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Līgatnes skola 1932./33. mācību gads. 

Ko stāsta  
latviešu tautas  
ticējumi par 
aprīli?

Latviešu tautas ticējumos ieskatījās  
Līgatnes novada sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Židaua 

Šogad Līgatnes novada svētki 
noritēs vienlaikus ar Līgatnes nova-
da vidusskolas salidojumu. Svētku 
sākums jau plkst. 10.00, kad aici-
nāsim novada svētku apmeklētājus 
piedalīties radošajās darbnīcās, ak-
tivitātēs un noskatīt kārotās preces 
tirdziņā. 

Plkst. 11.00 estrādē sāksies die-
nas koncerts, kurā uzstāsies gan 
paši līgatnieši, gan viesmākslinieki.

Plkst. 13.00 skolas salidojuma 
programma sāksies ar piemiņas 
brīdi Zanderu kapos, bet 14.00 pul-
cēšanās pie vecās vēsturiskās skoli-
ņas Skolaskalnā.

Vēlāk jau tradicionālais, krāšņais 
svētku gājiens no „Lāču migas” ve-
dīs uz kultūras namu, bet šoreiz 
salidojuma dalībnieki, kas iepriekš 
pulcēsies vidusskolas ēkā, pievie-

nosies gājienam Gaujas un Dārza 
ielas krustojumā.

Pievakarē kultūras namā pul-
cēsies novada vidusskolas sa-
lidojuma dalībnieki, lai baudītu 
koncertu, kam sekos muzikāls 
priekšnesums skvēriņā pie kultū-
ras nama. Pēc tam jau balle, kas 
notiks skolas ēkās gan Līgatnē, 
gan Augšlīgatnē.

Uzmanību! Aicinām visus, kas 
vēlas iesaistīties svētku organi-
zēšanā kā brīvprātīgie, pieteik-
ties Līgatnes Kultūras un tūris-
ma centrā. Tālrunis: 28395513,  
e-pasts: kultcentrs@ligatne.lv. 

Amatnieki, tirgotāji un citas 
radošās personības, kas vēlas 
iesaistīties svētku norisēs die-
nas programmā, lūdzam pieteik-
ties Līgatnes Kultūras un tūris-
ma centrā. Tālrunis: 28395513,  
e-pasts: kultcentrs@ligatne.lv. 

Līgatnes novada vidusskolas 
salidojuma programma
Laiks Vieta Aktivitāte

10.00–15.30 Līgatnes centrs Radošās darbnīcas, aktivitātes 
bērniem un pieaugušajiem, tirdziņš.

11.00–15.30 Līgatnes estrāde Dienas koncerts ar Līgatnes 
kolektīvu un viesmākslinieku 
piedalīšanos.

13.00–16.00 Līgatnes novada 
vidusskola

Salidojuma dalībnieku reģistrācija.

13.00–14.00 Zanderu kapi Piemiņas brīdis mūžībā 
aizgājušajiem skolotājiem.

14.00–15.00 Mazā skola Skolaskalnā 
(Dienas interešu centrs)

Atmiņu stunda.

No 16.00 Līgatnes novada kultūras 
nams

Dalībnieku reģistrācija.

16.00–16.40 Viesu nams „Lāču 
miga” – Līgatnes novada 
kultūras nams

Svētku gājiens. 
Līgatnes novada vidusskolas 
salidojuma dalībnieki pulcējas 
gājienam pie vidusskolas Strautu 
ielā 4, pievienojas svētku 
gājienam Gaujas ielas un Dārza 
ielas krustojumā.

17.30–19.00 Līgatnes novada kultūras 
nams

Līgatnes novada vidusskolas 
salidojuma koncerts.

No 19.00 Līgatnes novada 
vidusskola

Salidojuma dalībnieku tikšanās 
Līgatnes novada vidusskolā.

No 19.00 Skvēriņš pie kultūras 
nama

Koncerts.

No 20.00 Augšlīgatnē, bij. Līgatnes 
pamatskolas ēka

Salidojuma dalībnieku reģistrācija.

No 21.30 
līdz rīta 
gaiļiem

Līgatnes novada kultūras 
nams

Svētku balle.
Grupa „Apvedceļš”, DJ Cindulis.

No 22.00 Augšlīgatnē, bij. Līgatnes 
pamatskolas ēka

Svētku balle.
Spēlē mūziķi no Tukuma.

24.00 Līgatnes centrs Svētku uguņošana.

Pirmajā aprīlī jāmāna tāpēc, lai visu gadu varētu
mānīt un neviens nepieķertu pie meliem.

/A. Zālīte, Bērzpils/

Skaidras mēness naktis aprīlī, kas arvien ir aukstas,
ir kaitīgas neuzplaukušiem kokiem. Silts aprīļa lietus lej 

svētību. Slapjam aprīlim seko sauss jūnijs.
/„Latvis”, 1932./

Ja aprīlī silts, tad gaidāma kupla pļauja.
/A. Bērziņa, Aloja/

Ja aprīlī līstot daudz lietus, tad gaidāma laba raža.
/M. Dundēns, Gatarta/

Kad aprīlī krīt sniegs, tad ir auglīgs gads.
/J. Andriņš, Taurkalne/

Ja 1. aprīlī līst lietus, tad vasarā paredzamas meža ogas.
/A. Bērziņa, Aloja/

Ja aprīlī laiks ir silts, maijā vēss un jūnijā
mitrs, tad augļi šai gadā būs labi.

