
Kā katru gadu, pavasaris Līgatnes 
novadā ir laiks, kad tiek svinēti novada 
svētki. 18. maijā aicinām uz Līgatnes 
novada un pūtēju orķestru svētkiem 
“Sasaukšanās Līgatnē”. 

Šogad tie būs ne tikai novada svētki, bet arī 
pūtēju orķestru svētki. Piedalīsies orķestri 
no Cēsīm, Limbažiem, Jelgavas, Bauskas 
un Līgatnes. Pēc rīta jogas estrādē kopā ar 
Dainu Liepiņu un saliedēšanās skrējiena-
spēles visi tiek aicināti ieklausīties pūtēju 
orķestru mūzikas skaņās, kas skanēs 
no Rīgaskalna, Zeit terases un Lustūža. 
Kā vienmēr, svētkos būs arī tirdziņš ar 
dažādiem labumiem. Dienas pirmajā 
daļā plkst. 13.00 ar savu koncertu mūs 
estrādē priecēs Līgatnes novada skolu 
un bērnudārzu audzēkņi. Plkst. 16.00 
pie strādnieku dzīvokļa Brīvības ielā būs 
danči un ziņģes par Gauju kopā ar Siguldas 
folkloras kopu “Senleja”. No plkst. 18.00 
pie tūrisma informācijas centra visus 
priecēs Līgatnes novada amatiermākslas 
kolektīvi - Līgatnes pūtēju orķestris, 
koris “Akolāde”, līnijdejotājas no grupas 
“Rondo”, sieviešu vokālais ansamblis 
“Mantojums”, balles deju dejotāji un 
jauktais koris “Līgatne”. Un tad jau 
visiem jādodas uz Remdenkalnu, lai 
plkst. 20.00 dotos kopīgā gājienā no 
“Lāču migas”. Šogad gājiena moto ir 
“Līgatne skan!”. Aicinām uzņēmumus, 
kolektīvus, biedrības, draugu kopas 
piedalīties gājienā. Un plkst. 20.30 
sāksies vakara koncerts ar orķestru un 
Līgatnes novada amatiermākslas kolektīvu 
piedalīšanos. Īpašais viesis koncertā būs 
Jānis Apeinis, Latvijas Nacionālās operas 
solists. Koncerta noslēgumā, kā ierasts, 
gaidāms salūts. Plkst. 23.00 sāksies svētku 
zaļumballe, kurā spēlēs orķestri un Dj. 

Svinēsim svētkus kopā tā, lai 
Līgatnes novads skan! 

Sīkāka informācija: Ingūna 26457807
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Laimīgā 
zeme

Šī diena ieskanēsies ziedu 
zvaniem,

Kas tavā dvēselē kā lāses akā 
krīt.

Un diena piepildīsies vārdiem 
labiem,

Kas teikti tev no sirds.
Ir tādas dienas - skanīgas un 

gaišas,
Un šī, kas tava – tava laimīgā!

MAIJS

Maija jubilāri:
Vineta Golubkova

Elita Krūma
Aldis Priedītis
Vitaliy Sapsay
Žanna Bondare

Raitis Timermanis
Pēteris Petrovs

Georgijs Turčinovičs
Jānis Vīndedzis

Igors Lazars
Mirdza Lērme
Pēteris Lideris
Jānis Pinkāns

Agrita Strangate
Mārīte Šaumberga

Jānis Vecgailis
Maija Jefimova

Ēriks Liniņš
Anna Rozenbauma

Aina Priedīte
Gunārs Vanags
Berta Dreijere
Zaiga Kažoka
Ruta Kustova

Aleksandra Ļeonova
Arnolds Markss
Aivars Meisters
Irēna Plūksna
Vilis Prāms

Jānis Rozenbergs
Vitālijs Stūrnieks
Valija Pastuhova

Baiba Pelse
Antoņina Sočenko
Mirdza Platkova
Māris Vērmanis
Harijs Grieznis
Velta Kāposta
Paula Guzaite
Valija Grunte
Jēkabs Zīle

Rita Aizupiete
Inta Plūme

Sasauksimies Līgatnē!

60 pakāpieni 
atmiņu virpulī

8. jūnijā svinēsim Līgatnes novada vidusskolas 
60. jubileju un aicinām visus absolventus 
piedalīties salidojumā. 

Plkst. 15.00 aicinām salidojuma dalībniekus 
tikties skolā, Strautu ielā 4.  Plkst. 17.00 dosimies 
kopīgā gājienā no skolas uz kultūras namu, kur 
plkst. 18.00 sāksies koncerts. Koncerta zvaigzne 
būs Laimis Rācenājs un “Neaizmirstulītes”. Pēc 
koncerta - balle ar grupu “Zelta kniede”. 

Tāpat gaidām visus arī Skolaskalnā, kur no 
plkst. 15.00 līdz 17.00 durvis atmiņu stāstiem 
vērs vecā skoliņa.

Dalības maksa salidojumā: 10 eiro. 
Vairāk informācijas Līgatnes novada 

vidusskolas mājaslapā: www.lnv.lv 

Uz tikšanos mūsu skolā!
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Maijs, ziedu mēnesis, kad daba veido pamatu jaunajai 
ražai. Izskatās, ka šogad gads varētu būt īpaši dāsns, jo 
kā nevienu gadu saziedējuši ķirši, plūmes, bumbieri, 
ābeles... Līgatnes kalnus un lejas sniega baltumā 
pieziedējušas ievas, kas šogad uzziedēja īpaši agri. Par 
to, kāda būs šī gada dārzeņu, augļu un ogu raža, skatīsim 
vasaras otrajā pusē un rudenī, bet pavasaris ir laiks, kad 
ievācam “mācību ražu” mūsu izglītības iestādēs.

Drīz jau būs pagājuši divi gadi, kopš novadā aizsākām 
nopietnu izglītības reformu ar mērķi nodrošināt mūsdienu 
prasībām atbilstošu izglītības kvalitāti. Kā vadmotīvs 
visai novada izglītības sistēmai tika liktas trīs prioritātes - 
attieksme, drošība un kvalitāte. Izstrādāts un dzīvē ieviests 
“Izglītības sistēmas vērtību un ētikas kodekss”, sparīgi 
strādā Izglītības padome, kuras redzeslokā ir ikdienas 
jautājumi un darbs pie novada izglītības stratēģijas, ko 
paredzēts pabeigt šī gada augustā.

Pagājušā perioda prioritāte bijusi skolu tīkla sakārtošana. 
Līgatnes novada vidusskola darbu turpina Līgatnē, bet 
Augšlīgatnē, bijušajās pamatskolas telpās, tika izveidota 
jauna skola – Augšlīgatnes Jaunā sākumskola. Raugoties 
uz sasniegtajiem rezultātiem, tai pašā laikā apzinoties, ka 
esam tikai pašā ceļa sākumā, šķiet, ka šis lēmums bijis 
pareizs. Līgatnes novada vidusskolā notikušas būtiskas 
pārmaiņas, par kurām atzinīgus vārdus saka gan skolēni, 
gan skolas darbinieki. Salīdzinoši īsā laikā izdevies 
radikāli mainīt skolas vidi, par ko patiesu izbrīnu un 
atzinīgus vārdus savstarpējās sarunās dzirdēju no skolas 
akreditācijas komisijas. Līgatnes vidusskola iet savu 
attīstības un izaugsmes ceļu, un vēlos izteikt atzinību 
visiem skolas darbiniekiem - gan pedagoģiskajam 
kolektīvam, gan tehniskajiem darbiniekiem par degsmi 
un atsaucību labo rezultātu kaldināšanā.

Augšlīgatnes Jaunā sākumskolas ideja un filozofija, kas 
daudziem, iespējams, šķita kā pārlieka uzdrīkstēšanās, 
raugoties uz pirmā gada rezultātiem, ir pilnībā 
sevi attaisnojusi. Skola kā savas attīstības virzienu 
izvēlējusies Montesori sistēmu, kuras pamatā ir ticība 
bērna radošajam potenciālam, viņa vēlmei mācīties un 
tam, ka katrs bērns jāuzskata par indivīdu. Esot skolā, ar 
prieku vēroju skolēnu un skolas darbinieku sajūsmu par 
procesu, kurā visi atrodas. Šķiet, ka tas lieliski raksturo 
šī darba kvalitāti un sasniegtos rezultātus, jo, ja vēl pirms 
dažiem gadiem Augšlīgatnes skolā mācības pirmajā klasē 
uzsāka divi, trīs skolēni, tad tagad klases ir piepildītas 
ar mācīties gribošiem Līgatnes bērniem. Paldies skolas 
kolektīvam par veikumu. Lai arī turpmākajā darbā 
gūstam panākumus!

Šī gada sākumā izmaiņas piedzīvoja Līgatnes novada 
bērnudārzs. Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde, kas 
līdz tam bija ar vienu administrāciju un atradās divās 
ēkās - Līgatnē un Augšlīgatnē -, sākot ar 1. janvāri ir 
sadalīta divās atsevišķās pirmsskolas izglītības iestādēs – 
Augšlīgatnes bērnudārzā “Zvaniņi” un Līgatnes pilsētas 
pirmskolas izglītības iestādē. Lēmuma pamatā bija mērķis 
noturēt un pilnveidot augsto Līgatnes bērnudārza prestižu 
un kvalitāti apstākļos, kad notiek bērnudārzu strauja 
izaugsme un ievērojams bērnu skaita palielinājums.

Iepriekšējā perioda veikums bērnudārzos tiek 
turpināts. Augšlīgatnes bērnudārzs “Zvaniņi” turpinās 
iesākto darbu, attīstot humānās pedagoģijas filozofiju, 
par ko jau saņemta starptautiska atzinība, savukārt 
Līgatnes pilsētas bērnudārzs lūkos savas attīstības 
vīzijā padziļināti izmantot Līgatnes dabas vērtības. Abu 
bērnudārzu kolektīvi ir radoši noskaņoti, un, manuprāt, 
tas, ka katra izglītības iestāde meklē savu “seju”, 
ir ieguvums, kas līgatniešiem pavērs plašas izvēles 
iespējas. Arī abu bērnudārzu kolektīviem vēlos izteikt 
vissirsnīgāko atzinību un novēlu izturību, veiksmi un 
radošu iniciatīvu.

Es domāju, ka līgatnieši var būt apmierināti ar izglītības 
sistēmas reformas pirmajiem soļiem. Kolektīvos 
cenšos uzturēt domu, ka papildus trīs pamatvērtībām 
– attieksmei, drošībai un kvalitātei -, ir vēl trīs tikpat 
svarīgas vērtības – Prieks, Prieks, Prieks. Prieks bērniem, 
ejot mūsu bērnudārzos un skolās, prieks vecākiem par 
saviem bērniem un izglītību, ko viņi saņem Līgatnes 
novadā, prieks izglītības iestāžu darbiniekiem strādāt 
Līgatnes novada izglītības iestādēs.

Lai izdodas! 

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Lai visos mājo prieks!

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada 28. marta sēdē
(protokols  Nr. 3, 17. §)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 
19/3 „Grozījums Līgatnes novada domes  saistošajos 

noteikumos Nr. 21/10  ”Par Līgatnes novada 
pašvaldības nodevām”

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par  nodokļiem  un nodevām” 12. panta pirmās 

daļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.,10. punktu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010. gada 19. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 21/10 „Par Līgatnes novada 
pašvaldības nodevām” grozījumu, svītrojot 9.2. punktu. 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 
A.Šteins      

1. jūnijā sveiksim 
jaundzimušos 

līgatniešus

Jau otro gadu ar īpašām 
piemiņas medaļām tiks sveikti 

iepriekšējā gadā dzimušie 
līgatnieši.

Aicinām vecākus atsaukties 
uz ielūgumiem, ko saņemsiet pa 

pastu vai personīgi.

Sīkāka informācija pie Līgatnes 
novada domes sekretāres Līvijas 

Andersones.

Noslēgušies iepirkumi:

• LND/2019/05, Kancelejas preču piegāde Līgatnes 
novada domes un tās iestāžu vajadzībām. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “A-BIROJS” par summu 
EUR 20 000 bez PVN;

• LND/2019/06, Minerālmateriāla (grants ceļu virskārtas 
atjaunošanai) piegāde SIA “Līgatnes komunālserviss” 
vajadzībām. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
“Amatas Energo Celtnieks” par piedāvājuma cenu EUR 
29 980 bez PVN.

• LND/2019/07, Datortehnikas piegāde Līgatnes 
novada izglītības iestādēm. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas:

1. iepirkuma daļā (26 stacionārie datori ar 
programmatūru) - SIA “P.E.M. Tehnoloģijas” par 
piedāvājuma summu EUR 15 332,66 bez PVN;

2. iepirkuma daļā (26 monitori) - SIA „P.E.M. 
Tehnoloģijas” par piedāvājuma summu EUR 2 811,12 
bez PVN.

3. iepirkuma daļā (7 portatīvie datori) – SIA “ATEA” 
par piedāvājuma summu EUR 4 193,00 bez PVN.

Citas aktualitātes:
• Turpinās Līgatnes grants ceļu atjaunošana darbi 

posmos Blodziņi-Vaisuļi-Asaru ceļš un Ratnieki-
Rūpnieki, līdz ar to arī šajos posmos, īpaši posmā 
Ratnieki-Rūpnieki, jārēķinās ar īslaicīgām neērtībām 
satiksmes ierobežojumu dēļ. 

• Ņemot vērā Latvijas valsts šī brīža finansiālās grūtības, 
tiek būtiski kavēta pašvaldības iespēja saņemt Valsts 
kases aizdevuma līdzekļus uzsākto pašvaldības attīstības 
projektu īstenošanai. Līdz ar to šobrīd uz laiku tiek atlikta 
Augšlīgatnes Upes ielas pārbūves darbu uzsākšana. Lai 
arī budžetā paredzētais pašvaldības līdzfinansējums ļauj 
vismaz daļēji veikt uzsākto projektu realizāciju, Līgatnes 
novada pašvaldība šobrīd aktīvi strādā pie iekšējo resursu 
pārskatīšanas, lai vajadzības gadījumā (nesaņemot 
aizdevumu) spētu pilnībā realizēt uzsāktos projektus 
(Mūzikas un mākslas skolas ēkas renovācija, Ķempju un 
Upes ielu pārbūve) par pašu līdzekļiem šī gada ietvaros, 
neuzņemoties kredītsaistības.

• Konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” 
nominācijā “Pašvaldība ar lielāko izaugsmi” mūsu 
novadam piešķirtā naudas balva EUR 5 000 tiks ieguldīta 
jauna rotaļu laukuma aprīkojuma iegādē Augšlīgatnes 
Ošu ielas bērnu rotaļlaukumam. Tāpat esam veikuši 
mūsdienīga rotaļlaukuma inventāra iegādi, kas tiks 
uzstādīts Gaujasmalas mikrorajona rotaļlaukumā Līgatnē. 
Paralēli, ir apsekoti citi pašvaldības rotaļlaukumi un 
atpūtas vietas Līgatnes novadā, un tuvākajā laikā tiks 
novērsti tajos konstatētie tehniskie defekti un neatbilstības 
drošības prasībām. Protams, turpmākajā periodā plānojam 
ne tikai atjaunot, bet arī turpināt rotaļlaukumu novecojušā 
inventāra pilnīgu nomaiņu arī citur.         

