
Balstoties uz latviešu tautas seno 
tradīciju, vasaras saulgriežos, 21. 
jūnijā (gada garākajā dienā), Latvijas 
Radio 2 ēterā jau ceturto gadu pēc 
kārtas norisināsies unikāls Latvijas 
simtgadei veltīts projekts – “Gadsimta 
garākā līgodziesma”, kas 
vienlaikus būs gan mūsu 
kopības apzināšanās, gan 
vēstījums pārējai pasaulei par 
mūsu senajām un spēcīgajām  
dziedāšanas tradīcijām.

21. jūnijā līgodziesma no 
saules lēkta plkst. 4.29 līdz 
saules rietam plkst. 22.22 ar LR 
2 ētera starpniecību vīsies cauri 
visai Latvijai, kopīgā līgošanā 
pulcējot dažādu novadu - Rīgas, 
Līgatnes, Salacgrīvas, Kocēnu, 
Strenču, Cēsu, Madonas, Ciblas, 
Rēzeknes, Līvānu, Daugavpils, Jēkabpils, 
Aizkraukles, Amatas, Baldones, Iecavas, 
Jelgavas, Tērvetes, Saldus, Brocēnu, 
Durbes, Pāvilostas, Alsungas, Ventspils, 
Dundagas, Rojas, Tukuma, Jūrmalas, 
Olaines un Jaunmārupes dziedātājus, kā 
arī latviešu korus un muzikālos kolektīvus 

ASV, Kanādā un vairākās Eiropas valstīs.
“Gadsimta garākā līgodziesma” 

skanēs LR 2 ēterā 21. jūnijā visas gada 
garākās dienas laikā. Audiovizuāli tam 
varēs sekot līdzi interneta tiešraidē.

Ir sastādīts visu novadu grafiks: secība, 

kādā, vijoties cauri visai Latvijai, 21. jūnijā 
noritēs līgošana. Apzināti novadu kolektīvi 
– konkrēti kori vai folkloras kopas, kas 
iecerēti kā kodols, kuriem kopīgā novada 
līgošanā aicināts piepulcēties ikviens  
iedzīvotājs.

21. jūnija saullēktā plkst. 4.29 kopā ar 

etnomūzikas grupu “Tautumeitas” Rīgā, 
Doma laukumā, LR2 studijā sāksies 
garākās līgodziesmas gaita. Turpinājumā, 
visas dienas garumā līgodziesma no 
austrumiem uz rietumiem vīsies cauri visai 
Latvijai, ik pēc pusstundas uzkavēdamās 

katrā nākamajā novadā un 
5-10 minūtes skanot LR 2 
ēterā. Vienlaikus mūsu LR 2 
ievietotajā kartē un sociālajos 
tīklos būs iespējams sekot 
līdzi virtuālajam līgodziesmas 
ceļam cauri visai Latvijai 
un daļai ASV, Kanādas un 
Eiropas. Saulrietā plkst. 
22.22 gadsimta garāka 
līgodziesma atgriezīsies Rīgā, 
Doma laukumā, kur Inta 
Teterovska vadībā norisināsies 
sadziedāšanās zibakcija.

Jauktais koris “Līgatne” gadsimta 
garāko līgodziesmu izdziedās plkst. 
6.45 Līgatnes pārceltuvē. 

Projekts “Gadsimta garākā līgodziesma” 
notiek Latvijas valsts simtgades 
programmas ietvaros.

LīgatnesLīgatnes
Novada Ziņas
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Laimīgā 
zeme

Zied debesis virs Tavas galvas 
spoži,

Un putni vasaru pa notīm 
izdzied dziesmās,

Zied zelta pienenes gar lauka 
malu,

Un māte daba steidzas Tevi 
apmīļot.

JŪNIJS

Jūnija jubilāri:
Dzintars Strazdiņš

Vaira Vilciņa
Gints Bergmanis
Gunārs Desainis
Ina Girgensone
Česlavs Griļevs

Agris Peters
Ļubova Belovinska

Pēteris Gasperts
Jānis Slišāns
Velta Kalve

Maiga Krauja
Valters Skrastiņš
Ojārs Viktorovs

Ināra Vimba
Maruta Zaļaiskalna
Andris Baumanis

Božena Gaduļeviča
Alda Mārtiņjēkaba

Inta Grieze
Oskars Mudulis

Elga Berga
Antonija Bieziņa
Ženija Baumane

Vija Bērziņa
Ingrīda Nežborte

Edīte Dunde
Regīna Višņevska

Vilma Kalniņa
Gina Vaivoda

Aivars Kalniņš
Modris Sagamežs

Jānis Strante
Irma Justele
Ilga Plūme

Mirdza Strazdiņa
Pēteris Maņšins

Ojārs Palejs
Nikolajs Senkāns

Jānis Kupčs
Jānis Sika

Brigita Kauliņa
Ārija Pinkovska
Elena Venckus

Gadsimta garākā līgodziesma 
izskanēs arī Līgatnē

Zāļu dienas vakarā 
Pinu košu vainadziņu.
Tur ieviju rudzu vārpas

Ar zilo rudzupuķi.
Pastarpēm magonīti,
Pļavas balto pīpenīti. 

Košs sanāca vainadziņš,
Ko likt Līgai galviņā.
Nu varēja ciemos iet,

Jautri Jāni aplīgot!

Sveicam novada 
20 Līgas 

un 
159 Jāņus!

Līgotājiem novēlam, 
lai saulgriežu naktī 

visus sasilda Jāņuguns 
liesmas

un sirdī ikkatrā skan 
gaismas dziesmas! 

Līgatnes novada dome
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Mēs 
atceramies

Aizvadītajā nedēļā, 14. jūnijā, 
Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienā, uzvelkot sēru karogus, 
pieminējām arī visus līgatniešus un 
citus Latvijas iedzīvotājus, kam 1941. 
gada 14. jūnijs bija liktenīgs. 

Ieskatoties sarakstos redzam, ka 
svešā vara netaupīja ne bērnus, ne 
sirmgalvjus. No Rīga apriņķa Līgatnes 
pagasta tika izvesti 66 cilvēki. Lūk 
viņu vārdi: 

Berga Amālija Pētera m., dz. 1889., 
Berga Regīna Jāņa m., dz. 1930., 
Bergs Jānis Pētera d., dz. 1893., Cīlīte 
Marta Otto m., dz. 1911., Cīlīte Ruta 
Jāņa m., dz. 1937., Cīlīte Zaiga Jāņa 
m., dz. 1936., Cīlītis Jānis Mārtiņa 
d., dz. 1911., Dāve Ināra Kārļa m., 
dz. 1929., Dāve Marija Otto m., dz. 
1905., Dāvis Juris Kārļa d., dz. 1938., 
Dāvis Kārlis Jēkaba d., dz. 1902., 
Ezerroze Otto Vilhelms Jāņa d., dz. 
1904., Leikarte Aina Pētera m., dz. 
1931., Leikarte Elizabete Andreja m., 
dz. 1911., Leikarts Pēteris Jāņa d., dz. 
1885., Leikarts Varis Pētera d., dz. 
1940., Leitmane Anna Jāņa m., dz. 
1891., Leitmanis Edgars Eduarda d., 
dz. 1922., Leitmanis Eduards Jāņa d., 
dz. 1881., Liepiņa-Liepa Anna Jāņa 
m., dz. 1893., Liepiņš-Liepa Jānis 
Kārļa d., dz. 1919., Liepiņš-Liepa 
Kārlis Jāņa d., dz. 1884.. Lintere 
Biruta Artūra m., dz. 1929., Lintere 
Līga Artūra m., dz. 1937., Lintere 
Milda Jāņa m., dz. 1911., Linters 
Artūrs Pētera d., dz. 1901., Linters 
Valdis Artūra d., dz. 1928., Lūsiņa 
Kristīne, dz. 1860., Lūsiņa Zelma Jura 
m., dz. 1891., Lūsiņš Pēteris Pētera d., 
dz. 1891., Lūsiņš Viesturs Pētera d., 
dz. 1923., Mūrmane Paulīne Jāņa m., 
dz. 1895., Mūrmanis Zigfrīds Jāņa d., 
dz. 1926., Ozoliņa-Ozola Emma Jāņa 
m., dz. 1891., Ozoliņš-Ozols Alfrēds 
Augusts Jāņa d., dz. 1882., Pelkaus 
Felikss Jāņa d., dz. 1909., Pluce Alise 
Eduarda m., dz. 1924., Pluce Marija 
Jāņa m., dz. 1894., Plucis Eduards 
Kārļa d., dz. 1891., Plucis Ēvalds 
Eduarda d., dz. 1920., Plucis Osvalds 
Eduarda d., dz. 1922., Priedīte Anna 
Jēkaba m., dz. 1892., Priedītis Pēteris 
Dāva d., dz. 1898., Purgaile Alvīne, 
dz. 1874., Purgaile Austra Mārtiņa 
m., dz. 1908., Purgailis Dailis Jāņa 
d., dz. 1932., Rituma Olga Ernesta 
m., dz. 1900., Ritums Alfrēds Jāņa d., 
dz. 1899., Steprāne Dzidra Edgara m., 
dz. 1923., Steprāne Olga Mārtiņa m., 
dz. 1900., Steprāne Skaidrīte Edgara 
m., dz. 1927., Steprāns Edgars Jāņa 
d., dz. 1893., Treiere Karlīne Otto m., 
dz. 1872., Vanags Jānis Ādama d., 
dz. 1862., Veisberga Anna Jāņa m., 
dz. 1878., Veisbergs Augusts Mārtiņa 
d., dz. 1881., Vītola Elza Klementīne 
Otto m., dz. 1896., Vītols Jānis Jāņa 
d., dz. 1894., Zalcmanis Jānis Eduarda 
d., dz. 1919., Zariņš Jānis Mārtiņa d., 
dz. 1905., Zastere Alma Pētera m., dz. 
1903., Zasters Aleksandrs Jāņa d., dz. 
1901., Zīle Jānis Jāņa d., dz. 1926., 
Zīle Jānis Jēkaba d., dz. 1888., Zīle 
Jēkabs Jāņa d., dz. 1929., Zīle Laura 
Ādama m., dz. 1895.

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada 25. aprīļa sēdē
(protokols Nr. 4,7.§)

Līgatnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošie 
noteikumi Nr. 19/6

„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības 

nolikums””
 Izdoti saskaņā ar likuma

“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

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

1. Svītrot 5.5.1. punktu.
2. Papildināt ar 5.2. punktu un 5.2.1. punktu šādā redakcijā:
“5.2. Līgatnes novada domes ar citām pašvaldībām sadarbības 

iestāde:
5.2.1. Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas 

novadu bāriņtiesa”. 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
A. Šteins

 

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada 25. aprīļa sēdē
(protokols Nr. 4, 10.§)

Līgatnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošie 
noteikumi Nr. 19/7

“Grozījums Līgatnes novada domes 2015. gada 23. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 15/16 “Par ēdināšanas maksas 
atlaidēm Līgatnes novadā deklarēto daudzbērnu ģimeņu 

bērniem”

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2015. gada 23. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 15/16 „Par ēdināšanas maksas atlaidēm Līgatnes 
novadā deklarētajām daudzbērnu ģimeņu bērniem” grozījumu, 
izsakot 3.1. punktu šādā redakcijā:

“3.1. Līgatnes novadā deklarētā daudzbērnu ģimene – ģimene, 
kurā ir 3 un vairāk bērnu (arī audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā 
esoši bērni) līdz 24 gadu vecumam, ja viņi turpina mācības vispārējā, 
profesionālā vai augstākajā izglītības iestādē un no kuriem trīs bērni 
ir deklarēti Līgatnes novadā kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem 
pārstāvjiem, kurš ir deklarēts Līgatnes novadā .”

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
A. Šteins

 

2018./2019. mācību gads Līgatnes 
novada vidusskolai ir noslēdzies ar daudz 
un dažādu nozīmju aktivitātēm - gan 
ar mācību ekskursijām, gan ar dažādu 
izglītojošu pasākumu norisēm skolā, gan 
ar kultūras pasākumu apmeklējumiem 
projektu ietvaros, kas skolēniem ļāva 
pilnveidoties šajos izglītošanās procesos 
bez ģimeņu finansiālas līdzdalības. 

Bez šīm aktivitātēm noteikti ļoti svarīgi 
skolai bija sagatavoties un pierādīt sevi 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 
akreditācijai, kas norisinājās no 7. līdz 13. 
maijam. 

Akreditācijas process notiek vairākos 
posmos. Vispirms skola veic savu 
pašvērtēšanu, iesaistot skolas pedagogus, 
darbiniekus, vecākus un skolēnus. Skolas 
darbība un izglītības programmu īstenošana 
tiek novērtēta visos minētajos kritērijos. 
Visi izglītības kvalitātes vērtēšanas kritēriji 
(kopā 20) sadalīti septiņās jomās, un 
katra no tām aptver vairākus kritērijus: 
mācību saturu, mācīšanu un mācīšanos 
(tiek vērtēta mācīšanas, mācīšanās un 
mācību sasniegumu vērtēšanas kvalitāte), 
izglītojamo sasniegumus (ikdienas 
darbā un valsts pārbaudes darbos), 
atbalstu izglītojamiem (psiholoģiskais, 
sociālpedagoģiskais atbalsts, izglītojamo 
drošības garantēšana, atbalsts personības 
veidošanā un karjeras izglītībā, atbalsts 
mācību darba diferenciācijai, atbalsts 
izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, 
sadarbība ar izglītojamā ģimeni), izglītības 
iestādes vidi (mikroklimats, fiziskā vide 
un vides pieejamība), resursus (iekārtas un 
materiāltehniskie resursi, personālresursi), 
izglītības iestādes darba organizāciju, 
vadību un kvalitātes nodrošināšanu 
(izglītības iestādes darba pašvērtēšana 
un attīstības plānošana, vadības darbs un 
personāla pārvaldība, sadarbība ar citām 
institūcijām). 

Pēc tam izglītības kvalitātes vērtēšanu 
visos kritērijos īsteno akreditācijas 
eksperti, kas ierodas skolā, iepazīstas 
ar dokumentiem, vēro stundas, anketē 
skolēnus, pedagogus un vecākus, veic 
pārrunas ar skolēniem un skolas personālu. 
Pēc tam tiek rakstīts ekspertu ziņojums, 

kurā katram kritērijam un jomai, kā arī 
skolas darbībai un izglītības programmas 
īstenošanai (skolas darbības akreditācija 
notiek vienlaikus ar izglītības programmu 
akreditāciju) kopumā tiek piešķirts viens 
no vērtējumiem (ļoti labi, labi, pietiekami, 
nepietiekami) un izteikts priekšlikums par 
izglītības iestādes un izglītības programmas 
akreditāciju vai akreditācijas atteikumu un 
akreditācijas termiņu. Galīgo lēmumu par 
akreditācijas piešķiršanu pieņem Valsts 
izglītības kvalitātes dienests, pamatojoties 
uz akreditācijas komisijas ieteikumu.

Akreditācijas procesā guvām 
apstiprinājumu skolas kolektīva 
kvalitatīvajam darbam gan mācību procesa 
organizēšanā un norisē, gan audzināšanas 
darbā, gan sadarbībā ar skolēnu ģimenēm, 
pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem. 
Atzinīgi tika novērtēts skolas kolektīvais 
darbs, mikroklimats skolā un skolas 
materiāltehniskais nodrošinājums. Īpaši 
tika atzīmēta arī skolas estētiskā un sakoptā 
vide gan skolā, gan skolas apkārtnē.