/T. Ķenga, Jelgava/

Kad lietains aprīlis, tad sauss maijs.
/„Zemes Spēks”, 1932./

Ja aprīlis lietū mirkst, tad Jānis līgos izkaltis.
/A. Bērziņa, Aloja/

Kad aprīlī pērkons rūc, tad naktīs salnu vairs nebūs.
/„Zemes Spēks”, 1932./

Ja aprīlis vējains, tad Ziemassvētki paredzami
sniegaini. /A. Bērziņa, Aloja/

Aprīlī nav jācērt malka, tad labi nedeg.
/A. Aizpurve, Lubāna/

Līgatnes novada svētki un novada  
vidusskolas salidojums 24. maijā

Uzzied pavasaris. 
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Jaunatklātā Līgatnes vidusskola 1959. gadā.
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MANA ATMIņU KLADe 
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DOMeS SĒDĒS
Darba kārtība:
1. Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmu saskaņošanu.
2. Par personu iekļaušanu Palīdzības reģistrā saskaņā ar Līgatnes novada 

domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā Līgatnes 
novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā 
un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai 
tās nomātās dzīvojamās telpas”.

3. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2013. gada 27. jūnija lēmu-
mā „Par Līgatnes novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu 
apakškomisijas ievēlēšanu”.

4. Par Drabešu internātpamatskolas sporta skolotāja, Sporta kluba „Ašais” 
valdes priekšsēdētāja Austra Āboliņa iesniegumu.

5. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2012. gada 27. decembra lēmu-
mā „Par Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību darbinieku štata 
sarakstu un atalgojumu no 2013. gada 1. janvāra”.

6. Par līgumsoda – kavējuma naudas dzēšanu.
7. Par līgumsoda – kavējuma naudas dzēšanu.
8. Par telpu iznomāšanu va/s „Latvijas pasts” un nomas maksas noteikša-

nu.
9. Par zemes vienību „Jānīši”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar ka-

dastra apzīmējumu 4262 003 0092, „Jānīši 1”, Līgatnes pagasts, Līgat-
nes novads, ar kadastra apzīmējumu 4262 003 0063, un „Jānīši 2’, Līgat-
nes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra apzīmējumu 4262 003 0064, 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada domes vārda.

10. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes vienību „Pagas-
ta zeme 20”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 4262 
006 0200, un „Pagasta zeme 21”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra Nr. 4262 009 0073, iznomāšanu lauksaimniecības kultūru au-
dzēšanai.

11. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu un parāda piedziņu no sabiedrī-
bas ar ierobežotu atbildību „Latserviss”.

12. Par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā nekustamajam īpašumam – 
ēkai „Jaunšķēpeles Dzirnavas”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar 
kadastra apzīmējumu 4262 004 0081.

13. Par nosaukuma un adreses maiņu, lietošanas mērķa noteikšanu un ie-
rakstīšanu zemesgrāmatā uz Līgatnes novada pašvaldības vārda nekus-
tamajam īpašumam – zemes vienībai „Birzes 1” un ēkai uz tās „Kultūras 
nams”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, ar kadastra 
apzīmējumu 4262 004 0617.

14. Par Līgatnes novada domes struktūrvienības – „Plānošanas, nekustamā 
īpašuma un būvniecības nodaļa” – reorganizācijas procesa uzsākšanu.

15. Par Līgatnes novada domes struktūrvienības – „Kultūras un tūrisma 
centrs” – reorganizācijas procesa uzsākšanu.

16. Par Līgatnes novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam „Rotaļu 
laukums mazajiem līgatniešiem”.

17. Par līguma slēgšanu ar biedrību „Līgatnes bērniem”/ mainīts nosau-
kums – „Par saskaņojuma došanu „Biedrībai „Līgatnes bērniem”””.

18. Par „Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu, 
daudzdzīvokļu mājā „Andricēnos”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Lī-
gatnes novadā, ar kadastra Nr. 4262 004 0553, izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu.

19. Par Līgatnes novada domes nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, daudz-
dzīvokļu mājā „Andricēnos”, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā, atsavināšanu.

20. Par Līgatnes pārceltuves maksas pakalpojumu noteikšanu.
21. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2013. gada 28. novembra lēmu-

mā „Par dzeramā ūdens izmantošanas normas noteikšanu privātīpašu-
miem, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs Līgatnes novadā”.

22. Par Līgatnes novada pašvaldības īpašuma Līgatnes Gaujas krastā 
pie pārceltuves, ar kadastra Nr.42110010300 un daļai no kadastra 
Nr.42110020031, iznomāšanas iespējām.

23. Par revīzijas līguma nosacījumiem.
24. Par grozījumiem Līgatnes novada domes 2009. gada 7. jūlija lēmumā 

„Par Līgatnes novada bāriņtiesas sastāva ievēlēšanu”.
25. Par informācijas pieejamības nodrošināšanu.
26.  Par Līgatnes novada domes Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības 

komitejas nolikuma apstiprināšanu. 
27. Par grozījumiem Līgatnes novada domes Sociālā dienesta nolikumā.

Informācija par:
1. Komunālās nodaļas reorganizācijas procesa uzsākšanu;
2. Auditu Finanšu un grāmatvedības nodaļā virzību;
3. Par Līgatnes novada domes 2014. gada 23. janvāra lēmuma „Par Līgatnes 
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/.71 „Grozījumiem Līgatnes 
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 14/13 „Līgatnes novada ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju lietošanas un aizsardzības notei-
kumi” apstiprināšanu” izpildi”/e. Kurpnieks, I. Antonovs.

Sēdi vada Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
Guntars Pīpkalējs  

Līgatnes novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piešķirto valsts budže-
ta programmas mērķdotāciju pašvaldības pasākumam „Līgatnes novada skolas pievedceļa apgaismojuma izveide”. 
Piešķirtā mērķdotācija ir 18 000,00 euro apmērā.