Saules un prieka pilnus, skanīgus novada svētkus 
vēlot,

Līgatnes novada domes izpilddirektors
Egils Kurpnieks

Aktualitātes maijā

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada 25. aprīla sēdē
(protokols  Nr.4, 6. §)

Līgatnes novada domes 2019. gada 25. aprīļa 
saistošie noteikumi Nr. 19/5 „Grozījums Līgatnes 

novada domes saistošajos noteikumos Nr.  21/10  ”Par 
Līgatnes novada pašvaldības nodevām”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem  un nodevām” 

12.panta pirmās daļas 1.,2.,4.,5.,7.,9.,10. punktu un 
Ministru kabineta

2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par 
kārtību, kādā

Pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”16.1 punktu,

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010. gada 19. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 21/10 „Par Līgatnes novada 
pašvaldības nodevām” grozījumu, svītrojot 9.1.punktu. 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs  A. Šteins      
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Nule izziņots jau ceturtais brīvdabas 
garšas, sarunu un papīra festivāls 
“Pārceltuve”, pirmajā pavasarī 
plaukst dārzs pie bijušā Līgatnes 
dzemdības nama, bieži, jo bieži 
dzirdams par aktivitātēm Pavāru mājā. 
Visu šo aktivitāšu centrā ir viens no 
pazīstamākajiem Latvijas pavāriem 
– Ēriks Dreibants, ko uzaicinājām uz 
sarunu ar “Līgatnes Novada Ziņām”. 

Kāpēc Līgatne? 
Jāsāk ar priekšvēsturi. Iesākumā ar 

Līgatni bija saistītas dabas garšas sarunas, 
ko veidoju kopā ar draugiem. Pirmās notika 
Ruckas muižā, tad - Zaubē, un tad es sapratu, 
ka pasākums ir izaudzis līdz kam lielākam. 
Tāpat kā cilvēkam ar laiku jāpērk lielākas 
drēbes, tāpat arī dabas garšas sarunām 
vajadzēja atrast vietu. Es jau desmit gadus 
dzīvoju Gaujas otrā krastā, un Līgatne 
man vienmēr ir patikusi. Iepriekš mani ar 
Līgatni saistīja sikspārņu uzskaite ziemā. 
Vairākus gadu Līgatne bija mans reģions, 
tādēļ šo vietu pazīstu jau sen. Līgatne ir ļoti 
skaista vieta un lieliski piemērota dabas 
garšu festivālam. Braucot garām Lustūzim, 
nodomāju, ka vajadzētu apstāties un to 
aplūkot, jo ikdienā šo skaistumu vairs īsti 
nepamanām. 

Es zinu, ka jūs ar Līgatni saista vairāki 
projekti dažādās brieduma pakāpēs. Tas, 
kas jau ir iedzīvināts, ir Pavāru māja. 

Jā. Pavāru māja gan ir otrā pusē - Pārgaujas 
novadā. Pavāru māja ir māja, uz kuru tiek 
aicināti pavāri no visas pasaules. Un ne 
tikai pavāri, bet arī citi cilvēki, kas saistīti 
ar galda kultūru - trauku meistari, fotogrāfi. 
Šogad mums jau rit pilna otrā sezona. Maijā 
pie mums viesosies lietuviešu pavārs. Pie 
mums darbojas Nordman vīri, organizējam 
pasākumus kopā ar Vienkoču parka 
saimnieku Rihardu. Tā ir pavāru radošā 
māja. Man bieži jautā, vai drīkst atbraukt, 
vai nevarētu sarīkot kādus kursus, bet, tā kā 
es pats tur blakus dzīvoju, tad negribu šo 
vietu padarīt par publisku pasākumu vietu. 
Kartē Pavāru radošās mājas atrašanās vietu 
esmu ielicis pa vidu Gaujai. Tas ir arī tā 
simboliski, jo šeit, Līgatnē, es lēnu garu 
remontēju dzemdību namu.  Doma ir tāda, 
ka publiskie pasākumi nākotnē tiktu rīkoti 
šeit. 

Vai Pavāru māja ir vieta, kur top 
jaunas receptes?

Tas ir līdzīgi kā rakstniekiem, kuriem ir 
sava rakstnieku radošā māja, kur atbraukt un 
apstāties. Kad aktīvi darbojos kā šefpavārs, 
man nav laika apstāties, lai padomātu 
par jaunu ēdienkarti. Visu laiku ir mazie 
darbiņi, kas jādara. Ja esi darbā, tad vienmēr 
jāatbild uz neskaitāmiem jautājumiem, un 
nav iespējas koncentrēties. Man vienmēr 
ir trūkusi tāda vide, kur varu paņemt savas 
pavārgrāmatas, datoru, aizbraukt, apstāties 
un padomāt. Ne vienmēr ir jārodas 
jaunām receptēm. Varbūt vienkārši rodas 
nojausma, ko gatavot. Tā ir radošā māja. 
Kas kuram nepieciešams. Piemēram, man 
ir nepieciešams laiks. Pirmās divas dienas 
es neko nedaru. Vajadzīgs laiks, lai “aizietu 
no civilizācijas”. Nekas konkrēts sākumā 
nerodas. Trešajā dienā domas sakopojas, 
un var sākt kaut ko darīt. Katrs, protams, ir 
citāds. Cits atbrauc uzreiz ar skaidru ideju, 
ko realizēs. 

Vai receptes rodas galvā? 
To ir grūti pateikt. Pirmām kārtām, galvā. 

Katram pavāram, vismaz man, galvā ir 
garšu un produktu banka, ko varu izmantot. 
Es nesaprotu, kā var uzrakstīt mūziku, bet 

komponisti saka, ka tā jau skan 
galvā. Tāpat arī es sajūtu garšas. Es 
salieku kopā sparģeli, zaķskābeni, 
olu, un nojaušu, kā tas garšos. 
Bet, protams, lai saprastu, vai tas 
būs kas garšīgs, tas jārealizē un 
jāpagaršo. Reizēm galvas banka 
kļūdās. Tu saliec visu uz šķīvja, 
un kaut kas īsti nav. Ar domām un 
pierakstīšanu vēl nepietiek. 

Atgriežoties Līgatnes pusē, 
kā klājas ar dzemdību nama 
atdzīvināšanu? 

Dzemdību nams lēnu garu tiek 
remontēts. Ir iesniegts projekts 
dārza otrajai kārtai, lai tur 
varētu salikt šūpoles bērniem un 
kāpelējamos. Kukaiņu mājas jau 
tiek apdzīvotas. Aprises veidojas. 
Dārzs ir publiski pieejams. Bērni 
varēs nākt un rotaļāties, protams, 
ievērojot dārza noteikumus. Dārzā 
nedrīkst smēķēt, gružot, plūkt 
puķes.  Ja to visu ievēro, visi ir 
laipni aicināti. Pirmām kārtām jau 
līgatnieši un tad jau arī Līgatnes 
viesi. 

Pati māja lēnām top. Kad es šo 
namu iegādājos, es sapratu, ka 
vispirms gribu iekārtot un sakārtot 
apkārtni un tikai tad ķerties pie 
iekšdarbiem. Darbi pamazām 
notiek. Šobrīd ir pārrakts gājēju celiņš. Ļoti 
ceru, ka vietējie iedzīvotāji nedusmojas. 
Segumu drīz atliksim atpakaļ. 

Es ļoti ceru, ka vasaras otrā pusē jau 
varēs notikt kādi pop-up pasākumi. Tā, 
iesildot festivālu “Pārceltuve”, 8. augustā 
šeit viesosies stikla mākslinieks Artis 
Nīmanis. Viņam bija personālizstāde 
“Saule un mēness”. Viņš atvedīs savus 
darbus, ko izstādīsim dārzā, un droši vien 
arī kaut ko ēdīsim. Tas būs “Pārceltuves” 
ieskandināšanas pasākums. 

Vai mājas iepriekšējais statuss - 
dzemdību nams un ambulance - tāpat 
papīrfabrikas tuvums, ietekmē nama 
pārvērtības? 

Protams. Man arī jāpastāsta, kā es vispār 
tiku pie dzemdību nama. Es Rīgā pārdevu 
dzīvokli, un tieši tobrīd mēs runājām par 
festivālu “Pārceltuve” un kopā ar Līgatnes 
kultūras nama darbiniecēm aplūkojām 
apkārtni. Tad Sarmīte (Usāne) un Ingūna 
(Millere) atveda mani šurp, un Ingūna 
ieteicās, ka būtu jauki, ja kāds no šīs vietas 
uztaisītu ko jauku. 

Tagad zinām, kam jāsaka paldies. 
Jā. Es intereses pēc piezvanīju. Domāju, 

ka tas būs daudz dārgāk. Tā kā man tieši 
bija nauda no pārdotā dzīvokļa, tas bija ātrs 
un neapdomīgs lēmums. Protams, es zināju, 
ka tas bijis dzemdību nams un ambulance. 
Daudzus darbus, ko varu, daru pats. Bieži 
vien cilvēki, garām iedami, jautā, vai drīkst 
ienākt, un tad dalās atmiņās, kur bijis 
zobārstniecības kabinets, kur - rentgens. 
Vecāka gadagājuma cilvēki atceras, kā ar 
ragaviņām šļūkuši no Skolaskalna līdz pat 
upei. Saņemot šo informāciju, es sapratu, 
ka šis nav parasts nams. Līgatniešiem 
un Līgatnei šī vienmēr bijusi nozīmīga 
vieta. Tad es sapratu, ka šī ēka vienmēr 
bijusi savā ziņā publiska un tādam jābūt 
arī dārzam, pieejamam ne tikai kafejnīcas 
apmeklētājiem, bet visiem. Mājai jāatstāj 
tās sākotnējais uzdevums - būt publiskai 
vietai. Tāpēc dārzs būs pieejams. Protams, 
kaut kā arī ir jāpelna, tāpēc iekšā būs 
kafejnīca, un varēs dabūt naktsmājas. Tur 
būs trīs istabiņas. 

Domājot par šī nama veidolu, ir 
laba sasauce ar Pavāru radošo māju, jo 
dzemdības un radošums ir tuvi jēdzieni. 
Tāpēc šī būs Līgatnes Pavāru radošā māja, 
kur varēs braukt pavāri un ne tikai viņi un 
radīt receptes un jaunas idejas. 

Man nav tādu konkrētu plānu. Es vienmēr 
ļaujos plūsmai. Sāku ar vienu un tad skatos, 
kas notiks tālāk. Ļausimies radošam 
peldējumam. 

Runājot par “Pārceltuvi”, kam 
šogad jāpievērš uzmanība? Kas jauns 
iecerēts?

Forma paliek nemainīga. Dienas pirmajā 
daļā būs dabas garšas sarunas, kas ir 
festivāla aizsākums. Būs pavāri no dažādiem 
restorāniem, kas gatavos. Šogad galvenais 
akcents būs slow food koncepts. Esam 
sarunājuši, ka pie mums būs izbraukuma 
slow food tirdziņš no Straupes Zirgu pasta.  
Arī es esmu slow food kustības biedrs un 
atbalstītājs. Pagājušā gadā radās doma, ka  
Latvijas slow food šefpavāri veidos aliansi. 
Tad nu 10. augustā Līgatnē varētu notikt 
alianses dibināšanas pasākums.

Viesojoties Vienkoču parkā, uzzināju, 
ka tur top maizes krāsns. Tā nu runājām, 
ka “Pārceltuves” pasākumi varētu 
paplašināties. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, 
kad Mārtiņš Sirmais Gaujas otrā krastā 
cepa gaļu, un cilvēkiem bija jāpārceļas pāri 
upei. 

Festivāla programma lēnām top. Jāskatās 
facebook lapā, un tad jau visu uzzināsiet. 

Vai kļūt par pavāru bija jūsu bērnības 
sapnis? Nejaušība? 

Ēst gatavot man vienmēr ir paticis. Ja 
ne paticis, tad vismaz nesagādāja grūtības. 
Mana mamma vienmēr stāsta, ka reiz pie 
viņas atnākusi draudzene, bet mammas vēl 
nebija mājās. Tā nu es, uzņemot viešņu, 
esot uzvārījis tēju un sacepis auzu pārslu 
cepumus. 

Kādā vecumā tas notika? 
Apmēram astoņu, deviņu gadu vecumā. 

Es biju noskatījies no mammas, kā šos 
cepumus cep un atkārtoju. Mans hobijs ir 
ornitoloģija. Tas ir saistīts ar pārgājieniem, 

nakšņošanu teltīs. Papē dzīvojām 
ornitoloģijas stacijā kādu mēnesi. Katrs 
gatavoja sev ēst. Tas man vienmēr paticis. 
Bet 17 gadu vecumā es nedomāju, ka 
kļūšu par pavāru. Vairāk domāju, ka 
būšu biologs. Tad sekoja Latvijas armijas 
pirmais iesaukums, kur kļuvu par pavāru. 
1993. gadā, atgriežoties no armijas, tas 
bija ekonomiski ļoti grūts laiks. Bezdarbs 
bija milzīgs. Man bija jāsāk strādāt un 
pelnīt. Tā arī aizgāju mizot kartupeļus. 
Tad soli pa solim sapratu, ka kulinārija 
ir ļoti tuva maniem hobijiem - bioloģijai 
un ģeogrāfijai, jo ir jāsaprot produktu 
izcelsme. No kurienes kas nācis, ir vai 
nav aizsargājams. Tas ir ļoti saistīts 
ar maniem hobijiem. Kad es šo saikni 
aptvēru, sāku pavisam citādi skatīties 
uz kulināriju. Tas vairs nebija vienkārši 
paņemt karbonādi, apviļāt miltos un 
apcept. Sāku domāt - ja tas ir Latvijas 
zandarts un tagad ir nārsta laiks, atsakos 
pirkt un gatavot. No kurienes pie mums 
atnācis baziliks? Tas pats kartupelis, 
ko atveda Kolumbs? Kāpēc burkāns ir 
oranžs, kaut dabā burkāni tādi nav. Kā 
selekcijas ceļā to panākuši holandieši? 
Radās ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ar 
savu hobiju varu meklēt atbildes. 

Tas mani vedina uz jautājumu, vai 
varat pateikt, kas vai kāda ir Līgatnes 
garša? 
Līgatnes ģerbonī ir egles. Viennozīmīgi 

tūlīt, tūlīt būs eglēm jaunie dzinumi. 
Pavasarī tie ir ļoti, ļoti garšīgi. Tos var 
marinēt ziemai vai likt salātos. Tad čiekuri 
- čiekuru sīrups, ko tepat pie Lustūža arī 
tirgo. Tas būtu no ģerboņa. Tad, protams, 
upes - Līgatne un Gauja. Un zivis - foreles 
un sapali. Mazsālīta forele, pārlieta ar 
sīrupu. Šeit ir ļoti bagātīgi sēņu meži. Tātad 
arī tās. Un vēl viss, kas pavasarī atrodams 
pļavās - gārsa, pelašķi, zaķskābenes. To 
visu var salasīt un ēst salātos. 

Ja vēl to visu var pasniegt bērza tāss 
vai vienkoču traukos... un piedzert klāt 
Līgatnes vīnu, tad ēdiens ir gatavs.

Kā pie šāda, dabiska un veselīga 
ēdiena pieradināt bērnus? Manējiem 
noteikti viens no lielākajiem kārumiem 
ir frī kartupeļi. 

