līgatnes 
novads (atkritumu novietne);

• Gaujasmalas masīvs, Līgatne, Lī-
gatnes novads (atkritumu noviet-
ne);

• Brīvības iela 1, 3, Līgatne, Lī-
gatnes novads (atkritumu no-
vietne). 

Informatīvā daļa:
Līgatnes novada domes izpilddi-

rektora Guntara Pīpkalēja ziņojums 
par Valsts kontroles revīzijas ietei-
kumu ieviešanu.

Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes 

Plānošanas, nekustamā īpa-
šuma un būvniecības nodaļas 
nolikuma apstiprināšanu.

2. Par deklarētas dzīvesvietas 
anulēšanu.

3. Par alkoholisko dzērienu un 
tabakas izstrādājumu tirdznie-
cības atļaujas izsniegšanu SIA 

„Salmiņš un Co”.
4. Par atvaļinājuma piešķiršanu 

Līgatnes novada domes priekš-
sēdētājam A.Šteinam.

5. Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamam īpašu-
mam – Ošu iela 1, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads.

6. Par zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamam īpašu-
mam – Ošu iela 4, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads.

7. Par nosaukuma piešķiršanu ze-
mes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 4211 001 0300 Līgatnē, 
Līgatnes novadā.

8. Par tirdzniecības atļaujas iz-
sniegšanu A.Amansam.

9. Par nomas tiesību izsludināša-
nu zemes vienībām „Grūdeņi”, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, kadastra apzīmējums 
4262 003 0087, un „Rogas”, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, kadastra apzīmējums 
4262 003 0071, iznomāšanai 
lauksaimniecības kultūru au-
dzēšanai.

10. Par Līgatnes novada adrešu 
datu sakārtošanu atbilstoši 
apstiprinātajam Līgatnes no-
vada teritorijas plānojumam 
2012.–2023.gadam.

11. Par adreses maiņu telpu gru-
pām (dzīvokļu īpašumiem) Ošu 
ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā.

12. Par adreses maiņu telpu gru-
pām (dzīvokļu īpašumiem) Ošu 
ielā 3, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā.

13. Par adreses maiņu telpu gru-
pām (dzīvokļu īpašumiem) Ošu 
ielā 1, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā.

14. Par adreses maiņu nekustamam 
īpašumam – daudzdzīvokļu mā-
jai un telpu grupām (dzīvokļu 
īpašumiem) tajā – no „Ozolaine”, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, uz Ošu iela 15, 
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads.

15. Par nekustamā īpašuma – 
„Krastiņi”, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads, zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4262 
004 0008 – nosaukuma un ad-
reses maiņu.

16. Par nekustamā īpašuma – „Kur-
zemnieki”, Augšlīgatne, Līgat-
nes pagasts, Līgatnes novads, 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 4262 004 0242 – no-
saukuma maiņu.

17. Par nekustamo īpašumu iegādi.
18. Par Līgatnes novada pašval-

dības saistošo noteikumu 
Nr.14/39 „Grozījumi Līgatnes 
novada saistošajos noteiku-
mos Nr.33/10 „Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Līgatnes 
novadā”” apstiprināšanu.

19. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/40 

„Grozījumi Līgatnes novada do-
mes 2009.gada 30.jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr.04/09 

„Līgatnes novada pašvaldības 
pabalsti”” apstiprināšanu.

20. Par nekustamā īpašuma – „Ģēr-
maņi”, Augšlīgatne, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ze-
mes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 4262 004 0066 – nosau-
kuma un adreses maiņu.

21. Par Līgatnes novada pašval-
dības saistošo noteikumu 
Nr.14/41 „Par koku ciršanu 
ārpus meža Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā” ap-
stiprināšanu.

22. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/42 

„Par Līgatnes novada autoceļu 
uzturēšanas klasēm Līgatnes 
novadā” apstiprināšanu.

23. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/43 

„Par kapsētu uzturēšanu un iz-
mantošanu Līgatnes novadā” 
apstiprināšanu.

24. Par nekustamā īpašuma – 
„Galinsogas”, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 4262 004 
0701 – nosaukuma maiņu un 
adreses piešķiršanu.

