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RUDENĪ

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

Katru dienu pa diedziņam, dzītiņai,
Katru dienu pa klūdziņai pinumā,
Katru dienu pa saulainam brītiņam,
Un tu skaties – mūžs sakrājas tā.

/L. Brīdaka/
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Informāciju no iedzīvotāju 

reģistra sagatavoja 
Līvija Andersone

Īpašie gaviļnieki:

2014. gada 11. oktobrī notika Fāles nama 100 gadu svinības. Viesus sagaidīja Līgatnes bērnudārza pedagoģes Zane Kalni-
ņa (no kreisās), bērnudārza vadītāja Gunita Liepiņa, Inese Ramule un Dace Zariņa.

11. oktobrī, valdot vēl ļoti siltam zelta rudens 
laikam, svinējām Fāles nama jeb Līgatnes bērnu-
dārza ēkas 100. jubileju.

Par godu šim notikumam bērnudārza darbinie-
ces – gan audzinātājas, gan auklītes, gan virtu-
ves darbinieces – bija saposušās 20. gs. sākuma 
tērpos un daudzos viesus sagaidīja Fāles namā, 
kas šoreiz atvēra durvis viesiem. Sabrauca gan 

bijušie bērndārznieki, gan dažādu laiku bērnu-
dārza darbinieki, gan jūgendstila ēkas vēstures 
interesenti.

Nama vēsturi fotoizstādē ikvienam vēl būs 
iespēja iepazīt arī Līgatnes kultūras namā Lat-
vijas valsts svētku nedēļas laikā, bet, kā mums 
gāja jubilejas reizē, skatieties domes mājaslapas  
www.ligatne.lv bilžu galerijā.

Lielu paldies sakām Līgatnes pirmsskolas iz-
glītības iestādes darbinieku komandai par atsau-
cību, prieku un azartu, ar kādu šie svētki kopīgi 
tika radīti.

Inese Okonova,
Līgatnes Kultūras un  

tūrisma centra vadītāja   

No 24. oktobra sāksies kandidātu izvirzīšana balvai Līgatnes novada 
„Gada cilvēks 2014”.

Par GADA CILVĒKU var kļūt ikviens, kurš ar savu veikumu iedvesmojis, 
bagātinājis un iepriecinājis apkārtējos un kura darbs ir pelnījis visa novada 
iedzīvotāju ievērību.

Dariet to zināmu!
Kā pieteikt kandidātu?
1. solis līdz 11. novembrim rakstiet motivējošu vēstuli vai aizpildiet an-

ketu, norādot: 
• kandidāta vārdu, uzvārdu, 
• dzīvesvietas adresi (vai citus kontaktus),
• motivāciju, kāpēc šis kandidāts pelnījis titulu.

2. solis pieteikumus atstājiet anketām paredzētajā nosūtīšanas punkta 
kastē „Gada cilvēks 2014”.

Anketu saņemšanas un nosūtīšanas punkti:
Līgatnes Klientu apkalpošanas centrs, kultūras nams – 1. stāvā, Spriņģu 

iela 4, Līgatne;
Tūrisma informācijas centrs, Spriņģu iela 2, Līgatne;
Augšlīgatnes klientu apkalpošanas centrs – 1. stāvā, Nītaures iela 6,  

/„Birzes”/, Līgatnes pagasts
Augšlīgatnes Pirmsskolas izglītības iestāde Sporta iela 14, /„Zvaniņi”/, 

Līgatnes pagasts;
Līgatnes Pirmsskolas izglītības iestāde – Gaujas iela 7, Līgatne.
Anketa un nolikums pieejami arī interneta vietnē: www.ligatne.lv.
Gada cilvēka godināšana notiks 2014. gada 18. novembrī svētku koncerta 

laikā Līgatnes kultūras namā.   

11. novembrī – Lāčplēša dienā:
Plkst. 18.00 pulcēsimies pie skatu platformas Lustūža piekājē Lī-
gatnē, lai godinātu brīvības cīņu dalībniekus. Piedalās jauktais koris 

„Līgatne”, Līgatnes pūtēju orķestris, Jaunsardze un Cēsu 27. zemes-
sardzes bataljons.
Plkst. 19.30 aicinām pulcēties lāpu gājienam pie „Zvaniņu” ēkas, 
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, lai kopīgi dotos gājienā uz Paltmales 
kapsētu, kur piemiņas brīdim pie pieminekļa Pirmajā pasaules karā un 
brīvības cīņās kritušajiem tiksies jauktais koris „Līgatne”, Jaunsar-
dze un Cēsu 27. zemessardzes bataljons.

17. novembrī –  
Latvijas Republikas dibināšanas dienas priekšvakarā:
Plkst. 17.00 Augšlīgatnes „Zvaniņu” ēkas zālē notiks Ingas Karpičas 
koncerts „Sveču gaismā”, kur skanēs iemīļotas latviešu komponistu 
dziesmas, kā arī latviešu tautasdziesmas.

18. novembrī – Latvijas Republikas dibināšanas dienā:
Plkst. 18.00 gaidīsim jūs uz svētku koncertu „Te zvaigznes mirdz 
visspožākās” Līgatnes kultūras namā. Koncerta laikā godināsim Lī-
gatnes „Gada cilvēku 2014”. Koncerta izskaņā svētku uguņošana, pēc 
koncerta – balle.  

LĪGATNES NOVADA  
GADA CILVĒKS 2014 Latvijas Republikas  

svētku nedēļas pasākumi
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Komentārs

Deputāta viedoklis

Līgatnes novada domes sēde 
2014. gada 25. septembrī,  
protokols Nr. 20
Informatīvā daļa:
1. Par deputātes B. Pelses iesnieguma pievienošanu 2014. gada 28. augus-

ta sēdes protokolam/ I. Goba

Izskatītie jautājumi:
1. Par nekustamā īpašuma „Garteči”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar 

kadastra Nr. 4262 006 0020, sadalīšanu, jauna īpašuma – zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4262 008 0008, izveidošanu, nosaukuma piešķir-
šanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

2. Par zemes vienības „Blodziņi” („Vaisuļi”) – Asaru ceļš, ar kadastra apzīmē-
jumu 4262 011 0067, piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā 
uz pašvaldības vārda. 

3. Par zemes vienību, kurām izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, 
piekritību. 

4. Par Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības 
„Tīreļi”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 
4262 004 0631, atsavināšanas procesa uzsākšanu un pārdevuma līguma 
noslēgšanu. 

5. Par atļaujas izsniegšanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 115/288 do-
mājamo daļu „Vecais ceļš”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, ar kadas-
tra Nr. 4262 010 0119, Ķīnas Republikas pilsonei XUQING YU.

6. Par atļaujas izsniegšanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 173/288 do-
mājamo daļu „Vecais ceļš”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, ar kadas-
tra Nr. 4262 010 0119 BAOYIN WU.

7. Par Līgatnes novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības „Mār-
sili”, kadastra Nr. 42620040278, Līgatnē, Līgatnes novadā, zemes nomas 
tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

8. Par grozījumu Līgatnes novada domes 2014. gada 28. augusta lēmumā 
„Par atbalstu biedrības „Sporta klubs „Līgatne”” florbola 1. līgas vīriešu 
komandai”. 

9. Par finansējuma piešķiršanu Līgatnes novada domes Kultūras un tūrisma 
centram apkures sistēmas remontam. 

10. Par Līgatnes novada pašvaldības dalību projektā „Gaujas NP teritorijas kā 
starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veidošanu” 2015. gadā. 

11. Par Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes Kultūras un tūris-
ma centrs” nolikuma apstiprināšanu. 

12. Par struktūrvienības „Līgatnes novada domes Kultūras un tūrisma centrs” 
reorganizāciju. 

13. Par deleģējumu Līgatnes novada pašvaldības 100% kapitālsabiedrībai, 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Līgatnes nami”. 

14. Par Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr.14/81 „Grozījumi 2014. 
gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.14/74 „Līgatnes novada paš-
valdības pamatbudžets un speciālais budžets 2014. gadam” apstiprināša-
nu.

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

16. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Augšlīgatnes dzīvojamā mik-
rorajonā klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada domes 
Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa.

17. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Gaujasmalas dzīvojamā mikro-
rajonā klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada domes Ko-
munālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa. 

18. Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu „Skaļupēs”, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Līgatnes novada 
domes Komunālo pakalpojumu un teritoriju labiekārtošanas nodaļa. 

19. Par bankas saistību iekļaušanu Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajona cen-
tralizētās apkures tarifā. 

Līgatnes novada domes ārkārtas 
sēde 2014. gada 9. oktobrī,  
protokols Nr. 21
Izskatītie jautājumi:
1. Par nekustamā īpašuma – Līgatnes novada domes valdījumā esošo ēku 

un būvju SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” teritorijā – ierakstīšanu zemesgrā-
matā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda. 

2. Par Līgatnes novada pašvaldības projekta „Kanalizācijas tīklu rekons-
trukcija Līgatnes pilsētā” realizēšanu un finansēšanu. 