Kā izglītības iestādes īpaši stiprās puses 
tika atzīmētas vienotās un kolektīvās dažādu 
noteikumu izstrādnes, īpaši atzīmējot 
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 
kārtību, kā arī noteikumu uzraudzību un 
kontroli. Komisijai devām arī iespēju 
vērot mūsu pedagoģisko darbinieku vadīto 
mācību procesu ārpus skolas telpām, parādot 
mūsu plašās iespējas daudzveidīgam 
mācību procesam. Nepalika nepamanīta arī 
skolas ikdienas problēmsituāciju analīze, 
piesaistot attiecīgo nozaru speciālistus, kā 
arī risinot dažāda satura jautājumus novada 
starpinstitucionālajā līmenī. Izglītības 
eksperti novērtēja arī mūsu dalību 
daudzskaitlīgos dažāda mēroga projektos, 
kuru realizēšanā tiek iesaistīti visi skolēni 
un skolotāji. Noteikti atzīmējama ir karjeras 
izglītības attīstība mūsu skolā un skolēniem 
līdz ar to piedāvātās plašās iespējas gan 
iepazīt dažādās profesijas, gan arī tās 
izmēģināt reālajā dzīvē. 

Līdz ar skolas akreditāciju tika vērtēta 
arī skolas direktores Saivas Vītolas 
profesionālā darbība.

Būdama Latvijas fizikas skolotāju 
asociācijas biedre, Saiva Vītola uzsāka 

darbu kā Līgatnes novada vidusskolas 
direktore 2017. gada decembrī, un nepilna 
pusotra gada laikā viņas vadībā veikti 
ievērojami uzlabojumi, kurus atzinīgi 
novērtējusi akreditācijas ekspertu komisija. 
No piecpadsmit kritērijiem, direktore 
saņēmusi vērtējumu „ļoti labi” astoņos un 
„labi” septiņos kritērijos.

Nevar palikt nepamanīts, ka direktore, 
sadarbojoties ar Līgatnes novada 
pašvaldības vadību un speciālistiem, teicami 
veido un uztur Līgatnes novada vidusskolas 
tēlu sabiedrībā, kā arī rūpējas par skolas 
tradīciju saglabāšanu un to attīstīšanu. Viņa 
ir tā, kas motivē darbiniekus apzināties 
skolas vērtības, kopt darba vidi un katram 
personīgi uzņemties atbildību par darba 
rezultātu. Atzinīgi tika novērtēts direktores 
darbs skolas mikroklimata uzlabošanā. 
Direktores vadībā skolas fiziskā vide ir 
būtiski mainījusies: ir labiekārtota gan 
skolas teritorija, gan telpas, gaiteņos 
izvietotas atpūtas vietas, ir galda spēles, 
iekārtota brīvā bibliotēka u.c. Eksperti 
atzinīgi novērtējuši direktores centienus 
iesaistīt skolas vides uzlabošanā gan 
vecākus un skolēnus, gan skolas personālu. 
Svarīgi atzīmēt veiksmīgi veidotos 
pasākumus skolas kolektīva saliedēšanai un 
sadarbību ar novada kolēģiem, apmeklējot 
seminārus un kopīgi svinot svētkus. Skolas 
kolektīvs lepojas ar skolas direktori un viņas 
profesionālo darbību un aktivitāti, plānojot, 
organizējot skolas darbu un iesaistoties 
vietējās, reģionālās un valsts aktivitātēs, 
semināros, konferencēs un starptautiskos 
projektos. 

Akreditācijas process un tā ekspertu 
novērojumi arī mums palīdzēja saskatīt 
vēl attīstāmās jomas un skolas tālākas 
izaugsmes iespējas. Esam gandarīti, ka 
mūsu ieguldītais darbs mūsdienīgas skolas 
radīšanā ir pamanīts un atzinīgi novērtēts un 
skola saņēmusi akreditāciju uz maksimālo 
termiņu - 6 gadiem, iegūstot vērtējumus 
„labi” un „ļoti labi” visos kritērijos.

Līgatnes novada vidusskolas izglītības 
darba metodiķe 
Baiba Aizupiete

Līgatnes novada vidusskola gūst 
atzinību akreditācijā
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Tikko sākusies tūrisma sezona, drīz 
arī Gauja būs laivotāju pilna. Šajā 
laikā uz sarunu uzaicinājām vienu 
no pieredzes bagātākajiem tūrisma 
profesionāļiem visā Latvijā - uzņēmuma 
“Makara tūrisma birojs” saimnieku Jāni 
Makaru. 

Jūs esat viens no retajiem vai pat 
vienīgais, kam tūrisma jomā Latvijā ir tik 
gara pieredze, jo ar tūrismu profesionāli 
nodarbojaties jau kopš 1975. gada? 

Kopš 1975. gada gan. Uzreiz pēc padomju 
armijas. Gaujas Nacionālais parks tika 
dibināts 1973. gadā, un es darbojos tūrismā 
kopš 1975. gada. Var teikt, ka no pašiem 
parka sākumiem. Es strādāju Siguldas 
tūrisma bāzē. Biju inspektors, diezgan 
daudzus gadus arī vecākais inspektors. 
Organizēju laivu braucienus, velosipēdu 
maršrutus. Starp citu, arī caur Līgatni. Te 
netālu no pārceltuves bija apmetnes vieta. 
Mēs cēlāmies ar velosipēdiem pāri un tad 
braucām uz Cēsīm. Bija interesanti. Tie 
bija vissavienības maršruti, jau saplānoti un 
pārdoti. Parasti tos nopirka lielas rūpnīcas 
un arodbiedrības. Tad nebija jāmēģina 
sevi kaut kā izcelt. Tirgus tolaik nebija. 
Ceļazīmes tika sadalītas. 

Vai tajā laikā ar vārdu “tūrisms” 
nesaprata ko citu? Vai tas nebija kas 
tuvāk sportam? 

Nē, nē. Tāpat vien bija. Bija vienīgais 
tas, ka pārgājienu laikā bija jākārto tā 
saucamās “GDA” normas - “gatavs 
dzimtenes aizsardzībai”. Bija pat jāgatavo 
tāllēkšanas bedres. Pie Braslas, piemēram. 
Īsti nopietni jau pret to neizturējās, daudz 
kas notika formāli, bet bija lietas, kam 
bija jābūt: tāllēkšanas bedrei, pievilkšanās 
stienim. Tas viss gan bija jāizpilda nosacīti. 
Bet maršruti bija pat sešām dienām: no 
Valmieras - tā sauktais 333. maršruts. 
No Cēsīm bija 119. maršruts. Tas arī bija 
vairākām dienām. Bija arī vienas dienas 
maršruts: No Siguldas bāzes airēja pret 
straumi, tad pārnakšņoja un brauca atpakaļ. 
Maršruti bija dažādi. Nebija garlaicīgi. 
Vienīgi ārzemnieku nebija, bet uzskatu, ka 
Padomju Savienības iekšienē tūrisms bija 
attīstīts. Latvijā bija septiņas tūristu bāzes, 
kas vēlāk aizgāja postā. 

Atceroties bērnību un jaunību 
deviņdesmitajos gados, jāsaka, ka jūsu 
īstais sīkstums būs parādījies tad, jo 
1991. gadā nodibināt uzņēmumu un 
noturēties visu šo desmitgadi droši vien 
nebija viegli. Tūrisms jau nav pirmās 
nepieciešamības prece. Kā jums tas 
izdevās?

Nezinu, kā ar sīkstumu. Neko jau 
citu nepratu un negribēju darīt. Tas bija 
iesākts. Drēbi es pazinu. Likās, ka tūrisms 
tirgus ekonomikā atdzīvosies ātrāk, nekā 
tas patiesībā notika. Bet tas ir ģimenes 
uzņēmums. Es pats tajā arī strādāju. Tagad 
arī meita. Tad tas ir citādi, nekā, ja ir 
pieņemts daudz darbinieku, kuriem visiem 
vajag algu, visiem ir ģimenes. Tā nevarēja, 
tas nu ir skaidrs. Arī tūrisma sezonālais 
raksturs man jau bija pazīstams. Sezona 
ir sezona. Nevar sapņot, ka ziemā mums 
brauks tūristi. Es zinu, ka nevar izdomāt 
tādu pievilkšanās objektu, ka ziemā brauks 
daudz tūristu. Tā ir, un viss. 

Jums jau ir arī ko ziemā piedāvāt, 
vismaz tiem, kam ir gatavi braukt lejā 
pa bobsleja trasi. 

Ar to vairāk darbojas mana meita Karīna. 
Tas nav īsti mans lauciņš. Manējais ir 
Gauja, laivas un kempingi. Tas tā papildus. 

Viss jau kaut kā izplešas. Bērni arī prot 
atrast kādu jaunu nišu. 

Mēs, dzīvojot Gaujas krastā, labi 
zinām, ka, tuvojoties jūlijam, Gauja 
kļūst par īstu laivotāju maģistrāli. Vai, 
jūsuprāt, laivotāju jau nav tik daudz, ka 
tas atstāj iespaidu arī uz vidi? 

Grūti pateikt. Ja laivotājs iekāpj laivā 
Līgatnē, izkāpj Siguldā un aizbrauc uz 
Rīgu, nekāda īpaša iespaida nav. Svarīgs 
ir audzināšanas jautājums. Ja ir izaudzināti 
bērni, kas nepiesārņo dabu, viss ir kārtībā. 
Ja ir runa par nakšņošanu, tad jāorganizē un 
jāskatās. Agrāk kārtība Gaujas Nacionālajā 
parkā bija stingra. Bija pietiekami daudz 
inspektoru, kas pārbaudīja īpaši jau vietas, 
kur nakšņoja tūristu grupas, kas bija viegli 
atrodamas un kontrolējamas. Es uzskatu, 
ka kārtība bija ļoti laba. Pēc tūristu grupām 
visas apmetnes vietas tika sakārtotas. 
Tika atstāta sausa malka nākamai grupai. 
Tajā laikā Siguldas tūrisma bāze arī pati 
veidoja apmetnes vietas saskaņā ar parka 
noteikumiem. Ja mēs ieradāmies ar savu 
grupu un vietu kāds bija aizņēmis, viņiem 
bija jāiet prom. Apmetnes izveidoja bāze. 
Tad arī tika ievērota kārtība. Es ilgus 
gadus braukāju un kontrolēju, kā strādā 
inspektori. Maijā mēs veicām mācību 
braucienu ar laivām no Valmieras. 
Katrā nakšņošanas vietā mums pieveda 
materiālus: galdiņiem, soliņiem tualetēm 
un tā tālāk. Tā mēs sezonas sākumā visu 
sagatavojām. Kad pienāca sezona, šie paši 
cilvēki vadīja maršrutus. Viņi zināja, kur 
atrodas pašu gatavotās apmetnes vietas. 
Viss bija kārtībā. 

Tūrisma joma jau vispār ir no daudz kā 
atkarīga. No cilvēku maciņa, no klimata, 
no laikapstākļiem. Vai, tik ilgi strādājot 
pie upes, ir pamanītas arī kādas klimata 
pārmaiņas? Vai tas ir pārspīlēti? 

Uz dabas vērotājiem skatos skeptiski. 
Daba ir mainīga. 2010. gadā, kad būvēju 
Līgatnē kempingu, ūdens līmenis bija 
tik augsts, ka ūdens bija mājai gandrīz 
līdz pamatiem. Grūti pateikt. Man tādu 
novērojumu nav. Es neesmu novērojis, ka 
katru gadu paliktu siltāks. Katru gadu mēs 

paliekam vecāki, bet vai paliek sliktāks 
laiks? Domāju, ka nē. Viss ir labi. 

Jūs jau pieminējāt savu meitu. 
Ģimenes bizness ir pretrunīga lieta. 
Vieniem patīk strādāt kopā ar ģimeni, 
citiem - noteikti nē. Tie saka, ka labāk 
ar svešiem. Es saprotu, ka jums tas ir 
veiksmīgs modelis? Meita uzņēmumā ir 
iesaistīta jau no pašas bērnības. 

Tā ir. Meita ir iesaistīta no bērnības, bet 
teikšu, kā ir: tas nav vienkārši. Nevienam 
tas nav vienkārši. Bet pieņemt nezināmu 
cilvēku un galvenais - uz dažiem mēnešiem. 
Kā to var izdarīt? Pieredze jau rodas ar 
gadiem. Uzreiz to iegūt nevar. Tā nu ir 
noticis, ka strādājam kopīgi. Pagaidām - 
viss veiksmīgi. 

Vai, strādājot tūrismā, jums pašam 
paliek laiks ceļošanai? Kas patīk jums? 
Laivošana? Daba? Vai kas pavisam cits?

Jāatzīstas, ka laivot pa Gauju sanāk 
aizvien retāk. Varbūt dažas reizes vasarā. 
Gribēju nobraukt ar SUP dēli, bet pagaidām 
nav sanācis. Nav kas aizved, jo pats visu 
vedu - cilvēkus un inventāru. Bet atpūsties 
vairāk sanāk ziemā. Es vairākas reizes 
braucu uz kalniem, parasti uz Alpiem. 
Slēpoju. Man ir sava draugu kompānija. 
Agrāk mēs arī vasarā šad un tad izbraucām 
ar motocikliem uz motociklistu saietiem. 
Apskatījām kādas pilsētas. Ventspili, 
Balvus, Siguldā parasti bija noslēgums. 
Nav jau tā, ka es nebūtu atpūties. Bet, kad 
ir jāstrādā, tad jāstrādā. Un katru dienu. 
Nav tādas dienas, kad varētu strādāt tikai 
līdz pieciem, un vēl būtu brīva sestdiena un 

svētdiena. 
Bet viss ir labi. Jāpasaka arī atzinīgi vārdi 

līgatniešiem, jo kempinga iekārtošana 
nebija tik vienkārša. Es noīrēju zemi un tad 
apmēram 15 gadus gaidīju, kad te varēs kaut 
ko darīt. Nacionālā parka politika tolaik 
bija tāda, kas neļāva neko. Tad mazliet 
mainījās domāšana. Cilvēkiem jau vajag 
arī labierīcības pie upes. Lai nav jāapmetas 
tikai zaļā pļavā. Tad notika iedzīvotāju 
aptaujas. Esmu ļoti apmierināts. Mums 
ir labas attiecības ar visiem vietējiem 
iedzīvotājiem, īpaši jau gaujmaliešiem. 
Viņi arī palīdz. Esmu šeit jau desmit gadus. 
Liels atbalsts bija arī no domes. Dokumentu 
kārtošana bija garš process. Pēc tam tad bija 
arī liels gandarījums, ka tas ir izdevies. 

Tā kā esmu šeit, skatos arī apkārt. Ja 
galvā ienāk kāda ideja, gribas ar to dalīties. 
Pašreiz dalos ar sekojošu ideju: Mani ir 
ieinteresējusi vieta tepat blakus, kur kādreiz 
atradās vecais tilts. Tur ir palicis uzbērums. 
Ja aiziet uz uzbēruma galu, tad, nocērtot 
alkšņus, uz abām pusēm atveras skats uz 
Spriņģu iezi un uz pārceltuvi. Tā nu visiem 
pamazām stāstu, ka būtu labi, ja tur būtu 
tāds skatu laukums, kas būtu piesaistošs 
tūristiem. 

Katrā pilsētā upes tiek izmantotas, kā 
nu kurš prot. Arī šeit esmu ievērojis, ka 
māmiņas pastaigājas ar bērnu ratiņiem. 
Pa putekļainu ceļu uz pārceltuvi. Šī 
ir pastaigu vieta. Ja vēl gar upi varētu 
aiziet uz pludmalīti, tas būtu ieguvums 
– ieguvums tūrismam, ieguvums vietējiem 
iedzīvotājiem. Sakārtota vieta. Aicinu 
sabiedrību par to padomāt. Varbūt kādam 
ir vēl kāda līdzīga ideja. Ja atbalsts ir, tad 
lēnām, pēc gadiem viss notiks. Šeit man 
ātri nav noticis nekas. 

Nu jau gadus desmit Līgatne piedzīvo 
tūrisma attīstību. Ir ienākuši jauni 
uzņēmumi. Vai tas palīdz? Vai laivotāju 
bizness ir neatkarīgs? 