25. Par identifikācijas kartes „Lī-
gatnieša privilēģiju karte” ie-
viešanas noteikumu apstiprinā-
šanu.

26. Par identifikācijas kartes „Lī-
gatnieša privilēģiju karte” lie-
tošanas noteikumu apstiprinā-
šanu.

27. Par Līgatnes novada domes 
2013.gada 28.februāra lēmu-
ma Nr.2 4.§ izpildi un Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādes Sporta ielā 14, Augš-
līgatnē, Līgatnes pagastā, Lī-
gatnes novadā, rekonstrukcijas 
projekta tālāko virzību.

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgat-
nes un Augšlīgatnes pakalpojumu 
centros, kā arī novada mājas lapā  
www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas vadītāja 

Ilze Goba 

Identifikācijas karšu „Līgatnieša 
privilēģiju karte” īpašniekiem  
20% atlaide laivu nomai maršrutā 
Cēsis – Līgatne.

Līgatnes novada dome (reģ. 
Nr.90000057333, juridiskā adrese: 
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes no-
vads, LV-4110, tālr./fakss 64153176; 
e-pasts novadadome@ligatne.lv) izīrē 
dzīvokli:
• Adrese: „Skaļupes – 1”,dz. Nr.11, 

Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads, LV-4110;

• Platība: 34,2 m2;
• Īres izmaksas: Ls 0,25 kvadrātmet-

rā; sakarā ar mājas renovāciju turp-
māk īres maksa būs Ls 0,57 kvad-
rātmetrā;

• Komunālie maksājumi: Ls 70,00 
mēnesī (aprēķins vienai personai, 

ieskaitot apkures, karstā un auk-
stā ūdens, kanalizācijas, atkritumu 
izvešanas maksājumus, teritorijas 
apkopšanu un elektrības patēriņu 
koplietošanas telpās);

• Minimālais izīrēšanas termiņš:  
1 gads;

• Maksimālais izīrēšanas termiņš:  
12 gadi.

*  *  *  *  *
Kokapstrādes uzņēmums Līgatnes 

pagastā aicina darbā: 
• autokrāvēja vadītāju,
• kokapstrādes iekārtu elektriķi.

Tālr.29203891.  

Līgatnes 
tūrisma 
sezonas 
sākums

Lielā Talka ir klāt!
Līgatnes novada domes sēde  
2013.gada 28.martā, protokols Nr.3

Sludinājumi
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Austriešu papīrrūpniecības speciā-
lists trešajā paaudzē Hermanis Ko-
lombo (Hermann Colombo) ir dzimis 
Šlēzvigā – Holšteinā 1877.gadā. Viņš 
1896.gadā absolvēja Vīnes tehnisko 
mācību iestādi un pirmās praktiskās 
iemaņas guva sava tēva vadītā celu-
lozes – papīra fabrikā. Kolombo ātri 
izvirzījās vadošos amatos, strādāja 
par vairāku fabriku direktoru dažā-
dās valstīs. Divus gadus vadīja uz-
ņēmumu Japānā, pēc tam atgriezās 
Austrijā, īsi pirms 1.pasaules kara 
bija direktors kādā fabrikā Franci-
jā. Viņš tika ierauts arī kara darbībā, 
bet jau pirmajā kaujā pie Lembergas 
(tag. Ļvovas) guva ievainojumu, pēc 
izveseļošanās nonāca Vīnē, kur līdz 
kara beigām darbojās gaisa spē-
ku izlūkošanas dienestā. Pēc kara, 
kurā Austroungārija cieta sagrāvi, 
H.Kolombo devās uz Brazīliju, kur 
divus gadus vadīja lielu fabriku ar 10 
papīrmašīnām. Vēlāk, atgriezies Ei-
ropā, strādāja Vācijā, līdz 1930.gadā 
piedāvājuma un konkursa rezultātā 
nonāca Līgatnē, kuras papīrfabrikas 
direktors viņš bija 7 gadus.