3. Par līdzfinansējuma noteikšanu florbola nodarbībām. 
Informāciju sagatavoja Līgatnes novada domes kancelejas vadītāja  

Ilze Goba  
 

Pāris dienu pirms vēlēšanām 
Latviju pāršalca rūpīgi inscenēts 
skandāls, kurā tika izziņots, ka se-
šās Latvijas pašvaldībās ir „melnās 
kases”, ka pašvaldībās nesaprot 
publiskas un privātas naudas jē-
dzienu. Skandāla priekšplānā tika 
pamests Līgatnes novads, jo šeit 
2012. gada nogalē pašvaldības 
darbiniekiem par nodokļu maksātā-
ju naudu ticis rīkots striptīza šovs. 
Saprotot, ka šie publiskie melnās 
vēlēšanu kampaņas aizvainojumi 
skar daudzus novada iedzīvotājus, 
vēlos viest nelielu skaidrību ar fak-
tiem.

Jau šobrīd pētnieciskā žurnālis-
tika, apkopojot datus, ir secinājusi, 
ka tā sauktais Samanta sex song 
bija neliela daļa no Ziemassvētku 
balles, kādas gadu desmitiem no-
tiek Līgatnes kultūras namā. Visa šī 
informācija bija un ir zināma Valsts 
kontroles revidentiem, un revīzijas 
gaitā par notikušo pasākumu tika 
sniegta visa prasītā informācija. 
Domāju, ka daudzie līgatnieši un 

viesi, kas ar savām ieejas biļetēm 
apmeklēja šo pasākumu, apstipri-
nās, ka šis bija publisks pasākums. 

Ja pikantā ziņa par striptīza 
šovu piesaistīja sabiedrības uzma-
nību, kas priekšvēlēšanu reklāmu 
pārbagātībā ir ļoti svarīgi, tad ziņa 
par pašvaldībās esošajām „melna-
jām kasēm” ir vairāk nekā šokējo-
ša. Bet Līgatnes pašvaldībā tādas 
esot pat deviņas!

Valsts kontroles revīzijā ir kon-
statētas nepilnības grāmatvedības 
kārtošanā un uzskaitē. Analizējot 
datus, redzam, ka vairāki darbi-
nieki, pildot darba pienākumus, ir 
pieļāvuši dažāda rakstura kļūdas, 
kurām ir dažādi cēloņi – nezināša-
na, apstākļu sakritība, pārslodze 
darbā un citi. Tomēr nevienā brīdī 
nerodas aizdomas, ka šeit būtu 
ļaunprātība, vai kur vēl trakāk – 
pašvaldībā būtu „melnās kases”.

Sabiedrības uztverē „melnā 
kase” ir kaut kas pavisam cits – tā 
ir skaidra nauda, kas tiek iztērēta 
aplokšņu algās vai citiem nelikumī-

giem maksājumiem. Liekot roku uz 
sirds, varu apgalvot, ka tāda „kase” 
mums nav bijusi un nebūs. Neviens 
santīms vai cents nav aizgājis ga-
rām pašvaldības budžetam.

Revīzijas ziņojumā Līgatnes 
pašvaldībai ir jāievieš 16 ieteikumi, 
kas vairumā gadījumu attiecas uz 
finanšu un grāmatvedības nodaļas 
darbu. Sākot no aprīļa, pašvaldība 
ir veikusi būtiskus ieguldījumus šīs 
jomas sakārtošanā. Šobrīd, lai ie-
viestu Valsts kontroles ieteikumus, 
esam noslēguši pakalpojuma līgu-
mu par konkrētu sistēmu un pro-
cedūru izstrādi un ieviešanu mūsu 
ikdienas darbā. Tie ir iepriekš ne-
plānoti pašvaldības izdevumi, bet 
tas nepieciešams, lai īsākā un ilgā-
kā termiņā mēs visi – gan pašval-
dības darbinieki, gan nodokļu mak-
sātāji – varam būt droši par mūsu 
kopīgi maksāto nodokļu naudu un 
tās izlietojumu.

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs Ainārs Šteins 

Turpinot iepriekšējā avīzes nu-
murā iesākto tēmu par komunālo 
pakalpojumu tarifiem, gribu infor-
mēt, ka domes sēdē 2014. gada 
25. septembrī tika apstiprināti 
precizētie siltumapgādes tarifi 
jaunajai apkures sezonai. Siltum-
apgādes pakalpojumu izmaksas 
un līdz ar to tarifi, salīdzinot ar 
iepriekšējo sezonu, nav palielinā-
jušies, Līgatnes pilsētā samazi-
nājušies, jo tuvojas nobeigumam 
un samazinās kredīta maksājumu 
apjoms par 2004. gadā ierīkoto 
gāzes apkuri.

Cita aina ir jautājumā par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem – tarifi ir pieau-
guši. Viens no būtiskiem iemes-
liem ir nepieciešamība sakārtot 
pakalpojumu uzskaites sistēmu, 
kas ir neapmierinoša. Līdz šim 
tarifu aprēķina formulā tika iz-
mantots no urbumiem izsūknētā 
un uzskaitītā ūdens apjoms: da-
lot ūdensapgādes kopējās izmak-
sas ar apjomīgo izsūknētā ūdens 
daudzumu, tarifs iznāca salīdzi-
noši mazs. Taču iedzīvotāji maksā 
tikai par savu patērēto un uzskai-
tīto ūdens daudzumu, kas ir kriet-
ni mazāks par izsūknēto, jo ceļā 
līdz patērētājiem ir ūdens zudumi. 
Tādā veidā netiek samaksāts par 
visu izsūknēto ūdens daudzumu, 
t.i., netiek nosegtas visas ūdens-
apgādes izmaksas. Par zudumiem 
līdz šim maksāja pašvaldība. Va-
rētu jau spriest, ka viss ir pareizi: 
pašvaldībai jāmaksā, ja tā nespēj 
novērst zudumus. Taču pašvaldī-
bai nav citas naudas kā vien visu 
novada iedzīvotāju nodokļos sa-
maksātā nauda, kas veido pašval-
dības budžetu. Tādējādi sanāk, ka 
par centralizētās ūdensapgādes 
lietotājiem piegādāto ūdeni mak-
sā arī tie iedzīvotāji, kuri izmanto 
savas individuālās ūdensapgādes 

ietaises (akas, urbumus u.c.), kas, 
protams, nav taisnīgi.

Sākot ar 1. oktobri, ūdensapgā-
des tarifa aprēķinos tiek izman-
tots iedzīvotāju patērētais un 
uzskaitītais (vai pēc ūdens skai-
tītājiem, vai pēc pašvaldības ap-
stiprinātām ūdens patēriņa nor-
mām uz 1 cilvēku, ja lietotājs nav 
uzstādījis skaitītāju) ūdens dau-
dzums. Tā kā šis ūdens apjoms 
ir mazāks par sākumā minēto no 
kopējiem urbumiem izsūknēto 
daudzumu, tarifs, t.i., izmaksu 
dalījums ar apjomu, iznāk lie-
lāks. Iepriekšējā gadā izsūknētais 
ūdens daudzums bija 96 000 m3; 
lietotāju patērētais daudzums 
64 000 m3, tātad zudumi 32 000 
m3. Situācija ir dramatiska – „pa-
zūd” trešā daļa no izsūknētā 
ūdens. Tā ir Komunālo pakalpo-
jumu un teritoriju labiekārtoša-
nas nodaļas atbildīgo darbinieku 
nolaidība un bezatbildība, ka ilg-
stoši tiek pieļauta šāda situācija. 
Klīst valodas, ka esot kādi veci 
ūdensvadi, par kuriem neviens 
vairs neatceras, bet atsevišķiem 
patērētājiem pa tiem pienākot 
ūdens, par ko viņi nemaksājot. 
Esot arī „nelegāli” pieslēgumi pie 
ūdensvadiem, par ko arī netiekot 
maksāts, pat piemāju dīķos ūde-
ni laižot no ūdensvada. Protams, 
visām baumām nevar ticēt, bet 
aicinu iedzīvotājus, kuriem ir zi-
nāms par nelikumīgiem ūdens pa-
tēriņiem no centralizētās ūdens-
apgādes sistēmas, informēt par 
to pašvaldību. Šāda līdzekļu iz-
šķērdēšana nedrīkst turpināties, 
nevilcinoties jāatrod risinājums. 
Pašvaldībā ir izveidota darba gru-
pa, kurai Finanšu komitejas sēdē 
16. oktobrī jāziņo par izstrādāta-
jiem priekšlikumiem ūdens zudu-
mu noskaidrošanai un novēršanai 
(vai būtiskai samazināšanai). 

Patīkami atzīmēt, ka ir mai-
nījusies domes attieksme pret 
iedzīvotāju norādījumiem uz kļū-
dām tarifu aprēķinos. Ja rodas 
pamatotas šaubas par tarifu at-
bilstību faktiskajām pakalpojumu 
izmaksām, kļūdas tiek meklētas 
un labotas. Ir konstatētas kļūdas 
administratīvo izmaksu aprēķinā, 
tās tiek noskaidrotas un precizē-
tas, sagaidāms, ka ūdensapgādes 
un kanalizācijas tarifs varētu ne-
daudz mazināties.