Visi ir saistīti. Jebkas, kas ienāk Līgatnē, 
ietekmē visus. Arī pašreiz man kempingā ir 
cilvēki ar mazu bērnu. Esmu pārliecināts, 
ka viņi rīt aizbrauks uz Tīklu parku un 
uz dabas takām. Uz bunkuru daži jau 
ir aizbraukuši. Arī uz Kokamatniecības 
muzeju. Ja ir vairāk vietu, ko cilvēks var 
apmeklēt un kur viņam ir ērti palikt, tad 
tajā vietā tūrisms attīstās. Viens pats nevar 
panākt neko. Nav tādu cilvēku, kas var 
attīstīties vienatnē. 

Es saskatu plusus tajā, ka pie mums ir 
daudz kā tāda, kā citur nav. Dabas takās ir 
dzīvnieki, kas citur nav. Zooloģiskais dārzs 
ir pavisam kas cits. Pazemes bunkura citur 
nav. Tīklu parka pagaidām citur nav. Arī 
Kokamatniecības muzeja cita nav. Viss, ko 
nosaucu, ir tikai šeit, Līgatnē. Arī pārceltuve 
ir tikai šeit. Laivinieki gan ir visur. Gan es, 
gan citi. Siguldā pirms vairākiem gadiem 
jau bijām vienpadsmit. Visus pat nepazīstu. 
Prieks, ka daži sveicina. 

Vēl gribu piemetināt, ka, domājot par 
atpūtu dabā un iemaņām, bērniem tas ir 
jāmāca. Vecākiem jāpievērš tam uzmanība. 
Jāpabrauc ar laivu. Citādi, kad puisim 
vajadzēs meiteni pavizināt, viņš nemācēs. 
Esmu to redzējis savām acīm. Iemaņas 
uz upes ir vajadzīgas. Prasmes tāpat. Tad 
arī drošības lietas būs saprotamākas. Arī 
peldēt noteikti ir jāprot. Saprašanai jāsākas 
no vecākiem. 

Sarunas beigās jānovēl veiksmīga 
sezona gan Jānim Makaram, gan visiem 
pārējiem, kas darbojas tūrismā. Lai 
daudz labu un pieklājīgu tūristu! 

Interviju sagatavoja
Inese Okonova

Viss mūžs tūrismā
Saruna ar Jāni Makaru

Jānis Makars ar meitu Karīnu 

Jānis Makars laivu izbraucienā tūrisma profesionālo gaitu iesākumā

Jāņa meita Karīna



1 Proklamācija - 1. Politiska satura (parasti 
nelegālas organizācijas) rakstveida uzsaukums, kas 
paredzēts izplatīšanai atklātībā. 2. Oficiāls, svinīgs 
un atklāts paziņojums sabiedrībai, piemēram, par 
valdības dibināšanu, kāda politiska notikuma 
vērtējumu. LLVV

2 Hektogrāfs - Ierīce teksta, zīmējuma 
pavairošanai (no speciālas masas vai vaska papīra, 
uz kura pārnests oriģināls)
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
57. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2019. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5

Arodnieks, Nr. 11 (10.04.1911). Pirmās lapas augšmala

Avots, Nr. 49 (08.12.1910) Par Vidzemes 
palīdzības komiteju 

Mūzikas Druva, Nr. 11 (01.11.1908) Žurnāla vāks
Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 70 (27.03.1910) Viena no pirmajām 

ilustrācijām latviešu avīzēs

Laika Balss, Nr. 42 (18.06.1911). 
Par skolnieku aplikšanu ar nodokļiem

3 Piena separators pārt. - centrifūga piena tauku 
atdalīšanai no piena plazmas.

4 Saeima - sanāksme, saiets, parlaments.
5 Kvitēt - ar parakstu apliecināt (kā, piemēram, 

maksājuma) saņemšanu. LLVV

6 Kortelītis, sarunvaloda. 1. Viena ceturtā daļa 
litra vai stopa; šāda tilpuma trauks. 2. Šāda tilpuma 
trauks kopā ar tā saturu; šāda trauka saturs. Avots: 
LLVV. Jāpapildina, ka agrāk tā parasti sauca 
degvīnu mazā pudelītē. 

Atgādināsim mīļajiem lasītājiem, ka 
pagājušajā mēnesī mēs patiesā nepacietībā 
šķirstījām tās latviešu avīzes, kas izdotas pirms 
110 gadiem - no 1908. līdz 1911. gadam, lai 
pa kripatiņai vāktu kopā visu, kas rakstīts par 
Ligati, Paltmali, Ķempiem un tuvāko apkaimi. 
Vairāk par 50 rakstiem četros gados - apmēram 
tāda ir tā bilance.

Iepriekšējā reizē pārpublicēšanu pārtraucām 
tā sauktās kriminālās sadaļas viducī, un tāpēc 
mēs tagad par šo tēmu vēl turpināsim. Sāksim 
ar politiskajām noskaņām. Lūk, ko Laika Balss 
1911. gada 24. aprīlī, Nr. 21, rakstīja par 1. 
maija svinēšanu. Pievienoju klāt vienu ziņu no 
Bauskas, lai varētu izprast to dienu garšu.

No Bauskas. 1. maijā netālu no pilsētas kādā 
kokā bija uzvilkts melns karogs ar revolucionāru 
uzrakstu: “Lai dzīvo 1. Maijs un 8 stundu darba 
diena!” Karogs nostāvēja līdz pusdienai, pēc 
tam policija to noņēma. Citādi viss pagāja 
mierīgi, tikai policija demonstrēja.

Signifer 
No Ligates papīru fabrikas. 15. aprīlī pie 

mums bija izkaisītas proklamācijas1. Naktī no 
17. uz 18. aprīlī dežūrēja vairākas policistu 
nodaļas, bet, neskatoties uz to, no rīta bija 
uzvilkts sarkans karogs ar attiecīgu uzrakstu. 
Ap pusdienas laiku policija karogu noņēma.

P.

Par to, ka proklamācijas izkaisītas Ligates 
papīru fabrikā 1911. gada rudenī, rakstīja 
Jaunais Laiks 1911. gada 24. septembrī, Nr. 
17. 

No Ligates papīru fabrikas. Ligates 
Sabiedrība sarīkoja 10. sept. š. g. savās telpās 
slēgtu ģimenes vakaru. Naktī, īsi priekš plkst. 
12, ar lielu brākšķi izgāzās durvīm divas rūtes, 
pa kurām ielidoja krietna paka hektografētu2  

proklamāciju ar uzrakstu “Nevaram klusēt”, 
ar “Vidienas organizācijas” parakstu. Daļa 
no minētām proklamācijām tika no vakara 
apmeklētajiem uzlasītas, pārējās “sagrāba” 
kāds Ligates fabrikas ierēdnis. Lai gan bij klāt 
arī divi policijas priekšstāvji, tomēr proklamāciju 
iemetējs paspēja aizmukt. Jāpiezīmē, ka pa 
visu fabriku tanī naktī bij lielā mērā izkaisītas 
tāda pat satura proklamācijas. 

No Paltmales, Nurmuižas un Nītaures 
apkārtnē septembra mēneša sākumā tika 
redzētas proklamācijas ar uzrakstu „Biedri, 
laukstrādnieki”, parakstītas no „Vidienas 
organizācijas”. 

—fs. 

Dzimtenes Vēstnesis 1911. gada 28. jūlijā, 
Nr. 170 ziņoja par traģisku gadījumu uz 
dzelzceļa. 

Ligate. 26. jūlija rītā ap pulkst. 51/2 starp 
Ligates un Siguldas stacijām dzelzceļa 
vilciens Nr. 81, uz Rīgu iedams, uzskrēja virsū 

kādai sievietei, kura bija uz vietas pagalam. 
Nelaimīgā esot kāda vietējā iedzīvotāja un 
bijusi kurlmēma. D.

Dzimtenes Vēstnesis 1911. gada 16. 
augustā, Nr. 186, aprakstīja pavisam šausmīgu 
notikumu. 

Nelaimes gadījums. Šorīt ieveda ar vilcienu 
no Ligates Rīgā zemnieku I. Biti, kuram vakar 
no kuļamās mašīnas nogriezta kreisā kāja. Biti 
aizveda uz pilsētas slimnīcu.

Nepatīkama epizode aprakstīta Dzimtenes 
Vēstnesī, 1911. gada 26. septembrī, Nr. 221. 

Ķēčos Ozolmuižas mājās 15. septembrī naktī 
nozaga zirgu ar pajūgu, 12 pudus sviesta un 
dažādas citas mantības. Trešajā dienā zirgu ar 
pajūgu atrada mežā netālu no Ligates dzelzceļa 
stacijas, bet bez sviesta un citām mantībām. 

Tagad nedaudz paskatīsimies tautsaimniecības 
virzienā, lai gan par to šajos gados īpaši daudz 
nerakstīja, jo vēl jau tikai notika vispārējie tā 
laika sabiedrības organizēšanās procesi. Un 
parasti tas viss saistījās arī ar biedrībām un 
to daudzveidīgo dzīvi. Lūk, kā tas saistījās ar 
piensaimniecībām. Par to lasām Dzimtenes 
Vēstnesī 1911. gada 21. februārī, Nr. 42. 

Paltmales Nabagu palīdzības biedrības 
gada sapulci noturēja 13. febr. š. g. Revidents 
K. Pestmals ziņoja, ka biedrības darīšanas 
vestas kārtīgi un rēķini pareizi. Biedrībai 1910. 
g. bija 257 biedru; sarīkoti 2 koncerti, 4 teātra 
izrādes, 2 zaļumu svētki un viena Ziemsvētku 
eglīte pagasta nespējniekiem. Bilance - 2042 
r. 84 k. Izdots - 1387 r. 46 k. No šīs summas 
izdots ārstam (alga) 50 r., vecmātei 25 r., 
nespējnieku palīdzībai un viņu dāvinājumiem 
58 r., trūcīgiem skolēniem. Paltmales skolai 
10 r., Ķempu skolas ērģelēm 26 r., Paltmales 
skolai. 8 r. Skaidrā naudā un vērtspapīru kasē 
atrodas 656 г 38 k. Nolemts bija tekošā gadā 
biedrības namu pārbūvēt un paplašināt ar 
piebūvi, bet tā kā kasē maz naudas, ziema 
iet uz beigām, materiālu arī vairs nevar pagūt 
pievest, tad pilna sapulce šos pārbūves darbus 
atlika uz vienu gadu. No pārvēlamiem valdes 
locekļiem ievēlēja 3 tos pašus bijušos - Vītolu, 
Daulbergu, Andermani un no jauna - Matīsu. 
Vēl jāpiebilst, ka pie šīs biedrības pagājušā 
gadā tika apstiprināta bēru kase, kuras pirmā 
pilna sapulce nolikta uz 27. februāri. 

1911. gads sola paltmaliešiem vēl kādu 
jaunu biedrību - koppiensaimniecību. Par 
šādas praktiskas biedrības nodibināšanu jau 
pagājušā gadā tika pamazām runāts. Bet ar šo 
gadu jautājumā nāk plašā pārrunā. Tas cēlās 
aiz tam, ka Rīgā sūtāmam pienam uzpircēji ar 
šī gada sākumu pamazināja par 1 vai ½ kap. uz 
stopa cenu. Paltmales koppiensaimniecību grib 
nodibināt Ligates dzelzceļa stacijas tuvumā, 
tiklīdz dabūs vajadzīgo zemes gabalu ēkas 
būvei. Šai koppiensaimniecībai paredzama 
laba nākamība, jo tā apņems diezgan plašu 
apgabalu. Viņa būs labi sasniedzama visiem 
tiem kaimiņu pagastu piena ražotājiem, kuri 
līdz šim pienu veda uz Ligates staciju sūtīšanai 
uz Rīgu, kā: nurmižniekiem, siguldiešiem, 
morēniešiem, nītauriešiem. Tik nu jāvēlas, 
lai rodas vajadzīgā vienprātība pie teicamā 
kopdarba! 

Paltmalietis

Ja jau runa par piensaimniecību, pieminēsim 
tādu lietu, ko mūsdienās reti kurš pazīst, bet ko 
Dzimtenes Vēstnesis pieminēja1909. gada 14. 
februārī, Nr. 37. Runa ir par piena separatoru3.  

Kādas atsaukumu liecības par piena 
separatoriem “Planet” un “Express”. 

Paltemales Skudrukalnā. 16. dec. 1908. g. 
Pie Jums pirktais “Express” separators strādā 
labi, par ko Jūsu firmai izsaku savu pateicību. 

A. Āboliņš 

Laikraksts Sadzīve 1909. gada 9. maijā, Nr. 
54, pieskaras tēmai, ko agrāk jau bijām skāruši. 
Runa ir par malkas ciršanu un pievešanu 
mācītājam. 

No Paltmales. (Siguldas draudzē). Dažus 
gadus atpakaļ izcēlās domu starpība starp 
baznīcas valdi un vietējiem saimniekiem 
par malkas pievešanu draudzes mācītājam. 
Baznīcas priekšnieks noteica, ka saimniekiem 
muižas uzdotais jāizcērt un jāpieved mācītājam, 
saimnieki turpretim turējās pie domām, ka meža 
nociršana ir muižas pienākums un saimnieku - 
to pievest. Strīdus izšķiršanu nodeva Vidzemes 
Guberņas Valdei, kura izsprieda, ka muižas 
pienākums ir dot mežu, bet saimnieku - to 
nocirst un piegādāt mācītājam. Saimnieki 
ar tādu lēmumu nebija mierā un pārsūdzēja 
spriedumu valdošā senātā. Senāts pārsūdzību 
atstāja bez ievērības un apstiprināja Guberņas 
Valdes spriedumu, pēc kura saimniekiem malka 
jāizcērt muižas mežā un jāpieved mācītājam.

Gaujmalietis

Avīzē Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 20. 
jūlijā, Nr. 163, konstatēts, ka sliktajiem laika 
apstākļiem piemīt arī vienas pozitīvās sekas 
– saimnieki sāk nodarboties ar mehanizācijas 
ieviešanu un mašīnu iegādi. 

No Paltmales. Satiekoties ļaudīm, pirmais ir 
- žēlošanās par slikto lietaino laiku, tas aizkavē 
āboliņa un siena ievākšanu. Šai apgabalā 
vispārīgi šogad rudzi labi noauguši, tāpat labi 
attīstās vasarāji. Kad tikai neuznāk agras 
salnas! Laukstrādnieku trūkums un dārgums 
spiež iegādāties lauku darbiem mašīnas. Tā 
ķempeniešiem šinīs dienās ienāks divas tvaika 
kuļmašīnas - vienai pieci, otrai seši dalībnieki. 
Pārejot uz tvaika kuļmašīnām, zirga kuļmašīnas 
daži pārdod. 

-s.

Savukārt Tēvija 1911. gada 22. februārī, Nr. 
21, raksta par Raunas attīstību un te brīnišķīgā 
kārtā veidojas sasaiste ar Ligates papīru fabriku, 
kas mūs, protams, interesē. 

Raunas lielo muižu nopirkuse agrārbanka 
par 1.600.000 rbļ. Visi vērtīgākie koki tiek 
apštempelēti un saskaitīti kā muižas, tā 
nomas māju mežos. Izgājušā vasarā zeme 
tika samērīta ap 100 pūravietu lielos zemes 
gabalos. Zemi bezzemes zemnieki dabūs zem 
viegliem noteikumiem uz izmaksu.  

Draudzes skolas zeme te tiek izdota uz mūža 
renti, uz kādiem nelieliem zemes gabaliem tiek 
celtas daudz un dažādas mājas, tā ka te drīz 
vien izaugs liels un plašs miests.  

Raunēnieši ir diezgan uzņēmīgi ļaudis. Arī 

biedrību dzīve te sāk attīstīties. Senāk daudzi 
raunēnieši braukāja pa apkārtnes novadiem, 
lupatas uzpirkdami priekš Ligates papīra 
fabrikas. Neraugoties uz izsmiekliem - par 
lupatu lasītājiem - tādi uzpircēji brangi nopelnīja 
un pat iedzīvojās. 