H.Kolombo ar ģimeni dzīvoja Gau-
jas ielas mājā Nr.8, iepretī tagadējam 
bērnudārzam. Blakus mājai bija ar 
augstu sētu iežogots tenisa korts, 
kura vietā 50.gadu beigās tika ierīkoti 
volejbola laukumi. Līgatnieši atce-
ras, ka direktors bija kaislīgs cigāru 
smēķētājs. Kolombo smēķējis kan-
tora ēkas pagalmā un pirms došanās 
ražošanas telpās paradis līdz galam 
neizlietoto cigāra galu nolikt pie ie-
ejas. To zinājuši jaunie fabrikas puiši 
un sacentušies, kuram tiks vēl lieto-
jamais smēķa gals. Latviski Kolombo 
runājis ļoti vāji.

H.Kolombo vadības laikā tika 
sasniegts ražošanas maksimums 
starpkaru periodā – 6200 tonnas 
1937.gadā. Manuprāt, nozīmīgākais 
veikums viņa darbības laikā ir bijusi 
3.papīrmašīnas uzstādīšana un palai-
šana darbā. Mašīna izgatavota 1935.
gadā Sudetijas pilsētā Bad Walbrun 
(tagad Polijas pilsēta Jelena Gora) un 
uzstādīta Līgatnes pamatražošanas 
ēkas otrajā stāvā 1936.gadā, tā bija 
laikam atbilstoša, moderna apaļsie-
ta iekārta. Vairākkārt rekonstruēta 
pēckara gados, papīrmašīna darbojās 
līdz pat šai gadsimtu mijai.

Citi nozīmīgākie Hermana Kolombo 
vadībā veiktie darbi fabrikā un ciema-
tā:

• jaunu papīra šķirņu (cigarešu, 
kondensatoru, pergamenta, 
fotopapīra, farmācijas filtrpa-
pīra, cementa maisu papīra 
u.c.) ieviešana ražošanā,

• ūdens filtru modernizācija (šī 
sistēma sekmīgi darbojas vēl 
šodien),

• holenderu aprīkošana ar 
bronzas nažiem un bazaltlavu,

• ķīpu saiņošanas elektriskās 
preses uzstādīšana,

• jauna augstspiediena tvaika 
katla uzstādīšana,

• tvaika turbīnas projekta uz-
sākšana,

• tehniskā ūdens pastāvīgā 
spiediena rezervuāra izbūve,

• jauna gatera un namdaru – 
galdnieku darbnīcas ierīkoša-
na Handfabrikā,

• sliežu ceļa izbūve no Hand-
fabrikas līdz galv. fabrikai un 
tālāk līdz Beiverkai un katlu 
mājai,

• ūdens kanāla uzlabošana ar 
koka rievsienām,

• jaunas liellopu kūts izbūve 
fabrikas palīgsaimniecībā 
(kurā pēc pārbūvēšanas no 
1967. līdz 2002.g. darbojās 
stiklaplasta izstrādājumu ra-
žotne),

• ciemata dzeramā ūdens sistē-
mas ierīkošana.

Pēc Līgatnes perioda H.Kolombo 
atgriezās Austrijā un, būdams jau 60 
gadus vecs, vairs ražošanas vadīšanā 
neiesaistījās, bet darbojās kā konsul-
tants vairākos papīrrūpniecības pro-
jektos. Mūža nogali viņš pavadīja savā 
lauku īpašumā Karintijas pavalsts 
Fillahas pilsētas tuvumā Austrijas 
dienvidos. Miris 1956.gadā 79 gadu 
vecumā.

Vairāki gados vecāki līgatnieši at-
ceras, ka 30.gadu vidū vasaras saul-
griežos – Jāņos – pie fabrikas direk-
tora mājas ceļa gala tikuši celti goda 
vārti. Tie bija veltīti direktora dēlam 
Helmutam Kolombo, kurš atgriezās 
Līgatnē kā papīrražošanas speciālists 
pēc studiju beigšanas Vācijā un 
uzsāka darba gaitas kā direktora asis-
tents tēva vadītajā uzņēmumā. Kad 
tēvam beidzās kontrakts ar Līgatnes 
fabrikas akcionāriem, arī Helmuts 
Kolombo atstāja Līgatni un devās uz 
Austriju, nenojauzdams, ka drīz viņam 
atkal nāksies tikties ar līgatniešiem.