Iepriekš rakstīju, ka dome jau 
gada sākumā nolēma veikt Ko-
munālo pakalpojumu un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļas reorga-
nizāciju. Jāatzīst, ka šis process 
ir ieildzis. Ir zināms, ka liela daļa 
iedzīvotāju nav apmierināti ar 
minētās nodaļas darbu, ar darba 
kvalitāti, nepamatotiem līdzekļu 
tēriņiem, neadekvāto attieksmi 
pret iedzīvotājiem un viņu vaja-
dzībām. Nav arī noslēpums, ka ne 
visi domes atbildīgie darbinieki 
un tiešie darbu veicēji ar nepie-
ciešamo rūpību un atbildības 
sajūtu pilda savus pienākumus. 
Domes deputāti ir apņēmušies 
turpmāk rūpīgāk sekot minētās 
problēmas risināšanai, prasīt no 
struktūrvienību vadītājiem un 
darbiniekiem maksimāli atbildīgu 
attieksmi pret savu pienākumu 
pildīšanu, finanšu u.c. pašvaldī-
bas resursu izlietošanu. Aicinu 
iedzīvotājus par konstatētajiem 
domes darbinieku bezatbildības 
un nolaidības gadījumiem savu 
pienākumu pildīšanā vērsties ar 
iesniegumu domē. Tā ir mūsu visu 
iedzīvotāju atbildība un pienā-
kums – gādāt par kārtību savās 
mājās, savā novadā, noslaucīt 
savu durvju priekšu, lai būtu la-
bāka un patīkamāka dzīvošana. 
Deputātu pienākums ir gādāt, lai 
negatīvās parādības tiktu 
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INFORMĀCIJA
Piektdien, 2014. gada 24. oktobrī, 

Līgatnes kultūras namā un piekt-
dien, 7. novembrī, Augšlīgatnē, 
Zvaniņos, Sporta ielā 14, Līgatnes 
pagastā, notiks domes deputātu 
tikšanās ar novada iedzīvotājiem.

I daļa no plkst. 17.30–18.30.
1. Savstarpēja domu apmaiņa 

neoficiālā omulīgā gaisotnē 
pie tējas tases.

2. Jautājumu uzdošana, kritikas, 
ierosinājumu, priekšlikumu 
izteikšana par domes darbu, 
kas tiks pierakstīti un pēc tam 
iztirzāti II daļā. Pieteikšanās 
debatēs.

3. Grāmatu galds – apmaiņa ar 
savām personīgajām grāma-
tām.

II daļa plkst. 18.30.
Jautājumi, atbildes, debates.

Pēc pasākuma būs organizēts 
transports dalībnieku aizvešanai 
mājās, ja tas nepieciešams.

Ir noslēdzies Līgatnes novada domes projekts 
Nr.13-09-LL29-L413102-000007 „Līgatnes pagasta 
ambulances pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām”, kurš tika apstiprināts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros. 60% no projekta attiecināmām 
izmaksām finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds 
Lauku attīstībai. 

Projekta rezultātā Līgatnes pagasta ambulan-
ces Dārza ielā 2, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā, ir 
uzbūvēta uzbrauktuve un ieejas kāpnes, kā arī iz-
veidots vējtveris, apgaismots gājēju celiņš, lietus 
notekūdeņu sistēma un izbūvēta invalīdu stāvvieta 
vienai automašīnai. Vieglāka piekļūšana ambulancei 
ir nodrošināta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā 
arī vecāka gadagājuma cilvēkiem. Arī vecākiem ar 
bērnu ratiņiem un maziem bērniem ir vieglāk piekļūt 
ambulancei. 

Informāciju sagatavoja:
Daina Tērauda,  

projektu vadītāja 
30.09.2014 .

Līgatnes novada pašvaldības 
delegācija oktobra sākumā vieso-
jās pie sadraudzības partneriem 
Akhmetā, Gruzijā. Vizītes mērķis 
bija parakstīt nodomu protokolu 
par turpmāko padziļināto sadar-
bības līguma projektu izstrādi 
2015. gadam izglītībā, kultūrā, 
uzņēmējdarbībā un pašvaldību 
darbā, kā arī saskaņā ar Akhme-
tas municipalitātes ielūgumu kā 
goda viesiem piedalīties pilsētas 
svētkos „Bidzinaoba”.

Vizītes laikā delegācija tikās ar 
„Hadori” HES Pankisi ielejā uzņē-
mējiem, Badagoni vīna rūpnīcas 
investoru pārstāvjiem pieredzes 
apmaiņai uzņēmējdarbībā, iepazi-
nās ar bezatlikuma uzņēmējdar-
bības saimniekošanas procesu 

vietējā zemnieka marani. Projek-
ta koordinatore un izglītības un 
jaunatnes lietu speciāliste Dace 
Bērziņa vadīja semināru 30 Akh-
metas publisko skolu direktoriem 
un skolotājiem, daloties pieredzē 
par „Comenius” projektā Islandē 
apgūto – „Cooperative learning in 
a multicultural society and class”. 
Delegācijas pārstāvis, uzņēmējs, 
šefpavārs, sabiedriskās ēdinā-
šanas konsultants un restorānu 
īpašnieks, arī līgatnietis Elmārs 
Tannis sniedza meistarklases 
Telavi viesnīcu restorānu šef-
pavāriem un Akhmetas pilsētas 
svētku viesiem. DIC un „Amatnie-
ku mājas” vadītājai Dainai Klints 
bija interesantas, profesionālas 
domu apmaiņas ar Mākslu sko-

las vadītāju un amatnieku da-
rinājumu izstādes veidotājiem 
pilsētas svētkos. Pabijām arī 
Akhmetas amatnieku un Līgatnes 
novada kokamatniecības meis-
tara, „Vienkoču” parka īpašnieka 
Riharda Vidzicka kopīgi veidotajā 
Ckaroebi parkā, iepazināmies ar 
parka tālākās attīstības iecerēm.

Ar šo sadarbību Līgatnes nova-
da pašvaldība un Akhmetas mu-
nicipalitāte veicina partnervalsts 
Gruzijas politisko tuvināšanos un 
ekonomisko integrāciju Eiropas 
Savienībā. Tiek stiprinātas Eiropas 
vērtības un demokrātiskās pārval-
des principi. Paredzamais sadarbī-
bas plāns nākamajam gadam veido 
dialogu starp jauniešiem, uzņēmē-
jiem, formālās un neformālās izglī-
tības pārstāvjiem, veicinās abpu-
sēju inovatīvu ideju attīstību.

Līgatne (Latvija) –  
Akhmeta (Gruzija) 

Sadarbības līguma projektu 
koordinatore

Dace Bērziņa  

Dienas un  
interešu centrs  
„Saulespuķe”  
aicina piedalīties  
meistardarbnīcās
• Rudens kūku cepšana 

Augšlīgatnē, ceptuvē „Trīs 
kūkas”, kopā ar ceptuves 
saimnieci Noru Bērtiņu ce-
turtdien, 30. oktobrī, plkst. 
18.00; 

• Uzkodu gatavošana kopā 
ar pavāri Rasmu Šleiceri, 
Pilsoņu ielā 4, /Skolaskal-
nā/, Līgatnē, ceturtdien, 13. 
novembrī, plkst. 18.00. 

Laipni gaidīsim  
visus interesentus!

Zvanīt pa tālr. 29123825,  
Daina Klints

izskaustas. Deputātiem ir katram 
savs „maizes darbs” (algu par 
darbu domē pašvaldību deputāti 
nesaņem), un viņi nespēj izsekot 
visām ikdienas norisēm novadā, 
tādēļ aicinu rīkoties kopīgi, lai 
sasniegtu rezultātu. Piemēram, 
pēdējās nedēļās Gaujasmalā tika 
konstatēti divi Komunālo pakal-
pojumu un teritoriju labiekārto-
šanas nodaļas darbinieku nolai-
dības un bezatbildības gadījumi. 
Kādam pašvaldības dzīvokļa īr-
niekam vairāku nedēļu garumā 
vilkās plīts remonts. Darbs tika 
paveikts nekvalitatīvi, un būv-
inspektors atzina uzmūrēto plīti 
par lietošanai nederīgu. Nācās 
to nojaukt un mūrēt no jauna. 
Tika pļauta zāle ar traktoru un 
trimmeri. Lielākajā daļā terito-
rijas zāle palika nenopļauta (tā 
vispār nebija izaugusi pļaušanai 
atbilstošā garumā), vietām kaut 
ko nopļāva, bet pļāvums bija 
izplūkāts un izrobots. Uz iesnie-
gumu domes priekšsēdētājam 
par nekvalitatīvi izpildītu darbu 
saņēmu Komunālo pakalpojumu 
un teritoriju labiekārtošanas no-
daļas atbildīga darbinieka tukšu 
un patiesībai neatbilstošu „at-
rakstīšanos”. Turpināšu rīkoties, 
lai tiktu prasīta atbildība no dar-
biniekiem par nekvalitatīvu dar-
bu un lieku pašvaldības līdzekļu 
tērēšanu. Par rezultātu informē-
šu nākamajā avīzes numurā.

Kā zināms, visā Latvijā ar pre-
ses starpniecību izplatījusies 
neglaimojoša informācija par 
Valsts kontroles konstatētiem 
pārkāpumiem Līgatnes pašvaldī-
bā, par „melnajām kasēm”, kuras 
esot pat 9. Vai tiešām ir smagi 
pārkāpumi vai tikai pārpratumi, 
tas tiks noskaidrots. Te ir runa 
par seniem notikumiem, kas at-
tiecas uz iepriekšējā sasaukuma 

domes darbu. Mans personīgais 
viedoklis ir tāds, ka, būtiski sa-
kārtojot grāmatvedības darbu 
(par ko rakstīju iepriekšējā avī-
zes numurā), kompetentas un 
godprātīgi strādājošas galvenās 
grāmatvedes vadībā līdzīgas ne-
būšanas turpmākajā Finanšu un 
grāmatvedības nodaļas darbā ir 
novērstas un nav iespējamas.