Man ir tāpat. Ir tā, ka es, tāpat kā jebkurš 
cits vecāks, nespēju uz to atbildēt. Man ir 
divi bērni - puika un meitene -, un viņi ēd 
ļoti atšķirīgi. Es esmu sapratis, ka, ja tu 
pats ēdīsi veselīgi, tad bērni agrāk vai vēlāk 
pagaršos un ēdīs. Svarīgi neuzspiest. Mums 
ir tradīcija. Es saviem bērniem piedāvāju 
sezonas dārzeņus, sagriežu, iedodu katram 
kā uzkodas. Tā nu viņi ēd. Ja kaut ko 
neapēd, turpinu dot, līdz pagaršo un sāk ēst. 
Bet es cenšos neuzbāzties ar šiem dārzeņu 
traukiem. Vienkārši nolieku pa rokai. Vēl 
bērniem ir svarīgi, lai dārzeņi ir pietiekami 
smalki sagriezti. 

Galvenais - mums pašiem ir jāsāk pareizi 
un veselīgi ēst. Ja mēs nepirksim neveselīgo 
ēdienu, tad jau bērni pie tā mājās nemaz 
netiks. Mēs jau paši to neveselīgo ēdienu 
atnesam. Arī manās mājās notiek tāpat. Ja 
pats ēdu “aizliegtos” produktus, kas man 
garšo, skaidrs, ka ēdīs arī bērns. 

Manuprāt, svarīgi neuzbāzties. Ja 
brīvdienās bērnam ir vēlme pēc kolas un 
frī kartupeļiem, lai jau tā būtu. No reizes 
nedēļā nekas ļauns nenotiks. Galvenais ir 
samērīgums. 

Interviju sagatavoja
Inese Okonova

Līgatnes garšas meklējumos
Saruna ar pavāru Ēriku Dreibantu

Foto no Ērika Dreibanta personīgā arhīva
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
56. 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

Zemkopis, Nr.36 (03.09.1908).
 Laikraksta galviņa

Jūrnieks, Nr.42 (21.10.1909). 
Vēlēšanas dzērumā

Dzimtenes Vēstnesis, Nr.39 (15.02.1908). Laikraksta galviņa

Dzimtenes Vēstnesis, Nr.42 (21.02.1911) Ilustrācija

Avots, Nr.49 (08.12.1910). 
Vidzemes palīdzības komitejā

Dzimtenes Vēstnesis, Nr.210 (12.09.1909). Avīze spriež par gaisa 
kuģu nozīmi iespējamajā nākamajā karā

1 Bazārs – Sarīkojums ar dažāda veida izlozēm; 
tirgus.

2 Šarlaks – med. Skarlatīna – akūta infekcijas 
slimība, kam raksturīgs drudzis, angīna, punktveida 
izsitumi uz ādas un organisma intoksikācija.

3 Henrijs Visendorfs (dzimis 1861. gada 24. (12.) 
martā, miris 1916. gadā) bija latviešu žurnālists 
un grāmatizdevējs. Visendorfs ieguvis ģimnāzijas 
izglītību Pēterburgā, klausījies lekciju kursus par 
tautsaimniecību Kondorsas licejā. Devis nozīmīgu 
ieguldījums latviešu valodniecībā un valodas 
attīstībā, popularizēdams latvietības jautājumus 
ārzemju (vācu, angļu, franču) presē, kā arī 
sponsorējot un veicinot “Latvju Dainu” iznākšanu, 
tautasdziesmu krāšanas un sistematizēšanas darbu. 
Ir arī brošūras “Ziņas par latviešu ticību” autors. (no 
Vikipēdijas)

4 Bazars – apv. Sarīkojums ar dažāda veida 
izlozēm; tirgus. 

5 Aukcions – žarg. Izsole

6 Vilhelms no Modenas (latīņu: Guillielmum 
Mutinensis episcopus, vācu: Willelmus/Wilhelm 
von Modena, pazīstams arī kā Guglielmo de 
Chartreaux, Guglielmo de Savoy, Guillelmus) 
(dzimis ap 1184. gadu, miris 1251. gada 31. 
martā Lionā), pazīstams arī kā Viļums, Guljelmo, 
Gviljems, bija pāvesta pilnvarnieks (legāts) Baltijas 
jūras zemēs, arī Livonijā, pāvestu Honorija III, 
Gregorija IX un Inocenta IV laikā (1224-1251). (No 
Vikipēdijas)

8 Maķenīt – sar., apst. Nedaudz, mazliet. LLVV
9  Jestrs – 1. Skarbs, ass, nelaipns (par cilvēku); 2. 

Rosīgs, mundrs, možs (par cilvēku); 3. Spīvs, rūgts, 
ass.

10 Zalogs (apvidus vārds) – ķīla. (LLAA) 

Un tagad, mīļie lasītāji, mēs patiesā 
nepacietībā šķirstīsim tās latviešu avīzes, kas 
izdotas pirms 110 gadiem – no 1908. līdz 
1911. gadam, lai pa kripatiņai vāktu kopā visu, 
kas rakstīts par Līgati, Paltmali, Ķempiem un 
tuvāko apkaimi. Vairāk par 50 rakstiem četros 
gados – apmēram tāda ir tā bilance. Un apjoms 
ir tik liels, ka vienā Manas mīļās Līgatnes 
turpinājumā savietot to nevarēsim. Pietiks arī 
nākamajai reizei.

Savu guvumu sašķirosim četrās kaudzītēs. 
Vārdu čupiņas nelietosim, jo tas nav glīts. 
(Joks, protams!)

Vispirms mēs runāsim par garīgām lietām: 
baznīcām, draudzēm, biedrībām, skolām, 
ārstiem, priekšlasījumiem un koncertiem.

Nākamajai lielajai sadaļai varam likt 
virsrakstu – Aplaupīšanas, dedzināšanas 
un apcietināšanas. Vārdu sakot, visādas 
kriminālas būšanas.

Pavisam nedaudz rakstiņus būs iespējam 
ievietot sadaļā, ko varētu saukt par 
Tautsaimniecību.

Un tad nāks vairāki tādi sacerējumi, ko varētu 
nodēvēt par Diskusiju. Dažās publikācijās 
Līgates papīru fabriku slavē un ceļ debesīs, 
bet vēl vairākās – nopeļ, nopulgo un apnicina 
tā, ka pilnīgi bail lasīt. Tik šausmīgi negatīvi 
par Līgates papīru fabriku vēl neviens nebija 
uzdrošinājies rakstīt.

***
Vispirms lasīsim rakstu par Vidzemes 

Misiones Bībeles kursu Paltmalē, kas publicēts 
laikraksta Avots 1908. gada 9. janvārī, Nr. 
2. Iepriekš tik jāmudina tos lasītājus, ko 
interesē Latvijas Brāļu draudžu vēsture, 
sameklēt un ar interesi lasīt mācītāja Gundara 
Ceipes vairākas grāmatas, kā arī brīnišķīgu 
publikāciju par Līgatnes Baptistu draudzes 
vēsturi, ko sagatavojusi Linda Skriba un kas 
ievietota Līgatnes Novada Ziņu 2015. gada 
15. septembra numurā. 

Ar šo laipni paziņojam brāļiem un māsām, 
ka uz Vidzemes konferences lēmuma, kas 
notika 16. septembrī Rīgā, taps tagad sarīkots 
Vidzemes Misiones Bībeles kurss Paltmales 
Ķigaru mājās, no 22. februāra līdz 8. martam. 

Laipni ielūdzam brāļus un māsas no baptistu, 
Luteru un brāļu draudzēm, kam sirdslieta tā 
Kunga druvā strādāt, šo kursu apmeklēt. Kas 
zīmējas uz pārtiku pa kursa dienām, esam 
nolēmuši, ka labākais ņemt dalību pie kopīga 
galda, kas būs daudz svētīgāki. Izdevumus 
katrs varēs atlīdzināt, naudu vai pārtikas 
vielas paņemot līdz. Kas ar zirgu atbrauks, 
par derīgam rūmēm tiks gādāts, bet par 
zirga barību jāzin pašam. 22. februārī būs 
viesiem pie Ligates stancijas pretī ar zirgiem 
uz vilcieniem, kuri pienāk pulkst. pus 12. no 
Cēsīm un 12-tos no Rīgas. 

Pieteikšanās iepriekš jāizdara uz adresi: I. 
Anderman, Mutītes, ст. Нитау.

Vidzemes Misiones Komitejas vārdā: 
I. Andermans

1908. gada 15. februārī Dzimtenes 
Vēstnesis, Nr. 39, pieminēja tā laika teritoriālo 
reformu. Proti, Paltmales atdalīšanās no 
tālajiem Nurmižiem bija notikusi, bet pagastu 
tiesas vēl nebija šķirtas. Tāpat tiek slavināta 
Paltmales Nabagu palīdzības biedrība par 
čaklu rosīšanos savu aizbilstamo labā. 

No Paltmales. 
Šā gada 2. janvārī pagāja gads, kamēr 

Paltmales pagasta valde atjaunota, atšķirot 
pēc ilgiem pūliņiem no Nurmižiem. Bet pagasta 
tiesa bija līdz šim turpat Nurmižos. Pagājušā 
vasarā iesniedza pienācīgā vietā lūgumu, lai 
arī pagasta tiesu atšķirtu. Tas nu noticis. 11. 
februārī bija tiesnešu vēlēšanas Paltmalē. 

Paltmales Nabagu palīdzības biedrībai bija 
8. februārī gada sapulce. Biedru 1907. g. bijuši 
- 67 īsti biedri un vēl - 5 goda biedri. Noturēta 
1 vispārīga sapulce un 17 valdes sēdes. 
Izrīkojumu bijis …[?] Biedrība ieņēmusi 706 rbļ. 
11 kap., izdevusi 615 rbļ. 98 kap., tā ka kasē 
vēl paliek 9 rbļ. 18 kap. Palīdzības izsniegts 
22 rubļu. Pie biedrības inventāra par 67 rubļ. 
90 kap. vērtībā radies pagājušā gadā klāt 
inventāra par 393 rbļ. 74 kap. Pagājušā gadā 
biedrība rīkojusies ar labām sekmēm. Kaut 
biedrības gaita veiktos arī uz priekšu tāpat. Šo 
gadu biedrība uzsāka ar Dubura dziesmu un 
deklamāciju vakaru “Latviešu dzeju valstī”. Ar 
to tā mantoja daudzu pateicību.

Pltm.

Par tām pašām un vēl citām lietām Dzimtenes 
Vēstnesis raksta arī 1908. gada 26. aprīlī, Nr. 
96. 

Vidzemes pagastu skolu lietā. 
(..) Vidzemes pagastu skolās līdz šim bij 

ieraša, ka tur, kur divi skolotāji strādāja, 
pirmais skolotājs pats izvēlēja un pieņēma 
otro skolotāju sev par palīgu un maksāja tam 
arī algu. Tādā gadījumā, kad otrs skolotājs bija 
vajadzīgs, pagasta vietnieku sapulce nolēma 
pagasta skolotajam lielāku algu un neievēroja 
to, kādu personu skolotājs pieņem sev par 
palīgu un cik lielu algu viņš tam maksā. 
Saprotams, ka tādos apstākļos pagasta 
skolotāji, palīgus pieņemot, neskatījās uz 
pieņemtā krietnumu, bet pieņēma to, kuru 
varēja salīgt par vismazāko algu. Skolotāju 
palīgi tika arī apkrauti pārliecīgiem darbiem, 
un tādēļ tie bieži atstāja savas vietas un nereti 
skolas laika vidū. Tagad pavēlēts, ka pagastu 
vietnieku sapulcēm tādā pat kārtā jāpieņem 
otrie jeb palīga skolotāji, kā pirmie skolotāji.

No Paltmales. Bez dažādiem laikrakstiem, 
kas pienāk, šejienes garīgās vajadzības 
cenšas apmierināt mūsu Nabagu palīdzības 
biedrība. Janvārī bija Dubura vakars “Latviešu 
dzejas valstī”, februārī izrādīja teātri “Vēršu 
kupcis” ar dziedamiem gabaliem, otrajās 
Lieldienās biedrība izrīkoja muzikāli - 
dramatisku vakaru. Par pēdējo izrīkojumu 
jāpateicas vietējam korim. Pēc tam izrādīja 2 
lugas, vienu ar dziedāšanu. Plašā programma 
no vietējiem un valmieriešiem tika labi izpildīta. 
Uz Vasaras svētkiem biedrība izrīkos bazaru1. 
Uzaicinājumi sniegt dāvanas jau izsūtīti.

Laba daļa šejieniešu ir par biedriem 
Āraišu “Cēsu lauksaimniecības biedrībā”, 
caur kuru iegūst lauksaimniecībā vajadzīgās 
mantas. Bez tam, šopavasar pie Nurmižu 
krājkases nodibinājās mākslīgo mēslu un 
lauksaimniecības piederumu apgādāšanas 
nodaļa, kuras darbība sniedzas arī Paltmales 
pagastā. Nodaļai tas labums, ka mantas var 
iepirkt par skaidru naudu, ko aizlienē biedriem 
krājkase. Tomēr nav kā pilnīgā zemkopības 
biedrībā, kur var pārspriest attiecīgus 

lauksaimniecības jautājumus. Āraišu - Cēsu 
lauksaimniecības biedrības sapulces par tālu 
(16-20 verstes), un apmeklēšana saistīta 
gan sastavas [?], gan citiem garāka ceļa 
izdevumiem. Tāpēc derētu labi pārdomāt, 
vai nevajadzētu Paltmales pagastā 
nodibināt pašiem savu Paltmales-Ķempu 
lauksaimniecības  biedrību. Darbības rajonā 
atrastos divas dzelzceļa piestātnes, no kurām 
varētu noņemt piesūtītās lauksaimniecības 
mantas: paltmalieši - Ligatē, ķempenieši 
- Ieriķos. Un sapulces būtu parocīgāki 
apmeklēt. Priekš tām telpas pietiekoši pagasta 
namā. Ka Nabagu Palīdzības biedrība še 
rīkojas ar tik labām sekmēm, tad, cerams, 
arī lauksaimniecības biedrība spētu uzcelt. 
Ar kopējiem spēkiem mums jārūpējas pacelt 
lauksaimniecību, lopkopību, pļavkopību; laiki 
to prasa! Un uz lauksaimniecību attiecošos 
kursus mums vajadzīgs. 

Paltmaliets

Tāpat Dzimtenes Vēstnesis 1908. gada 26. 
jūlijā, Nr. 171, stāsta par remontu Ķempju 
baznīcā.

No Paltmales. Vietējo Ķempu baznīcu 
patlaban izlabo. Pa šo laiku dievkalpošanas 
notiek kapos. Kapu svētki tagad nebija 
turēti, kamēr priekš nemieru gadiem. Vietējie 
dziedātāju kori kapu svētkus kuplina dziesmām. 
3. augustā būs Ligates papīru fabrikas kapos 
kapu svētki. Tos kuplinās ragu orķestris. 

P.

Zemkopis 1908. gada 3. septembrī, Nr. 36, 
ziņo nepriecīgu vēsti, ka netiek ļauts dibināt 
Rīgas kooperatīvo biedrību savienību, kurā 
arī paltmalieši gribēja iesaistīties. 

Atraidīts lūgums. Savā laikā pārtikas 
biedrības: Bolderājas - Daugavgrīvas, Rīgas 
Orlas dz. kalpotāju, Ancenes, Ligates, Rusenes, 
Slokas, Valkas, Torņkalna, Rīgas igauņu un 
Kauguru lauksaimnieku biedrība iesniedza 
lūgumu Iekšlietu ministrijai, lai atļauj dibināt 
Rīgas kooperatīvo biedrību savienību. Pie šās 
savienības pēc projekta varētu piederēt arī 
darba arteļi, krājaizdevu sabiedrības un citas 
kooperatīvas organizācijas. Šo lūgumu, kā 
„Riž. Vest.” ziņo, Iekšlietu ministrija atraidījusi.