Pamatojoties uz piešķirto mērķdotācijas apjomu un izstrādāto tehnisko projektu „Pievedceļa „Papīrfabrika – Ai-
navas” rekonstrukcija un gājēju celiņa jaunbūve Līgatnē”, tika veikta projekta sadalīšana kārtās, atsevišķi izdalot 
apgaismojuma izbūvi kā pirmo kārtu, bet pievedceļa rekonstrukciju un gājēju celiņa izbūvi veicot otrajā kārtā.

Šobrīd ir beidzies iepirkums, un aprīlī ir plānots noslēgt Līgumus par būvdarbu izpildi un būvuzraudzības darbu 
veikšanu.

Pasākums ir jāīsteno līdz 2014. gada 31. decembrim.
Informāciju sagatavoja  

Vineta Lapsele,  
Līgatnes novada domes projektu vadītāja  

Par Latvijas Florbola čempionāta vīriešu 2. līgas 
čempioni kļuvusi komanda „Līgatne”, kas vakar 
Irlavā notikušajā finālspēlē ar 14:2 sakāva otru šī 
titula pretendenti – „FK Irlava/Avant” 

Finālspēlē, kura norisinājās Irlavā, rezultātu atklāja un pirmā perioda laikā ar 3:0 vadībā izvirzījās „Līgat-
nes” florbolisti. Mača vidū līgatnieši bija izvirzījušies vadībā jau ar 5:0, bet tad „FK Irlava/Avant” divus vār-

tus atguva – 2:5. Tomēr lūzums cīņas 
gaitā nesekoja – pēc otrās trešdaļas 

„Līgatne” atradās vadībā ar 8:2, bet visā 
spēlē triumfēja ar 14:2, izcīnot 2. līgas 
čempionu kausu un zelta medaļas. „FK 
Irlava” nācās samierināties ar vicečem-
pionu titulu un sudraba godalgām.

Par labāko spēlētāju jauno čempionu 
rindās atzina vārtsargu Kristapu Laz-
diņu, kurš atvairīja 25 no 27 pretinieku 
metieniem. Rezultatīvākie viņa ko-
mandā bija Jānis Levanovičs ar 6 (5+1) 
punktiem, Uģis Feldmanis ar 5 (2+3) 
punktiem, kā arī Mārtiņš Bite, kuram 
4 (1+3) punkti. Par labāko starp irlav-
niekiem atzina divu vārtu autoru Klāvu 
Fogelu. 

Apgaismojuma izveide skolas  
pievedceļam Augšlīgatnē

MĒS LePOJAMIeS! 

Līgatnes vidusskolas 5.–9.  
klašu korim I pakāpe skolu 
Koru konkursā!

Iegūtais diploms Koru konkursā. Diriģente Dace Bicāne, koncertmeistare Irita 
Merga. 

Informācija no Līgatnes novada 
pašvaldības policijas

Mūsu valstī arvien biežāk notiek neatļauta kūlas dedzināšana, apdraudot cilvēku dzīvību, radot kaitējumu 
dabai un nodarot zaudējumus valsts, pašvaldību un privātajam īpašumam. Šajā sakarā zemes īpašniekiem, tie-
siskajiem valdītājiem, apsaimniekotājiem un lietotājiem ir pienākums nodrošināt savlaicīgu zāles pļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos.

Vēršam uzmanību, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu 
kūlas veidošanos, ir paredzēta administratīvā atbildība.

Apzinoties situācijas nopietnību un iespējamo cilvēku mantas un dabas apdraudējumu sakarā ar ugunsdrošī-
bas noteikumu neievērošanu, pašvaldības policija veic pastiprinātu kontroli šāda veida administratīvo pārkāpu-
mu novēršanā un vainīgo personu apzināšanā un sodīšanā.

Informējam, ka atbildība par kūlas dedzināšanu ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. 
pantā – naudas sods fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro.

Lūdzam iedzīvotājus rūpēties par saviem īpašumiem un apkārtni, veidojot skaistāku vidi, lai mēs kļūtu par 
piemēru citiem. 

Florbola komanda „Līgatne”. 
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Jau vairāk nekā piecus gadus 
mūsu iestādes skolotājas dažā-
dās Latvijas vietās ir apmeklēju-
šas seminārus, lasījumus, vasaras 
nometnes, kur pulcējas pedagogi, 
kas savā praksē pielieto humānās 
pedagoģijas idejas. Daudzi skolo-
tāji ir apvienojušies arī Humānās 
pedagoģijas asociācijā. Tā Latvijā 
dibināta 2009. gadā.

Asociācijas mērķi:
• Realizēt izglītības sistēmā 

humāni personisku pieeju bēr-
niem, kā rezultātā veidojas 
tāda jauno cilvēku paaudze, 
kas zina Latvijas un citu valstu 
vēsturi, tradīcijas un kultūru, 
kas ir savas dzimtenes pat-
rioti, kas apzinās atbildību par 
savām domām un darbiem, kas 
pieņem augstākos tikumiskos 
likumus kā pamatu savai ze-
mes dzīvei;

• Konsolidēt tos sabiedrības 
radošos spēkus, kas cenšas 
dzīvē realizēt kultūras vērtī-
bu prioritāti, kas iestājas par 
valsts izglītības sistēmas garī-
gu, tikumisku, ētisku un kvali-
tatīvu atveseļošanu;

• Skolotāju izglītošana humāna-
jā pedagoģijā.