24. oktobrī Līgatnē un 7. no-
vembrī Augšlīgatnē plānotas 
sen nenotikušas (kopš 1. marta) 
deputātu tikšanās ar novada ie-
dzīvotājiem. Pasākumi iecerēti 
omulīgā savstarpējas sapratnes 
gaisotnē, pie karstas, smaržīgas 
tējas tases, atklātās sarunās 
apmainoties domām par paveik-
to un jo īpaši par tuvākā un tā-
lākā nākotnē paveicamo. Pirms 
oficiālās daļas sākuma būs ie-
spēja uzdot savu jautājumu, uz 
ko atbildīgie domes darbinieki 
sniegs atbildes; ja nekavējoši 
nebūs iespējams atbildēt, atbildi 
saņemsiet rakstiski 2 nedēļu lai-
kā. Ceram ne tikai uz kritiku un 
sūdzībām (kas arī ir notikumus 
pozitīvā virzienā ietekmējoši 
faktori), bet jo vairāk uz priekš-
likumiem un ierosinājumiem, ko 
un kā vajadzētu darīt, lai dzīve 
kļūtu labāka. Pasākumos dar-
bosies „grāmatu galds” – būs 
iespēja atnest savas izlasītās 
grāmatas, kurām mājās vairs īsti 
nav vietas, un vietā saņemt citu 
iedzīvotāju atnestās grāmatas.

Ceru uz atsaucību un personīgi 
aicinu visus novada iedzīvotājus 
atnākt uz tikšanos, uz sarunām 
kopīgiem risinājumu meklēju-
miem daudziem darāmiem dar-
biem, kas kopīgi paveicami visu 
novada iedzīvotāju interesēs.

Līgatnes novada domes  
deputāte Baiba Pelse 

Līgatnes pagasta ambulances pieejamības 
nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Uzbrauktuve un ieejas kāpnes.

Nodomu protokols Līgatnei – Akhmetai parakstīts.

Svarīgi vienoties  
un turpināt iesākto
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Līgatnes novada vidusskolā rit Eiropas 
Savienības Mūžizglītības programmas „Co-
menius” apakšprogrammas skolu sadarbības 
projekta „Kultūra un vide” otrais darba gads. 
Pēc trijām ārzemju darba tikšanās reizēm arī 
Līgatnei bija pienācis laiks uzņemt ciemiņus, 
un 22. septembrī mūsu novadā ieradās 35 
viesi no 6 partnerskolām Rumānijā, Turcijā, 
Vācijā, Spānijā, Francijā un Grieķijā. Visilgā-
ko ceļu bija mērojuši rumāņi, kas ieradās ar 
savu miniautobusu, savukārt pārējos viesus 
sagaidījām lidostā. Lielākās temperatūras 
atšķirības izjuta mūsu grieķu draugi, ielidojot 
no +35 grādiem Latvijas rudenī, kas viņiem 
šķita jau īsta ziema. Lai labāk iepazītu val-
sti, tradīcijas un kultūru, katrā viesošanās 
reizē skolēni dzīvo viesģimenēs, tāpēc man 
ir liels prieks par 15 atsaucīgajām līgatniešu 
ģimenēm, kuras piekrita uz piecām dienām 
uzņemt, izmitināt, paēdināt un iepazīstināt 
ar sadzīvi skolēnu (un dažas ģimenes pat di-
vus skolēnus), kas nerunā latviski (un varbūt 
slikti runā angliski), bet pēc šīm dienām izda-
rīs secinājumus par visu Latviju.

Centāmies laiku saplānot tā, lai varētu 
iepazīstināt ciemiņus ar daudziem mūsu kul-

tūras un vides objektiem un tradīcijām. Viesi 
iepazina skolas ēkas Līgatnē un Augšlīgatnē, 
nobaudīja skolas pusdienas, vizinājās ar prā-
mi, izstaigāja Līgatnes dabas takas un vides 
inspektores Andas Andrušaites vadībā iepa-
zina GNP un izglītojošās vides spēles. 

Koncertā Līgatnes kultūras namā piedalī-
jās gan līgatnieši, gan katras partnerskolas 
pārstāvji, un ikviens priekšnesums tika uz-
ņemts ar sajūsmu, īpaši grieķu tautas dejas. 
Vienu dienu veltījām Rīgai – Eiropas kultūras 
galvaspilsētai. Angliski runājoši gidi viesus 
iepazīstināja ar Vecrīgu, baudījām latviešu 
ēdienus atpūtas centrā „Lido”, bet vakarā 
apskatījām Balto kāpu Saulkrastos, kur ne-
jauši satikām Ādažu vidusskolas „Comeni-
us” projekta dalībniekus. Ceturtdiena sākās 
ar papīrizgatavošanas darbnīcu skolēniem 
Amatu centra meistares Diānas Gustavas 
vadībā. 

Skolēnu darbi izdevās apbrīnojami kvalita-
tīvi un interesanti, tie aizceļoja līdzi jaunie-
šiem uz mājām. Bet, kamēr skolēni darbojās 
praktiski, skolas direktore viesskolotājus ie-

pazīstināja ar izglītības sistēmu Latvijā. Die-
na turpinājās Cēsīs, kur, izrādot cieņu mūsu 
viesiem, apmeklējām turku kapus un uzzi-
nājām par 19. gadsimta sākuma notikumiem. 
Savukārt viduslaikus iepazinām Cēsu pilī. Un 
tad vēl viena praktiska darbošanās – pīrāgu 
cepšana pie Ainas Tarasovas „Krūmiņos”, un 
klāt jau atvadu ballīte ar sertifikātiem, ar lat-
viešu, grieķu, spāņu tautas dejām, ar atvadu 
asarām! Visiem kopā atlika vien secināt, ka 
laiks paskrējis ļoti ātri. Piektdienas rītā sko-
lotāji sēdās pie „apaļā galda” viesu namā 

„Lāču miga”, lai izvērtētu paveikto un plānotu 
nākamos pasākumus. Saņēmām ļoti daudz 
komplimentu par interesantajām aktivitātēm, 
par viesmīlību un atsaucību, par skaisto un 
sakopto apkārtni un skolu.

Tad, kad ciemiņi jau bija atgriezušies mājās, 
viesģimenēm tika lūgts izvērtēt pasākumu un 
atbildēt uz jautājumiem par to, kas izdevās un 
kas nākamreiz būtu jādara savādāk. Visi at-
zina, ka pasākums ir izdevies ļoti interesants 
un nākamreiz vairs nebūs bail uzņemt vies-
skolēnus savās mājās. Žēl tikai, ka dienas bija 
saplānotas tik ļoti strikti, ka atlika maz laika 
vienkārši parunāties ar ciemiņiem. 

Paldies visiem, kas palīdzēja un atbalstīja 
projekta aktivitātes!

Viesi aizbraukuši, taču projekts turpinās! 
Un skolēni jau gatavo nākamos mājas darbus 
par dabu, vidi un kultūru.

Aija Ziediņa,  
„Comenius” projekta koordinatore   

Šī vasara Līgatnes Tūrisma informācijas 
centrā pagāja rosīgā garā, jo tūristi mūsu 
slieksni „pārkāpa” 7351 reizi, t.i., vidēji 81 
cilvēks dienā. Neraugoties uz šo mēnešu eks-
tremālajiem laika apstākļiem – lietus perio-
diem un karstuma viļņiem –, kad domājām, ka 

„šodien būs klusā diena”, ceļotgribētājus tas 
netraucēja vaicāt pēc padoma un suvenīriem. 
Salīdzinot ar iepriekšējo vasaru, šogad ievē-
rojami pieaudzis individuālo ceļotāju skaits. 
Visvairāk tūristu bijis no Vācijas, Igaunijas, 
Lietuvas un Francijas. Savukārt organizētās 
grupas pie mums viesojās mazāk. Daudzus ap-
bēdināja fakts, ka nevar redzēt papīrfabriku no 

„iekšpuses”. Iepriecinoši, ka šajā vasarā biežāk 
meklēja naktsmājas, tas nozīmē, ka ceļotāji 
mūsu novadā uzturējās ilgāk nekā vienu dienu. 
Pasaku mājā durvis vēra jauna nakšņošanas 
vieta, kur jau pabijuši ciemiņi no Francijas, Ja-
pānas, Nīderlandes, Vācijas, Kazahstānas un 
mūsu kaimiņvalstīm. Tāpat jaunums bija ve-
lonoma, kuras pakalpojumus varēja izmantot 
nedēļas nogalēs pie Lustūža. Sevišķi patīkami, 
ka pēc pastaigas pa pilsētu daudzi ienāca tū-
risma centrā, lai pateiktos par sakārtoto vidi 
un salīdzinātu Līgatni ar, piemēram, Francijas 
mazpilsētu. 

Lielākais notikums vasaras laikā bija „Alu 
gājējs 2014”, kurš notika 13. jūlijā. Šā gada 
orientēšanās spēlē ar moto „Smilšu krāsu 
spēles”  piedalījās 19 komandas (no tām – 3 
mūsu novada) un 87 dalībnieki. Divu stundu 
laikā bija uzdevums atrast 15 kontrolpunktus 
un veikt dažādus uzdevumus: gan izzinošus 
un jautrus, gan praktiskus un atjautīgus. Savu 
artavu spēles veidošanā deva daudzi novada 
uzņēmēji. Stimuls censties bija ne tikai tradi-
cionālās pirmās trīs vietas, bet arī uzņēmēju 
specbalvas. Tādējādi kaut ko atmiņai no Lī-
gatnes ieguva vai visi dalībnieki. Un, protams, 
gardo alu pagrabu labumu zupu...