Kā zināms, kad 1944.gada rudenī 
Līgatnei tuvojās otrreizējā Sarkanās 
armijas okupācija, daļa līgatniešu, 
jau pieredzējuši Baigo gadu, nolēma 
doties bēgļu gaitās. Kopskaitā ap 40 
cilvēki ar fabrikas toreizējo direktoru 
Ruļovu (Ruleff) un galveno inženie-
ri Jankauski priekšgalā ar ģimenēm 
devās rietumu virzienā. Bēgļi gada 
beigās bija nonākuši Sudetijas apga-
balā esošajā P.Piettem piederošajā 
papīrfabrikā „Freiheit im Riesenge-
birge” (tagad „Svoboda nah Upou”) 
Čehijas pilsētas Trutnovas tuvumā, 
netālu no Polijas robežas. Izrādījās, 
ka šīs fabrikas direktors bija Helmuts 
Kolombo. Viņš līgatniešu bēgļiem 
nodrošināja mājvietas (vismaz līdz 
1945.g. jūnijam) un daļai arī darbu fab-
rikā. Par to liecina divi visu līgatniešu 
parakstīti dokumenti. Viens ir vinje-
tēm ierāmēts apsveikums Helmutam 
Kolombo 35.dzimšanas dienā, datēts 
ar 1945.gada 7.janvāri, otrs – atvadu 
un pateicības vēstule viņam tā paša 

gada jūnijā, kad Sarkanās armijas 
jaunieceltā Čehoslovākijas vara Su-
detijā veica etnisko tīrīšanu – visiem 
vāciskas izcelsmes iedzīvotājiem 
(kopskaitā ap 2 milj.) šī teritorija bija 
jāatstāj. Šī vēstule bija domāta arī kā 
mēģinājums paglābt H.Kolombo no 
deportācijas – tajā līgatnieši rakstīja, 
ka bēguši nevis no Sarkanarmijas, bet 
gan no vācu nacistu okupācijas, un 
viņš tiem ļoti palīdzējis.

Helmuts Kolombo tomēr bija 
spiests atstāt Sudetiju un atgriezties 
Austrijā. Jau 1947.gadā viņš sāka 
strādāt un visu darba mūžu nostrādā-
ja šīs valsts (kura tikai 1955.g. atguva 
neatkarību pēc padomju un sabiedro-
to armiju okupācijas) papīrrūpniecībā. 
Viņš miris 1992.gadā 82 gadu vecumā.

Kādas gaitas un likteņi bija līgat-
niešu bēgļiem? Daļa no tiem atgrie-
zās dzimtenē – Jāņa Gulbja (pēckara 
gadu galvenā papīrražošanas vadītā-
ja) ģimene, Ojārs Šmits ar vecākiem, 
šofera P.Bērziņa ģimene, ķīmiķis 
F.Cīrulis, grāmatvede M.Vīksne. No 
tiem šodien vienīgais vēl ir J.Gulbja 
dēls, arī Jānis, 72 g. vecs, kurš dzīvo 
Rīgā. Tomēr lielākā daļa bēgļu Lat-
vijā vairs neatgriezās. J.Gulbja māsa 
Vilma un M.Gūtmārce apprecējās un 
dzīvoja Čehoslovākijā. Par Ruļovu un 
Jankauski ir ziņas, ka pēc kara beigām 
tie bijuši bēgļu nometnē Passavā pie 
Vācijas – Austrijas robežas. Ķīmiķis 
Arturs Jankauskis vēlāk strādājis 
Darmštates Tehniskajā universitātē. 
Austrālijā nonāca katlu mājas meis-
tara Jonāta ģimene un Indriksonu 
ģimene, ASV – E.Grindulis, A.Vītols, 
I.Zilvere. Daudzu Līgatnes bēgļu likte-
nis nav zināms.