Tajā laikā dibinājās milzum daudz visādu 
organizāciju, biedrību, komiteju, jo tādā veidā 
sabiedrība varēja koncentrēt pūliņus dažādu tā 
laika problēmu risināšanai. Par to, kā baptistu 
baznīca iekļāvās Vidzemes palīdzības komitejas 
darbībā, lasāms laikrakstā Avots 1910. gada 8. 
decembra numurā, Nr. 49. 

Vidzemes palīdzības komiteja savā 
jaunā sastāvā noturēja savu pirmo sēdi 30. 
novembrī, Rīgā. No Paltmales bij ieradušies 
I. Andermanis, I. Leikarts un I. Buivids; no 
Rīgas kā „Avota” priekšstāvis ņēma dalību I. 
A. Freijs, no Āgenskalna draudzes Fr. Būzens 
un no Mateus draudzes br. Inķis. Tā nu pēc 
saeimas4  sprieduma bij apvienotas paltmaliešu 
un rīdzinieku darbības. Par kasieri izredzēja br. 
Freiju un par sekretāru br. Inķi. 

Sēdē vispirms ņēma pārskatu par Paltmales 
palīdzības kases darbību un tad par „Avota” 
redakcijas izsniegtiem pabalstiem no „Avotā” 
izkvitētiem5 iemaksājumiem. Izrādījās, ka 
Paltmales kase bija izdevusi gandrīz visu savu 
padomu līdz 8 rubļiem, kas vēl bij atlikušies. 
„Avota” pārziņā atradās vēl daži desmiti rubļu, 
kam vēl varēja pievienot no sabiedrības veikala 
sabiedrības kasē iepriekš Vidzemes iemaksātos 
pusotra simts rubļus. Tātad jaunu darbību 
iesākot komiteja gluži bez līdzekļiem nebija 
un varēja izspriest dažus visnepieciešamākos 
pabalstus. 

Visvairāk palīdzības līdz šim prasījis Cēsu 
darbs. Bet ievērojot to, ka Cēsis ir visai Vidzemes 
darbībai viduspunkts, it īpaši kopīgo Bībeles 
stundu ziņā, kura gadījumā Cēsīm jāuzņem visi 
vidzemnieku viesi, komiteja palika vēl joprojām 
tais domās, ka Cēsu darbs pelna priekšroku. 
Arī vietējā darbībā Cēsis īsā laikā diezgan 
bagāti svētīta un apsola labus augļus nākotnē. 
Nolemj, ka tikko br. Juris Andermanis būs Cēsīs 
apstiprināts par draudzes priekšnieku, jāsper 
soļi, lai br. K. Plauciņa iedāvāto grunti priekš 
lūgšanas nama būves iegūtu par draudzes 
īpašumu un norakstītu to uz draudzes vārda. 
Reizē ar to nolemj tagadējās lūgšanu nama 

telpas iegūt par draudzes īpašumu, ka tas kādu 
laiku atpakaļ gan bija domāts, bet iekrāto būves 
kapitāliņu rūpīgi uzglabāt līdz lūgšanas nama 
būvei. 

Par tādiem darba laukiem, kuri cieš trūkumu 
un pelna pabalstīšanu, vēl tajā ieskaitīti: Valka, 
Smiltene un Saikava. Par pabalstāmiem 
strādniekiem ieskatīja Rud. Andermani, O. 
Veberi un I. Kapši, arī br. K. Lasmani, ja tas uz 
Vidzemi atgrieztos atpakaļ. No jauna pieteicies 
šai ziemā Vidzemē strādāt br. V. Mūrnieks, 
ko komiteja ar patikšanu un piekrišanu ņēma 
vērā. 

Kopīgās Bībeles stundas noturamas atkal 
Cēsīs pēc sabiedrības Bībeles kursa, ne vēlāk 
kā februāra beigās. 

Komiteja vēl nolemj, ka, izlietojot saeimas 
atļauju, šogad atkal būtu jāgriežas pie 
kurzemnieku draudzēm pēc atļaujas kolektēt 
un proti pie šādām: Liepājas Pāvila un Liepājas 
Nācaretes, Ciānas devusi jau izgājušā gadā, 
un pie Sakas draudzes, varbūt arī Embūtes 
Ventspilī devusi pagājušā gadā un piesolījusi 
arī šogad. Uzaicina minētās vietas, ja tās 
uz lūgumu dotu savu atļauju, sūtīt br. Juri 
Andermani, izņemot Ventspili, kur brauks cits. 
Rīgas draudzes darīs arī ko varēs, lt sevišķi 
Paltmale pati, un  Vidzemes mazās stancijas 
visas pienesīs savu upuri priekš Vidzemes 
darba. 

Komiteja izšķīrās ar norunu 4 reiz par gadu 
noturēt sēdes vienreiz Rīgā, otrreiz Cēsīs. 
Nākamā sēde Bībeles stundu laikā Cēsīs.

Laika Balss 1911. gada 2. jūnijā, Nr. 35, 
raksta par Paltmales Izglītības biedrību, un 
te ieskanas tādas toņkārtas, par ko nākamajā 
turpinājumā rakstīsim ļoti daudz. 

No Ligates. Gadu atpakaļ te nodibinājās 
Paltmales Izglītības biedrība, kurā jau par 
biedriem ir ap 40 fabrikas strādnieku. Daudzi 
no Ligates strādniekiem gan vēl atturas no 
iestāšanās biedrībā, motivēdami to ar biedrības 
nesekmīgo darbību. Šāda atturēšanās ir pilnīgi 
aplama, jo biedrība varēs toties sekmīgāk 
darboties, jo vairāk viņai būs biedru. Tāpat 
daudzi strādnieki neiestājās par biedriem 
aiz bailēm no „maizes tēviem”, jo pēdējie 
tādus strādniekus atlaidīšot. Tādas “bailes” 
jau ir pilnīgi nedibinātas. Protams, kungiem 
strādnieku pašdarbība un izglītība jau nu riebj 

gan, bet tādēļ vien fabrikas administrācija neies 
atlaist vairāk desmitus strādniekus. Pēdējā 
laikā daļa strādnieku iestājās arī „ķīmiskā 
arodnieciskā savienībā”, bet darbību pagaidām 
traucē tas, ka savienība, pēc statūtiem, nevar 
te atvērt nodaļu. 

Izglītībnieks 

Aplūkosim vēl dažas sīkas ziņas, kas mums 
noderēs kā detaļas tā laika dzīves portretējumos. 
Dzimtenes Vēstnesis 1911. gada 11. janvārī, Nr. 
7, rakstīja: 

Izrīkojumi. Ligate. Sestdien, 15. janvārī 
Ligates fabrikas zālē viesosies Jaunā Rīgas 
Teātra personāls ar Bāra komēdiju “Koncerts”.

A. 

Šīsdienas apskata noslēguma sadaļa būs 
veltīta tautas izglītībai, pedagoģijai un 
citām gudrām lietām.  Tagad lasām rakstiņu 
Dzimtenes Vēstnesī 1911. gada 20. jūlijā, Nr. 
163. 

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Dzirkstele” 
un „Gaisma” pagājušu svētdien bij izbraukušas 
zaļumos uz Ligati.

Ramas muižas jaukajā meža līcī ziemeļus 
un rietumus sedz biezais skuju un lapu koku 
mežs; austrumos un dienvidos līdzens tīrums. 
Jau ejot uz šo vietu, 3 fotogrāfi bij nostādījuši 
savus aparātus, kas uzņēma gājējus un vēlāk 
arī vairāk grupas. Dalībnieku no Rīgas bija 417, 
vietējie 435 personas. Dziedātāju jaukts koris I. 
Marka kunga vadībā nodziedāja 10 dziesmas, 
sieviešu koris 2, vīru koris 2. No dziesmām 
lielāko daļu izpildīja labi, tā ka vairāki vietējie 
pateicās diriģentam par baudījumu. 

R. V.

Tā paša laikraksta tajā pašā numurā tiek 
izsludināti kursi. 

Nurmižu Ratniekos augusta sākumā notiks 
lopkopības un piensaimniecības kursi, uz 
3 mēnešiem, tādēļ lūdzam visus tos, kuri 
pieteikušies. piesūtīt no valdes nolemto 
iemaksu, lai būtu nodrošināti pie kursu 
atklāšanas termiņa noteikšanas. Iemaksas 
lielums 5 rbļ., kurus var piesūtīt taisni mums, 
vai arī Lauberta kgam, Nurmižu Ratniekos, чр. 
Лигатъ.

Kursu atklāšana tiks paziņota katram 
rakstiski.

Rīgas Piensaimnieku Sabiedrība

Un tagad lasīsim par slaveno Valmieras 
Skolotāju semināru, kas šajā reizē izgaismojas 
pavisam nepatīkamās krāsās - ekskursijas laikā 
skolotāji kopā ar audzināmajiem piedzērušies. 
Mūsu pārskatā tie iekļuvuši tāpēc vien, ka tā 
sliktā darbošanās notikusi pēc ekskursijas uz 
Ligati.  Jaunais Laiks, 1911. gada 12. novembrī, 
Nr. 32.

No Valmieras skolotāju semināra. 
Pagājušajā mācību gadā mācības apgabala 
kurators ar attiecīgu cirkulāru uzaicināja 
skolu priekšniecības sarīkot ekskursijas. Līdz 
cirkulāra iznākšanai mūsu direktors Str. pat 
iedomājies nebij, ka tāda varētu būt augstākās 
priekšniecības griba. Bet nu, verdziski 
paklausīdams priekšniecībai, sarīko ekskursiju 
pēc ekskursijas. Nenoliedzu ekskursiju 

audzinošo nozīmi, bet par ko tās var izvērsties, 
rāda semināristu ekskursija uz Ligati dažu 
skolotāju pavadībā. Skolotāji „piesūkušies”, 
audzēkņi “piesūkušies”. Audzēkņiem redzot, 
skolotāji ņemas tukšot „karlīni”. Semināra 
pirmmācības skolotājs P. lielās, ka „viņa laikos” 
seminārā ne tā vēl dzīvojuši: Gājuši uz „spievku” 
ar “kortelīti”6 kabatā…

Str. solās aizliegt audzēkņiem mācīties svešas 
valodas. Tāda „Многоязычie” skolotājam esot 
lieka, jo tautskolotājam jāzinot tikai krieviski. 
Latviešu valodas mācīšanās seminārā ir 
aprobežota. jārunā savā starpā tikai krieviski. 
Latviešu valodu pasniedz 2 vidējās klasēs pa 1 
stundu nedēļā Izgājušā mācības gadā latviešu 
literatūras vēsturi no tautiska laikmeta līdz 
beigu punktam izņēma - 2 stundās! Latviešu 
bibliotēku, kuru atvēra audzēkņi ar saviem 
līdzekļiem bijušā direktora laikā, Str. slēdza, 
jo esot “šaubīga”. Tiešām šaubīgi nākošiem 
tautskolotājiem lasīt latviski! Kā Str. lamā 
audzēkņus, par to jau vairākkārt rakstīts, bet 
viņa trekniem vārdiem neizbēg arī krietnākie 
skolotāji. «Koптитель неба», «Теленокъ», tā 
viņš bieži vien audzēkņu klātbūtnē ir lamājis 
kādu skolotāju. Mūzikas skolotājs Medings 
(ings!!) pats atzinās, ka līdz šim pasniedzis savu 
priekšmetu bez kādas metodes. Appelējušais 
„Urra-patriotiskais” Яичковъ tiek malts visi 
4 gadi. Protams, tāda “pasniegšana” nevar 
uzturēt audzēkņu interesi. Lielais vairums beidz 
semināru gluži mūzikas nepratējs. Ēdiens slikts 
un paliek jo dienas jo „plānāks”. 

Tas A. un tas O.

Laikraksts Laika Balss 1911. gada 18. jūnijā, 
Nr. 42 ar milzīgu sarūgtinājumu rakstīja par 
Ligates vietējās varas slikto attieksmi pret 
skolēniem. Te parādās jau arī publicistiskas 
iezīmes, jo nepietiek vien ar to, ka tiek sniegta 
informācija, bet lietā tiek likts izsmiekls un 
sarkasms.    

No Paltmales. Parasti Baltijas pagastu 
sabiedrības atsvabina skolniekus no pagasta 
nodokļiem. Tikai mūsu „runas vīri” ir citādās 
domās un liek visiem skolniekiem maksāt, 
jo citādi pagastam naudas pietrūkšot: to 
skolnieku, lūk, esot daudz. Lai nesadzītu 
jau tā lielos pagasta nodokļus vēl lielākus 
un lai tomēr remdinātu naudas badu, kurš 
saimniekojošās kliķes vadībā allaž jūtams, tad 
mūsu “vīri” nolēmuši ņemt no pagasta skolu 
apmeklējošiem ārpagastnieku bērniem īpašu 
nodokli 4 rbļ. no bērna par ziemu „par skolas 
telpu lietošanu”. Kaut gan pēc likuma mācība 
skolās jāpasniedzot par brīvu, tomēr par 
nodeldēto grīdu un soliem, vajagot maksāt. Kas 
par to, ka šis nodoklis gulstas galvenā kārtā uz 
ap Ligates staciju dzīvojošajiem būdeļniekiem 
rokpeļņiem, kuri jau tā sitas kā pliki pa nātrēm! 
Kas par to, ka šis nolēmums jau pagājušajā 
ziemā dažu labu dažu labu bērnu skolas gados 
piespieda palikt mājās un turpmāk tāds skaits 
varētu augt, jo tas nespēja samaksāt par 
vienu bērnu, tas jau nevarēs samaksāt par 
diviem, kurus nākas sūtīt skolā! Lai aug gara 
tumsa. Būs mums paklausīgi gani un kalpi, un 
pietaupīsies mūsu skolas dārgās grīdas, bet 

skolotājam L. kgm atliks vairāk laika pienācīgi 
apkopt saivu rentes māju: ar mazāk bērniem 
klasē varēs iztikt palīga skolotājs viens pats. 
Vaļsirdīgi runājot, mūsu tēvi arī citādi nevarēja 
darīt, ja negribēja L. kgm palikt parādā par tiem 
“Ēģiptes gaļas podiem”, jo ja jau tiem bija dūšas 
tā sakot apakš rokas [?] par smiekla naudu 
izrentēt viņam pagasta sabiedrības zemi uz 
ilgiem gadiem, tad jau bija jādod arī laiks priekš 
zemes un mājas apkopšanas, šādā vai tādā 
ceļā pamazinot skolnieku skaitu. Vienīgā kļūda 
tik tā, ka skolas nodoklis uzlikts par mazu. Viņu 
vajadzēja vismaz dubultot, motivējot - „par 
skolas gaisa, ceļu u. t. t. lietošanu”. Tad bērnu 
klase būtu vēl mazāk, bet pavasaros un rudeņos 
būtu vēl vairāk laika zemes krietnai. Ir tomēr 
ļaudis, kas par šo nodokli priecājas. Kauns! 

Ūpis

Nu, un pašā noslēgumā – kāda priecīga ziņa 
no Siguldas un Paltmales, ka bērnu audzināšana 
tiks uzlabota visādā veidā – gan no skolotāju, 
gan vecāku puses. Par to raksta Jaunās Latviešu 
Avīzes 1911. gada 1. aprīlī, Nr. 26. 

Siguldas mācītājs H. Braunšveiga kgs, kā 
„R. V.” raksta, sarīkoja 27. februārī Siguldas 
draudzes skolā vecāku vakaru ar pedagoģiskiem 
priekšnesumiem. Atklāšanas runā mācītāja 
kgs aizrādīja uz audzināšanas lielo nozīmi 
cilvēku dzīvē. Tad vispirms Siguldas draudzes 
skolotājs P. Venners nolasīja savu apcerējumu 
par mākslas nozīmi audzināšanā. Ievērojamāko 
vietu audzināšanā ieņem mūzika, dziesmas un 
deja, kuras tomēr netiekot pienācīgi ievērotas, 
jo mūsu laikos cenšoties vairāk dot prātam, bet 
sirdij mazāk. Caur to mūsu audzināšana topot 
vienpusīga. Dziesmu gars pie mūsu tautas 
lielās daļas, par nožēlošanu, ir gājis mazumā. 