Septembrī gatavojāmies uzņemt gada lie-
lāko apmeklētāju „vilni”. Individuālo ceļotāju 
bija gandrīz uz pusi vairāk nekā pagājušajā 
gadā. Cerēsim, ka oktobrī vēl sagaidīsim sau-
lainas „pastaigu” dienas...

Būsim atsaucīgi un parādīsim ceļu vaicātā-
jiem, varbūt palīdzēsim kādā praktiskā jautā-
jumā  vai vienkārši pacienāsim ar ābolu, jo tieši 
tādas lietas cilvēki atceras vislabāk!

Ramona Vasiļjeva,  
Līgatnes TIC konsultante  

Pavisam nesen, šī mācību gada 
sākumā, septembrī, Līgatnes nova-
da Dienas un interešu centrā sākusi 
darboties RADOŠĀ SKOLA, kuras 
mērķis ir mācīt tautas tradīcijas 
un tradicionālos amatus, attīstīt 
bērnu radošās spējas, fantāziju un 
prasmes darboties. Visbrīnišķīgā-
kais skoliņā ir tas, ka bērni šurp nāk 
kopā ar saviem vecākiem un darbo-
jas kopā – apgūst jaunas zināšanas 
no skolotājiem, gan vecāki, gan bēr-
ni stāsta par savu pieredzi, dalās 
savās emocijās.

FOLKLORAS nodarbībās ar mūsu 
tautas tradīcijām un kultūras vēr-
tībām iepazīstina, stāsta pasakas, 
dzied, māca saklausīt skaņas un 
ritmus, danco un iet rotaļās kopā 
ar bērniem skolotāja Aiga Auziņa. 
Mārtiņdienā dienas centra folkloras 
nodarbību dalībnieki dosies ciemos 

uz bērnudārzu, lai kopīgi svinētu 
mūsu tradicionālos svētkus. 

AUŠANAS nodarbībās vecāki 
kopā ar bērniem mācās pīt un aust 

skolotājas Daces Lielmanes uzrau-
dzībā. Uzcītīgākie jau apguvuši au-
šanas pamatprincipus un drīzumā 
audīs ar stellēm.

Puiši un arī meitenes, kam patīk 
zāģēt, ēvelēt, skrūvēt u.tml., čakli 
piedalās KOKAPSTRĀDES nodarbī-
bās pie skolotāja Jura Bērziņa. Šeit ir 
iespēja iepazīt dažādu koku šķiedras, 
pagatavot ekoloģisku mājsaimniecī-
bas priekšmetu vai rotaļlietu.

PAPĪRA PLASTIKAS nodarbībās 
kopā ar skolotāju Diānu Gustavu, 
nu jau profesionālu papīra lieša-
nas meistari, var apgūt Līgatnes 
papīrfabrikas papīra ražošanas 
pirmsākumu tehnoloģijas un papī-
ra pārstrādes tehnoloģijas, radot 

jaunus un oriģinālus priekšmetus. 
Šo nodarbību īpaši iemīļojuši paši 
mazākie skolas dalībnieki (no 3 līdz 
7 gadiem) kopā ar savām mammām 
un tētiem. 

Lai veicinātu bērnu radošumu, 
skolotāja Ārija Bērze ZĪMĒŠANAS 
UN GLEZNOŠANAS nodarbībās at-
raisa bērnu fantāziju, ļaujot attēlot 
savas emocijas uz papīra ar košām 
krāsām.

Ikviens interesents aicināts pievie-
noties RADOŠĀS SKOLAS dalībnieku 
pulciņam!

Tālrunis informācijai 29123825 (DC 
vadītāja Daina Klints)

Daina Klints, 
Dienas un interešu  

centra vadītāja

Vasarā gāja  
„karsti”...

„Comenius” projekta 
darba tikšanās Līgatnē

Aktivitātes Līgatnes dabas takās vides inspektores Andas Andrušaites vadībā.

Folkloras nodarbība ar akordeonu, skolotāja Aiga Auziņa. 
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Svētdien, 21. septembrī, Lat-
vijas Universitātes atpūtas kom-
pleksā „Ratnieki” norisinājās 
Latvijas čempionāts golfa kroke-
tā, kas arīdzan bija astotais no-
slēdzošais posms Latvijas kausa 
izcīņā. Par Latvijas čempionu 
kļuva Normunds Zelčāns (Ogres 
kroketa klubs), otrajā vietā at-
stājot Jāni Šteinu (kroketa klubs 

„SIG-LIG”). Trešo vietu un Labā-
kās dāmas titulu ieguva Irma 
Grosberga (kroketa klubs „SIG-
LIG”). Gandarījuma kausa ieguva 
Viktors Harlinskis (kroketa klubs 

„SIG-LIG”). 
Finālā tikās abi sezonas kop-

vērtējuma tabulas līderi, par Lat-
vijas kausa 2014 izcī-
ņas uzvarētāju kļuva 
Normunds Zelčāns.

Līdz ar to regulārā 
golfa kroketa sezona 
Latvijā ir beigusies. 
Vēl šogad, oktobra 
sākumā, Jānis Šteins 
un Viktors Harlins-
kis no kroketa kluba 

„SIG-LIG” pārstāvēs 
Latviju Pasaules 
senioru čempionātā 
golfa kroketā, kas 
norisināsies Kairā 
(Ēģipte).

Informāciju  
sagatavoja Sarmīte 

Usāne, tālr. 26407514,  
e-pasts:  

sigligkrokets@gmail.com  

IZGLĪTĪBA

Latvijas kauss 2014
8. posma rezultāts

Vieta Vārds, uzvārds Vērtējumā

1. Normunds Zelčāns 56

2. Jānis Šteins 54

3. Roberts Stafeckis 34

4. Andris Usāns 32

5. Viktors Harlinskis 18

6. Valters Briksis 16

Kā jau katru rudeni, Līgatnes vokālais ansamblis „Mantojums” aicina ciemos savus draugus – vokālos ansam-
bļus no tuvākas un tālākas apkaimes. 

25. oktobrī uz koncertu „No Miķeļiem uz Mārtiņiem” mūsu dāmas gaida ciemos ansambļus no Aizkraukles, 
Valmieras, Priekuļiem un Auciema. Koncerts notiks Līgatnes kultūras namā plkst. 16.00. Ieeja brīva. 

Ielūdz ansamblis „Mantojums” un Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs.
Inese Okonova,

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra vadītāja   

 Tūdaliņ, tagadiņ 

„Tūdaliņ, tagadiņ – visa ģimene kopā!” Tāds moto šoreiz tika izvēlēts Līgat-
nes Mūzikas un mākslas skolas pasākumam, kas norisinājās 20. septembrī.

Bija brīnišķīgs sestdienas rīts, saulīte ripoja pa zemes virsu un sildīja tik 
ļoti, ka iekštelpās bija grūti nosēdēt. Mūsu pasākums bija ieplānots telpās 
skolas abās ēkās, bet, kā jau mākslinieki, esam elastīgi un gandrīz visu pār-
cēlām ārā – uz pagalmiem. Molberti, bungu komplekts un elektriskā ģitāra 
ar visu pastiprinātāju atrada vietu pie mākslinieku mājas, bet Break&house 
dejas varēja notikt bērnudārza ēkas priekšpusē. Vienīgi strādāt ar mālu un 
apgūt klasisko mūzikas instrumentu spēli tomēr labāk bija klasēs. 

Lai tuvējo māju jauniešos rosinātu interesi nākt un paskatīties, kas šeit 
notiek, bundzinieks Alex un ģitārists Liedars turpat uz ielas pie skolas sāka 
brīvā stilā improvizēt, un pēc brīža bija skaidrs, ka viņu muzicēšana ir dzir-
dama gan līdz Pleskavas šosejai, gan dzelzceļa stacijai, tātad arī tuvējās 
daudzdzīvokļu un privātmājās. Pamazām sapulcējās arī tie, kas vēlējās dar-
boties – bērni un pusaudži ar un bez vecākiem. Šoreiz viņi varēja izmēģināt 
pilnīgi visu – pie skolotājiem Ingūnas un Jura no māla izveidot un uzzīmēt 
savu sapņu kurpi, paņemt rokās elektrisko ģitāru vai apsēsties pie bungām 
un dzirdēt, ko īsā mirklī pats var iemācīties uz šiem instrumentiem izdarīt, pie 
Eduarda pamēģināt iemācīties kaut visvienkāršākās house deju kustības, pie 
skolotājām Vinetas, Ingrīdas un Laumas iepazīties ar akordeona, vijoles un 
čella spēlēšanas noslēpumiem. Sanākušie pasākuma apmeklētāji tik aizrautī-
gi mēģināja visu pēc kārtas, ka, lai tiktu pie bungu un ģitāras spēlēšanas, bija 
jāgaida diezgan garā rindā. Arī zīmēšanas un veidošanas skolotāji priecājās 
par bērnu un viņu mammu radošo izdomu, veidojot vai zīmējot izsapņoto kur-
pi. Savukārt vijoles, čella un akordeona spēles skolotāji ikvienam, kas vēlējās, 
iemācīja nospēlēt uz instrumenta pavadījumu latviešu tautas rotaļai „Tūdaliņ, 
tagadiņ”.