Latviešu Avīzes 1908. gada 11. oktobrī, Nr. 
82, ziņoja par epidēmiju Līgatē. 

No Līgates. Astoņi skolnieki nomiruši. 
Ligates fabrikas skolā pagājušu nedēļu 
saslima ar šarlaku2 39 skolnieki, no kuriem 
8 nomira. Skolu slēdza un slimos skolniekus 
ievietoja fabrikas slimnīcā. 

Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 2. jūnijā 
ziņoja par lielu veiksmi, ko piedzīvoja Ķempu 
Lasītāju biedrība. 

No Paltmales. Šejienes vates fabrikas 
īpašnieks un tirgotājs Pēterburgā H. Visendorfa 

kgs3 dāvinājis jaunajai Ķempu Lasītāju 
biedrībai visas līdz šim iznākušās viņa un 
Barona tēva izdotās “Dainas” 25 rbļ. vērtībā. 
Joprojām šo biedrību pabalstījuši: Paltmales 
Nab. pal. biedrība ar 10 rbļ., Nurmižu Krājkase 
ar 10 r. un Rīgas L. B. Derīgu grāmatu nodaļa 
ar saviem izdevumiem par 10 r. Silts paldies 
labvēļiem par veltījumu. 14. maijā š. g. biedrība 
nodeva daļu grāmatu Paltmales pag. namā, lai 
tā turienes biedriem būtu tuvāku pieejamas. 

Pltm.

Domās varam teikt lielu paldies tam 
nezināmajam žurnālistam, kas daudzus 
gadus apgādājis latviešu avīzes ar daudziem 
rakstiem par notiekošo Paltmalē, Līgatē, 
Ķempos un plašākā apkārtnē. Viņš, kā tolaik 
bija pieņemts, maskējās ar pseidonīmu 
Paltmaliets visdažādākajās variācijās. 

Viņš ir autors arī nākamajam rakstam, kas 
ievietots Dzimtenes Vēstnesī, 1909. gada 24. 
augustā, Nr. 193. 

No Siguldas draudzes. Uz šejienes mācītāja 
Braunšveiga ierosinājumu izrīkoja 5. jūlijā 
Siguldā teātra mājā “Arkādija” draudzes 
koru koncertu ar sekojošu bazaru4. Par šo 
izrīkojumu mācītājs pasniedza draudzei šādas 
ziņas. Bazars bijis nolemts jau pirms nemieru 
gadiem, bet nevarējis tad notikt. Toties tagad 
tas izdevās jo kupls. Ieņemts no koncerta un 
dejas 384 rbļ., par dāvātām mantām 756 rbļ. 
50 kap., no lopu aukciona5 110 rbļ. 75 kap., 
no Ligates papīra fabrikas direkcijas 100 rbļ., 
no bufetes 463 r. 25 kap., pamata kapitāls 105 
rbļ. - viss kopā 1959 rubļi 50 kap. Minētais 
pamata kapitāls cēlies no Ligates fabrikas 
kungu un Nurmižu grafa bazāram dāvāto 
mantu pārdošanas 1906. g. Nurmižos - 95 
rbļ., tas šobrīd pieaudzis par 105 rubļ. Izdoti 
125 rbļ. 79 kap. Tātad skaidrs atlikums 1833 
rbļ. 71 kap. 

Tāds labs panākums sasniegts tikai ar visas 
draudzes cītīgu piedalīšanos un pabalstīšanu. 
Kur vien mācītājs griezies, visur ko mantojis 
šim bazāram. Par visu šo mācītājs pateicās 
visiem, kas bazaru kuplinājuši, pateicas koriem, 
Ligates orķestram, kas kuplināja koncertu un 

spēlēja dejai. Savākto summu izlietos jauna 
torņa celšanai Siguldas baznīcai, jo vecais 
kļuvis nedrošs. Pēc vēstures ziņām. Siguldas 
baznīca un draudze dibināta no Romas 
pāvesta legāta, Modenas bīskapa Vilhelma 
(Vilhelm von Modena6) 1225. gadā, kad tas 
ceļoja pa Vidzemi. Tātad Siguldas baznīca 
jau 634 gadus veca. 16. gadu simtenī Sigulda 
nāca zem poļu, gan zviedru valdības. Tāpēc 
Siguldā norisinājās daudzas asiņainas cīņas. 
Arī Jāņa Briesmīgā kari Vidzemē nesa Siguldai 
bēdīgus laikus. 1618. gadā Siguldas baznīca 
bija gandrīz pavisam sakrituse. Draudzei 
nebija arī sava mācītāja. Pēc vēstures ziņām, 
no 80 mājām, kas pie Siguldas pils piederēja, 
tikai puse bija apdzīvotas. Ārpus pils esošā 
miestiņā uzturējās vairs tikai 5 dzimtes. 
1653. gadā Siguldas draudze tika savienota 
ar Krimuldas draudzi. Šobrīd pie Siguldas 
draudzes pieder Ķempi — filiāldraudze ar 
baznīcu Ligates fabrikas tuvumā, uz Ligates 
upes krasta. Apgabals jauks, jo še vēl turpinās 
“Vidzemes Šveices” apgabals. 

Pltn,. 

Atkal par Paltmales Nabagu palīdzības 
biedrība sarīkojumu raksta Dzimtenes 
Vēstnesis 1910. gada 7. janvārī Nr. 4. 

Paltmale. Nabagu palīdzības biedrība 
sarīkojusi vairākus krietnus izrīkojumus. 
Vasaras svētkos uzveda “Muzikanta 
dziesmas” un kuplejas (Brīvnieks). Rudenī 
sarīkoja literāriski-muzikālu vakaru, kurā operu 
dziedātājs [nesaprotams] no Rīgas dziedāja 
un deklamēja. Tad - uzveda Blaumaņa 
„Indrānus”. Nupat palaistajos Ziemassvētkos 
izrādīja Aspazijas drāmu “Zaudētās cerības”. 
Ievērojamākais šai izrīkojuma ciklā bija Ligates 
papīru fabrikas ērtajā zālē izrīkotais koncerts, 
kurā piedalījās mākslinieki no Rīgas: Sakss, 
P. Jurjāns un Bogelmans. Lielā zāle bija galīgi 
izpārdota. Ļaudis bija ieradušies no tālas 
apkārtnes. Minētie mākslinieki arī pelna, ka 
tos plaši ievēro. Koncerts beidzas ar zīmīgiem 
dziesmas vārdiem: „Tēvu zemes mīlestību mēs 
ar darbiem rādīsim”. 

Par vietējā ārsta meklēšanu rakstīja Dzimtenes 
Vēstnesis 1910. gada 24. martā, Nr. 68. 

Ieriķi. Apkārtnei ir liels trūkums pēc ārsta. 
Šejienes aptiekārs Briede k. gan šad un tad 
pieņēma kādu ārstu, bet tie allaž drīz vien 
aizgāja uz nodrošinātākajām vietām. Lai arī 
šeitan varētu nodrošināt ārsta stāvokli, tad 
ārsta algošanai katru gadu dod Drabešu7  

pagasts 300 rbļ., Paltmales pagasts 100 rbļ. un 
Paltmales Nabagu palīdzības biedrība 100 rbļ. 
Par šiem 500 rubļiem gada algas par ārstu šajos 
pagastos pieņēma 12. martā š. g. Dr. Sarma 
kgu no Skujenes. Dr. Zariņš atnāks uz Ieriķiem 
un uzņemsies savus pienākumus 1. aprīlī. 
Minēto pagastu locekļiem un minētās biedrības 
biedriem būs savi atvieglinājumi: griežoties pie 
ārsta, tiem jāmaksā par recepti tikai 40 kap. 
Ārstam par velti jāizmeklē šo pagastu skolēni 
divas reizes gadā, tāpat arī pagasta nespējnieki. 
Novēlam jaunam darbiniekam labas sekmes 
jaunajā vietā!

Par Ķempu Lasītāju biedrība sarīkoto 
literāriski dramatisku vakaru rakstīja Dzimtenes 
Vēstnesis 1910. gada 14. aprīlī, Nr. 85. 

Paltmale. Otros Lieldienu svētkos Ķempu 
Lasītāju biedrība sarīko Paltmalē literāriski 
dramatisku vakaru, kurā H. Enzeliņš lasīs par 
grūtiem laikiem lauksaimniecībā un aprādīs, 
ko citu zemju lopkopji darījuši lopkopības 
pacelšanas nolūkā. Pēc šiem priekšlasījumiem 
izrādīs Rīksteskoka karikatūru vienā cēlienā 
„Precības Ķipīšos”. Beigās balle. — t

***
Tagad pāriesim pie maķenīt8 jestrākām9  

tēmām – pie zagšanām, dedzināšanām, 
laupīšanām un apcietināšanām. 

Laikraksts Avots 1908. gada 9. janvārī, 
Nr. 2, rakstīja par revolucionāru avīzes Cīņa 
tipogrāfijas atklāšanu, plašajiem arestiem un 
konfiskācijām. Tajā pašā rakstiņā pieminēts 
paltmalietis Pēteris Leikarts (1885-1942), kas 
vēlāk bija viens no Jaunās Zemnieku savienības 
dibinātājiem un vadītājiem un bija 4. Saeimas 
deputāts.  

Rīga. “Cīņas” drukātava atrasta. Rīgas 
slepenpolicijai, kā „R. Tgblt.” ziņo, izdevies 
2. janvārī atrast sen meklēto revolucionāro 
laikrakstu „Štik”, “Borba” un „Cīņas” drukātavu, 
kas bijusi ievietota kādos 3 dzīvokļos Pils ielā, 
Aleksandra un Romanova ielā. Apcietinātas 10 
personas, to starpā 4 sievietes. Žandarmiem 
nākuši rokā visai svarīgi atradumi: labi ierīkota 
drukātava, litogrāfija, partijas arhīvs, pasu 

birojs, 50 pudi burtu, klišejas, matrices, piestas 
priekš stereotipu liešanas, gatavi stereotipi, 
pilnīgs salikums priekš minēto avīžu janvāra 
numuriem, daudz blanketes priekš viltotām 
pasēm un gatavības apliecībām, citi rakstu 
formulāri, štempeļi un partijas zieģelis, kā arī 
zieģeļu no dažādām valdības iestādēm, partijas 
un dažādu slepenu organizāciju gada pārskati, 
rakstāmā mašīna un daudz citas lietas.

Atsvabināja no cietuma ap Ziemassvētkiem 
pret 1000 rbļ. lielu zalogu10 Paltmales pagasta 
locekli Pēteri Leikartu. Viņš apcietināts jau pirms 
ilgāka laika un uzrādīts par kādas slepenas 
sabiedrības locekli. 

Par vēl vienu politisku apcietināšanu 
Dzimtenes Vēstnesis rakstīja 1908. gada 21. 
augustā, Nr. 193. 

Centrālcietumā vakar ievietoja Paltmalē 
apcietināto Vecpiebalgas pagasta locekli Dālu 
[?] Antonu Ēriku, pie kura atrada nelegālu 
literatūru. Viņš izsaka, ka neesot to izplatījis, 
bet iegādājies lasīšanai. c.

Tāpat par politisku sodu varētu uzskatīt 
arī Paltmales pagasta vecākā Jānīša arestu. 
Tas aprakstīts Latviešu Avīzēs 1909. gada 18. 
martā, Nr. 22. 

No Paltmales. Rīgas apriņķa 1. iecirkņa 
zemnieku lietu komisārs sodījis 9. martā 
pagasta vecāko Jānīti uz 7 dienām arestā par 
to, ka viņš izlaidis no pagasta cietuma vietējā 
uradņika apcietināto Sīli. 

P.

Dzimtenes Vēstnesis 1908. gada 13. augustā, 
Nr. 186, ziņoja gan par ugunsnelaimi, gan zagļu 
sarosīšanos. 

No Paltmales. 29. jūlijā šejienes Ķempu 
muižas graudnieku mājās izcēlās ugunsgrēks, 
kamēr paši bija tīrumā pie rudzu pļaušanas. 
Nodega graudnieku māja un no tās aizdegās, 
un nodega arī muižas kūts. 

…
Tumšākām un garākām naktīm uznākot, sāk 

sirot zagļi. Spriņģos izzagta govs no kūts. Pēdas 
dzītas uz Cēsu pusi. V. Biemos [?] izdzītas no 
laidara aitas, kādas 17 pulkā. Dzirdamas šur tur 
arī citas zādzības. 

Plt.

Tas pats Dzimtenes Vēstnesis 1908. 
gada 10. oktobrī. Nr. 236, ziņoju par vēl 
vienu ugunsgrēku, kas izskatījies pēc tīšas 
dedzināšanas. 

No Paltmales. 5. oktobra vakarā nodega 
Bendiņu mājās Paltmales pagasta vecākam 
Jānīšam labības šķūnis, kurā bija savesta 
visa labība. Iepriekš bija izkults tikai pāra rijas 
labības. Pāra dienas pēc labības savešanas 
ap šķūni nu kaltētavu vairs nekādi darbi nav 
notikuši. Tāpēc domājams, ka uguns pielikta. 
Ēkas un labība apdrošināta vietējā uguns 

apdrošināšanas biedrībā, tomēr zaudējumi 
būs lieli.

Man kā bijušajam Līgatnes pūtēju orķestra 
spēlētājam sirds iesāpējās par vienu zādzību, 
par ko rakstīja žurnāls Mūzikas Druva 1908. 
gada 1. novembrī, Nr. 11. 

No Ligates. Neilgi atpakaļ še no kluba 
telpām vietējam mūzikas korim izzagti lielāki 
un mazāki pūšamie instrumenti. Zagļi bija 
iekļuvuši istabā pa logu. Pakaļmeklēšana bija 
bez panākumiem. 

Tālāk rakstīsim par trim laupīšanām un 
viena vājprātīgā pazušanu. 

Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 22. aprīlī, 
Nr. 90. 

No Paltmales. 13. aprīlī ap pulkst. 9 vakarā 
uz ceļa, netālu no muižas, divi vīrieši uzbrukuši 
Kārlim Plošam, sadauzījuši viņu un nolaupījuši 
5 rbļ. Par vainīgiem vēlāk atzīti divi brāļi E. 

A.

Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 24. oktobrī, 
Nr. 246 tiek stāstīts par vienu zagtmīlošu 
lietuviešu muižnieku.

No Paltmales. 18. oktobrī ap pulksten 
12 dienā ceļā no Nītaures uz Paltmali kāds 
vīrietis aplaupījis Kārli Mikalku. Vainīgo noķēra 
un tas izrādījies par Paņevēžas apriņķa 
muižnieku Ādolfu Ģ. Viņu aizsūtīja uz Rīgu, 
Centrālcietumu. 

…
No Nītaures Lejas Teikmeņu [?] mājām 

nozudis vājprātīgais Aleksandrs T. Viņš 
nemanot aizgājis jau 10. oktobrī un nav nekur 
manīts. 

Nākamo noziegumu laikam kvalificēja par 
zagšanu grupā. Latviešu Avīzes 1910. gada 27. 
oktobrī.

Sagriezts un aplaupīts. 9. oktobrī pavēlu 
vakarā Gūdu mājas saimniekam no Ligates 
uz mājām braucot netālu no Gaujas kroga 
uzbrukuši divi vīrieši, sagriezuši ar nazi tam 
roku un atņēmuši ap 29 rbļ. naudas. Par 
vainīgiem tiek turēti divi Ligates fabrikas 
strādnieki, Č. un B., tādēļ tos arestēja un 
nosūtīja uz cietumu Valmierā. 