Sākumā mūsu interese par hu-
māno pedagoģiju bija mazliet 
neapzināta, vēlējāmies izprast 
tās būtību, ietekmējāmies no vie-
dokļiem par pārāk brīvas audzi-
nāšanas, kas nāk no Rietumiem, 
negatīvajām sekām. Tomēr arvien 
vairāk iedziļinoties humānās peda-
goģijas būtībā, saprotam, ka tā ir 
piemērota mūsdienu bērniem, kuru 
izglītošanā vecās, autoritatīvās 
pedagoģijas metodes nedarbojas. 
Šī pedagoģija neatbalsta visat-
ļautību, bet sniedz bērniem gara 
brīvību, māca savstarpēju cieņu, jo 
skolēns un skolotājs ir mijiedarbī-
bā, viņi abi mācās.

 Humānā pedagoģija aicina sko-
lotājam pašam ieskatīties sevī, jo 
nav nepieciešams reformēt skolu, 
bet gan skolotāja iekšējo garīgo 
pasauli. Skolotājam ir jātic arī vā-
jajam skolēnam, tad arī viņš kļūs 
stiprs. Skolotāja panākumu atslē-
ga – patiesa, neviltota beznosacī-
jumu mīlestība pret savu skolēnu, 
spēja saskatīt to niecīgo iedīgli 
bērnā, kurš var uzplaukt kā krāšņs 
zieds.

Humānās pedagoģijas pamatā ir 
izpratne par to, ka gars un matērija 
ir vienoti. Cilvēks ir radīts ne tikai 
kā fiziska persona, bet arī kā garī-
ga būtne. Autoritārās pedagoģijas 
pamatā ir materiālistiskā filozofija, 
kas balstās uz trim dimensijām – 
matēriju, laiku un telpu. Paplašinā-
tā apziņa pieņem vēl vienu dimensi-
ju, proti, garīgumu, un izvirza to kā 
galveno. Garīgums un humānisms 
veido humānās pedagoģijas būtību 
un ir galvenie balsti grūtajā cilvēka 
personības tapšanas un pilnveides 
ceļā. Humānā pedagoģija nenozīmē 
noglāstīt bērnam galvu, pažēlot, 
samīļot un sacīt: „Cik tu esi labs!” 
Tā ir dziļa sevis audzināšana un 
bērna prāta un sirds attīstība.

Humānās pedagoģijas mācību 
process rit saskaņā ar sadarbības 
principiem, garīgu kopību, savstar-
pēju sapratni, uzticību, radošu pa-
cietību, brīvu izvēli, izziņas prieku 
un mīlestību.

Šīs pedagoģijas pamatlicējs ir 
gruzīnu izcelsmes pedagogs Šal-
va Amonašvilli, Krievijas Izglītības 
akadēmijas akadēmiķis, Maskavas 
Pedagoģiskās universitātes Goda 
profesors, divkārtējs Krievijas Fe-
derācijas laureāts izglītībā.

Šogad 13. Starptautiskajos pe-
dagoģiskajos lasījumos bija pulcē-
jušies pedagogi no Latvijas, Igau-
nijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, 
Baltkrievijas, Dagestānas, Kazahi-

jas, Gruzijas u.c. valstīm. Latvijas 
delegācija bija 100 cilvēku sastāvā. 
Līdzi devās arī Latvijas izglītības 
ministre Ina Druviete un valsts 
sekretāra vietniece, Izglītības de-
partamenta direktore evija Papule.

Pirmajā dienā bija iespēja vērot 
skolotāju praktiķu vadītās stundas 
1. Tbilisi eksperimentālajā skolā. 
Skolas ēka ir ļoti novecojusi, var 
redzēt, ka nav līdzekļu remontam, 
klašu aprīkojumam, taču pedagogu 
kolektīva viesmīlība mūs pārstei-
dza, jutām, ka esam ļoti gaidīti, 
esam viņu draugi. Bērni – dzīves-
priecīgi un smaidīgi. Klases bija 
izvietojušās uz skatuves, mēs zālē 

vērojām bērnu un skolotāju darbu. 
Tika vadītas stundas 3., 4., 6. kla-
sē. Stundas notika gruzīnu valodā, 
tulkojums krievu valodā. Bija patī-
kami vērot bērnu atraisīto valodu, 
vēlmi domāt, diskutēt ar skolotā-
ju, oponēt klasesbiedriem. Kopējā 
stundas gaisotne ļoti pozitīva. Bija 
jūtams, ka skolotājus un bērnus 
vieno liela uzticēšanās, bērni ne-
baidījās kļūdīties. Klases bija lie-
las – 35–38 skolēni, taču stundās 
valdīja miers un harmonija, bērni 
bija gatavi viens otru atbalstīt, pa-
līdzēt.

Bija iespēja apmeklēt arī bērnu 
un jauniešu radošo centru „Basti 
Bubu”, kuru vada Šalvas  Amonaš-
villi dēls Paata Amonašvilli. Centra 
darbība ir balstīta uz humānās pe-
dagoģijas principiem. Bērniem tiek 
dota iespēja vispusīgi radoši attīs-
tīties tajā jomā, kur ir vēlme un do-
tības. Tās ir gan dejas, gan mūzika, 
dziedāšana, teātra spēle, māksla. 
Centra darbību finansē paši vecā-
ki, ikmēneša maksa ir 70 dolāru, 
kas Gruzijas finansiālajai situācijai 
ir samērā augsta, tomēr piepra-
sījums ir liels un bērnu centrs ir 
ļoti populārs. To var saprast pēc 
daudzveidīgajiem televīzijas raidī-

jumiem un šoviem. Ierakstot inter-
netā nosaukumu „Basti Bubu”, pa-
veras ļoti plašas bērnu muzikālās 
programmas.

Darbam centrā tiek izraudzīti 
tādi skolotāji, kas ir apveltīti ar pa-
tiesu bērna mīlestību, kuri ir radoši 
un darboties griboši. Ir arī vietējais 
komponists, kurš individuāli bēr-
nam, viņa balsij komponē dziesmas, 
mūziklus. Ir arī kostīmu mākslinie-
ce, ir vietējā studija ierakstu veido-
šanai.