Nurmižu skolotājs P. Turausks nolasīja par 
rotaļām un to nozīmi audzināšanā. Beigās 
skolotājs Janels lasīja par nepareizībām 
audzināšanā, kurā tika izsacīti daži pārmetumi 
vecākiem un audzinātājiem, sevišķi par bargu 
miesas sodu lietošanu. 

Otrs tāds pats vecāku vakars tika noturēts 
13. martā Paltmales pagasta skolā. Skolotājs 
I. Lielups nolasīja savus» iz dzīves ņemtos 
novērojumus par skolēniem un skolas 
apmeklēšanu. Tika izteikts vecākiem pārmetums, 
ka maz rūpējas par savu bērnu audzināšanu 
un caur to nāk skolā stipri liels procents sliktu 
bērnu. Pat ar skaitļiem iz skolas žurnāla tika 
pievests, cik daudz bērni nokavē skolas laika aiz 
niecīgiem iemesliem, caur ko ļoti top traucēta 
mācību gaita, bērni jāpatur otru gadu tanī pašā 
nodaļā u. t. t. Siguldas pag. skolotājs K. Saulīts 
lasīja par atmiņas kopšanu. Aizrādīts tika, cik 
bieži tiek grēkots, uzdodot bērniem daudz un 
nesaprotamu lietu mācīties no galvas. Ligates 
fabrikas skolotājs L. Friedriksons lasīja par gara 
norūdīšanu. Jau no mazotnes bērni jāpieradina 
šo to paciest un pieciest - jānorūda viņu gars. 
Beigās Ligates fabrikas skolotājs Čakars lasīja 
par dažiem audzināšanas jautājumiem, kā 
vecākiem jāizturas pret saviem mīluļiem vienā, 
otrā gadījumā, kā tos pamācīt, kādas tiem 
grāmatas un pasakas pasniegt, kas būtu tiem 
veselīga gara barība. Vispār sakot, vecāku 
vakara priekšnesumi bija rūpīgi izstrādāti un 
labi pārdomāti. Par to paldies skolotajiem, 
bet visvairāk mūsu darbīgam mācītājam 
Braunšveiga kgam, kas šādus vecāku vakarus 
sarīko, jo bieži vien vecāki, slikti audzinādami 
savus bērnus, patiešām nezina, ko tie dara, 
kā tas tika aizrādīts. Vienu otru audzināšanas 
jautājumu, ko tā vecāku vakaros pārrunā 
un no visām apgaismo, vecāki iegaumē un 
pārdomā. Tādā gadījumā šis darbs nepaliks 
bez augļiem.

Nākamajā laidienā mēs rakstīsim par 
pavisam briesmīgām lietām. Vairs netiks liets 
cukurūdentiņš par papīrfabrikas strādājošo 
milzīgo laimi, bet uz visām lietām paskatīsies 
pavisam no cita rakursa – uz strādnieku smago 
darbu, ilgajām stundām, neciešamos karstumu, 
putekļiem un pastāvīgo caurvēju. Tā tas bija 
bijis vienmēr, bet par to netika rakstīts. 

Turpinājums sekos



1 Proklamācija - 1. Politiska satura (parasti 
nelegālas organizācijas) rakstveida uzsaukums, kas 
paredzēts izplatīšanai atklātībā. 2. Oficiāls, svinīgs 
un atklāts paziņojums sabiedrībai, piemēram, par 
valdības dibināšanu, kāda politiska notikuma 
vērtējumu. LLVV

2 Hektogrāfs - Ierīce teksta, zīmējuma 
pavairošanai (no speciālas masas vai vaska papīra, 
uz kura pārnests oriģināls)
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
57. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2019. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5

Arodnieks, Nr. 11 (10.04.1911). Pirmās lapas augšmala

Avots, Nr. 49 (08.12.1910) Par Vidzemes 
palīdzības komiteju 

Mūzikas Druva, Nr. 11 (01.11.1908) Žurnāla vāks
Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 70 (27.03.1910) Viena no pirmajām 

ilustrācijām latviešu avīzēs

Laika Balss, Nr. 42 (18.06.1911). 
Par skolnieku aplikšanu ar nodokļiem

3 Piena separators pārt. - centrifūga piena tauku 
atdalīšanai no piena plazmas.

4 Saeima - sanāksme, saiets, parlaments.
5 Kvitēt - ar parakstu apliecināt (kā, piemēram, 

maksājuma) saņemšanu. LLVV

6 Kortelītis, sarunvaloda. 1. Viena ceturtā daļa 
litra vai stopa; šāda tilpuma trauks. 2. Šāda tilpuma 
trauks kopā ar tā saturu; šāda trauka saturs. Avots: 
LLVV. Jāpapildina, ka agrāk tā parasti sauca 
degvīnu mazā pudelītē. 

Atgādināsim mīļajiem lasītājiem, ka 
pagājušajā mēnesī mēs patiesā nepacietībā 
šķirstījām tās latviešu avīzes, kas izdotas pirms 
110 gadiem - no 1908. līdz 1911. gadam, lai 
pa kripatiņai vāktu kopā visu, kas rakstīts par 
Ligati, Paltmali, Ķempiem un tuvāko apkaimi. 
Vairāk par 50 rakstiem četros gados - apmēram 
tāda ir tā bilance.

Iepriekšējā reizē pārpublicēšanu pārtraucām 
tā sauktās kriminālās sadaļas viducī, un tāpēc 
mēs tagad par šo tēmu vēl turpināsim. Sāksim 
ar politiskajām noskaņām. Lūk, ko Laika Balss 
1911. gada 24. aprīlī, Nr. 21, rakstīja par 1. 
maija svinēšanu. Pievienoju klāt vienu ziņu no 
Bauskas, lai varētu izprast to dienu garšu.

No Bauskas. 1. maijā netālu no pilsētas kādā 
kokā bija uzvilkts melns karogs ar revolucionāru 
uzrakstu: “Lai dzīvo 1. Maijs un 8 stundu darba 
diena!” Karogs nostāvēja līdz pusdienai, pēc 
tam policija to noņēma. Citādi viss pagāja 
mierīgi, tikai policija demonstrēja.

Signifer 
No Ligates papīru fabrikas. 15. aprīlī pie 

mums bija izkaisītas proklamācijas1. Naktī no 
17. uz 18. aprīlī dežūrēja vairākas policistu 
nodaļas, bet, neskatoties uz to, no rīta bija 
uzvilkts sarkans karogs ar attiecīgu uzrakstu. 
Ap pusdienas laiku policija karogu noņēma.

P.

Par to, ka proklamācijas izkaisītas Ligates 
papīru fabrikā 1911. gada rudenī, rakstīja 
Jaunais Laiks 1911. gada 24. septembrī, Nr. 
17. 

No Ligates papīru fabrikas. Ligates 
Sabiedrība sarīkoja 10. sept. š. g. savās telpās 
slēgtu ģimenes vakaru. Naktī, īsi priekš plkst. 
12, ar lielu brākšķi izgāzās durvīm divas rūtes, 
pa kurām ielidoja krietna paka hektografētu2  

proklamāciju ar uzrakstu “Nevaram klusēt”, 
ar “Vidienas organizācijas” parakstu. Daļa 
no minētām proklamācijām tika no vakara 
apmeklētajiem uzlasītas, pārējās “sagrāba” 
kāds Ligates fabrikas ierēdnis. Lai gan bij klāt 
arī divi policijas priekšstāvji, tomēr proklamāciju 
iemetējs paspēja aizmukt. Jāpiezīmē, ka pa 
visu fabriku tanī naktī bij lielā mērā izkaisītas 
tāda pat satura proklamācijas. 

No Paltmales, Nurmuižas un Nītaures 
apkārtnē septembra mēneša sākumā tika 
redzētas proklamācijas ar uzrakstu „Biedri, 
laukstrādnieki”, parakstītas no „Vidienas 
organizācijas”. 

—fs. 

Dzimtenes Vēstnesis 1911. gada 28. jūlijā, 
Nr. 170 ziņoja par traģisku gadījumu uz 
dzelzceļa. 

Ligate. 26. jūlija rītā ap pulkst. 51/2 starp 
Ligates un Siguldas stacijām dzelzceļa 
vilciens Nr. 81, uz Rīgu iedams, uzskrēja virsū 

kādai sievietei, kura bija uz vietas pagalam. 
Nelaimīgā esot kāda vietējā iedzīvotāja un 
bijusi kurlmēma. D.

Dzimtenes Vēstnesis 1911. gada 16. 
augustā, Nr. 186, aprakstīja pavisam šausmīgu 
notikumu. 

Nelaimes gadījums. Šorīt ieveda ar vilcienu 
no Ligates Rīgā zemnieku I. Biti, kuram vakar 
no kuļamās mašīnas nogriezta kreisā kāja. Biti 
aizveda uz pilsētas slimnīcu.

Nepatīkama epizode aprakstīta Dzimtenes 
Vēstnesī, 1911. gada 26. septembrī, Nr. 221. 

Ķēčos Ozolmuižas mājās 15. septembrī naktī 
nozaga zirgu ar pajūgu, 12 pudus sviesta un 
dažādas citas mantības. Trešajā dienā zirgu ar 
pajūgu atrada mežā netālu no Ligates dzelzceļa 
stacijas, bet bez sviesta un citām mantībām. 

Tagad nedaudz paskatīsimies tautsaimniecības 
virzienā, lai gan par to šajos gados īpaši daudz 
nerakstīja, jo vēl jau tikai notika vispārējie tā 
laika sabiedrības organizēšanās procesi. Un 
parasti tas viss saistījās arī ar biedrībām un 
to daudzveidīgo dzīvi. Lūk, kā tas saistījās ar 
piensaimniecībām. Par to lasām Dzimtenes 
Vēstnesī 1911. gada 21. februārī, Nr. 42. 

Paltmales Nabagu palīdzības biedrības 
gada sapulci noturēja 13. febr. š. g. Revidents 
K. Pestmals ziņoja, ka biedrības darīšanas 
vestas kārtīgi un rēķini pareizi. Biedrībai 1910. 
g. bija 257 biedru; sarīkoti 2 koncerti, 4 teātra 
izrādes, 2 zaļumu svētki un viena Ziemsvētku 
eglīte pagasta nespējniekiem. Bilance - 2042 
r. 84 k. Izdots - 1387 r. 46 k. No šīs summas 
izdots ārstam (alga) 50 r., vecmātei 25 r., 
nespējnieku palīdzībai un viņu dāvinājumiem 
58 r., trūcīgiem skolēniem. Paltmales skolai 
10 r., Ķempu skolas ērģelēm 26 r., Paltmales 
skolai. 8 r. Skaidrā naudā un vērtspapīru kasē 
atrodas 656 г 38 k. Nolemts bija tekošā gadā 
biedrības namu pārbūvēt un paplašināt ar 
piebūvi, bet tā kā kasē maz naudas, ziema 
iet uz beigām, materiālu arī vairs nevar pagūt 
pievest, tad pilna sapulce šos pārbūves darbus 
atlika uz vienu gadu. No pārvēlamiem valdes 
locekļiem ievēlēja 3 tos pašus bijušos - Vītolu, 
Daulbergu, Andermani un no jauna - Matīsu. 
Vēl jāpiebilst, ka pie šīs biedrības pagājušā 
gadā tika apstiprināta bēru kase, kuras pirmā 
pilna sapulce nolikta uz 27. februāri. 

1911. gads sola paltmaliešiem vēl kādu 
jaunu biedrību - koppiensaimniecību. Par 
šādas praktiskas biedrības nodibināšanu jau 
pagājušā gadā tika pamazām runāts. Bet ar šo 
gadu jautājumā nāk plašā pārrunā. Tas cēlās 
aiz tam, ka Rīgā sūtāmam pienam uzpircēji ar 
šī gada sākumu pamazināja par 1 vai ½ kap. uz 
stopa cenu. Paltmales koppiensaimniecību grib 
nodibināt Ligates dzelzceļa stacijas tuvumā, 
tiklīdz dabūs vajadzīgo zemes gabalu ēkas 
būvei. Šai koppiensaimniecībai paredzama 
laba nākamība, jo tā apņems diezgan plašu 
apgabalu. Viņa būs labi sasniedzama visiem 
tiem kaimiņu pagastu piena ražotājiem, kuri 
līdz šim pienu veda uz Ligates staciju sūtīšanai 
uz Rīgu, kā: nurmižniekiem, siguldiešiem, 
morēniešiem, nītauriešiem. Tik nu jāvēlas, 
lai rodas vajadzīgā vienprātība pie teicamā 
kopdarba! 

Paltmalietis

Ja jau runa par piensaimniecību, pieminēsim 
tādu lietu, ko mūsdienās reti kurš pazīst, bet ko 
Dzimtenes Vēstnesis pieminēja1909. gada 14. 
februārī, Nr. 37. Runa ir par piena separatoru3.  

Kādas atsaukumu liecības par piena 
separatoriem “Planet” un “Express”. 

Paltemales Skudrukalnā. 16. dec. 1908. g. 
Pie Jums pirktais “Express” separators strādā 
labi, par ko Jūsu firmai izsaku savu pateicību. 

A. Āboliņš 

Laikraksts Sadzīve 1909. gada 9. maijā, Nr. 
54, pieskaras tēmai, ko agrāk jau bijām skāruši. 
Runa ir par malkas ciršanu un pievešanu 
mācītājam. 

No Paltmales. (Siguldas draudzē). Dažus 
gadus atpakaļ izcēlās domu starpība starp 
baznīcas valdi un vietējiem saimniekiem 
par malkas pievešanu draudzes mācītājam. 
Baznīcas priekšnieks noteica, ka saimniekiem 
muižas uzdotais jāizcērt un jāpieved mācītājam, 
saimnieki turpretim turējās pie domām, ka meža 
nociršana ir muižas pienākums un saimnieku - 
to pievest. Strīdus izšķiršanu nodeva Vidzemes 
Guberņas Valdei, kura izsprieda, ka muižas 
pienākums ir dot mežu, bet saimnieku - to 
nocirst un piegādāt mācītājam. Saimnieki 
ar tādu lēmumu nebija mierā un pārsūdzēja 
spriedumu valdošā senātā. Senāts pārsūdzību 
atstāja bez ievērības un apstiprināja Guberņas 
Valdes spriedumu, pēc kura saimniekiem malka 
jāizcērt muižas mežā un jāpieved mācītājam.

Gaujmalietis

Avīzē Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 20. 
jūlijā, Nr. 163, konstatēts, ka sliktajiem laika 
apstākļiem piemīt arī vienas pozitīvās sekas 
– saimnieki sāk nodarboties ar mehanizācijas 
ieviešanu un mašīnu iegādi. 

No Paltmales. Satiekoties ļaudīm, pirmais ir 
- žēlošanās par slikto lietaino laiku, tas aizkavē 
āboliņa un siena ievākšanu. Šai apgabalā 
vispārīgi šogad rudzi labi noauguši, tāpat labi 
attīstās vasarāji. Kad tikai neuznāk agras 
salnas! Laukstrādnieku trūkums un dārgums 
spiež iegādāties lauku darbiem mašīnas. Tā 
ķempeniešiem šinīs dienās ienāks divas tvaika 
kuļmašīnas - vienai pieci, otrai seši dalībnieki. 
Pārejot uz tvaika kuļmašīnām, zirga kuļmašīnas 
daži pārdod. 

-s.

Savukārt Tēvija 1911. gada 22. februārī, Nr. 
21, raksta par Raunas attīstību un te brīnišķīgā 
kārtā veidojas sasaiste ar Ligates papīru fabriku, 
kas mūs, protams, interesē. 