Par nākamo rakstu taisni vai jāuzjautrinās 
– visos laikos vēlēšanās bijuši stiķi un niķi. 
Jāpiemin, ka atkal vārdā saukts nākamais 4. 
Saeimas deputāts Pēteris Leikarts. Laikraksts 
Jūrnieks, 1909. gada 9. maijā. Nr. 42. 

Rīgas apgabaltiesā iztiesāja interesantu 
apsūdzību, ko bija cēlis Paltmales pagasta 
tiesas priekšsēdētājs Kārlis Siraks pret tā 
paša pagasta locekli Pēteri Leikartu. Leikarts 
pagājušā gada februārī iesniedzis zemnieku 
lietu komisāram rakstu, kurā aizrādījis, ka 
14. februārī pagasta namā izdarītās pagasta 
tiesas vēlēšanas notikušas nelikumīgi un zem 
alkohola iespaida, kādēļ lūdza tās atcelt. Rakstā 
aizrādīts, ka dzeršanu sarīkojis un vēlētāju 
pacienājis Siraks un tādēļ arī ievēlēts par 
tiesas priekšsēdētāju. Siraks šādos izteikumos 
bija atradis viņa personas apvainošanu, jo 
nekāda iedzeršana un pacienāšana neesot 
notikusi un Leikarts nemaz neesot tur klāt 
bijis. Tiesas priekšā  turpretim vesela rinda 
liecinieku, starp tiem arī 14. febr. 1908. gadā 
jaunievēlētie Paltmales tiesas tiesneši, kaut 
gan tā kautrīgi, zem zvēresta apliecināja, ka 
kāds Kreišmans atvedis nelielu kasti vīna, kas 
tūlīt ticis ienests pagasta valdes telpās un tur 
nu Siraks pacienājis ar šo saldumiņu vēlētājus. 
Apvainotā amata persona - Siraks tomēr 
lūdza tiesu sodīt Leikartu ar bargāko sodu, jo 
komisārs vēlēšanas apstiprinājis un „opozīcija” 
šādu spriedumu neesot pārsūdzējusi. Bet tiesa 
Leikartu attaisnoja.

I. D. L.

Turpinājums sekos
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
56. 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

Zemkopis, Nr.36 (03.09.1908).
 Laikraksta galviņa

Jūrnieks, Nr.42 (21.10.1909). 
Vēlēšanas dzērumā

Dzimtenes Vēstnesis, Nr.39 (15.02.1908). Laikraksta galviņa

Dzimtenes Vēstnesis, Nr.42 (21.02.1911) Ilustrācija

Avots, Nr.49 (08.12.1910). 
Vidzemes palīdzības komitejā

Dzimtenes Vēstnesis, Nr.210 (12.09.1909). Avīze spriež par gaisa 
kuģu nozīmi iespējamajā nākamajā karā

1 Bazārs – Sarīkojums ar dažāda veida izlozēm; 
tirgus.

2 Šarlaks – med. Skarlatīna – akūta infekcijas 
slimība, kam raksturīgs drudzis, angīna, punktveida 
izsitumi uz ādas un organisma intoksikācija.

3 Henrijs Visendorfs (dzimis 1861. gada 24. (12.) 
martā, miris 1916. gadā) bija latviešu žurnālists 
un grāmatizdevējs. Visendorfs ieguvis ģimnāzijas 
izglītību Pēterburgā, klausījies lekciju kursus par 
tautsaimniecību Kondorsas licejā. Devis nozīmīgu 
ieguldījums latviešu valodniecībā un valodas 
attīstībā, popularizēdams latvietības jautājumus 
ārzemju (vācu, angļu, franču) presē, kā arī 
sponsorējot un veicinot “Latvju Dainu” iznākšanu, 
tautasdziesmu krāšanas un sistematizēšanas darbu. 
Ir arī brošūras “Ziņas par latviešu ticību” autors. (no 
Vikipēdijas)

4 Bazars – apv. Sarīkojums ar dažāda veida 
izlozēm; tirgus. 

5 Aukcions – žarg. Izsole

6 Vilhelms no Modenas (latīņu: Guillielmum 
Mutinensis episcopus, vācu: Willelmus/Wilhelm 
von Modena, pazīstams arī kā Guglielmo de 
Chartreaux, Guglielmo de Savoy, Guillelmus) 
(dzimis ap 1184. gadu, miris 1251. gada 31. 
martā Lionā), pazīstams arī kā Viļums, Guljelmo, 
Gviljems, bija pāvesta pilnvarnieks (legāts) Baltijas 
jūras zemēs, arī Livonijā, pāvestu Honorija III, 
Gregorija IX un Inocenta IV laikā (1224-1251). (No 
Vikipēdijas)

8 Maķenīt – sar., apst. Nedaudz, mazliet. LLVV
9  Jestrs – 1. Skarbs, ass, nelaipns (par cilvēku); 2. 

Rosīgs, mundrs, možs (par cilvēku); 3. Spīvs, rūgts, 
ass.

10 Zalogs (apvidus vārds) – ķīla. (LLAA) 

Un tagad, mīļie lasītāji, mēs patiesā 
nepacietībā šķirstīsim tās latviešu avīzes, kas 
izdotas pirms 110 gadiem – no 1908. līdz 
1911. gadam, lai pa kripatiņai vāktu kopā visu, 
kas rakstīts par Līgati, Paltmali, Ķempiem un 
tuvāko apkaimi. Vairāk par 50 rakstiem četros 
gados – apmēram tāda ir tā bilance. Un apjoms 
ir tik liels, ka vienā Manas mīļās Līgatnes 
turpinājumā savietot to nevarēsim. Pietiks arī 
nākamajai reizei.

Savu guvumu sašķirosim četrās kaudzītēs. 
Vārdu čupiņas nelietosim, jo tas nav glīts. 
(Joks, protams!)

Vispirms mēs runāsim par garīgām lietām: 
baznīcām, draudzēm, biedrībām, skolām, 
ārstiem, priekšlasījumiem un koncertiem.

Nākamajai lielajai sadaļai varam likt 
virsrakstu – Aplaupīšanas, dedzināšanas 
un apcietināšanas. Vārdu sakot, visādas 
kriminālas būšanas.

Pavisam nedaudz rakstiņus būs iespējam 
ievietot sadaļā, ko varētu saukt par 
Tautsaimniecību.

Un tad nāks vairāki tādi sacerējumi, ko varētu 
nodēvēt par Diskusiju. Dažās publikācijās 
Līgates papīru fabriku slavē un ceļ debesīs, 
bet vēl vairākās – nopeļ, nopulgo un apnicina 
tā, ka pilnīgi bail lasīt. Tik šausmīgi negatīvi 
par Līgates papīru fabriku vēl neviens nebija 
uzdrošinājies rakstīt.

***
Vispirms lasīsim rakstu par Vidzemes 

Misiones Bībeles kursu Paltmalē, kas publicēts 
laikraksta Avots 1908. gada 9. janvārī, Nr. 
2. Iepriekš tik jāmudina tos lasītājus, ko 
interesē Latvijas Brāļu draudžu vēsture, 
sameklēt un ar interesi lasīt mācītāja Gundara 
Ceipes vairākas grāmatas, kā arī brīnišķīgu 
publikāciju par Līgatnes Baptistu draudzes 
vēsturi, ko sagatavojusi Linda Skriba un kas 
ievietota Līgatnes Novada Ziņu 2015. gada 
15. septembra numurā. 

Ar šo laipni paziņojam brāļiem un māsām, 
ka uz Vidzemes konferences lēmuma, kas 
notika 16. septembrī Rīgā, taps tagad sarīkots 
Vidzemes Misiones Bībeles kurss Paltmales 
Ķigaru mājās, no 22. februāra līdz 8. martam. 

Laipni ielūdzam brāļus un māsas no baptistu, 
Luteru un brāļu draudzēm, kam sirdslieta tā 
Kunga druvā strādāt, šo kursu apmeklēt. Kas 
zīmējas uz pārtiku pa kursa dienām, esam 
nolēmuši, ka labākais ņemt dalību pie kopīga 
galda, kas būs daudz svētīgāki. Izdevumus 
katrs varēs atlīdzināt, naudu vai pārtikas 
vielas paņemot līdz. Kas ar zirgu atbrauks, 
par derīgam rūmēm tiks gādāts, bet par 
zirga barību jāzin pašam. 22. februārī būs 
viesiem pie Ligates stancijas pretī ar zirgiem 
uz vilcieniem, kuri pienāk pulkst. pus 12. no 
Cēsīm un 12-tos no Rīgas. 

Pieteikšanās iepriekš jāizdara uz adresi: I. 
Anderman, Mutītes, ст. Нитау.

Vidzemes Misiones Komitejas vārdā: 
I. Andermans

1908. gada 15. februārī Dzimtenes 
Vēstnesis, Nr. 39, pieminēja tā laika teritoriālo 
reformu. Proti, Paltmales atdalīšanās no 
tālajiem Nurmižiem bija notikusi, bet pagastu 
tiesas vēl nebija šķirtas. Tāpat tiek slavināta 
Paltmales Nabagu palīdzības biedrība par 
čaklu rosīšanos savu aizbilstamo labā. 

No Paltmales. 
Šā gada 2. janvārī pagāja gads, kamēr 

Paltmales pagasta valde atjaunota, atšķirot 
pēc ilgiem pūliņiem no Nurmižiem. Bet pagasta 
tiesa bija līdz šim turpat Nurmižos. Pagājušā 
vasarā iesniedza pienācīgā vietā lūgumu, lai 
arī pagasta tiesu atšķirtu. Tas nu noticis. 11. 
februārī bija tiesnešu vēlēšanas Paltmalē. 

Paltmales Nabagu palīdzības biedrībai bija 
8. februārī gada sapulce. Biedru 1907. g. bijuši 
- 67 īsti biedri un vēl - 5 goda biedri. Noturēta 
1 vispārīga sapulce un 17 valdes sēdes. 
Izrīkojumu bijis …[?] Biedrība ieņēmusi 706 rbļ. 
11 kap., izdevusi 615 rbļ. 98 kap., tā ka kasē 
vēl paliek 9 rbļ. 18 kap. Palīdzības izsniegts 
22 rubļu. Pie biedrības inventāra par 67 rubļ. 
90 kap. vērtībā radies pagājušā gadā klāt 
inventāra par 393 rbļ. 74 kap. Pagājušā gadā 
biedrība rīkojusies ar labām sekmēm. Kaut 
biedrības gaita veiktos arī uz priekšu tāpat. Šo 
gadu biedrība uzsāka ar Dubura dziesmu un 
deklamāciju vakaru “Latviešu dzeju valstī”. Ar 
to tā mantoja daudzu pateicību.

Pltm.

Par tām pašām un vēl citām lietām Dzimtenes 
Vēstnesis raksta arī 1908. gada 26. aprīlī, Nr. 
96. 

Vidzemes pagastu skolu lietā. 
(..) Vidzemes pagastu skolās līdz šim bij 

ieraša, ka tur, kur divi skolotāji strādāja, 
pirmais skolotājs pats izvēlēja un pieņēma 
otro skolotāju sev par palīgu un maksāja tam 
arī algu. Tādā gadījumā, kad otrs skolotājs bija 
vajadzīgs, pagasta vietnieku sapulce nolēma 
pagasta skolotajam lielāku algu un neievēroja 
to, kādu personu skolotājs pieņem sev par 
palīgu un cik lielu algu viņš tam maksā. 
Saprotams, ka tādos apstākļos pagasta 
skolotāji, palīgus pieņemot, neskatījās uz 
pieņemtā krietnumu, bet pieņēma to, kuru 
varēja salīgt par vismazāko algu. Skolotāju 
palīgi tika arī apkrauti pārliecīgiem darbiem, 
un tādēļ tie bieži atstāja savas vietas un nereti 
skolas laika vidū. Tagad pavēlēts, ka pagastu 
vietnieku sapulcēm tādā pat kārtā jāpieņem 
otrie jeb palīga skolotāji, kā pirmie skolotāji.

No Paltmales. Bez dažādiem laikrakstiem, 
kas pienāk, šejienes garīgās vajadzības 
cenšas apmierināt mūsu Nabagu palīdzības 
biedrība. Janvārī bija Dubura vakars “Latviešu 
dzejas valstī”, februārī izrādīja teātri “Vēršu 
kupcis” ar dziedamiem gabaliem, otrajās 
Lieldienās biedrība izrīkoja muzikāli - 
dramatisku vakaru. Par pēdējo izrīkojumu 
jāpateicas vietējam korim. Pēc tam izrādīja 2 
lugas, vienu ar dziedāšanu. Plašā programma 
no vietējiem un valmieriešiem tika labi izpildīta. 
Uz Vasaras svētkiem biedrība izrīkos bazaru1. 
Uzaicinājumi sniegt dāvanas jau izsūtīti.

Laba daļa šejieniešu ir par biedriem 
Āraišu “Cēsu lauksaimniecības biedrībā”, 
caur kuru iegūst lauksaimniecībā vajadzīgās 
mantas. Bez tam, šopavasar pie Nurmižu 
krājkases nodibinājās mākslīgo mēslu un 
lauksaimniecības piederumu apgādāšanas 
nodaļa, kuras darbība sniedzas arī Paltmales 
pagastā. Nodaļai tas labums, ka mantas var 
iepirkt par skaidru naudu, ko aizlienē biedriem 
krājkase. Tomēr nav kā pilnīgā zemkopības 
biedrībā, kur var pārspriest attiecīgus 

lauksaimniecības jautājumus. Āraišu - Cēsu 
lauksaimniecības biedrības sapulces par tālu 
(16-20 verstes), un apmeklēšana saistīta 
gan sastavas [?], gan citiem garāka ceļa 
izdevumiem. Tāpēc derētu labi pārdomāt, 
vai nevajadzētu Paltmales pagastā 
nodibināt pašiem savu Paltmales-Ķempu 
lauksaimniecības  biedrību. Darbības rajonā 
atrastos divas dzelzceļa piestātnes, no kurām 
varētu noņemt piesūtītās lauksaimniecības 
mantas: paltmalieši - Ligatē, ķempenieši 
- Ieriķos. Un sapulces būtu parocīgāki 
apmeklēt. Priekš tām telpas pietiekoši pagasta 
namā. Ka Nabagu Palīdzības biedrība še 
rīkojas ar tik labām sekmēm, tad, cerams, 
arī lauksaimniecības biedrība spētu uzcelt. 
Ar kopējiem spēkiem mums jārūpējas pacelt 
lauksaimniecību, lopkopību, pļavkopību; laiki 
to prasa! Un uz lauksaimniecību attiecošos 
kursus mums vajadzīgs. 

Paltmaliets

Tāpat Dzimtenes Vēstnesis 1908. gada 26. 
jūlijā, Nr. 171, stāsta par remontu Ķempju 
baznīcā.

No Paltmales. Vietējo Ķempu baznīcu 
patlaban izlabo. Pa šo laiku dievkalpošanas 
notiek kapos. Kapu svētki tagad nebija 
turēti, kamēr priekš nemieru gadiem. Vietējie 
dziedātāju kori kapu svētkus kuplina dziesmām. 
3. augustā būs Ligates papīru fabrikas kapos 
kapu svētki. Tos kuplinās ragu orķestris. 

P.

Zemkopis 1908. gada 3. septembrī, Nr. 36, 
ziņo nepriecīgu vēsti, ka netiek ļauts dibināt 
Rīgas kooperatīvo biedrību savienību, kurā 
arī paltmalieši gribēja iesaistīties. 