Bērnu centrā ir arī trīs pirms-
skolas grupiņas, kuras apmeklē 
bērni no 3 gadu vecuma. Materiālā 
bāze nav īpaši bagāta, bērni zīmē, 

krāso, veido. Interesanti bija vērot 
svešvalodas apguves veidu. Centrā 
darbojas angļu valodas skolotāja, 
kura dienas gaitā nāk pie bērniem 
un komunicē ar viņiem angļu valo-
dā, spēlē spēles, dzied dziesmiņas 
angliski. Bērni brīvi un nepiespiesti 
apgūst svešvalodu, jo trīs gadi ir 
valodas apguves sensitīvais pe-
riods, kad svešvaloda tiek apgūta 
bez pūlēm.

Mazliet neparasti likās tas, ka 
visas dienas garumā vecākiem ar 
interneta starpniecību ir iespēja 
vērot sava bērna darbību, jo visās 
rotaļu telpās ir videonovēroša-
na. Arī gruzīnu kolēģi atzinās, ka 
sākumā bija nedaudz grūti pie tā 
pierast, bet nu jau tas nemaz ne-
traucē, taču vecāku uzticēšanās ir 
tikai pieaugusi, un skolotāju darbs 
tiek ļoti atzinīgi novērtēts.

Pirmā viesošanās diena noslē-
dzās ar ekskursiju pa Tbilisi. Vē-
rojām vecpilsētu, savdabīgo seno 
arhitektūru, kura pilsētas centrā 
mijās ar jauno, ultramoderno.

Protams, apbūra kalnainais rel-
jefs, skatu vietas no ievērojama 
augstuma, milzīgā Tbilisi apbūve. 
Pilsētu apdzīvo gandrīz divi miljo-
ni iedzīvotāju, kas līdzinās Latvi-

jai iedzīvotāju skaita ziņā. Tomēr, 
staigājot pa pilsētu, sapratām, ka 
Latvija ir daudz sakoptāka, bet it 
visur sastapām ļoti viesmīlīgus cil-
vēkus, kuri arvien uzrunāja: „Kā jū-
taties, draugi? Kā varam palīdzēt?” 
Tas ļoti priecēja un ļāva justies ļoti 
gaidītiem.

Otrajā dienā Gruzijas draugi bija 
sarīkojuši braucienu uz Bušetiju, 
tie ir Gruzijas lauki, ciems, kurā ir 
Š. Amonašvilli dzimtas mājas. Tā 
ir vieta, kur izcilais pedagogs rod 
iedvesmu saviem darbiem. Māja 
atrodas skaistā kalnu ielokā. Te at-
dusas arī viņa dzīvesbiedre Valērija 
Nioradze, uzticama skolotāja, līdz-
gaitniece un humānās pedagoģijas 
ideju realizētāja, daudzu grāmatu 
autore.

 Pa ceļam viesojāmies sabiedris-
kā darbinieka, literāta un diplomā-
ta A. Čavčavadzes mājā – muzejā, 
kā arī Cinandali parkā, kur aug reti 
koki un košumkrūmi.

Nākošās trīs dienas piedalījā-
mies pedagoģiskajos lasījumos 
Tbilisi Centrālajā universitātē. No-
tika vispārējie lasījumi, kā arī darbs 
meistarklasēs un laboratorijās.

Apmeklējām dažādas laboratori-
jas, lai veidotos plašāks redzējums. 
Lasījumu laikā tika apspriests 
skolotāja goda un kalpošanas ko-
dekss, kurš lasījumu noslēgumā 
tika pieņemts. Kodeksa pamatdo-
ma – skolotājs ir gaismas nesējs, 
viņš tic katra skolēna bezgalīgām 
iespējām, tam, ka katram bērnam 
ir paredzēts savs dzīves ceļš, sava 
misija, un šī ticība ir avots skolo-
tāja optimistiskai un radošai profe-
sionālai darbībai.

Atrodoties lasījumos, nācās 
daudz domāt, izvērtēt, analizēt 
savu profesionālo darbību. Sa-
pratām, ka tas ir darbs ar sevi, jo 
nākas piekrist Šalvas Amonašvilli 
atziņai – neaudziniet bērnu, au-
dziniet paši sevi, jo bērns vienalga 
līdzināsies jums!

Pateicamies Smiltenes novada 
Izglītības pārvaldei un Līgatnes no-
vada domei par iespēju piedalīties 
pedagoģiskajos lasījumos. Dalīsi-
mies ar kolēģiem iegūtajā pieredzē, 
izmantosim idejas savā ikdienas 
darbā, un ieguvēji būs bērni!  

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes metodiķe 

Silvija Rijniece 

Līgatnes PII pedagoģes pie Tbilisi Universitātes ēkas. 

Līgatnes pirmsskolas skolotāju piedalīšanās 
13. Starptautiskajos humānās pedagoģijas 
lasījumos Gruzijā – Tbilisi

Starptautisko humānās pedagoģijas lasījumu atklāšana.

Izcilā pedagoga Šalvas 
Amonašvilli māja, kurā 
top viņa darbi un kurā 
viņš uzņem pedagogus, 
lai popularizētu humānās 
pedagoģijas idejas. 
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5. aprīlī no plkst. 12.00 līdz 16.00 Līgat-
nes „Amatu centrā”, tāpat kā vēl 80 Latvijas 
vietās, notika pasākums „Satiec savu meis-
taru”, kurā dažādu amatu meistari – tautas 
lietišķās mākslas studiju dalībnieki, stāst-
nieki, teicēji, muzikanti un citu tradicionālo 
prasmju zinātāji – dalījās ar savām pras-
mēm un zināšanām. Meistarus, kas pārzi-
na mūsu nemateriālo kultūras mantojumu, 
varēja satikt darbnīcās, studijās, muzejos, 
skolās, kultūras 
centros, bibliotē-
kās un mājās. 