Raunas lielo muižu nopirkuse agrārbanka 
par 1.600.000 rbļ. Visi vērtīgākie koki tiek 
apštempelēti un saskaitīti kā muižas, tā 
nomas māju mežos. Izgājušā vasarā zeme 
tika samērīta ap 100 pūravietu lielos zemes 
gabalos. Zemi bezzemes zemnieki dabūs zem 
viegliem noteikumiem uz izmaksu.  

Draudzes skolas zeme te tiek izdota uz mūža 
renti, uz kādiem nelieliem zemes gabaliem tiek 
celtas daudz un dažādas mājas, tā ka te drīz 
vien izaugs liels un plašs miests.  

Raunēnieši ir diezgan uzņēmīgi ļaudis. Arī 

biedrību dzīve te sāk attīstīties. Senāk daudzi 
raunēnieši braukāja pa apkārtnes novadiem, 
lupatas uzpirkdami priekš Ligates papīra 
fabrikas. Neraugoties uz izsmiekliem - par 
lupatu lasītājiem - tādi uzpircēji brangi nopelnīja 
un pat iedzīvojās. 

Tajā laikā dibinājās milzum daudz visādu 
organizāciju, biedrību, komiteju, jo tādā veidā 
sabiedrība varēja koncentrēt pūliņus dažādu tā 
laika problēmu risināšanai. Par to, kā baptistu 
baznīca iekļāvās Vidzemes palīdzības komitejas 
darbībā, lasāms laikrakstā Avots 1910. gada 8. 
decembra numurā, Nr. 49. 

Vidzemes palīdzības komiteja savā 
jaunā sastāvā noturēja savu pirmo sēdi 30. 
novembrī, Rīgā. No Paltmales bij ieradušies 
I. Andermanis, I. Leikarts un I. Buivids; no 
Rīgas kā „Avota” priekšstāvis ņēma dalību I. 
A. Freijs, no Āgenskalna draudzes Fr. Būzens 
un no Mateus draudzes br. Inķis. Tā nu pēc 
saeimas4  sprieduma bij apvienotas paltmaliešu 
un rīdzinieku darbības. Par kasieri izredzēja br. 
Freiju un par sekretāru br. Inķi. 

Sēdē vispirms ņēma pārskatu par Paltmales 
palīdzības kases darbību un tad par „Avota” 
redakcijas izsniegtiem pabalstiem no „Avotā” 
izkvitētiem5 iemaksājumiem. Izrādījās, ka 
Paltmales kase bija izdevusi gandrīz visu savu 
padomu līdz 8 rubļiem, kas vēl bij atlikušies. 
„Avota” pārziņā atradās vēl daži desmiti rubļu, 
kam vēl varēja pievienot no sabiedrības veikala 
sabiedrības kasē iepriekš Vidzemes iemaksātos 
pusotra simts rubļus. Tātad jaunu darbību 
iesākot komiteja gluži bez līdzekļiem nebija 
un varēja izspriest dažus visnepieciešamākos 
pabalstus. 

Visvairāk palīdzības līdz šim prasījis Cēsu 
darbs. Bet ievērojot to, ka Cēsis ir visai Vidzemes 
darbībai viduspunkts, it īpaši kopīgo Bībeles 
stundu ziņā, kura gadījumā Cēsīm jāuzņem visi 
vidzemnieku viesi, komiteja palika vēl joprojām 
tais domās, ka Cēsu darbs pelna priekšroku. 
Arī vietējā darbībā Cēsis īsā laikā diezgan 
bagāti svētīta un apsola labus augļus nākotnē. 
Nolemj, ka tikko br. Juris Andermanis būs Cēsīs 
apstiprināts par draudzes priekšnieku, jāsper 
soļi, lai br. K. Plauciņa iedāvāto grunti priekš 
lūgšanas nama būves iegūtu par draudzes 
īpašumu un norakstītu to uz draudzes vārda. 
Reizē ar to nolemj tagadējās lūgšanu nama 

telpas iegūt par draudzes īpašumu, ka tas kādu 
laiku atpakaļ gan bija domāts, bet iekrāto būves 
kapitāliņu rūpīgi uzglabāt līdz lūgšanas nama 
būvei. 

Par tādiem darba laukiem, kuri cieš trūkumu 
un pelna pabalstīšanu, vēl tajā ieskaitīti: Valka, 
Smiltene un Saikava. Par pabalstāmiem 
strādniekiem ieskatīja Rud. Andermani, O. 
Veberi un I. Kapši, arī br. K. Lasmani, ja tas uz 
Vidzemi atgrieztos atpakaļ. No jauna pieteicies 
šai ziemā Vidzemē strādāt br. V. Mūrnieks, 
ko komiteja ar patikšanu un piekrišanu ņēma 
vērā. 

Kopīgās Bībeles stundas noturamas atkal 
Cēsīs pēc sabiedrības Bībeles kursa, ne vēlāk 
kā februāra beigās. 

Komiteja vēl nolemj, ka, izlietojot saeimas 
atļauju, šogad atkal būtu jāgriežas pie 
kurzemnieku draudzēm pēc atļaujas kolektēt 
un proti pie šādām: Liepājas Pāvila un Liepājas 
Nācaretes, Ciānas devusi jau izgājušā gadā, 
un pie Sakas draudzes, varbūt arī Embūtes 
Ventspilī devusi pagājušā gadā un piesolījusi 
arī šogad. Uzaicina minētās vietas, ja tās 
uz lūgumu dotu savu atļauju, sūtīt br. Juri 
Andermani, izņemot Ventspili, kur brauks cits. 
Rīgas draudzes darīs arī ko varēs, lt sevišķi 
Paltmale pati, un  Vidzemes mazās stancijas 
visas pienesīs savu upuri priekš Vidzemes 
darba. 

Komiteja izšķīrās ar norunu 4 reiz par gadu 
noturēt sēdes vienreiz Rīgā, otrreiz Cēsīs. 
Nākamā sēde Bībeles stundu laikā Cēsīs.

Laika Balss 1911. gada 2. jūnijā, Nr. 35, 
raksta par Paltmales Izglītības biedrību, un 
te ieskanas tādas toņkārtas, par ko nākamajā 
turpinājumā rakstīsim ļoti daudz. 

No Ligates. Gadu atpakaļ te nodibinājās 
Paltmales Izglītības biedrība, kurā jau par 
biedriem ir ap 40 fabrikas strādnieku. Daudzi 
no Ligates strādniekiem gan vēl atturas no 
iestāšanās biedrībā, motivēdami to ar biedrības 
nesekmīgo darbību. Šāda atturēšanās ir pilnīgi 
aplama, jo biedrība varēs toties sekmīgāk 
darboties, jo vairāk viņai būs biedru. Tāpat 
daudzi strādnieki neiestājās par biedriem 
aiz bailēm no „maizes tēviem”, jo pēdējie 
tādus strādniekus atlaidīšot. Tādas “bailes” 
jau ir pilnīgi nedibinātas. Protams, kungiem 
strādnieku pašdarbība un izglītība jau nu riebj 

gan, bet tādēļ vien fabrikas administrācija neies 
atlaist vairāk desmitus strādniekus. Pēdējā 
laikā daļa strādnieku iestājās arī „ķīmiskā 
arodnieciskā savienībā”, bet darbību pagaidām 
traucē tas, ka savienība, pēc statūtiem, nevar 
te atvērt nodaļu. 

Izglītībnieks 

Aplūkosim vēl dažas sīkas ziņas, kas mums 
noderēs kā detaļas tā laika dzīves portretējumos. 
Dzimtenes Vēstnesis 1911. gada 11. janvārī, Nr. 
7, rakstīja: 

Izrīkojumi. Ligate. Sestdien, 15. janvārī 
Ligates fabrikas zālē viesosies Jaunā Rīgas 
Teātra personāls ar Bāra komēdiju “Koncerts”.

A. 

Šīsdienas apskata noslēguma sadaļa būs 
veltīta tautas izglītībai, pedagoģijai un 
citām gudrām lietām.  Tagad lasām rakstiņu 
Dzimtenes Vēstnesī 1911. gada 20. jūlijā, Nr. 
163. 

Mūzikas un dziedāšanas biedrība „Dzirkstele” 
un „Gaisma” pagājušu svētdien bij izbraukušas 
zaļumos uz Ligati.

Ramas muižas jaukajā meža līcī ziemeļus 
un rietumus sedz biezais skuju un lapu koku 
mežs; austrumos un dienvidos līdzens tīrums. 
Jau ejot uz šo vietu, 3 fotogrāfi bij nostādījuši 
savus aparātus, kas uzņēma gājējus un vēlāk 
arī vairāk grupas. Dalībnieku no Rīgas bija 417, 
vietējie 435 personas. Dziedātāju jaukts koris I. 
Marka kunga vadībā nodziedāja 10 dziesmas, 
sieviešu koris 2, vīru koris 2. No dziesmām 
lielāko daļu izpildīja labi, tā ka vairāki vietējie 
pateicās diriģentam par baudījumu. 

R. V.

Tā paša laikraksta tajā pašā numurā tiek 
izsludināti kursi. 

Nurmižu Ratniekos augusta sākumā notiks 
lopkopības un piensaimniecības kursi, uz 
3 mēnešiem, tādēļ lūdzam visus tos, kuri 
pieteikušies. piesūtīt no valdes nolemto 
iemaksu, lai būtu nodrošināti pie kursu 
atklāšanas termiņa noteikšanas. Iemaksas 
lielums 5 rbļ., kurus var piesūtīt taisni mums, 
vai arī Lauberta kgam, Nurmižu Ratniekos, чр. 
Лигатъ.

Kursu atklāšana tiks paziņota katram 
rakstiski.

Rīgas Piensaimnieku Sabiedrība

Un tagad lasīsim par slaveno Valmieras 
Skolotāju semināru, kas šajā reizē izgaismojas 
pavisam nepatīkamās krāsās - ekskursijas laikā 
skolotāji kopā ar audzināmajiem piedzērušies. 
Mūsu pārskatā tie iekļuvuši tāpēc vien, ka tā 
sliktā darbošanās notikusi pēc ekskursijas uz 
Ligati.  Jaunais Laiks, 1911. gada 12. novembrī, 
Nr. 32.

No Valmieras skolotāju semināra. 
Pagājušajā mācību gadā mācības apgabala 
kurators ar attiecīgu cirkulāru uzaicināja 
skolu priekšniecības sarīkot ekskursijas. Līdz 
cirkulāra iznākšanai mūsu direktors Str. pat 
iedomājies nebij, ka tāda varētu būt augstākās 
priekšniecības griba. Bet nu, verdziski 
paklausīdams priekšniecībai, sarīko ekskursiju 
pēc ekskursijas. Nenoliedzu ekskursiju 

audzinošo nozīmi, bet par ko tās var izvērsties, 
rāda semināristu ekskursija uz Ligati dažu 
skolotāju pavadībā. Skolotāji „piesūkušies”, 
audzēkņi “piesūkušies”. Audzēkņiem redzot, 
skolotāji ņemas tukšot „karlīni”. Semināra 
pirmmācības skolotājs P. lielās, ka „viņa laikos” 
seminārā ne tā vēl dzīvojuši: Gājuši uz „spievku” 
ar “kortelīti”6 kabatā…

Str. solās aizliegt audzēkņiem mācīties svešas 
valodas. Tāda „Многоязычie” skolotājam esot 
lieka, jo tautskolotājam jāzinot tikai krieviski. 
Latviešu valodas mācīšanās seminārā ir 
aprobežota. jārunā savā starpā tikai krieviski. 
Latviešu valodu pasniedz 2 vidējās klasēs pa 1 
stundu nedēļā Izgājušā mācības gadā latviešu 
literatūras vēsturi no tautiska laikmeta līdz 
beigu punktam izņēma - 2 stundās! Latviešu 
bibliotēku, kuru atvēra audzēkņi ar saviem 
līdzekļiem bijušā direktora laikā, Str. slēdza, 
jo esot “šaubīga”. Tiešām šaubīgi nākošiem 
tautskolotājiem lasīt latviski! Kā Str. lamā 
audzēkņus, par to jau vairākkārt rakstīts, bet 
viņa trekniem vārdiem neizbēg arī krietnākie 
skolotāji. «Koптитель неба», «Теленокъ», tā 
viņš bieži vien audzēkņu klātbūtnē ir lamājis 
kādu skolotāju. Mūzikas skolotājs Medings 
(ings!!) pats atzinās, ka līdz šim pasniedzis savu 
priekšmetu bez kādas metodes. Appelējušais 
„Urra-patriotiskais” Яичковъ tiek malts visi 
4 gadi. Protams, tāda “pasniegšana” nevar 
uzturēt audzēkņu interesi. Lielais vairums beidz 
semināru gluži mūzikas nepratējs. Ēdiens slikts 
un paliek jo dienas jo „plānāks”. 

Tas A. un tas O.

Laikraksts Laika Balss 1911. gada 18. jūnijā, 
Nr. 42 ar milzīgu sarūgtinājumu rakstīja par 
Ligates vietējās varas slikto attieksmi pret 
skolēniem. Te parādās jau arī publicistiskas 
iezīmes, jo nepietiek vien ar to, ka tiek sniegta 
informācija, bet lietā tiek likts izsmiekls un 
sarkasms.    

No Paltmales. Parasti Baltijas pagastu 
sabiedrības atsvabina skolniekus no pagasta 
nodokļiem. Tikai mūsu „runas vīri” ir citādās 
domās un liek visiem skolniekiem maksāt, 
jo citādi pagastam naudas pietrūkšot: to 
skolnieku, lūk, esot daudz. Lai nesadzītu 
jau tā lielos pagasta nodokļus vēl lielākus 
un lai tomēr remdinātu naudas badu, kurš 
saimniekojošās kliķes vadībā allaž jūtams, tad 
mūsu “vīri” nolēmuši ņemt no pagasta skolu 
apmeklējošiem ārpagastnieku bērniem īpašu 
nodokli 4 rbļ. no bērna par ziemu „par skolas 
telpu lietošanu”. Kaut gan pēc likuma mācība 
skolās jāpasniedzot par brīvu, tomēr par 
nodeldēto grīdu un soliem, vajagot maksāt. Kas 
par to, ka šis nodoklis gulstas galvenā kārtā uz 
ap Ligates staciju dzīvojošajiem būdeļniekiem 
rokpeļņiem, kuri jau tā sitas kā pliki pa nātrēm! 
Kas par to, ka šis nolēmums jau pagājušajā 
ziemā dažu labu dažu labu bērnu skolas gados 
piespieda palikt mājās un turpmāk tāds skaits 
varētu augt, jo tas nespēja samaksāt par 
vienu bērnu, tas jau nevarēs samaksāt par 
diviem, kurus nākas sūtīt skolā! Lai aug gara 
tumsa. Būs mums paklausīgi gani un kalpi, un 
pietaupīsies mūsu skolas dārgās grīdas, bet 

skolotājam L. kgm atliks vairāk laika pienācīgi 
apkopt saivu rentes māju: ar mazāk bērniem 
klasē varēs iztikt palīga skolotājs viens pats. 
Vaļsirdīgi runājot, mūsu tēvi arī citādi nevarēja 
darīt, ja negribēja L. kgm palikt parādā par tiem 
“Ēģiptes gaļas podiem”, jo ja jau tiem bija dūšas 
tā sakot apakš rokas [?] par smiekla naudu 
izrentēt viņam pagasta sabiedrības zemi uz 
ilgiem gadiem, tad jau bija jādod arī laiks priekš 
zemes un mājas apkopšanas, šādā vai tādā 
ceļā pamazinot skolnieku skaitu. Vienīgā kļūda 
tik tā, ka skolas nodoklis uzlikts par mazu. Viņu 
vajadzēja vismaz dubultot, motivējot - „par 
skolas gaisa, ceļu u. t. t. lietošanu”. Tad bērnu 
klase būtu vēl mazāk, bet pavasaros un rudeņos 
būtu vēl vairāk laika zemes krietnai. Ir tomēr 
ļaudis, kas par šo nodokli priecājas. Kauns! 