Atraidīts lūgums. Savā laikā pārtikas 
biedrības: Bolderājas - Daugavgrīvas, Rīgas 
Orlas dz. kalpotāju, Ancenes, Ligates, Rusenes, 
Slokas, Valkas, Torņkalna, Rīgas igauņu un 
Kauguru lauksaimnieku biedrība iesniedza 
lūgumu Iekšlietu ministrijai, lai atļauj dibināt 
Rīgas kooperatīvo biedrību savienību. Pie šās 
savienības pēc projekta varētu piederēt arī 
darba arteļi, krājaizdevu sabiedrības un citas 
kooperatīvas organizācijas. Šo lūgumu, kā 
„Riž. Vest.” ziņo, Iekšlietu ministrija atraidījusi.

Latviešu Avīzes 1908. gada 11. oktobrī, Nr. 
82, ziņoja par epidēmiju Līgatē. 

No Līgates. Astoņi skolnieki nomiruši. 
Ligates fabrikas skolā pagājušu nedēļu 
saslima ar šarlaku2 39 skolnieki, no kuriem 
8 nomira. Skolu slēdza un slimos skolniekus 
ievietoja fabrikas slimnīcā. 

Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 2. jūnijā 
ziņoja par lielu veiksmi, ko piedzīvoja Ķempu 
Lasītāju biedrība. 

No Paltmales. Šejienes vates fabrikas 
īpašnieks un tirgotājs Pēterburgā H. Visendorfa 

kgs3 dāvinājis jaunajai Ķempu Lasītāju 
biedrībai visas līdz šim iznākušās viņa un 
Barona tēva izdotās “Dainas” 25 rbļ. vērtībā. 
Joprojām šo biedrību pabalstījuši: Paltmales 
Nab. pal. biedrība ar 10 rbļ., Nurmižu Krājkase 
ar 10 r. un Rīgas L. B. Derīgu grāmatu nodaļa 
ar saviem izdevumiem par 10 r. Silts paldies 
labvēļiem par veltījumu. 14. maijā š. g. biedrība 
nodeva daļu grāmatu Paltmales pag. namā, lai 
tā turienes biedriem būtu tuvāku pieejamas. 
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Domās varam teikt lielu paldies tam 
nezināmajam žurnālistam, kas daudzus 
gadus apgādājis latviešu avīzes ar daudziem 
rakstiem par notiekošo Paltmalē, Līgatē, 
Ķempos un plašākā apkārtnē. Viņš, kā tolaik 
bija pieņemts, maskējās ar pseidonīmu 
Paltmaliets visdažādākajās variācijās. 

Viņš ir autors arī nākamajam rakstam, kas 
ievietots Dzimtenes Vēstnesī, 1909. gada 24. 
augustā, Nr. 193. 

No Siguldas draudzes. Uz šejienes mācītāja 
Braunšveiga ierosinājumu izrīkoja 5. jūlijā 
Siguldā teātra mājā “Arkādija” draudzes 
koru koncertu ar sekojošu bazaru4. Par šo 
izrīkojumu mācītājs pasniedza draudzei šādas 
ziņas. Bazars bijis nolemts jau pirms nemieru 
gadiem, bet nevarējis tad notikt. Toties tagad 
tas izdevās jo kupls. Ieņemts no koncerta un 
dejas 384 rbļ., par dāvātām mantām 756 rbļ. 
50 kap., no lopu aukciona5 110 rbļ. 75 kap., 
no Ligates papīra fabrikas direkcijas 100 rbļ., 
no bufetes 463 r. 25 kap., pamata kapitāls 105 
rbļ. - viss kopā 1959 rubļi 50 kap. Minētais 
pamata kapitāls cēlies no Ligates fabrikas 
kungu un Nurmižu grafa bazāram dāvāto 
mantu pārdošanas 1906. g. Nurmižos - 95 
rbļ., tas šobrīd pieaudzis par 105 rubļ. Izdoti 
125 rbļ. 79 kap. Tātad skaidrs atlikums 1833 
rbļ. 71 kap. 

Tāds labs panākums sasniegts tikai ar visas 
draudzes cītīgu piedalīšanos un pabalstīšanu. 
Kur vien mācītājs griezies, visur ko mantojis 
šim bazāram. Par visu šo mācītājs pateicās 
visiem, kas bazaru kuplinājuši, pateicas koriem, 
Ligates orķestram, kas kuplināja koncertu un 

spēlēja dejai. Savākto summu izlietos jauna 
torņa celšanai Siguldas baznīcai, jo vecais 
kļuvis nedrošs. Pēc vēstures ziņām. Siguldas 
baznīca un draudze dibināta no Romas 
pāvesta legāta, Modenas bīskapa Vilhelma 
(Vilhelm von Modena6) 1225. gadā, kad tas 
ceļoja pa Vidzemi. Tātad Siguldas baznīca 
jau 634 gadus veca. 16. gadu simtenī Sigulda 
nāca zem poļu, gan zviedru valdības. Tāpēc 
Siguldā norisinājās daudzas asiņainas cīņas. 
Arī Jāņa Briesmīgā kari Vidzemē nesa Siguldai 
bēdīgus laikus. 1618. gadā Siguldas baznīca 
bija gandrīz pavisam sakrituse. Draudzei 
nebija arī sava mācītāja. Pēc vēstures ziņām, 
no 80 mājām, kas pie Siguldas pils piederēja, 
tikai puse bija apdzīvotas. Ārpus pils esošā 
miestiņā uzturējās vairs tikai 5 dzimtes. 
1653. gadā Siguldas draudze tika savienota 
ar Krimuldas draudzi. Šobrīd pie Siguldas 
draudzes pieder Ķempi — filiāldraudze ar 
baznīcu Ligates fabrikas tuvumā, uz Ligates 
upes krasta. Apgabals jauks, jo še vēl turpinās 
“Vidzemes Šveices” apgabals. 
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Atkal par Paltmales Nabagu palīdzības 
biedrība sarīkojumu raksta Dzimtenes 
Vēstnesis 1910. gada 7. janvārī Nr. 4. 

Paltmale. Nabagu palīdzības biedrība 
sarīkojusi vairākus krietnus izrīkojumus. 
Vasaras svētkos uzveda “Muzikanta 
dziesmas” un kuplejas (Brīvnieks). Rudenī 
sarīkoja literāriski-muzikālu vakaru, kurā operu 
dziedātājs [nesaprotams] no Rīgas dziedāja 
un deklamēja. Tad - uzveda Blaumaņa 
„Indrānus”. Nupat palaistajos Ziemassvētkos 
izrādīja Aspazijas drāmu “Zaudētās cerības”. 
Ievērojamākais šai izrīkojuma ciklā bija Ligates 
papīru fabrikas ērtajā zālē izrīkotais koncerts, 
kurā piedalījās mākslinieki no Rīgas: Sakss, 
P. Jurjāns un Bogelmans. Lielā zāle bija galīgi 
izpārdota. Ļaudis bija ieradušies no tālas 
apkārtnes. Minētie mākslinieki arī pelna, ka 
tos plaši ievēro. Koncerts beidzas ar zīmīgiem 
dziesmas vārdiem: „Tēvu zemes mīlestību mēs 
ar darbiem rādīsim”. 

Par vietējā ārsta meklēšanu rakstīja Dzimtenes 
Vēstnesis 1910. gada 24. martā, Nr. 68. 

Ieriķi. Apkārtnei ir liels trūkums pēc ārsta. 
Šejienes aptiekārs Briede k. gan šad un tad 
pieņēma kādu ārstu, bet tie allaž drīz vien 
aizgāja uz nodrošinātākajām vietām. Lai arī 
šeitan varētu nodrošināt ārsta stāvokli, tad 
ārsta algošanai katru gadu dod Drabešu7  

pagasts 300 rbļ., Paltmales pagasts 100 rbļ. un 
Paltmales Nabagu palīdzības biedrība 100 rbļ. 
Par šiem 500 rubļiem gada algas par ārstu šajos 
pagastos pieņēma 12. martā š. g. Dr. Sarma 
kgu no Skujenes. Dr. Zariņš atnāks uz Ieriķiem 
un uzņemsies savus pienākumus 1. aprīlī. 
Minēto pagastu locekļiem un minētās biedrības 
biedriem būs savi atvieglinājumi: griežoties pie 
ārsta, tiem jāmaksā par recepti tikai 40 kap. 
Ārstam par velti jāizmeklē šo pagastu skolēni 
divas reizes gadā, tāpat arī pagasta nespējnieki. 
Novēlam jaunam darbiniekam labas sekmes 
jaunajā vietā!

Par Ķempu Lasītāju biedrība sarīkoto 
literāriski dramatisku vakaru rakstīja Dzimtenes 
Vēstnesis 1910. gada 14. aprīlī, Nr. 85. 

Paltmale. Otros Lieldienu svētkos Ķempu 
Lasītāju biedrība sarīko Paltmalē literāriski 
dramatisku vakaru, kurā H. Enzeliņš lasīs par 
grūtiem laikiem lauksaimniecībā un aprādīs, 
ko citu zemju lopkopji darījuši lopkopības 
pacelšanas nolūkā. Pēc šiem priekšlasījumiem 
izrādīs Rīksteskoka karikatūru vienā cēlienā 
„Precības Ķipīšos”. Beigās balle. — t

***
Tagad pāriesim pie maķenīt8 jestrākām9  

tēmām – pie zagšanām, dedzināšanām, 
laupīšanām un apcietināšanām. 

Laikraksts Avots 1908. gada 9. janvārī, 
Nr. 2, rakstīja par revolucionāru avīzes Cīņa 
tipogrāfijas atklāšanu, plašajiem arestiem un 
konfiskācijām. Tajā pašā rakstiņā pieminēts 
paltmalietis Pēteris Leikarts (1885-1942), kas 
vēlāk bija viens no Jaunās Zemnieku savienības 
dibinātājiem un vadītājiem un bija 4. Saeimas 
deputāts.  

Rīga. “Cīņas” drukātava atrasta. Rīgas 
slepenpolicijai, kā „R. Tgblt.” ziņo, izdevies 
2. janvārī atrast sen meklēto revolucionāro 
laikrakstu „Štik”, “Borba” un „Cīņas” drukātavu, 
kas bijusi ievietota kādos 3 dzīvokļos Pils ielā, 
Aleksandra un Romanova ielā. Apcietinātas 10 
personas, to starpā 4 sievietes. Žandarmiem 
nākuši rokā visai svarīgi atradumi: labi ierīkota 
drukātava, litogrāfija, partijas arhīvs, pasu 

birojs, 50 pudi burtu, klišejas, matrices, piestas 
priekš stereotipu liešanas, gatavi stereotipi, 
pilnīgs salikums priekš minēto avīžu janvāra 
numuriem, daudz blanketes priekš viltotām 
pasēm un gatavības apliecībām, citi rakstu 
formulāri, štempeļi un partijas zieģelis, kā arī 
zieģeļu no dažādām valdības iestādēm, partijas 
un dažādu slepenu organizāciju gada pārskati, 
rakstāmā mašīna un daudz citas lietas.

Atsvabināja no cietuma ap Ziemassvētkiem 
pret 1000 rbļ. lielu zalogu10 Paltmales pagasta 
locekli Pēteri Leikartu. Viņš apcietināts jau pirms 
ilgāka laika un uzrādīts par kādas slepenas 
sabiedrības locekli. 

Par vēl vienu politisku apcietināšanu 
Dzimtenes Vēstnesis rakstīja 1908. gada 21. 
augustā, Nr. 193. 

Centrālcietumā vakar ievietoja Paltmalē 
apcietināto Vecpiebalgas pagasta locekli Dālu 
[?] Antonu Ēriku, pie kura atrada nelegālu 
literatūru. Viņš izsaka, ka neesot to izplatījis, 
bet iegādājies lasīšanai. c.

Tāpat par politisku sodu varētu uzskatīt 
arī Paltmales pagasta vecākā Jānīša arestu. 
Tas aprakstīts Latviešu Avīzēs 1909. gada 18. 
martā, Nr. 22. 

No Paltmales. Rīgas apriņķa 1. iecirkņa 
zemnieku lietu komisārs sodījis 9. martā 
pagasta vecāko Jānīti uz 7 dienām arestā par 
to, ka viņš izlaidis no pagasta cietuma vietējā 
uradņika apcietināto Sīli. 

P.

Dzimtenes Vēstnesis 1908. gada 13. augustā, 
Nr. 186, ziņoja gan par ugunsnelaimi, gan zagļu 
sarosīšanos. 

No Paltmales. 29. jūlijā šejienes Ķempu 
muižas graudnieku mājās izcēlās ugunsgrēks, 
kamēr paši bija tīrumā pie rudzu pļaušanas. 
Nodega graudnieku māja un no tās aizdegās, 
un nodega arī muižas kūts. 

…
Tumšākām un garākām naktīm uznākot, sāk 

sirot zagļi. Spriņģos izzagta govs no kūts. Pēdas 
dzītas uz Cēsu pusi. V. Biemos [?] izdzītas no 
laidara aitas, kādas 17 pulkā. Dzirdamas šur tur 
arī citas zādzības. 

Plt.

Tas pats Dzimtenes Vēstnesis 1908. 
gada 10. oktobrī. Nr. 236, ziņoju par vēl 
vienu ugunsgrēku, kas izskatījies pēc tīšas 
dedzināšanas. 

No Paltmales. 5. oktobra vakarā nodega 
Bendiņu mājās Paltmales pagasta vecākam 
Jānīšam labības šķūnis, kurā bija savesta 
visa labība. Iepriekš bija izkults tikai pāra rijas 
labības. Pāra dienas pēc labības savešanas 
ap šķūni nu kaltētavu vairs nekādi darbi nav 
notikuši. Tāpēc domājams, ka uguns pielikta. 
Ēkas un labība apdrošināta vietējā uguns 

apdrošināšanas biedrībā, tomēr zaudējumi 
būs lieli.

Man kā bijušajam Līgatnes pūtēju orķestra 
spēlētājam sirds iesāpējās par vienu zādzību, 
par ko rakstīja žurnāls Mūzikas Druva 1908. 
gada 1. novembrī, Nr. 11. 

No Ligates. Neilgi atpakaļ še no kluba 
telpām vietējam mūzikas korim izzagti lielāki 
un mazāki pūšamie instrumenti. Zagļi bija 
iekļuvuši istabā pa logu. Pakaļmeklēšana bija 
bez panākumiem. 

Tālāk rakstīsim par trim laupīšanām un 
viena vājprātīgā pazušanu. 

Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 22. aprīlī, 
Nr. 90. 

No Paltmales. 13. aprīlī ap pulkst. 9 vakarā 
uz ceļa, netālu no muižas, divi vīrieši uzbrukuši 
Kārlim Plošam, sadauzījuši viņu un nolaupījuši 
5 rbļ. Par vainīgiem vēlāk atzīti divi brāļi E. 

A.

Dzimtenes Vēstnesis 1909. gada 24. oktobrī, 
Nr. 246 tiek stāstīts par vienu zagtmīlošu 
lietuviešu muižnieku.

No Paltmales. 18. oktobrī ap pulksten 
12 dienā ceļā no Nītaures uz Paltmali kāds 
vīrietis aplaupījis Kārli Mikalku. Vainīgo noķēra 
un tas izrādījies par Paņevēžas apriņķa 
muižnieku Ādolfu Ģ. Viņu aizsūtīja uz Rīgu, 
Centrālcietumu. 

…
No Nītaures Lejas Teikmeņu [?] mājām 

nozudis vājprātīgais Aleksandrs T. Viņš 
nemanot aizgājis jau 10. oktobrī un nav nekur 
manīts. 

Nākamo noziegumu laikam kvalificēja par 
zagšanu grupā. Latviešu Avīzes 1910. gada 27. 
oktobrī.