Līgatnē „Ama-
tu centrā” dar-
bojās atvērtās 
meistardarbnīcas 
ar prasmju de-
monstrējumiem 
un iedzīvotāju un 
citu interesentu 
iesaistīšanu ak-
tivitātēs. Bija ie-
spēja mācīties pīt 
tāšu cibiņas pie 
meistares Vizmas 
Zvirbules, izgata-
vot lelli pie leļļu 
meistares Dainas 
Klints, mācīties 

aust kopā ar audē-
jām Lizeti Viņķeli 
un Dzintru Skujiņu, 
pie Ilgas Verpahov-
skas iemācīties, kā 
pagatavot lupatu 
paklājiņu mājas 
apstākļos, iepazīt 
papīra darināšanas 
prasmes, izgata-
vojot savu oriģi-
nālo papīru kopā 
ar Diānu Gustavu, 
iepazīties ar kokļu, 
dūdu, celma bungu 
gatavošanas meis-
tara eduarda Klints 
m e i s t a r s t i ķ i e m . 
Ciemos bija ieradu-
sies arī Cēsu amata 

meistaru ģimene – Jā-
nis Ēvele demonstrēja 
Vidzemes krēslu pīto 
virsmu darināšanu un 
Guna Uldriķe mācīja 
adīt pērlēm rotātus 
roku sildītājus.

„Satiec savu meista-
ru” ir jau tradicionāls 
pasākums visā Latvijā, 
kuru organizē Nacio-
nālais kultūras centrs 
sadarbībā ar Kultūras 
ministriju, Latvijas et-
nogrāfiskā brīvdabas 
muzeja atbalsta fondu 
un Latvijas novadu un 
pilsētu pašvaldībām.

Interesentu atsaucī-
ba bija negaidīti liela. Amatus mācīja un demonstrēja 9 zinoši Vidzemes amata meistari, 
bet amatus centās apgūt vairāk nekā 50 gan lieli, gan mazi interesenti  no Līgatnes, 
Vangažiem, Ogres, Rīgas, Katlakalna, Ķekavas un Cēsīm. Visus izsalkušos čaklos ļau-
dis centās paēdināt četras meistarīgas saimnieces – Berta Dreijere, Rasma Johansone, 
Jevdokija Beitāne, Anita Zazerina, kas pagatavoja brīnumgardu meistarzupu un vairākas 
ābolu plātsmaizes.

Liels, liels paldies 
visiem čaklajiem ļau-
dīm, kas atbalstīja 
pasākumu ar savu 
līdzdarbošanos – 
meistariem, saimnie-
cēm, dalībniekiem!

Paldies arī Dainai 
Birnei par ziedoto 
pašas audzēto ābolu 
maisu gardās ābol-
maizes cepšanai!

Rakstu sagatavoja  
Līgatnes Dienas un  
interešu centra un 

Amatu centra  
vadītāja

Daina Klints 

Pavasara andele Līgatnē
Dienu pēc Lielās talkas, 27. aprīlī, Līgatnē notiks Zaļā tirdziņa pavasara sezonas atklāšana.
Aicinām līgatniešus – amatniekus, stādu audzētājus, mājražotājus un citus andelmaņus – 

piedalīties Līgatnes Zaļajā tirdziņā. Līgatnes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem tirgošanās ar 
pašu darinātu/audzētu produkciju ir bez maksas.

Aicinām būt drosmīgiem un izvētīt savus skapjus un kumodes. Tas, kas pašam lieks, var no-
derēt citam. Krāmu tirdziņš ar saukli „Tīrīsim skapjus un kumodes!” ies vaļā no plkst. 9.00 līdz 
17.00. Dalība krāmu tirdziņā arī bez maksas.

Savukārt tirdziņa apmeklētājiem būs iespēja izmēģināt spēkus un pievārēt umurkumuru, lai 
tiktu pie kādas vērtīgas balvas, piedalīties sēklu un zaru atpazīšanas konkursā un ātradīšanas 
sacensībās, kā arī iegādāties sen kārotās preces.

Darbosies stādu apmaiņas stūrītis. Atnes, ko esi izaudzējis, un paņem savam dārzam citu!
Informācija tirgotājiem Līgatnes Tūrisma informācijas centrā. Tālrunis: 64153169 vai 

29189707. e-pasts: info@visitligatne.lv.
Līgatnes Kultūras un tūrisma centra vadītāja

Inese Okonova 

„Satiec savu meistaru” Līgatnē

Viena no čaklajām 
saimniecēm Berta 
Dreijere aicina no-
garšot meistarzupu. 

Paklāju no lupatām var pagatavot ikviens arī mājas 
apstākļos.

Krēslu pinējs Jānis Ēvele māca darināt krēsla virsmu. 

Mazie un lielie leļļu gatavotāji. 
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Palīdzēsim ugunsgrēkā  
cietušajiem Līgatnes  
papīrfabrikas ciemata ēkas 
iedzīvotājiem!

Ugunsgrēkā cietusi viena no senā-
kajām Līgatnes papīrfabrikas ciemata 
apbūves strādnieku koka dzīvojamām 
ēkām, tā sauktajām barakām. Tā ir no-
zīmīga pilsētbūvniecības pieminekļa 
daļa – vistuvāk papīrfabrikas korpu-
siem celtā strādnieku dzīvojamā ēka. 