Kad visi pasākuma apmeklētāji bija izmēģinājuši visu, ko vēlējās, uz kopīgu 
latvisku dancošanu aicināja deju skolotājs Andis. Šo jauko sestdienas pēc-
pusdienu noslēdzām ar latviešu tautas rotaļas „Tūdaliņ, tagadiņ” dejošanu, 
pavadījumu spēlēja jaunizveidotā instrumentālā kapela, kuras sastāvā bija 
gan skolotāji, gan bērni un mammas, kuras tikai pirms neilga brīža bija apgu-
vušas sava tābrīža instrumenta spēli.

Domāju, ka visi, kas bija atnākuši šajā sestdienā pie mums ciemos, mājās 
aizgāja priecīgā noskaņojumā un kaut ko jaunu iemācījušies.

Irita Merga,
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktore  

Vecāki darbojas kopā ar bērniem, skolotāja Aiga Auziņa.Papīra plastikas nodarbības, skolotāja Diāna Gustava. 

Dienas un interešu centrā
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Pasākuma laikā tika izveidota jauna kapela. 

Noslēdzies Latvijas  
čempionāts 2014 golfa kroketā
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Latvijas čempionāta 2014 golfa kroketā uzvarētāji. 

25. oktobrī aicinām uz skanīgu pēcpusdienu ansambļu  
koncertā „No Miķeļiem līdz Mārtiņiem”
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Mana mīļā Līgatne
(3. turpinājums. Sākums LNZ, jūnijs, Nr.6;  
augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8)

Līgatnes vidusskolas pūtēju orķestris, no kreisās 1. rin-
dā Andrejs Gecs, Auseklis Kronītis, Guntis Balodis, Vilnis 
Strazds, 2. rindā Jānis Sietpinis, Tālis Gecs, Voldemārs Ro-
zentāls. 

Līgatnes pūtēju orķestris, 30. gadi. 

Andrejs Cīrulis

SKOLA (3)
Skolas laiks ir viena brīnišķīga pa-

darīšana kaut vai tāpēc vien, ka tas 
ir mūsu bērnības un jaunības laiks – 
zāle bija zaļāka un debess zilāka.

Ikviena skolas laiku nodarbe ir ro-
mantisma apvīta un tādā vai citādā 
veidā ietiecas mūsu ieradumos, zinā-
šanās, pieredzē un likteņos.

Viens no Līgatnes simboliem ir 
mūžīgais pūtēju orķestris, kas, kā 
šķiet, tur bijis vienmēr. Skolas gados 
bieži dzirdējām vecāku cilvēku sērī-
gās atmiņas, ka pirms kara sestdie-
nas vakaros uz koka platformas Lus-
tūža virsotnē esot spēlējusi pūtēju 
kapela un – ah! – cik tas tad esot 
bijis jauki! 

„Padomju Jaunatnē” 1958. gada 
27. jūnijā kāds A. Bruzgulis, ko ne-
kad neesmu atpazinis, bija publicē-
jis informāciju „Tie, kam balsis vis-
skaļākās”. Tur rakstīts: – Uzstājas 
Līgatnes vidusskolas pūtēju orķes-
tris, – paziņo programmas pieteicējs 
diriģents Pēteris Aide. Lūk, mazie 
sāk spēlēt un izpilda J. Kovaļa „Pir-
mos soļus”. Skan ne sliktāk kā liela-
jiem! Pēc uzstāšanās uzzinām, ka šis 
orķestris nodibināts tikai pirms gada. 
Tātad strādājuši līgatnieši krietni, un 
panākumi ir iepriecinoši.”

Arī es nokļuvu pūtēju orķestra 
gūstā jau kopš 5. klases. Tik precīzi 
to atceros tāpēc, ka 1958. gadā, kad 
vēl bijām vecajā skolā, Līgatnes pa-
pīrfabrikai tika svinēta ļoti liela jubi-
leja, un iepretim klubam tika izvei-
doti jaunmodīgi apstādījumi un kāds 
īpašs, tajos laikos reti sastopams 
greznums – strūklaka, kā arī jaunā 
estrāde. Mēs, puikiņas, šausmīgi 
satraukušies spēlējām pie šīs strūk-
lakas un estrādes, un tad es vienīgo 
reizi pa lielu gabalu redzēju leģendā-
ro direktoru Leonardu Volginu. Starp 
citu, visiem orķestra dalībniekiem 
piešķīra fabrikas administrācijas 
goda rakstu ar L. Volgina parakstu. 
Drīz vien pēc šīs jubilejas spēlējām 
viņa bērēs.

Nupat, sarunājoties ar Andreju 
Gecu, atcerējos vēl kādu mūsu lielo 
notikumu – Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkus 1960. gadā, 
kad pirmo reizi Rīgā pulcējās 8539 
dziedātāji no 178 skolām un 1200 

dejotāji. Vēstures rakstītāji allaž 
aizmirst pieminēt pūtēju orķestrus 
un to kopskaitu. Bet mēs tur bijām 
lielos daudzumos. Mūsu diriģents 
bija vecmeistars Jānis Palkavnieks, 
kas mūs tur dresēja, mocīja un spī-
dzināja no agra rīta līdz vēlam vaka-
ram. Naktsmājas mums bija Rīgas 2. 
vidusskolas sporta zālē, kur gulējām 
uz grīdas. Zēnus viņš biedēja, mē-
ģinājumu laikā staigādams riņķī pa 
milzīgā orķestra iekšieni un klausī-
damies – vai tik spēlē pietiekoši tīri. 
Un tad tā lielās soļošanas un citas fi-
gurālās ņemšanās – nu, gatavais ār-
prāts. Apsolītā aizskriešana ciemos 
pie tantes tā arī palika nerealizēta.

Mans lielais draugs Andrejs Gecs 
orķestrī spēlēja pirmo altu, bet 
es – otro. Alts ir tāds vidēja lielu-
ma pūšamais instruments, par kuru 
Blaumaņa „Skroderdienu” Ābrams 
teiktu: – Ne par lielu, ne par mazu… 

Lai spēlētu altu, nekāda dižā gud-
rība vai izcilība nav nepieciešama. 
Lai saprastu, kāda loma ir altam, 
ir jāiegaumē divas formulas. Val-
sim: – „Um-pa-pā, um-pa-pā!”, bet 
maršam: – „Um-pa, um-pa, um-pa!”. 
Tātad, veidojot valša ritmu, varenie 
un resnie basi vienlaikus ar bungām 
nopietni dveš: „Um”, „Um”, „Um”, 
bet alti vieglprātīgi atsaucas: „Pa-
pā, pa-pā, pa-pā!”. Tie pārējie ins-

trumenti, kuru lietošanā vajadzīga 
daudz lielāka meistarība, muzikālā 
izpratne un pirkstu veiklība, veido 
melodiju un visādus skanošos kru-
zuļus un treļļus, kas priekšnesumu 
dara baudāmu un jauku.

Kā deju zālē sāk skanēt: „Um-
pa-pā, um-pa-pā!”, puiši mulsdami 
pārvar kautrīgumu un dodas pie mei-
tenēm, kas sasēdušās krēslos gar 
zāles malām un, sirsniņām satrauku-
mā pukstot, gaida – atnāks kāds vai 
ne. Pēc mirkļa jau visa zāle vienā lie-
lā priekpilnā riņķojošu dejotāju varā. 

Un cik bezgala skaists bija ma-
ģiskais sauciens: „Uzlūdz dāmas!” 
Oooo – tas tiešām bija brīnišķīgi!

Vēl tajā pašā 1958. vai 1959. gadā, 
kad diriģents Pēteris Aide mūsu 
orķestri bija izveidojis gandrīz vai 
tikpat lielu, kāds tagad ir Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris, 
mūs filmēja Rīgas kinostudija kino-
hronikas vajadzībām. Operators pēc 
savas iniciatīvas izveidoja kadru, 

kurā es esmu priekšplānā pa visu 
lielo ekrānu ar balto kreklu, pionie-
ru kaklautu un savu altu. Gandrīz kā 
galvenais varonis.

Visi orķestra puikas bija neiedo-
mājami pārskaitušies – šitas lauķis 
no Ķempjiem, orķestrī lāga nav de-
gunu apsildījis, spēlē nožēlojamo 
otro altu, bet, lūk, pa visu ekrānu. Un 
viņiem, īstajiem mūziķiem, kamera 
ātrumā pārbrauc pāri. Ārprāts, kāda 
netaisnība! Bet pat diriģents situāci-
ju nevarēja saglābt – kinostudija tālu 
Rīgā, Šmerlī. Un tā nu man nācās vis-
pirms iepazīties nevis ar slavas spo-
žumu, bet gan ar slavas postu.

Orķestra mēģinājumi notika kluba 
otrajā stāvā, bērnu sektorā. Tagad 
tur ir novada domes telpa, kur strādā 
sekretāre Anita Jaunzeme (bij. Beķe-
re). Bērnu sektoru vadīja leģendārā 
Ženijas tante – tā biedreni Rikmani 
sauca ne tikai bērni, bet arī visi Lī-
gatnes pieaugušie cilvēki. Skabūzītī 
pie bērnu sektora durvīm apmēram 
pusotru kvadrātmetru lielā telpā 
īpaši izveidotos plauktos glabājās 

mūsu instrumenti un biezās nošu 
grāmatas, ko diriģenti izsniedza tikai 
pirms spēlēšanas un pēc spēlēšanas 
atkal rūpīgi savāca. 