Sagriezts un aplaupīts. 9. oktobrī pavēlu 
vakarā Gūdu mājas saimniekam no Ligates 
uz mājām braucot netālu no Gaujas kroga 
uzbrukuši divi vīrieši, sagriezuši ar nazi tam 
roku un atņēmuši ap 29 rbļ. naudas. Par 
vainīgiem tiek turēti divi Ligates fabrikas 
strādnieki, Č. un B., tādēļ tos arestēja un 
nosūtīja uz cietumu Valmierā. 

Par nākamo rakstu taisni vai jāuzjautrinās 
– visos laikos vēlēšanās bijuši stiķi un niķi. 
Jāpiemin, ka atkal vārdā saukts nākamais 4. 
Saeimas deputāts Pēteris Leikarts. Laikraksts 
Jūrnieks, 1909. gada 9. maijā. Nr. 42. 

Rīgas apgabaltiesā iztiesāja interesantu 
apsūdzību, ko bija cēlis Paltmales pagasta 
tiesas priekšsēdētājs Kārlis Siraks pret tā 
paša pagasta locekli Pēteri Leikartu. Leikarts 
pagājušā gada februārī iesniedzis zemnieku 
lietu komisāram rakstu, kurā aizrādījis, ka 
14. februārī pagasta namā izdarītās pagasta 
tiesas vēlēšanas notikušas nelikumīgi un zem 
alkohola iespaida, kādēļ lūdza tās atcelt. Rakstā 
aizrādīts, ka dzeršanu sarīkojis un vēlētāju 
pacienājis Siraks un tādēļ arī ievēlēts par 
tiesas priekšsēdētāju. Siraks šādos izteikumos 
bija atradis viņa personas apvainošanu, jo 
nekāda iedzeršana un pacienāšana neesot 
notikusi un Leikarts nemaz neesot tur klāt 
bijis. Tiesas priekšā  turpretim vesela rinda 
liecinieku, starp tiem arī 14. febr. 1908. gadā 
jaunievēlētie Paltmales tiesas tiesneši, kaut 
gan tā kautrīgi, zem zvēresta apliecināja, ka 
kāds Kreišmans atvedis nelielu kasti vīna, kas 
tūlīt ticis ienests pagasta valdes telpās un tur 
nu Siraks pacienājis ar šo saldumiņu vēlētājus. 
Apvainotā amata persona - Siraks tomēr 
lūdza tiesu sodīt Leikartu ar bargāko sodu, jo 
komisārs vēlēšanas apstiprinājis un „opozīcija” 
šādu spriedumu neesot pārsūdzējusi. Bet tiesa 
Leikartu attaisnoja.

I. D. L.

Turpinājums sekos



Pavasaris mūsu iestādē ir iesācies 
ļoti rosīgi. Mūsu audzēkņi piedalījušies 
vairākos konkursos, esam kopīgi startējuši 
Lielajos pavasara sporta svētkos „Kusties 
ar prieku!” Tā kā pirmsskolas iestāžu 
audzēkņiem konkursu piedāvājumu klāsts 
nav ļoti piesātināts, cenšamies izmantot 
ikvienu iespēju tajos piedalīties.

Marta beigās mūsu mazie dziedātāji 
devās uz Cēsīm, lai piedalītos A. Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas rīkotajā mazo 
vokālistu konkursā „Cēsu Cālis 2019”. 
Šogad mūsu iestādi pārstāvēja trīs audzēkņi. 
Bijām gandarīti par to, ka visi trīs dalībnieki 
ieguva godalgotas vietas. 3. vietu saņēma 
Anete Gulbe, 1. vietu - Renārs Lagzdiņš, 

kurus konkursam 
sagatavoja mūzikas 
skolotāja Dace Zariņa, 
bet galveno balvu -Grand 
Prix un iespēju piedalīties 
Latvijas Televīzijas bērnu 
raidījumā „Kas te, es 
te” -  mājās atveda Elza 
Rijniece, kuru konkursam 
sagatavoja mūzikas 
skolotāja Gunita Liepiņa. 
Katram dalībniekam bija 
jāsagatavo divas dziesmas 
– viena tautasdziesma un 
autordziesma.

Aprīlī jau tradicionāli Līgatnē tika rīkots 
starpnovadu izteiksmīgās runas konkurss 
„Pūcīte”, kurā arvien esam iesaistījušies. 

Laicīgi atlasījām dzejoļus, mācījām 
tos bērniem, iesaistījām vecākus 
tēla veidošanā. Šogad bija īpaša 
sajūta, jo pirmo reizi esam šī 
konkursa uzvarētāji. 1. vietu un 
skatīju simpātijas balvu saņēma 
Melānija Gulbe, kuru konkursam 
gatavoja skolotāja Paula Rence. 

Par lielu un iestādes bērnus un 
darbiniekus vienojošu pasākumu 
izvērtās Lielie pavasara sporta 
svētki, kurus organizējām 
Līgatnes novada sporta hallē. 
Šāda sportošana nu jau izvērtusies 
par tradīciju, kuru bērni gaida ar 

prieku un nepacietību. Tā kā esam ceļā 
uz jauno mācību saturu pirmsskolā, kur 
bērns ir motivēts un ieinteresēts savu 
prasmju apguvē, nolēmām pamainīt svētku 
formu. Izveidojām astoņas disciplīnas ar 
dažādas grūtības pakāpes uzdevumiem, 
kurus paveicot, bērns saņēma uzlīmju 
kopumu, kas apliecināja, ka viņš sekmīgi 
startējis sporta svētkos. Bērniem katram 
pašam bija jānosaka, ar kuru disciplīnu 
sāks, kuru izvēlies nākošo - galvenais, 
sakrāt visas uzlīmes. Bērnu aizrautība un 
entuziasms bija ļoti liels! Un gala balva 
- lielā piepūšamā atrakcija! Daži bērni 
uz jautājumu „Kas tev vislabāk patika 
svētkos?”, atbildēja, “tas, ka pats varēju 
izdomāt, kur gribu sportot. Un vēl - patika 
izlēkāties!” Skolotājiem sākumā bija nelielas 
bažas, kā būs, ja katrs meklēs sev disciplīnu, 
bet bažām nebija pamata, jo organizētība un 

koncentrēšanās uzdevumam bija pat lielāka 
nekā citkārt. Bērnus vadīja viņu pašu vēlme 
un motivācija izdarīt darbiņu līdz galam. 
Paldies sporta skolotājām Evai Gukālovai 
un Agnesei Gulbei par svētku tapšanu, tāpat 
visiem iestādes darbiniekiem, vecākiem 
un Līgatnes novada domei par atbalstu! 
Paldies arī Sporta halles darbiniekiem par 
viesmīlīgo uzņemšanu! 

2019. gada MAIJSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS6

Pēc uzņēmēja Marģera Zeitmaņa 
iniciatīvas, Līgatnes novada vidusskolai 
vienojoties ar Līgatnes novada iestāžu 
vadītājiem  un uzņēmējiem, tika 
noorganizētas karjeras dienas 8.-12. 
klašu skolēniem.  Skolēniem aprīlī bija 
iespēja divas dienas iziet praksi kādā no 
piedāvātajām darba vietām. Viņi varēja 
tuvāk iepazīt kādu profesiju, paši to arī 
izmēģināt, kā arī nopietni pastrādāt.

Starp darba devēju, skolu un skolēnu tika 
slēgts sadarbības līgums. Prakses vadītājs 
nodrošināja praktikantam profesijas 
standartam atbilstošu darbu, darba 
aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu 
ar nepieciešamajiem materiāliem un darba 
instrumentiem. Skolēni katru dienu strādāja 
četras stundas, darbs sākās un beidzās tā, 
kā katrā darbavietā tika noteikts.

Skolēni šo iespēju uztvēra nedaudz 
piesardzīgi, jo viss jaunais un nezināmais 
nedaudz mulsina, uztrauc. Ēnu dienā vērot 
darba procesu no malas ir daudz vienkāršāk, 

nekā pašam strādāt.  Pēc prakses visiem  bija 
jāuzraksta, kādi pienākumi bija jāveic, kādas 
zināšanas un prasmes bija nepieciešamas, 
kuri darba pienākumi bija visinteresantākie, 
kuri visgarlaicīgākie un vai nākotnē varētu 
izvēlēties šādu profesiju.  Atbildes bija ļoti 
interesantas. Lūk, dažu skolēnu izteikumi 
par to, kas šķita interesanti:

Anastasija: ”Visinteresantākais bija 
palīdzēt mazākiem bērniem uztaisīt radošos 
darbiņus. Un pašai prieks par to, ka varēju  
kaut ko iemācīt.”

Kristiāns: “Iepazinu, kāda ir ergoterapeita 
darba diena. Bija iespēja pamēģināt to, ko 
viņi dara cilvēkiem, kuriem sāp rokas.”

Ingūna: “Man ļoti patika veidot ziedu 
pušķi, sakārtot ziedus, apkalpot pircējus. 
Bija nepieciešamas bioloģijas, matemātikas 
un svešvalodu zināšanas.”

Ritvars: ”Strādāt ar mālu pašam, tā 
bija pirmā reize, ātri to apguvu un varēju 
palīdzēt mazajiem bērniem.”

Samanta: “Es sapratu, ka man ir 

talants zīmēt. Patika palīdzēt citiem, kuri 
nesaprata.”

Melisa: “Visinteresantāk šķita datus 
ievadīt datubāzē. Patika pielietot loģisko 
domāšanu un vispār intensīvi domāt, lai 
izdarītu pareizi.”

Dāvis: “Patika apkalpot cilvēkus, jo 
gribējās zināt, cik tas ir grūti vai viegli.”

Paula: “Patika sūtīt un atbildēt uz e-
pastiem, runāt ar klientiem angliski.”

Skolēni atbildēja arī, vai varētu izvēlēties 
šo profesiju:

Paula, klientu apkalpošanas speciālists: 
“Jā, jo man tas liekas ļoti interesanti.”

Paula Amanda, bērnudārza audzinātāja: 
“Es labprāt pastrādātu, bet ne ilgi.”

Melisa, jurista palīgs: “Pieļauju, jo man 
patiktu darbs ar dokumentiem.”

Artis, jurista palīgs: “Nē, jo tas ir darbs 
sievietēm.”

Katrīna, bērnudārza audzinātāja: “Man 
būtu grūti strādāt, jo man nepatīk bērnu 
radītais troksnis.”

Deniss, pavārs: “Nē, jo es sapratu, ka 
man tas nepatīk.”

Loreta, policiste: “Jā, pieļauju izvēlēties 
šo profesiju. Šajās dienās tas ieinteresēja 
vēl vairāk.”

Liels prieks par Līgatnes iestāžu vadītāju 
atsaucību, jo neviens uzrunātais neatteica 
palīdzību skolēnu izglītošanā. Liels 
paldies viņiem par atsaucību! Īpašs paldies 
Marģeram Zeitmanim, Norai Bērtiņai, 
Birutai Svilei, Dainai Klints, Dacei 
Krūmiņai-Eglītei, Santai Grīnbergai, Uldim 
Siliņam, Gunitai Liepiņai, Zanei Kalniņai, 
Viesturam Dumpim, Marlēnai Lapiņai, 
Dacei Klāmanei, Sanitai Ungurai.

Nākamajā mācību gadā noteikti atkal 
organizēsim karjeras dienas kā mācību 
praksi, lai, praktiski darbojoties, varētu 
iepazīt  dažādas profesijas.

Karjeras konsultante 
Ilga Gablika

Pavasaris Augšlīgatnes bērnudārzā “Zvaniņi”
Silvija Rijniece
Iestādes metodiķe  

Elza Rijniece Latvijas Televīzijas 
studijā. Kitijas Rijnieces foto

Lielie sportošanas svētki Līgatnes sporta centrā

LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta (LU LFMI) zinātnieki veic pētījumu 
par dzīves pierakstīšanas tradīcijām Latvijā 
20. gadsimtā un aicina uzticēt personiskās 
dienasgrāmatas, rakstītus dzīvesstāstus un 
atmiņas. Tie ir unikāli materiāli, kas ne tikai 
ļauj iepazīt rakstītāju personības un dzīves 
līkločus, bet atklāj daudz jaunu un bieži 
vien nezināmu detaļu par cilvēkiem, vietām 
un arī laikmetu. Šī projekta vadītāja Sanita 
Reinsone, grāmatas “Meža meitas” autore, 
atzīst: “Dienasgrāmatas un atmiņu stāsti 
ir ārkārtīgi demokrātisks žanrs – rakstīt 
taču var ikviens! Tie dod unikālu iespēju 
ieraudzīt vēsturi personiskā mikrolīmenī. 
Vēstījumi par personīgi piedzīvoto 
vēsturi arī iedzīvina, notikumiem piešķir 
daudzbalsību, tie dod priviliģētu iespēju 

saklausīt mazo balsi lielajos vēstures 
notikumos, atklāt neoficiālo, ignorēto, 
nezināmo, aizmirsto. Uzzināt pagātnes 
ikdienišķo, kas līdz mūsdienām nav 
saglabāts, jo bijis pārāk parasts, lai tam 
veltītu uzmanību.”

Paralēli pētījumam kopš 2018. gada 
sākuma LU LFMI Latviešu folkloras 
krātuvē tiek veidots Autobiogrāfiju 
krājums, par kuru informāciju var atrast 
interneta vietnē http://autobiografijas.
lv. Jau šobrīd iesniegto autobiogrāfisko 
materiālu daudzums sniedzas pāri simtam. 
Dienasgrāmatu un atmiņu rakstītāji ir ļoti 
dažādi gan vecuma, gan profesionālo 
interešu ziņā. Daudzveidīgi ir arī iesniegtie 
materiāli. Cits uztic savas dienasgrāmatas, 
ko rakstījis gadu desmitiem. Tajās vērojam 

rakstītāja personības attīstību un pētām 
tēmas, kas bijušas svarīgas pieminēšanai 
dienasgrāmatā. Dažam tā būs tikai viena 
dienasgrāmatas burtnīca, kas rakstīta 
vidusskolas pēdējās klasēs. Taču arī tā ir 
vērtība! Citam savukārt ģimenes arhīvā 
glabājas vecāku atmiņu pieraksti. Vēl kāds 
sava dzīvesstāsta pierakstīšanu pabeidzis 
pavisam nesen.

Autobiogrāfiju krājuma mērķis ir 
saglabāt šos pierakstus nākamajām 
paaudzēm, padarīt tos viegli pieejamus 
internetā, ja autors to ļauj. Dienasgrāmatas, 
kuras satur sensitīva rakstura informāciju, 
tiek izmantotas vien pētnieciskos nolūkos 
un publicētas internetā netiek, ja vien 
rakstītājs vai dienasgrāmatas īpašnieks nav 
tieši to vēlējies. Iesniegtie materiāli tiek 

digitalizēti un, ja īpašnieks tā vēlas, atdoti 
atpakaļ. 

Lai pētījums būtu pēc iespējas pilnīgāks 
un lai saglabātu dzīves pierakstus 
nākamajām paaudzēm, pētnieki jo īpaši 
aicina Līgatnes novada iedzīvotājus dalīties 
ar dienasgrāmatām, atmiņu pierakstiem vai 
rakstītiem dzīvesstāstiem!

Informāciju par to, kā iesniegt materiālu un 
kā tas tiek izmantots tālāk, var izlasīt http://
autobiografijas.lv. Sazināties ar projekta 
dalībniekiem var, rakstot uz garamantas@
lulfmi.lv vai zvanot Autobiogrāfiju krājuma 
veidotājiem + 37124854778. 