Ūpis

Nu, un pašā noslēgumā – kāda priecīga ziņa 
no Siguldas un Paltmales, ka bērnu audzināšana 
tiks uzlabota visādā veidā – gan no skolotāju, 
gan vecāku puses. Par to raksta Jaunās Latviešu 
Avīzes 1911. gada 1. aprīlī, Nr. 26. 

Siguldas mācītājs H. Braunšveiga kgs, kā 
„R. V.” raksta, sarīkoja 27. februārī Siguldas 
draudzes skolā vecāku vakaru ar pedagoģiskiem 
priekšnesumiem. Atklāšanas runā mācītāja 
kgs aizrādīja uz audzināšanas lielo nozīmi 
cilvēku dzīvē. Tad vispirms Siguldas draudzes 
skolotājs P. Venners nolasīja savu apcerējumu 
par mākslas nozīmi audzināšanā. Ievērojamāko 
vietu audzināšanā ieņem mūzika, dziesmas un 
deja, kuras tomēr netiekot pienācīgi ievērotas, 
jo mūsu laikos cenšoties vairāk dot prātam, bet 
sirdij mazāk. Caur to mūsu audzināšana topot 
vienpusīga. Dziesmu gars pie mūsu tautas 
lielās daļas, par nožēlošanu, ir gājis mazumā. 

Nurmižu skolotājs P. Turausks nolasīja par 
rotaļām un to nozīmi audzināšanā. Beigās 
skolotājs Janels lasīja par nepareizībām 
audzināšanā, kurā tika izsacīti daži pārmetumi 
vecākiem un audzinātājiem, sevišķi par bargu 
miesas sodu lietošanu. 

Otrs tāds pats vecāku vakars tika noturēts 
13. martā Paltmales pagasta skolā. Skolotājs 
I. Lielups nolasīja savus» iz dzīves ņemtos 
novērojumus par skolēniem un skolas 
apmeklēšanu. Tika izteikts vecākiem pārmetums, 
ka maz rūpējas par savu bērnu audzināšanu 
un caur to nāk skolā stipri liels procents sliktu 
bērnu. Pat ar skaitļiem iz skolas žurnāla tika 
pievests, cik daudz bērni nokavē skolas laika aiz 
niecīgiem iemesliem, caur ko ļoti top traucēta 
mācību gaita, bērni jāpatur otru gadu tanī pašā 
nodaļā u. t. t. Siguldas pag. skolotājs K. Saulīts 
lasīja par atmiņas kopšanu. Aizrādīts tika, cik 
bieži tiek grēkots, uzdodot bērniem daudz un 
nesaprotamu lietu mācīties no galvas. Ligates 
fabrikas skolotājs L. Friedriksons lasīja par gara 
norūdīšanu. Jau no mazotnes bērni jāpieradina 
šo to paciest un pieciest - jānorūda viņu gars. 
Beigās Ligates fabrikas skolotājs Čakars lasīja 
par dažiem audzināšanas jautājumiem, kā 
vecākiem jāizturas pret saviem mīluļiem vienā, 
otrā gadījumā, kā tos pamācīt, kādas tiem 
grāmatas un pasakas pasniegt, kas būtu tiem 
veselīga gara barība. Vispār sakot, vecāku 
vakara priekšnesumi bija rūpīgi izstrādāti un 
labi pārdomāti. Par to paldies skolotajiem, 
bet visvairāk mūsu darbīgam mācītājam 
Braunšveiga kgam, kas šādus vecāku vakarus 
sarīko, jo bieži vien vecāki, slikti audzinādami 
savus bērnus, patiešām nezina, ko tie dara, 
kā tas tika aizrādīts. Vienu otru audzināšanas 
jautājumu, ko tā vecāku vakaros pārrunā 
un no visām apgaismo, vecāki iegaumē un 
pārdomā. Tādā gadījumā šis darbs nepaliks 
bez augļiem.

Nākamajā laidienā mēs rakstīsim par 
pavisam briesmīgām lietām. Vairs netiks liets 
cukurūdentiņš par papīrfabrikas strādājošo 
milzīgo laimi, bet uz visām lietām paskatīsies 
pavisam no cita rakursa – uz strādnieku smago 
darbu, ilgajām stundām, neciešamos karstumu, 
putekļiem un pastāvīgo caurvēju. Tā tas bija 
bijis vienmēr, bet par to netika rakstīts. 

Turpinājums sekos



28. maija saulainā pēcpusdienā ar 
izlaiduma koncertu un skolas vizuāli 
plastiskās mākslas absolventu darbu 
izstādi “Kad sirdī prieks” Augšlīgatnes 
kultūras nama zālē izskanēja Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas mācību 
gads. 

Šis skolas pūtēju orķestra skaņām 
caurvītais pavasara koncerts bija spilgts 
muzikālais sniegums. Eifonija spēles 
absolventa Endija Ramāna un stīgu 
instrumentu kamerorķestra izpildījumā V. 
Ščolokova koncerta atskaņojums izskanēja 
kā vēlējums un ceļavējš četriem skolas 
absolventiem dzīves tālākajās gaitās. 
Un kā pateicība viesmīlīgajām mūzikas 
skolas pagaidu telpām - Dienas un interešu 

centram un Augšlīgatnes kultūras nama 
koncertzālei - par iespēju tajās muzicēt un 
darboties.

Jaunajā mācību gadā atgriezīsimies 
renovētās telpās

2019./2020. mācību gadu skola 
uzsāks savā, pēc skolas mākslas nodaļas 
skolotājas, dizaineres Ingūnas Briedes 
un viņas sadarbības partneru projekta 
renovētajā ēkā Mākslas ielā 2, kur fasādi 
rotā viņas pašas projekta izstrādātais 
gleznojums, kas savukārt tapis pēc skolas 
absolventes Lauras Freimanes kompozīcijas 
diplomdarba meta. Paldies Līgatnes novada 
pašvaldībai, kura ieguldījusi līdzekļus pilnā 

ēkas fasādes renovācijā un siltināšanā, 
jumta konstrukciju un seguma pārklājuma 
atjaunošanā. Jaunas aprises ieguvusi 
ēkas kāpņu telpa, kā arī klavieru, vijoles, 
akordeona un mūzikas teorijas klases. 
Gada tumšajā laikā gandrīz baltā skolas 
fasāde tiks papildus izgaismota, tādējādi 
pastiprinot Augšlīgatnes kultūrizglītības 
iestādes vizuālo Gaismas pils tēlu. 

Ieskats izlaiduma koncertā
Atgriežoties pie 28. maija svētku norises, 

patiesu baudījumu mūzikas gardēžiem 
mācību gada noslēguma koncertā sagādāja 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
absolventa un direktora pienākumu 
izpildītāja Kaspara Gulbja un Latvijas 

Nacionālās operas kontrabasistes 
Gintas Garūtas muzikālais sveiciens 
skolas absolventiem, skolotājiem, 
vecākiem, radiem un nejaušiem 
klausītājiem. Ausis lutināja 
skolotājas Daces Bicānes lolotais 
mūzikas studijas audzēkņu ansamblis 
ar dziesmu ”Saldais medutiņš”. 
Koncerts bija muzikāls atskats uz 

skolas krāsaino mācību gadu, un 
tajā piedalījās visas instrumentu 
klases un nodaļas. Čella skolotāja 
Lauma Liepiņa ar audzēkņiem, 
vijoles skolotāja Ingrīda Zumberga 
ar saviem jaunajiem talantiem, 
flautas skolotāja Laura Meždreija 

ar audzēknēm Saniju Poceviču un Esteru 
Serkovu iedzīvināja Ričarda Rodžera ”My 
favorite things”. Klavierskolotājas Aigijas 
Kalniņas jaunās pianistes ienesa svētkos 
dzīvīgu un dzirkstošu flīģeļa skanējumu. 
Skolas pūtēju orķestris un tā pedagogs un 
vadītājs - izcilais Andris Muižnieks radīju 
fanfārisku, pacilāti emocionālu noskaņu 
svētku dalībnieku un klausītāju sirdīs. 
Mākslas nodaļas absolventes Kristiāna 
Vasiļjeva, Arvita Tuņķele un Asnāte 
Zvirgzdiņa priecēja koncerta apmeklētājus 
ar saviem meistarīgajiem diplomdarba 
skates darinājumiem vienotā izstādē Dienas 
un interešu centra telpās. Koncerta gaitā 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 

Ainārs Šteins iedvesmoja jaunos talantus, 
mūziķus un māksliniekus, aicinot tos 
piepildīt savus kvēlākos dzīves sapņus 
dzīves  realitātē.

Mūziķu sasniegumi
Šis skolai bijis cerību gads, ko pavadījām 

pagaidu telpās Augšlīgatnes kultūras namā 
un Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā 
ar cerībām uz ātri un kvalitatīvi veiktu 
Mākslas ielas 2 ēkas remontu. Skolas 
jaunais akordeona spēles talants Rūdolfs 
Melnis Vidzemes reģiona akordeonistu 
solistu konkursā savā vecuma grupā ieguva 
2. vietu. Mākslas nodaļas audzēknes 
Esteras Serkovas nemainīgi profesionāli 
pilnvērtīgais sniegums tika novērtēts Valsts 
konkursa finālā, kur vien 2 punkti šķīra 
no atzinības iegūšanas savā vecuma grupā 
valstī. Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
pilnveidojas ar kreatīvām darba spējām 
un gribasspēku apveltītā Sanija Poceviča, 
kura trīs flautas spēles apmācības gados 
iespējusi tā progresēt savā meistarībā, lai 
apgūtu meistaru cienīgu repertuāru. Valsts 
konkursa Pūšaminstrumentu spēlē II kārtā 

Sanija izpelnījās žūrijas 
locekles pateicību par 
sniegumu un III Mazpilsētu 
un lauku mūzikas skolu 
konkursa flautas spēlē 
žūrijas vērtējumu - 
drosmīgi.

Zaļās prakses ietvaros 
apgleznota Augšlīgatnes 
autobusa pietura

4. un 5. jūnijā Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas 
profesionālās ievirzes 
programmas “Vizuāli 
plastiskā māksla” audzēkņu 

prakses ietvaros pēc novada jauniešu 
ierosinājuma skolotāju Jura Bindemaņa 
un Ingūnas Briedes vadībā tika veikts 
autobusa pieturas Augšlīgatne-Cēsis 

iekšējās sienas gleznojums. Tas veidots 
pēc skolas šī gada absolventes Kristiānas 

Vasiļjevas kompozīcijas diplomdarba 
meta, sadarbībā ar “Baumit” celtniecības 
materiālu pārstāvniecību Latvijā. 
Audzēkņu veikums jau ievietots interneta 
vietnēs “Baumit” fasādes krāsu reklāmai. 
Ar šo pārstāvniecību sadarbība aizsākta, 
jau projektējot skolas ēkas Mākslas ielā 
2 rekonstrukciju, un daļēji “Baumit” 
materiāli arī būvdarbos izmantoti. Skolas 
fasādes gleznojums arī veidots, izmantojot 
minētās pārstāvniecības krāsas.

Sagaidot jauno mācību gadu
3. jūnijā skolā tika uzņemti jaunie 

audzēkņi. Daces Bicānes, Jura Bindemaņa 
un Ingūnas Briedes vadītās interešu 
izglītības programmas mūzikas un mākslas 

studijā dod nenovērtējamu pienesumu, 
sagatavojot potenciālos jaunos Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas censoņus. 
Rudenī sirsnīgi aicinām arī 8 gadus vai 2. 
klasi vispārizglītojošā skolā sasniegušos 
bērnus izmēģināt spēkus profesionālās 
ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā 
māksla”. Tāpat arī jaunos šāda paša 
vecuma censoņus - akordeona un 
pūšaminstrumentu spēlē. 

2019./2020. mācību gadā Augšlīgatnes 
kultūras nama zāli ceram pieskandināt ar 
kādu vokāli simfoniskās mūzikas pērli 
skolas apvienotā simfoniskā orķestra un 
kora izpildījumā. Aizsākts arī ceļš uz XII 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
orķestru kategorijā. Tāpat arī koris aug 
arvien lielāks un diženāks, sāk veidot savu 
identitāti.

Lai nākamajā gadā vēl skanīgākas 
mūzikas skaņas un lielāka rosība 
Mūzikas un mākslas skolas darbnīcās 
Augšlīgatnes gaismas pilī!

Marlēna Lapiņa, klavierspēles skolotāja
un Kaspars Gulbis, LMM direktora 

pienākumu izpildītājs
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Kad sirdī prieks…

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas absolventi. 
Gintas Garūtas foto

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izlaiduma 
koncerta dalībnieki. Gintas Garūtas foto

Muzicē absolvents Endijs Ramāns un stīgu orķestris. 
Gintas Garūtas foto

Rekonstruētā Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas ēka Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2.

 Egila Kurpnieka foto

Skolotāja Jura Bindemaņa vadībā tiek apgleznota 
Augšlīgatnes autobusu pietura.

 Egila Kurpnieka foto

Uz spraigu darba cēlienu četru dienu 
garumā Līgatnes novada vidusskolā un 
kultūras namā pulcēsies Ķekavas novada 
Jauniešu simfoniska orķestra jaunie 
mūziķi, lai sagatavotu koncertprogrammu 
gaidāmajam mūzikas festivālam Budapeštā, 
kurp orķestris dosies uzreiz pēc Jāņiem, no 
25. jūnija līdz 1. jūlijam.

Ķekavas novada Jauniešu simfoniskais 
orķestris dibināts 2004. gadā, par orķestra 
izveidi vienojoties deviņām Pierīgas 
mūzikas skolām sadarbībā ar toreizējo 

Rīgas rajona padomi. Kopš 2011. gada 
orķestra galvenais atbalstītājas ir Ķekavas 
novads. Ar krāšņiem koncertiem šogad 
orķestris turpina atzīmēt savas pastāvēšanas 
piecpadsmitgadi, gatavojas koncertiem 
rudenī un gaidāmajiem Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. 
gadā.

Pastāvēšanas laikā orķestrim bijusi plaša 
un daudzpusīga koncertdarbība, sadarbībā 
ar latviešu komponistiem pirmatskaņots 
ievērojams daudzums jaunas mūzikas, gūtas 

uzvaras starptautiskos 
konkursos un festivālos. 
Orķestris viesojies Vācijā, 
Nīderlandē, Polijā, Čehijā 
un Slovākijā. Pašlaik 
orķestrī muzicē ap 45 
jauni mūzikas skolu, 
vidusskolu audzēkņi un 
absolventi no Ķekavas, 
Rīgas un Pierīgas.

Orķestra vasaras 
akadēmijas noslēguma 
koncerts notiks sestdien, 
22. jūnijā, Līgatnes 
kultūras namā. Orķestra 
mākslinieciskais vadītājs 
- Pēteris Plūme. Aicināti 
visi interesenti. 

Ķekavas novada Jauniešu 
simfoniskā orķestra vasaras 

akadēmija Līgatnē

Ķekavas novada Jauniešu simfoniskais orķestris
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Pasākumi Līgatnes novadā
Zeit Cafe
Stāstnieku vakars ar Esteri Pumpuru. Biļetes: 15 eiro. 