Papīrražošanas inženieris Austri-
jā visu savu darba mūžu ir bijis arī 
Hermana Kolombo mazdēls (meitas 
dēls) Peters Štrobls (dz. 1935.g.). Viņš, 
būdams mazs puisēns, kādu laiku ir 

dzīvojis pie vectēva Līgatnē. 90.gadu 
vidū, kad „dzelzs priekškars” bija kri-
tis, viņš ieradās šeit un, vectēva gaitas 
pētīdams, atveda materiālu kopijas no 
abu Kolombo arhīviem par Līgatnes 
periodu viņu karjerās. Līdzīgi arī citu 
vāciešu pēcteči tajā laikā ieradās mek-
lēt savu senču vietas šeit: 20.gadu 
tehniskā direktora fon Bukovska 
mazdēls, palīgsaimniecības vadītāja 
Ernsta Klēmana mazbērni, direktora 
Burmeistara mazdēls, pēckara gadu 
grāmatveža R.Veiskata dēls u.c. Trīs 
no viņiem Līgatnes kapu kalnā atrada 
arī savu priekšgājēju atdusas vietas.

Petera Štrobla dēls Mihaels (dz. 
1963.g.) ir ap 30 papīra pārstrādes uz-
ņēmumu kompleksa visā Eiropā ģene-
rāldirektors, tātad – papīrražotājs jau 
sestajā paaudzē! Neviļus rodas doma 
saistīt šādu vienas dzimtas uzticību 
papīrrūpniecības nozarei ar to, ka 
nelielā Austrija (pretstatā Latvijai) ir 
viena no papīrrūpniecības lielvalstīm. 
Visā pasaulē zināmas ir austriešu 
firmas „Andritz” un „Monti”. Pie 
mums, lai arī mežu resursu ziņā (ap 
50% teritorijas) esam līdzīgi Austrijai, 
papīrrūpniecība tik tikko velk dzīvību, 
mums nav šādu paaudžu pārmanto-
tības piemēru, kaut gan vēl nesenā 
pagātnē Līgatnē tādas bija. Protams, 
nedrīkst neredzēt objektīvus iemes-

lus Latvijas papīrrūpniecības lejup-
slīdei (atpalicība no pārējās pasaules 
ražošanas tehniskā līmeņa ziņā 50 
padomju gados, nozares izglītības 
neesamība valstī nevienā līmenī u.c.). 
Tomēr liekas, ka pēdējos gados neti-
ka novērtēts tas, ka Līgatnes fabrikas 
galvenā vērtība ir nevis nolietotās ie-
kārtas (t.s. „dzelži”) vai novecojušās 
tehnoloģijas, bet gan tās cilvēki ar 
pieredzi un prasmi. Tieši pateicoties 
saviem cilvēkiem, fabrika atkopās pēc 
postošā 1993.gada ugunsgrēka un 
vienīgā no Latvijas 6 papīrfabrikām iz-
dzīvoja, kad pārējās pārtrauca darbību 
90.gadu vidū. Cilvēku faktors pēdējos 
gados netika novērtēts. Caurvējš nav 
veselīgs nevienam organismam. Vā-
ciešu vadībā fabrika darbojās sekmīgi, 
arī krievu laikos tā bija vairāk vai ma-
zāk atbilstoša toreizējam līmenim, bet, 
manuprāt, pēdējos gados  mūsu pašu 
bāleliņu (un arī dažas tautu meitas) 
naudas un varas kāre ir nodarījusi  tai 
lielu ļaunumu.

Noslēgt šo rakstu es, būdams ma-
teriālists un nepavisam ne reliģiozs 
cilvēks, tomēr gribu ar frāzi – Dievs, 
palīdzi Līgatnes fabrikai, kurai tik dau-
dzas līgatniešu paaudzes veltījušas 
savus darba mūžus gandrīz 200 gadu 
ilgā laikā, izdzīvot šos krīzes laikus!

Austris Salmiņš  

H.Kolombo papīrražotāju dzimta 
saistībā ar Līgatni

Peters Štrobls (dz. 16.01.1935.) –  
Hermana Kolombo mazdēls

Helmuts Kolombo 1940.gadā

Darba svētki Līgatnē 1935.gadā. Hermans Kolombo – vidū tumšajā uzvalkā, bet pa kreisi – ministrs Bērziņš