Uz mēģinājumiem bija jānāk kādu 
stundu iepriekš, lai samācītos savu 
partiju. Instrumentus uz mājām ņemt 
varēja tikai ļoti retos gadījumos – ti-
kai tad, kad tie bija nosūbējuši un ar 
zobu pastu vajadzēja uzpucēt. Mir-
dzēšana bija ļoti obligāta prasība. 
Tā skaņu kakofonija, raugoties no 
garāmgājēju viedokļa, bija drausmīgi 
skaļa, bet mums pašiem tā tīri labi 
gāja pie sirds. 

Tur arī atgadījās visādi jocīgumi. 
Piemēram, ja divi puikas tenkoja, tad, 
lai otrais sadzirdētu, bija jābļauj ausī 
pilnā skaļumā. Ja viņi nepamanīja 
diriģenta ienākšanu, pēkšņajā klu-
sumā tika izbļautas slepenas frāzes, 
kuru nonākšana publiskajā telpā ra-
dīja dažas labas nepatikšanas. 

Tajos laikos bija mode, ka labu lai-
ku pirms pavasara atnākšanas milzī-
gās māla vāzēs uz pjedestāliem lika 
bērzu žagaru klēpjus, kas siltumā 

uzplauka dzīvespriecīgā zaļumā pat 
tad, ja ārā vēl bija krietni mīnusi. Tas 
bija sajūsminošs skaistuma objekts. 
Tāds pjedestāls ar spaiņa lieluma 
vāzi bija arī bērnu sektorā. Vienam 
puikam nepaveicās – viņš ar to savu 
instrumentu tik enerģiski grozījās 
minētās vāzes tuvumā, ka izplauku-
šie zari uzgāzās viņam virsū, ap gal-
vu izveidojot tādu kā dzīvespriecīgu 
zaļu nimbu. Bet trakākais bija tas, ka 
smirdošais puķūdens guldzēdams 
tecēja viņam aiz apkakles. Bet puika 
neuzdrošinājās ne pakustēties – kas 
samaksās par dārgo vāzi, ja tā nokri-
tīs un saplīsīs? Pēc vāzes atstutēša-
nas vietā un zaļo zaru sakārtošanas 
radās grūti atrisināms jautājums – 
kā pa salu lai tiek mājās. Labi, ka 
kluba drāmas ansambļa garderobē 
bija milzīga drēbju izvēle. Tur kaut 
ko varēja aizņemties.

Turpinājums sekos. 
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Līgatnes pūtēju orķestris, 30. gadi.

Fabrikas administrācijas 
goda raksts ar L. Volgina 
parakstu, 1958. gads 
12. jūlijs.
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Līgatnieši 11. oktobrī nosvinēja 
Fāles nama jeb Līgatnes bērnu-
dārza ēkas 100. jubileju. „Patiesī-
bā mēs, līgatnieši, esam izlutināti 
no skaistuma, ko mums dāvājusi 
daba un radījis cilvēks,” saka 
pirmsskolas izglītības iestādes 
skolotāja Zane Kalniņa, piebilstot, 
ka ir patiess iemesls lepoties arī 
ar brīnišķīgo Šveices stila namu, 
kurā pagājušas daudzu jo daudzu 
līgatniešu bērnu dienas.

Latvietis Līgatnei 
uzzīmē vācisku 
namu 

Ideja par skaistu akcentu Men-
cendorfu dzimtas valdījumam Lī-
gatnē dzimusi ap 1911. gadu, kad 
apritēja 35 gadi, kopš dzimta ieguva 
akciju sabiedrības „Rīgas Rakstām-
papīru fabriku kompānija” kon-
trolpaketi.  Namam vajadzēja būt 
gatavam līdz 1916. gadam, bet celt-
niecības darbus pasteidzināja Pirmā 
pasaules kara priekšnojautas.  

Pildrežģa „vācisko” māju projek-
tēja un cēla arhitekts un tolaik gal-
venais Līgatnes būvuzņēmējs Pēte-
ris Meņģelis. Ēka, kurai vajadzēja 
kalpot kā akciju sabiedrības vadī-
tāju viesu namam, tika izgatavota 
Vācijā un pēc tam atvesta un salikta 
Latvijā. Pa ceļam bija noklīdušas 
vairākas būvdetaļas, bet tās no jau-
na izgatavoja latviešu amatnieki.  

Pats nosaukums „Fāles nams” 
tautā iegājies tāpēc, ka mājā ilgus 
gadus, līdz pat aizbraukšanai uz Vā-
ciju 1939. gada nogalē, dzīvoja pa-
pīrfabrikas direktors Vilhelms Fāle. 
Viņa laikā pie mājas tika iekopts 
savdabīgas parks, kurā auguši čet-
ri papirusa bērzi, smaržīgās egles, 
baltegles, dzīvības koki un gobas, 
kas, kā visiem šķitis, augušas ar 
saknēm uz augšu. „Es ceru, ka atkal 
pienāks laiks, kad parks atgūs laika 
gaitā zaudēto koku daudzveidību,” 

teic bērnudārza vadītāja Gunita 
Liepiņa. Tāpat viņa kādu dienu cer 
ieraudzīt, ka pie nama durvīm at-
griezīsies lauvu skulptūras. 

Bērnudārzs kopš 
1940. gada

„Mēs pamazām gatavojamies Lī-
gatnes bērnudārza 75. gadadienas 
svinībām, stāsta Zane Kalniņa. Viņa 
atgādina, ka par Līgatni mēdzot 
teikt, ka šis strādnieku ciemats ir 
sociālisma paraugs, ko veidojuši ka-

pitālisti, skaidrojot, kāpēc jau 1940. 
gada septembrī, kad Latvijā tika 
iedibināta padomju kārtība, šeit, 
Fāles namā, ticis ierīkots papīr-
fabrikas bērnudārzs. Te bijusi arī tā 
sauktā silīte, kurā atradušies bērni 
no divu mēnešu vecuma. Mātes ik 
pa laikam no fabrikas skrējušas sa-
vus mazuļus pabarot un tad atkal 
steigušās atpakaļ uz darbu. 

Nams ne tolaik, ne tagad nav 
piedzīvojis būtiskas pārbūves, un 
bērni ceļo pa kāpnēm augšup un 
lejup no rotaļu telpām uz ēdamzāli 
un guļamistabām. „Tas patiesībā ir 

ļoti labi, jo kāpšana pa kāpnēm bēr-
niem attīsta muskulatūru un rosina 
abu smadzeņu pusložu darbību, bet 
tas savukārt – lasītprasmes apgu-
vi,” stāsta G. Liepiņa, turpinot, ka 
tik jauka dzīve, kā to aprakstīja 
padomju avīzes, šeit, bērnudārzā, 
pirmsākumos nebija, jo patiesībā 
nebija vajadzīgās tīrības, pietrūka 
gultiņu un ne katram uzreiz varēja 
iedot obligātos „ķitelīti un mājas 
čībiņas”. Arī pirmā bērnudārza va-
dītāja ar pedagoģisko izglītību Olga 
Veiskate šeit sāka strādāt tikai 
1951. gadā.

Līgatnes bērnudārza ēka, kā 
stāsta vietējie iedzīvotāji, iemūži-

nāta vairākās dokumentālās filmās. 
Interesanti brīži bērnudārzniekiem 
bija, kad 1979. gada ziemā pie Fāles 
nama tika filmētas seriāla „Ilgais 
ceļš kāpās” epizodes, kurās galve-
nie varoņi ir aizbraukuši uz Vāciju. 
Beidzot filmēšanu, kinorežisors 
Aloizs Brenčs novēlējis māju sa-
glabāt nākamajām paaudzēm tādu, 
kādu viņš te to atradis. 

Nams izskatās labi, 
bet remontu tomēr 
vajadzētu 

„Nams, raugoties no āra un arī 
iekšpusē, izskatās ļoti labi, bet pa-
tiesībā prasās gan pēc pamatu, gan 
jumta nesošo konstrukciju remonta. 
Tam nepieciešami lieli līdzekļi, bet 
līdz šim mums ar projektu naudas 
piesaistīšanu nav veicies,” atzīst G. 
Liepiņa. 

„Reiz 90. gadu sākumā, kad arī 
līdz mums nonāca baumas par 
iespējamo bērnudārza ēkas nama 
privatizāciju, tika stāstīts, ka tā 

„nav ļoti droša, bet atsevišķas 
telpas ir pat uz avārijas robežas”. 
Taču pagaisa runas gan par ie-
spējamo privatizāciju, gan mājas 

„nedrošību”. Tāpēc dzīvojam tā-
lāk un domājam par rītdienu. Un 
tas ir iespējams, pateicoties gan 
pašaizliedzīgajiem bērnudārza 
darbiniekiem, gan pašvaldības 
atbalstam.”

Par vienu no Fāles nama bēr-
nudārza priekšrocībām gan  
G. Liepiņa, gan skolotāja Z. Kalni-
ņa sauc uzticēšanos šai pirmssko-
las izglītības iestādei, tātad šeit 
valdošajam garam un tradīcijām. 
Kad svinēta nama 100. jubileja, 
te bija atnākuši daudzi aizgāju-
šo gadu bērnudārza audzēkņi. Arī 
kāda vecvecmāmiņa, kura maz-
mazdēlu tagad ved uz Līgatnes 
bērnudārzu. Taču te savulaik nā-
kuši gan slavenais operdziedonis 
Egils Siliņš, gan tagadējais Līgat-
nes novada domes priekšsēdētājs 
Ainārs Šteins.