20. jūnijā 
plkst. 19.00 

Līgatnes kultūras namā
Ķekavas novada jauniešu simfoniskā orķestra koncerts

22. jūnijā 
plkst. 19.00 

Zeit Cafe
“Cieto riekstu” kreatīvās domāšanas un erudīcijas spēle. 
Biļetes: 5 eiro 

27. jūnijā 
plkst. 20.00 

IZSTĀDES

No 7. līdz 30. jūnijam Līgatnes kultūras namā 
Limbažu TLMS “Dzilna” lakatu izstāde “Daba krāso. Dzilnas auž” 

No 1. līdz 30. jūnijam Augšlīgatnes kultūras namā
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas absolventu darbu izstāde

No 11. līdz 30. jūnijam Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Grāmatu izstāde “Saulgriežu laiks”

No 1. līdz 31. maijam Līgatnes pagasta bibliotēkā
Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks” 

Valdas Bomikas darbu izstāde “Hobijs – čunčināšana” 
“Līgatnes pagasta bibliotēkas vēsture” – novadpētniecības materiālu izstāde

No 10. līdz 30. jūnijam Zeit izstāžu zālē
Mareka Gurecka darbu izstāde

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

Zanderu pļavā 
Vasaras saulgriežu svinēšana

21. jūnijā 
plkst. 21.00 

5. jūlijā 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Miks Galvanovskis

28. jūnijā 
plkst. 20.00 

12. jūlijā 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

Sestdien, 22. jūnijā, Cēsīs svinēsim 
Latvijas Uzvaras dienu - Cēsu kauju 
simtgadi.

Pirms simts gadiem Latvijas valsts 
pastāvēšana tika izcīnīta Neatkarības 
kara laikā. Pagrieziena punkts kara 
gaitā notika tieši Ziemeļlatvijas frontes 
līnijā, kur latviešu un igauņu karaspēki 
22. jūnijā pie Cēsīm uzveica Landesvēra 
armiju un devās tālāk uz Rīgu.

Latvijas Uzvaras diena, Cēsu kauju 
simtgade iekļauta Latvijas valsts simtgades 
svinību programmā, un šogad Cēsīs 
izskanēs īpaši plaši, uzsverot cilvēku 
līdzatbildību, līdzdalību un sev svarīgo 
vērtību aizstāvēšanu, ne tikai pagātnes, bet 
jo īpaši šodienas un nākotnes zīmē.

PROGRAMMA
Cēsu kaujās Latvijas un Igaunijas armijas 

uzvarēja nevis labākā apbruņojuma, 
bet spēcīgākās idejas un vērtību dēļ. Šo 
kauju uzvaras simtajā gadadienā vēlamies 
stāstīt par tām uzvarām, kuras svinam, 
aizstāvot savas vērtības arī šodien. Cēsu 
kauju uzvaras simtgades diena kļūs par 
Ziemeļlatvijas iedzīvotāju līdzdarbošanās 
un iesaistes notikumu, kurā īpaša loma 
veltīta cilvēku drosmei un spējai ietekmēt 
savu un arī valsts dzīvi, veidojot to labāku, 
taisnīgāku un vienlīdzīgāku.

Cēsu Vēstures un mākslas muzejā jau 
apskatāma Latvijas valsts simtgadei 
veltītā izstāde “Pirmais gads”, kurā 
interaktīvā veidā var iepazīties ar galvenajiem 
notikumiem un procesiem Latvijas valsts 
izveides pirmajā pastāvēšanas gadā. 
Izstādes autors ir Cēsu muzeja vēsturnieks 
Dr.hist. Tālis Pumpuriņš, scenogrāfijas 
autori - mākslinieki Ritums Ivanovs, 
Mārtiņš Blanks, Krists Zankovskis.

Režisora Kaspara Gobas vadībā top 
dokumentālā filma par Cēsu kaujām, kas 
uzskatāmi un saprotami stāsta par valstisko 
situāciju Latvijā 1919. gadā un skaidro 
Cēsu kauju nozīmi Latvijas vēsturē.

Latvijas Uzvaras dienas, Cēsu kauju 

simtgades 22. jūnija dienas programmas 
centrā būs jaunais cilvēks - ne tikai gadu, 
bet domāšanas un vērtību dēļ.

Svētku programma būs ļoti daudzveidīga, 
risināsies visā pilsētā un piepildīs dienu 
no rīta līdz vakaram. Svētki pulcēs arī 
dziedātājus un dejotājus no visas Vidzemes, 
kuru koncertuzvedums Vienības laukumā 
aizraus ar mūsdienīgu programmu. Bet 
Cēsu galvenā artērija - Rīgas iela - būs 
pārvērtusies par savdabīgu laika asi, uz 
kuras notiks dokumentālas performances. 
Pēcpusdienā Pirtsupītes gravā notiks 
vēsturisko kauju rekonstrukcija. Latvijas 
Uzvaras dienas programmu veido tās idejas 
autors Renārs Sproģis ar radošo komandu 
– Kristu Burāni, Mārtiņu Eihi, Rūdolfu 
Baltiņu un Jolantu Sausiņu.

Unikāls notikums Cēsu kauju simtgades 
programmā būs iespēja no 15. jūnija 
līdz 22. jūnijam apskatīt rekonstruēto 
vēsturisko Igaunijas bruņu vilcienu 
“Brīvība”. Bruņu vilciens uz nedēļu piestās 
pie Cēsu dzelzceļa stacijas un ikvienam 
interesentam bez maksas ļaus ielūkoties 
militārajā tehnikā pirms simts gadiem, 
ekspozīcijā un stāstos par Brīvības cīņām 
un Latvijas un Igaunijas armiju sadarbību. 
Rekonstruētais bruņu vilciens gada garumā 
apceļo Igauniju un ir kļuvis par vienu 
no populārākajiem Igaunijas simtgades 
notikumiem un apskates objektiem. Projekts 
Latvijā top, sadarbojoties Cēsu novada 
pašvaldībai ar Kultūras ministrijas Latvijas 
valsts simtgades biroju, VAS “Latvijas 
Dzelzceļš” un SIA “LDZ Apsardze”.

Sadarbībā ar Latvijas Republikas 
Aizsardzības ministriju 22. jūnijā būs 
iespēja novērtēt mūsdienu armijas spēku 
Nacionālo bruņoto spēku parādē un 
militārās tehnikas izstādē. Pasākumā 
piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku 
orķestris un Zemessardzes orķestris. 
Savukārt Zemessardzes vienības visā 
pilsētā organizēs plašas un aizraujošas 
orientēšanās sacensības ar dažādiem 
spēka un prāta pārbaudījumiem.

Cēsu kauju simtgades notikumus Cēsīs 
rīko Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar 
Kultūras ministriju, Aizsardzības ministriju 
un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

Latvijas Uzvaras diena: 
22. jūnijā Cēsīs tiks atzīmēta 

Cēsu kauju simtgade

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

Maija beigās saņēmām jauku vēsti, 
ka esam Vidzemes uzvarētāji Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 

rīkotajā konkursā Latvijas mazpilsētām, 
un balvā ieguvām iespēju uzņemt pie sevis 
radošo industriju ekspertus, kas tūrisma 
misijas ietvaros apņēmušies ar padomu un 
rosinājumu palīdzēt padarīt mūsu tūrisma 
piedāvājumu vēl pievilcīgāku gan mūsu 

novada viesiem, gan mums pašiem. 
Tā radošās darbības nedēļas “radi!2019” 

ietvaros 13. jūnijā Līgatnē pulcējās Līgatnes 
tūrisma uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji, 
citi tūrisma interesenti un radošo 
industriju eksperti. Ekspertu komandā 
darbojās LIAA tūrisma departamenta 
direktore Inese Šīrava, LIAA tūrisma 
departamenta vadošais eksperts Mārtiņš 
Eņģelis, Latvijas dizaina centra vadītāja 
Dita Danosa un “Free Riga” projektu 
vadītājs Jāzeps Bikše. 

Dienas ievadā eksperti dalījās savā 
pieredzē un idejās, kā Līgatni padarīt vēl 
pievilcīgāku un radoši izmantot mūsu 
industriālo papīrfabrikas mantojumu. 
Tā, piemēram, Jāzeps Bikše, rādīja un 
stāstīja par piemēriem, kur sadarbībā ar 
īpašniekiem tukšas mājas uz laiku kļūst 
par kultūras un radošās domas centriem. 

Paturot prātā šos piemērus, pasākuma 
dalībnieki devās ekspedīcijā uz 
papīrfabriku, kur joprojām ikdienā notiek 
ekskursijas. Šoreiz misijas dalībnieku 

uzdevums bija paraudzīties uz tukšajām 
ražošanas telpām jaunām acīm un iztēloties, 
ko šeit vēlamies ieraudzīt tuvākā vai tālākā 
nākotnē. 

Pēcpusdienā darbojāmies nelielās grupās, 
mēģinot noskaidrot, “kas ir Līgatnes zelts?” 
jeb kas ir mūs galvenās vērtības, kas ir un 
kas nav Līgatnes tūrisma mērķauditorija, 
ko varam viņiem piedāvāt un kā vēl trūkst. 
Tāpat dalījāmies arī idejās, ko un kā varētu 
darīt papīrfabrikā. 

Tikšanās ir beigusies, bet mums nu ir 
divi mēneši, kuros izpildīt “mājasdarbus” 
jeb attīstīt, izsvērt un, izmantojot ekspertu 
padomus, iespējams, jau kaut ko no ieteiktā 
realizēt dzīvē. 

Sakām paldies LIAA un radošo industriju 
ekspertiem par iespēju palūkoties uz Līgatni 
ar skatu no malas. Un paldies visiem 
misijas dalībniekiem par jūsu atsaucību un 
radošajām idejām. 

Radošo industriju tūrisma misija 
Līgatnē

Inese Okonova
Līgatnes novada domes projektu vadītāja

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Simple Man koncerts

21. jūnijā 
plkst. 20.00 

Misijas dalībnieki  iedvesmas meklējumos Līgatnes papīrfabrikā

Misijas “prāta vētra” Līgatnes kultūras namā
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. “Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas 
iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2019. gada 17. jūlijā

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Sveicam jaunās ģimenes!

Maijā Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teica: Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsiet,

Būs laime tad, ja pratīsiet to dot,
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsiet,
Vien dodot otram, varat laimi gūt.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā - 
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus! 
Lai meitenīte aug vesela un laimīga!

Maijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 

viena meitenīte: 
Ronja

Līgatnes novada dome (90000057333)
aicina pieteikties uz vakanto

sociālā darbinieka vietu darbam ar ģimenēm ar bērniem
 (profesijas klasifikatora kods 2635 03)

 (pilna darba slodze uz noteiktu laiku ~ 2 gadi)

Atalgojums 781,00 EUR pirms nodokļu nomaksas

Prasības pretendentam:
• izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
• kvalifikācija - sociālais darbinieks;
• apgūta bērnu tiesību aizsardzības apmācības 40 stundu programma;
• prasme strādāt ar SOPA programmu;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
Iesniedzamie dokumenti:
• Pretendenta CV;
• Izglītības dokumentu kopijas;
• Motivācijas vēstule.
Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē:
• Personīgi sekretārei - Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā
• Dokumentus elektroniski var nosūtīt uz e-pasta adresi - novadadome@ligatne.lv 
Vakancei pieteikties līdz 2019. gada 28. jūnijam 

Mēs klusējot paliekam …
Vēji šalko un mierina mūs,

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

Ivārs Ikstens – 6. maijā
Olga Vītola – 6. maijā

Alfreds Laimonis Konrads – 7. maijā
Zenta Skaidrīte Gavare – 9. maijā

Broņislava Pāvulāne – 17. maijā
Stasis Kalvelis – 27. maijā

Laimonis Petrovskis – 28. maijā
Jānis Pundurs – 29. maijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Maijā mūžībā aizgājuši

Māris un Signe
Madars un Rita

Guntis un Lauma
Adrians Roberts Blērs un Gunta

Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” izsludina 
pretendentu pieteikšanos vakancei

 Pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 
direktora vietnieks kultūras jomā

(profesijas klasifikatora kods 1431 12)   

Darba pamatpienākumi:
• Novada kultūras dzīves stratēģijas un vīzijas izstrādāšana;
• Novada kultūras norišu procesu organizēšana un vadīšana;
• Novada teritorijā un kultūras namos notiekošo pasākumu plānošana, organizēšana un 
vadīšana;
• Pasākumu plānu, scenāriju un tāmes izstrādāšana;
• Līdzdalība tūrisma nozares pasākumu un projektu īstenošanā;
• Ārpakalpojuma kultūras projektu un finansējuma piesaistīšana novada kultūras dzīves 
spektra bagātināšanai;
• Fondu līdzekļu un privāto institūciju līdzekļu piesaistīšana kultūras norišu un 
amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai. 
Prasības pretendentam:
• Izglītība ne zemāka par vidējo ar specialitāti saistītā jomā;
• Kolektīva vadītāja darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Spēja pielāgoties un darboties elastīgi, strādājot gan patstāvīgi, gan komandā;
• Spēja saprasties ar cilvēkiem;
• Atbildība un iniciatīva;
• Labas datorlietošanas prasmes;
• Izpratne par ES struktūrfondu un citu projektu līdzekļu piesaisti;
• Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• Autovadītāja apliecība (B kategorija). 
Piedāvājam:
• Darba vidi vienā no tradīcijām bagātākajiem un senākajiem kultūras namiem 
Latvijā;
• Stabilu atalgojumu (Bruto 875,00 EUR mēnesī), sociālās garantijas (t.sk. daļēju 
veselības apdrošināšanu);
• Iespēju attīstīt savas idejas un pilnveidot prasmes skaistā un radošā darba vidē. 
Pieteikumu vēstules un CV gaidīsim līdz 2019. gada 22. jūnijam, sūtot uz e-pastu 
kultcentrs@ligatne.lv

Līgatnes novada dome (90000057333)
aicina pietiekties vakancei

Pašvaldības policijas inspektors (normāls darba laiks)
(profesijas klasifikatora kods 3355 14, 28.4. saime (IIA) līmenis) 

Prasības pretendentiem:
• atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas prasībām;
• pašvaldības policijas darbu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas latviešu valodas un labas krievu valodas zināšanas, citu svešvalodu zināšanas 
tiks uzskatītas par priekšrocību;
• labas saskarsmes, komunikācijas prasmes, pozitīva attieksme un spēja strādāt 
komandā;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmas, internets);
• B kategorijas autovadītāja apliecība (autovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi);
• Precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 Darba pienākumi:
• kontrolēt Līgatnes novada saistošo noteikumu ievērošanu;
• plānot, organizēt  un veikt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības 
uzturēšanai  Līgatnes novada administratīvajā teritorijā;
• veikt citus pašvaldības policijas nolikumā un normatīvajos aktos noteiktos 
pienākumus.
Piedāvājam:
• interesantu un radošu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• stabilu atalgojumu, summētais darba laiks ar stundas likmi 4,68 EUR/h un sociālās 
garantijas. 

Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt Līgatnes novada domē (sekretārei) Spriņģu ielā 
4, Līgatnē, Līgatne novadā/Nītaures iela 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: novadadome@ligatne.lv, līdz 2019. 
gada 21. jūnija plkst. 12:00. Info tālrunis 26545908

Atalgojums - 750.00 EUR pirms nodokļu 
nomaksas. 

CV iesniegt SIA „LĪGATNES NAMI” (Spriņģu 
iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110) vai 
elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ligatnesnami@
ligatne.lv līdz 2019. gada 2. jūlijam, tālrunis 
uzziņām 64153471.

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

Galvenie pienākumi: 
• Veikt nepieciešamos remontdarbus ēku apsaimniekošanā 
un uzturēšanā;
• Veikt plānotos un avārijas santehnikas mezglu un citu 
iekārtu remontdarbus;
• Veikt plānotos un avārijas notekūdeņu sistēmas 
remontdarbus.
• Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.  

“Līgatnes nami” aicina darbā remontstrādnieku

Līgatnes garšas meklējumos
Aicinām līgatniešus piedalīties brīvdabas garšas, papīra un sarunu festivāla 
“Pārceltuve” tirdziņā. 
Tirgosim visu, kas izaudzis pašu dārzā, kas salasīts pļavā, mežā, noķerts upē vai ezerā. 
Piedāvāsim viesiem mūsu roku darinājumus. Pārsteigsim viņus ar garšu, smaržu un 
sajūtām! 
Tirdzniecībai piesakies pie manis – Dainas, 29346946.