 
Autobiogrāfiju krājuma veidošanu 

atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un 
Latvijas Zinātnes padome.

Pētnieki aicina līgatniešus dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu 
vēstījumiem un rakstītiem dzīvesstāstiem

Līgatnes skolēni pielaiko profesijas karjeras dienās

Melānija Gulbe - izteiksmīgas runas konkursa laureāte. 
Paulas Rences foto



“Dabas koncertzāles” (DK) šī gada 
varonis būs viendienīte, un šim neparastajam 
ūdens kukainim veltītās mūzikas, mākslas 
un video performances notiks 5. jūlijā 
Skrīvenu novada Satekās un 20. jūlijā 
Līgatnē pie pārceltuves pār Gauju.

Dabas koncertzāles radošā komanda 
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, 
skaidrojot šī gada DK varoni, norāda, ka 
parastā viendienīte (Ephemera vulgata) ir 
ūdens kukainis un to kāpuri dzīvo tikai tīrā 
ūdenī, galvenokārt tekošā, tādēļ arī šī gada 
DK koncertvietas izvēlētas upju tuvumos.

Dabas koncertzāles galvenais zinātnieks 
Arkādijs Popels, Rīgas Zooloģiskā dārza 
ihtiologs, par šī gada varoni: “Viendienītes 
mūžs ir no dažām stundām līdz 10 
dienām, tomēr parasti tās nedzīvo ilgāk 
par vienu dienu. Tās uzturas pie dažādiem 
ūdeņiem, galvenokārt tekošiem un tīriem. 
Loti labi viendienītes var atpazīt pēc 
tām raksturīgajām kustībām – straujas 
pacelšanās gaisā un ātras planēšanas lejup. 
Viendienītes ir kā signāls tam, ka ūdenī 
ir dzīvība un tas ir tīrs. Tās ir arī svarīgas 

zivju barošanās elements. Latvijā mīt ap 50 
viendienīšu sugu.”

Dabas koncertzāles radošā komanda, 
pētot šī gada varoni, atklāj: “Viena cilvēka 
diena ir viss viendienītes mūžs, taču caur 
šo īso dzīves laiku, ko var pielīdzināt 
mirklim, vēlamies vērst apmeklētāju 
uzmanību īslaicīguma tālejošām sekām 
un atbildīgumam – mūžības atkarību no 
mirkļa. Šī gada varonis piedāvā mums 
cilvēkiem izdzīvot dienu ar kādu, kuram 
tas ir viss mūžs.”

Viendienītes dzīvi izzināsim un dzīvosim 
šovasar – DK radošajās darbnīcās un 
muzikālajā performancē – 5. jūlijā Skrīveru 
novada Satekās un 20. jūlijā – Līgatnē pie 
pārceltuves pār Gauju.

Koncerti notiek brīvā dabā, ieeja ir 
bezmaksas. Aktuālajai informācijai sekojiet 
līdzi Dabas koncertzāles mājas lapā – www.
dabaskoncertzale.lv un sociālajos tīklos, 
kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas 
lapā www.daba.gov.lv/.

Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstu.
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Pasākumi Līgatnes novadā
Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

17. maijā 
plkst. 20.00 

Līgatnes novada un Pūtēju orķestru svētki “Sasaukšanās 
Līgatnē”
• plkst. 9.00 estrādē rīta joga ar Dainu Liepiņu 
• plkst. 10.00 saliedēšanās skrējiens-spēle. Starts pie Līgatnes 
kultūras nama
• no plkst. 11.00 tirgus un atrakcijas pie estrādes un dīķa
• plkst. 11.30 pūtēju orķestru sasaukšanās no Rīgaskalna, Zeit 
terases un Lustūža
• plkst. 13.00 Līgatnes skolu un bērnudārzu sasaukšanās 
koncerts estrādē
• plkst. 16.00 ziņģes par Gauju un danči ar folkloras kopu 
“Senleja” pie strādnieku dzīvoklīša Brīvības ielā 1
• plkst. 18.00 amatierkolektīvu sasaukšanās pie tūrisma 
informācijas centra
• plkst. 20.00 svētku gājiens no “Lāču migas”
• plkst. 20.30 svētku koncerts “Sasaukšanās Līgatnē” un 
uguņošana. Īpašais viesis – Jānis Apeinis
• plkst. 23.00 zaļumballe ar pūtēju orķestriem un Dj estrādē

18. maijā 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

24. maijā 
plkst. 20.00 

Zeit atpūtas kompleksā
Ģimenes joga. Dalība: 4 eiro 

26. maijā 
plkst. 11.00 

IZSTĀDES
No 6. aprīļa līdz 9. jūnijam Līgatnes kultūras namā un Zeit izstāžu zālē

mākslas un amatniecības izstāde “Priekšauts ar stāstu”

No 1. līdz 31. maijam Augšlīgatnes kultūras namā
Augšlīgatnes zīmēšanas un gleznošanas studijas un rokdarbu pulciņa dalībnieku 

darbu izstāde

No 3. līdz 31. maijam Līgatnes pilsētas bibliotēkā
“Novadniekam māksliniekam, grafiķim Riharda Zariņam - 150”

Mātes dienai veltītu grāmatu izstāde
“Līgatnes pilsētas bibliotēkas vēsture” – novadpētniecības materiālu izstāde

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

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

LU atpūtas kompleksā Ratniekos
Kantrī mūzikas festivāls “Uzbur man sapni!”

18. maijā 

atpūtas kompleksā “Zeit”
Tikšanās ar psihologu. “Stress, emocijas un veselība” Dalība: 5 
eiro

31. maijā 
plkst. 15.00

atpūtas kompleksā “Zeit”
Seminārs “Biežāk pieļautās kļūdas saskarsmē”. Dalība: 5 eiro

31. maijā 
plkst. 11.00 

31. maijā 
plkst. 20.00

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

18. maijā Līgatnes novada 
Ratniekos notiks pirmie Kantrī 
svētki “Uzbur man sapni!”, 
uz kuriem aicina Latvijas 
populārākās kantrīmūzikas 
grupas “Sestā Jūdze”, 
“Klaidonis”, “Apvedceļš” 
un “Dakota”, savukārt ballē 
spēlēs jaunā un enerģiskā 
grupa “Zelta kniede”.

Kā informē pasākuma 
rīkotāji, bez muzikālajiem 
priekšnesumiem skaistajā 
maija sestdienā pasākuma viesi 
varēs baudīt arī aktivitātes 
visai ģimenei: līnijdeju 
meistarklasi, hotdogu ēšanas 
sacensības, zirgu izjādes, 
auto un motociklu parādi u. c. 
Festivālā varēs arī gardi paēst, 
apmeklēt amatnieku gadatirgu 
un izsolē iegādāties savu mīļāko mākslinieku īpaši izvēlētas personīgās lietas.

Uzbur man sapni!

Dabas koncertzāle 
Līgatnē

BET BET fani! JŪS TAČU ZINĀT KAS IR VIENA!
Lielākais siena šķūnis Latvijā (LABAS DABAS mājvieta) pārvērtīsies par jautru 

ballītes vietu ar meijām un siena ķīpām. BET BET koncertos nav iespējams nosēdēt 
- UN NEVAJAG  ARĪ :) Trakoti enerģiska atmosfēra un pārsteigumi vakara gaitā. Galā 
zaļumballe ar leģendāro Dj Cinduli.

Esam izredzēti, cik vien ieredzēti var būt. Steidzam pirkt biļetes un gatavojamies 
trakulīgam pasākumam labā kompānijā. Dalīties ir atļauts un pat vajag. ... Tāds ar Tādu 
saderēja ... dienā, kad Ratniekos ies karsti. Līgatniešiem  īpašā cena – 10 EUR

Izmantojiet šo iespēju, jo Lustīgie Meistari nekāro peļņas, bet nomaksāt māksliniekiem 
honorārus gan būtu jauki. Izdevies pasākums būs garantija, ka varam aicināt arī citus 
slavenos un īpašos.

Viena ir iespēja, ko vajag izmantot!
Biļetes iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs un interneta mājaslapā.

BET BET 
koncerts 
15. jūnijā 
Ratnieku 

siena 
šķūnī

Līgatnes pilsētas bibliotēka aicina 
uz semināru “Dzimta ar saknēm”

15. jūnijā Līgatnes kultūras namā notiks 
dzimtas pētniecības interesentu tikšanās un 
praktiskā nodarbība “Dzimta ar saknēm”!

Līgatnes pilsētas bibliotēka pavasarī 
piedalījās “Latvijas valsts mežu” un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes 
kultūras programmas projektu konkursā 
ar projektu “Dzimta ar saknēm”. Esam 
priecīgi, ka projekts ir finansiāli atbalstīts 
un varam to realizēt.  

15. jūnijā aicinām visus interesentus 
uz dzimtas vēstures pētniecības un 
ciltskoka veidošanas semināru un 
praktisku nodarbību Līgatnes kultūras 
namā. Seminārs ilgs 4 stundas un sniegs 
sistēmiskas zināšanas tiem, kuri iecerējuši 
izpētīt un apzināt savas dzimtas vēsturi. 
Aicināti piedalīties arī tie, kuri jau pēta savas 
dzimtas vēsturi. Semināra apmeklētāji gūs 
zināšanas radurakstu pētniecībā, ciltskoka 
veidošanā, uzzinās par pieejamajiem 
izpētes avotiem. Semināra mērķis ir 
stiprināt līgatniešu identitāti, pievēršot 
uzmanību saviem senčiem, rosināt 

izzināt dzimtas vēsturi, lepoties ar savu 
dzimtu un izdibināt ģimenes noslēpumus. 
Par savu pieredzi stāstīs un padomu sniegs 
cilvēks, kas savus senčus izzinājis līdz pat 
18. gadsimta vidum - laikraksta “Brīvā 
Daugava” galvenais redaktors, radurakstu 
un baznīcas vēstures pētnieks, radurakstu 
pētniecības portāla “Ciltskoki.lv” viens 
no izveidotājiem un līdzautoriem Jānis 
Apīnis. 

Pārliecināsim, cik aizraujoša un reizē 
sarežģīta var būt šī pētniecība, kad, atminot 
vienu vārdu, tas vedina uz nākamo, 
nezināmā atrašanu.

Sīkāka informācija par semināra laiku 
sekos.

Projekta vadītāja, bibliotekāre 
Madara Židaua
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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 19. jūnijā

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt! 

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus! Lai meitenītes aug veselas un laimīgas!

Aprīlī Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 

trīs meitenītes: 

Sveicam jauno ģimeni!

Aprīlī Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teica: 
Janeks un Laura

No tavām plaukstām mīlestību dzeru,
Un tavos skūpstos sirdi veldzēju.
No taviem glāstiem plaukstu es un zeļu,
Un manā sirdī laime ligzdu vij.

Jolanta, Šarlote un Heidija Klāra

Līgatnes pagasta bibliotēkas darbalaiks maijā
Maijā bibliotēkā sestdienās nestrādās

22. maijs - 9:00-17:00
23. maijs - 12:30-18:00

24. maijs – 6. jūnijs - SLĒGTS
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 

Līgatnes novada dome aicina pieteikties uz 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktora amata vakanci

Galvenie pienākumi:
• Nodrošināt skolas darbību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu; 
• Vadīt un nodrošināt skolas saimniecisko darbību.

Prasības pretendentam:
• Izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides 
kārtību noteiktajām prasībām;
• Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze mūzikas izglītības jomā;
• Vēlama vismaz trīs gadu pieredze izglītības vadības darbā kultūrizglītības nozarē;
• Prasme strādāt ar datoru; 
• Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī un vienas ES oficiālās valodas prasmes 
darbībai nepieciešamajā apjomā;
• Neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie 
ierobežojumi strādāt par pedagogu.

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu (950,00 EUR bruto) un sociālās garantijas. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 24. maijs, plkst. 12:00.
Pieteikumā ietilpst: Pieteikuma anketa, eseja, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 
un apliecinājums. 
Pieteikumu iesniegt personīgi vai pa pastu Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
LV-4110, vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, LV-4108 vai pa e-pastu: 
novadadome@ligatne.lv
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama mājaslapā www.ligatne.lv

Tik pēkšņi mēs aizejam -
Tā, pēkšņi un pavisam,

Bez ceļa atpakaļ…

Reinis Zeltiņš – 4. aprīlī
Biruta Ezerroze – 9. aprīlī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Aprīlī mūžībā aizgājuši

Radošie Augšlīgatnes 
iedzīvotāji aicina uz izstādi

Augšlīgatnes kultūras namā 
skatāma gleznošanas studijas 
un rokdarbu pulciņa dalībnieku 
darbu izstāde. 

Rokdarbu klubiņu izstādē 
pārstāv Sandra Upmale, Ina 
Čudare, Linda Tūce, Elga 
Berga, Zaiga Kvitka, Ārija 
Bērze. Darbi gatavoti adīšanas 
un tamborēšanas tehnikās, 
cenšoties meklēt netradicionālus 
pielietojuma veidus.

Gleznošanas studijas darbu 
autori ir Dace Jansone, Dace 
Svikle, Mārtiņš Sviklis, Dzintra 
Stumbure, Vita Leišavniece, 
Loreta Cimmermane un Marta 
Kukaine.

Grupas darbojas jau septiņus 
gadus. Laika gaitā ir mainījušies 
sastāvi.  Šī izstāde abām grupām 
praktiski ir debija.

Abu grupu vadītāja ir Ārija 
Bērze. 

Rokdarbu klubiņš darbojas 
otrdienās no plkst. 17.00, bet 
gleznošanas studija - trešdienās 
no plkst. 18.00 Augšlīgatnes 
Dienas un interešu centrā. Aicinām pievienoties!

Ieskats rokdarbnieku veikumā

SIA “Līgatnes komunālserviss”  aicina darbā
SĒTNIECI/-KU

(profesijas klasifikatora kods 9613 01)
Galvenie darba pienākumi:
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā teritorijā tīrības un kārtības  
nodrošināšanā vasaras un ziemas sezonās (Nītaures, Sporta, Skolas, Dārza iela, 
Laivenes teritorija) un veikt citus vienkāršus sezonai raksturīgus uzkopšanas darbus.
Prasības pretendentiem:
• augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Mēs piedāvājam:
• pusslodzes darbu (20 stundas nedēļā);
• darbu profesionālā komandā;
• stabilu darba vidi;
• adekvātu atalgojumu un sociālās garantijas.

Amatam noteiktā mēnešalga 231.00 EUR mēnesī

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) un, vēlams,  
norādi uz atsauksmēm, iesniegt līdz 2019. gada 27. maija pulksten 12.00, nosūtot 
uz e-pastu komunalsrviss@ligatne.lv, pa pastu vai iesniegt personīgi SIA “Līgatnes 
komunālserviss”, “Skaļupēs”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV- 4108.  

Kontaktpersona: Vita Zilgalve, mob.t. 29265518.
 

Vējš nodzēsis ir dzīves liesmu,
Par atmiņām nu tagad kļūstu.
Es neaizeju, es neizgaistu, 
Es jūsos esmu.
Ir skolai atdots viss, ko atdot var,
Miers sirdi skar, es nebūšu te vairs.
Te paliek mana jaunība un sapņi,
Te spēka zari zarojuši,
Ik rītu darbā saukuši…
Ir piepildījies viss, kas dzīves kausā bijis…
  /L. Liepdruviete/

Skumju brīdī esam kopā ar ilggadējās skolotājas Olgas Vītolas tuviniekiem.

Līgatnes novada vidusskolas kolektīvs