Ugunsgrēks nopostījis ievērojamu 
ēkas daļu, tomēr salīdzinoši daudz sa-
glabājušās ēkas oriģinālās konstruk-
cijas un fasāžu apdares detaļas. Ēkā 
ir 14 dzīvokļu īpašumu, no kuriem divi 
dzīvokļi atrodas ēkas otrajā stāvā, bet 
12 dzīvokļi ēkas pirmajā stāvā. 

Ēkai ir 10 īpašnieki – dažādas pri-
vātpersonas. Četri dzīvokļi pieder 
Līgatnes novada domei. Ugunsgrēkā 
tika nopostīts ēkas jumts 360 kvad-
rātmetru platībā un pilnībā izdega divi 
dzīvokļi otrajā stāvā un viens dzīvoklis 
pirmajā stāvā. Pārējiem 11 dzīvokļiem 
izdega griesti un dzēšot tika sabojātas 
visas mēbeles, iekārtas un iekšējā ap-
dare.

Steidzama un neatliekama ir pagai-
du jumta uzlikšana, lai novērstu mājas 
tālāko bojāeju, – aptuveni 5000 eiro 
vērtībā. Dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieki ir apņēmušies ēku pilnībā 
atjaunot. Tam nepieciešami apmēram 
85 000 eiro. Ja pieskaita dzīvokļu 
īpašumu atjaunošanas darbus, tad 
kopējie zaudējumi ugunsgrēkā ir ap 
110 000 eiro. Lai sasniegtu mērķi, tiek 
organizēta ziedojumu vākšana naudas, 
vēlāk – konkrētu materiālu – izteiksmē.

Neatliekami veicama saglabājušos 
oriģinālo konstrukciju konservācija, un 
perspektīvā plānojama ēkas atjauno-
šana vēsturiskajā veidolā. 

Ir atvērts atsevišķs ziedojumu 
konts Brīvības ielai 1, Līgatnē. 
Ziedot var ar pārskaitījumu 
un arī Līgatnes novada domes 
kasēs.

SIA „Līgatnes Nami”, reģ. nr. 
LV44103059950, a/s „SeB banka”,  
UNLALV2X LV72UNLA0050021938724. 
Mērķis: Brīvības ielai 1, Līgatne, Līgat-
nes novads.

Es dzīvoju Brīvības ielā
16. marta naktī piedzīvojām pos-

tošu ugunsgrēku Zaķusalā. Daļēji no-
dega dzīvojamā māja Brīvības ielā 1, 
vairākas ģimenes palika bez mājokļa, 
zaudēja savu iedzīvi, ierastos dzīves 
apstākļus.

Nu jau pagājis kāds laiks, cilvēki 
pamazām atgūstas, ir atraduši vietas, 
kur apmesties, līdzcilvēki palīdzējuši 
sarūpēt nepieciešamākos sadzīves 
priekšmetus un apģērbu.

Priecē tas, ka ir nolemts māju atjau-
not. Šobrīd te rosās vīri, novāc nodegu-
šās konstrukcijas un atkritumus. Ceru, 
ka tiešām izdosies ēku atgriezt dzīvē, 
jo tā ir to pelnījusi. Ir taču zināms, ka 
tā ir viena no vecākajām dzīvojamām 
mājām Līgatnē.

Līdz ar to rodas pārdomas un jautā-
jumi – kas būs tālāk, vai būsim no tā 
kaut ko mācījušies? Atcerēsimies, ka 
tā jau ir trešā vēsturiskā koka dzīvoja-
mā māja, kas degusi pēdējos apmēram 
20 gados. Kāpēc? Katrā no šiem gadī-
jumiem droši vien ir atrasts konkrēts 
cilvēks un iemesls, kā dēļ izcēlies 
ugunsgrēks.

Tomēr, skatoties plašāk, manuprāt, 
piedzīvotais posts ir arī vispārējas 
nevērības, paviršības un nolaidības se-
kas. Sāksim jau ar nosaukumu – nezinu, 
kopš kura laika tas sācies, ka līgatnie-
ši šīs koka dzīvojamās mājas sauc par 
barakām. Manā izpratnē barakas bija 
lēģeros un koncentrācijas nometnēs, 
labākajā gadījumā – pagaidu ēkas īs-
laicīgai dzīvošanai.

Papīrfabrika savos labākajos ga-
dos (19. gadsimta otrajā pusē) saviem 

strādniekiem cēla pamatīgas dzīvoja-
mās mājas, ievērojot tā laika labākās 
būvniecības tradīcijas. Arī mūsdienās 
tajās var dzīvot tīri labi, jo ēkas ir visu-
mā pieklājīgi saglabājušās, istabas te 
plašas, griesti – augsti, sienas – tais-
nas. Pārējais atkarīgs no pašu iemīt-
nieku rocības un vēlēšanās uzlabot 
savu mājokli.

Varētu iebilst – nu kas par to, lai 
būtu baraka, vai tas tik svarīgi, kā 
nosauc? Ir gan svarīgi. Kā nosaucam, 
tā arī izturamies. Ja tā ir mazvērtīga, 
veca un nolaista ēka, tad var neievē-
rot elementārus mājas uzturēšanas un 
ugunsdrošības noteikumus. Kas par to, 
ja mājai šur tur tek jumts, ja bēniņi ir 
pieblīvēti ar veciem krāmiem, ja vairāki 
dzīvokļi, pateicoties lētajai privatizāci-
jai, nav apdzīvoti, tāpēc gadiem netiek 
kurināti un pārklājas ar pelējumu, ja 
mājas ārpuse tiek apaudzēta ar meža 
vīnogulājiem, kuri gadiem netiek ap-
griezti un novākti, ja dažus metrus no 
sliekšņa ļauj ieaugt kokam, kurš tur 
nejauši iesējies, ja lietusūdeņi izskalo 
mājas pamatus, ja mājai piegulošie 
dārziņi netiek apkopti, aizaug ar ne-

zālēm, kūlu, pusnokaltušiem kokiem 
un krūmiem, nav aizvākti sagruvušie 
šķūnīši... Aina visai bēdīga, to zināmā 
mērā attiecinu uz māju, kurā dzīvoju, – 
Brīvības ielā 3, tomēr ceru, ka citur 
vēsturiskās ēkas tiek uzturētas labāk.