Ar mājas garu  
sadzīvojam 

Bērnudārza darbiniecēm ir at-
bilde arī uz jautājumu, vai, strādā-
jot ēkā ar tādu vēsturi, nav iznā-
cis sastapt arī pašas mājas garu, 
viņas stāsta, ka tad, kad Fāles 
nams ir pilns ar bērnu balsīm, šeit 
atrasties ir ļoti jauki. Taču, kad 
nams paliek kluss un ir jāslēdz 
laukā gaisma, agrākā omulība it 
kā pagaist. Reizēm esot dzirdami 
it kā soļi, reizēm ne no šā, ne no 
tā aizveras durvis, lai gan skaidrs, 
ka caurvēja te nav. Bet neviens ne 
nopietni nobaidīts, ne kā citādi ie-
tekmēts nav. Taču nopietni tiekot 
domāts, lai arī Līgatnes apmek-
lētāji varētu ielūkoties slavenajā 
Fāles namā. Tas gan prasīs papil-
du darbu, bet droši vien atmaksā-
sies. 

Ģirts Kondrāts  

FĀLes NAMAM – 100
Visjaukāk te ir,  

kad skan bērnu balsis

Fāles nams visā savā godībā. Kopš 2012. gada nams ir 
iekļauts valsts aizsargājamo arhitektūras pieminekļu sa-
rakstā. 

Par godu Fāles nama 100. gadadienai bērnudārza audzinātājas, auklītes un virtuves darbi-
nieces – Veronika Akmene (no kreisās), Inese Ramule, Vaira Vilciņa, Ivita Neiberga, Noneta 
Baumane, Lilita Priekuna, Gunta Graudiņa, Sindija Frolova, Līksma Vizule, Gunita Liepiņa, 
Dace Zariņa un Zane Kalniņa – bija saposušās krāšņos 20. gadsimta sākuma tērpos un 
sagaidīja vairāk nekā 800 viesu – gan bijušos bērndārzniekus, gan dažādu laiku bērnudārza 
darbiniekus, gan jūgendstila ēkas vēstures interesentus.

Kā nojaušot nama likteni, jau tā tapšanas laikā te tika 
uzbūvēta īpaša vieta, stāsta skolotāja Zane Kalniņa, kur 
uzturēties pavisam maziem bērniņiem. Zane pati uz Fā-
les namu pirmo reizi atvesta, kad viņa bijusi pusotru gadu 
veca, bet tagad daudz dara, lai apzinātu un saglabātu ēkas 
vēsturi.
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 25. novembrī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr. 64153176, e-pasts: novadadome@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, 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.

Sludinājums

Dzimšana

Laulības 

Aizgājuši mūžībā...

Līgatnes novada 
dzimtsarakstu  
nodaļas informācija 
par 2014. gada  
septembrī veiktajām 
reģistrācijām

Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.

(Ā. Āre)

Septembrī Līgatnes novadā pie-
dzimusi viena meitenīte – Natālija

Sirsnīgi sveicam vecākus  
un vecvecākus!

Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,
Tu lemta man,
Un tas ir ļoti daudz.
Un citu tavā vietā neatrast
Un nevajag –
tā laika ir par maz,
ko mums zem saules
abiem dzīvot ļauts.
Tie īsie gadi:
Ko par mūžu sauc.

/A. Purvs/

Līgatnes novadā septembrī no-
slēgtas trīs laulības – visas Līgat-
nes novada Dzimtsarakstu nodaļā.

Sveicam jaunās ģimenītes!

Paliek balta ziedu taka, 
Rudens zelts zem kājām bērts,
Un no dziļās laimes akas
Pasmelts tik, cik atvēlēts.

(M. Jansone)

Septembrī mūžībā aizgājuši četri 
Līgatnes novada iedzīvotāji. Izsa-
kām visdziļāko līdzjūtību tuvinie-
kiem.

Informāciju no Dzimtsarakstu 
nodaļas reģistra sagatavoja  

Līvija Andersone

Svētdien, 26. oktobrī, aicinām jūs noskatīties pavisam jaunu latviešu 
kinofilmu – režisora Andra Gaujas debiju spēlfilmas žanrā – „Izlaiduma 
gads”. Filmas sākums plkst. 15.00. Biļešu cena: 2,00 eiro. Filmas ga-
rums: 108 minūtes.

Jaunā skolotāja Zane pēc piedzīvotas vilšanās personiskajā dzīvē cenšas 
visu enerģiju veltīt darbam – viņa cenšas nodibināt kontaktu ar savu 
audzināmo klasi – nepakļāvīgiem kādas Rīgas skolas jauniešiem. Viņa dara 
vairāk, nekā prasa pienākums, – rīko ekskursijas vairāku dienu garumā, 
mājas ballītes, ļauj pie sevis palikt skolēniem, kam mājās ir sarežģījumi –, 
un tas ļauj Zanei sasniegt patiesu draudzību ar klasi. Taču viņai, tāpat kā 
daudziem jauniem skolotājiem, ir grūti ieturēt pietiekamu distanci, un jaunie 
ļaudis drīz vien kļūst tikpat kā par viņas ģimeni. Kad Zane aptver, ka viens no 
skolēniem ir viņā iemīlējies, Zane nonāk sarežģītas izvēles priekšā – ļauties 
personīgajai laimei vai palikt uzticīgai savam labās skolotājas ideālam.

Filma „Izlaiduma gads”, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 27. augus-
tā Monreālas Starptautiskā kinofestivāla konkursa skatē, ir režisora An-
dra Gaujas debijas spēlfilma. Andris Gauja un filmas operators Aleksandrs 
Grebņevs guva plašu ievērību pasaulē ar savu iepriekšējo darbu – doku-
mentālo filmu „Ģimenes lietas”, kas uzvarēja ASV lielākajā dokumentālo 
filmu festivālā „Silverdocs”, kā arī piedalījās vairāk nekā 25 starptautiskos 
kinofestivālos visā pasaulē.

Filmā „Izlaiduma gads” galveno lomu atveido Inga Alsiņa-Lasmane, un 
tajā līdzās profesionāliem aktieriem ir apzināti izvēlēti daudzi jaunieši 
bez iepriekšējas pieredzes kino. Tajā lomas atveido arī Gatis Gāga, Liena 
Šmukste, Marina Janaus, slavenais Krievijas aktieris Andrejs Smoļakovs, kā 
arī daudzu Latvijas skolu un augstskolu jaunieši: Mārcis Klatenbergs, Ieva 
Apine, Edgars Siliņš, Elza Feldmane, Agirs Neminskis un daudzi citi. Filma 
uzņemta Latvijā, Francijā un Krievijā.

Filmu iesakām no 16 gadu vecuma!
Inese Okonova,

Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra vadītāja 

1. novembrī aicinām līgat-
niešus noskatīties divas jau-
nas latviešu dokumentālās 
filmas. 

Plkst. 12.00, sagaidot 2015. 
gada Skolēnu dziesmu un deju 
svētkus, aicinām noskatīties 
Dzintara Dreiberga filmu „Nāc 
ar mani padejot!”, kas tapusi X 
Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku laikā, kad fil-
mēšanas grupa septiņas dienas 
un naktis sekoja līdzi deju kolek-
tīva vecāko klašu grupai – mēģi-
nājumos, koncertos, Rīgā pava-
dītajā svētku ikdienā un ballītēs. 
Filmas garums: 45 minūtes

Bet plkst. 13.00 aicinām uz 
Kristas Burānes filmu „Māra”, 
kas seko līdzi režisores Māras 
Ķimeles attiecībām ar vecomam-
mu, dēlu un darbu, dokumentē-
jot teātra kā nereālas realitātes 
tapšanu ne tikai uz skatuves, bet 
arī ikdienas dzīvē. Visi šīs doku-
mentālās filmas varoņi tēlo – daži 
vairākas lomas, bet daži arī paši 
sevi. Filma ir ne tikai par izcilu te-
ātra personību, bet arī par sievie-
ti, māti, radošu personību. Filmas 
garums: 75 minūtes.

Inese Okonova,  
Līgatnes novada Kultūras un 

tūrisma centra vadītāja  

Ar 2014. gada. 4. novembri 
Līgatnes pilsētas Dienas un 

interešu centrā, Pilsoņu ielā 4, /
Skolaskalnā/, Līgatnē, atsākas 
VĀCU VALODAS KURSU nodar-

bības – otrdienās plkst.18.00 
pie skolotājas Ilonas Rodinas.

26. oktobrī Līgatnes 
kultūras namā Andra 
Gaujas spēlfilma  
„Izlaiduma gads”

14. novembrī gaidām ciemos Emīla Dārziņa 
Mūzikas vidusskolas audzēkņus

14. novembrī Līgatnes kultūras namā gaidāms Emīla Dārziņa Mūzikas 
vidusskolas audzēkņu koncerts. Par koncerta norises laiku lūdzam sekot 
informācijai Līgatnes novada domes mājaslapā www.ligatne.lv un uz afišām.

Inese Okonova,
Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra vadītāja  

Pateicība
Līgatnes novada 
domei un pilsē-
tas mēram Ai-
nāram Šteinam.

Sirsnīgi pateicos 
par apsveikumu 
manā 70 gadu 

jubilejā.
Ar cieņu, 

 Mirdza Gailīte

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.
(V. Grenkovs)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
mūsu deju kolektīva „Zeperi” 
vadītājai Ivetai Pētersonei-Laz-
dānei, tēvu mūžībā pavadot.

Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centra kolektīvs, Līgat-
nes novada dome

Līdzjūtība

Latviešu dokumentālo  
filmu pēcpusdiena Līgatnes 
kultūras namā