Domāju, ka pamatā par savas dzī-
ves vides kvalitāti jārūpējas pašiem 
mājas iemītniekiem, tomēr skaidrs, ka 
daži to nesaprot vai arī nespēj veselī-
bas, vecuma vai nabadzības dēļ. Tāpēc 
gribētos, lai lielākas rūpes un atbildību 
par vēsturisko apbūvi uzņemtos cilvēki, 
kuriem tas pienākas pēc amata, vien-
laikus izvirzot vienotas prasības iedzī-
votājiem dzīvokļu un apkārtējās vides 
apsaimniekošanā, ugunsdrošības no-
teikumu ievērošanā.

Un vēl – mani arvien vairāk apbēdi-
na un satrauc situācija Brīvības ielā un 
tās tiešā tuvumā. Brīvības iela ir pavi-

sam īsa, tomēr tā ved tieši uz papīr-
fabriku, kurai 2015. gadā apritēs apaļi 
200 gadi.

Un ko mēs tur redzam? Aina visai 
bēdīga. Pļava starp kanālu un ielu ne 
tikai izskatās drūmi, bet ir arī tiešs ap-
draudējums ugunsdrošībai pašā pilsē-
tas centrā. Pavisam nesen, kādai per-
sonai neuzmanīgi dedzinot atkritumus, 
tiešām aizdegās kūla visai lielā platībā. 
Un tad vēl sagruvušais tiltiņš, pames-
tais benzīntanks, piegružotie Līgatnes 
upītes krasti un mēslainās nojaukto 
šķūnīšu vietas upītes otrā malā...

To visu rakstu ne jau tāpēc, lai tikai 
nosodītu un kritizētu. Gribu aicināt lī-
gatniešus – gan amatpersonas, gan 
ikvienu iedzīvotāju – redzīgāk paska-
tīties apkārt un savas kompetences 
un iespēju robežās pielikt roku, lai sa-
koptu un sakārtotu. Mēs taču gribam 
dzīvot skaisti.

Leonora Dubkeviča  
Aicinām izteikt savu viedokli par 

pieminētajām problēmām arī ci-
tas personas un izveidot materiālu 
kopu. Materiālus sūtīt uz e-pastu:  
novadadome.@ligatne.lv. 

PATEICĪBA
Izsaku vislielāko pateicību Līgatnes novada domes priekšsēdētājam 

Guntaram Pīpkalējam un viņa palīgiem egīlam Kurpniekam, Dāvim Lācim, 
Sociālā dienesta priekšsēdētājai Ivetai Viļumsonei ar sirsnīgajām palīdzēm 
Aigu Vanagu un Aneti Bajāri, bijušajiem darba biedriem, saviem vistuvāka-
jiem cilvēkiem, kā arī visiem, visiem, kuri palīdzēja un vēl joprojām palīdz 
gan materiāli, gan morāli lielajā ugunsgrēka nelaimē. Paldies!

Ar patiesu cieņu – Ārija Līckrastiņa

Sesdien, 26. aprīlī, Lielās talkas laikā Līgatnes no-
vadā notiks plaši labiekārtošanas un sakopšanas dar-
bi. Novadā jau ir pieteiktas vairākas talkošanas vietas. 

Vēl var pieteikt arī citas novada vietas, kuras ir jā-
uzpoš. Tas nepieciešams, lai talciniekus varētu apgā-
dāt ar maisiem un pēc tam nodrošināt piepildīto maisu 
savākšanu.

Ja jums ir padomā kāda vieta, kas būtu jāsakopj, un 
paši piedalīsieties tās sakopšanā, piesakieties.

Tā kā viens cilvēks nevar atbildēt par visām talkošanas vietām, katrā talkoša-
nas vietā ir atbildīgā persona, kas koordinē maisu izsniegšanu talkas dienā.

esiet aktīvi un palīdziet savam novadam kļūt tīrākam! 
Pašvaldības norādītās atkritumu savākšanas vietas Līgatnes novadā:

1. EKO laukums Dārza ielā 8, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes no-
vadā;

2. Stāvlaukums pie mājas Ošu ielā 5 („Gobas”), Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā;

3. Gaujasmalas masīvs (atkritumu konteineru laukums), Līgatnē, Līgat-
nes novadā;

4. Gaujas ielā 12a,( atkritumu konteineru laukums), Līgatnē, Līgatnes no-
vadā.

Talkošanas vieta ir jāpiesaka e-pastā: vitazilgalve@inbox.lv vai pa  
tālr. 29265518. 

Jau astoņus gadus Līgatnes pagasta „Upmaļos” darbojas Dāmu klubiņš. Grupā 
kopā darbojas 17 sievietes no Līgatnes, Zaubes, Valmieras, Mūrmuižas, Siguldas, 
Inciema. Pasniedzēja Anita Piroga brauc no Inciema. Daļai grupas nodarbības no-
tiek Siguldā, daļai Līgatnē – „Upmaļos”. Dāmas pieprot dažādus rokdarbus, bet 
visinteresantākie un oriģinālākie ir tērpi, cepures un aksesuāri, ko gatavojam da-
žādās tehnikās. Katru gadu top jauna kolekcija ar citu tēmu un atšķirīgā tehnikā. 

Šogad gatavojām pērļu rotas un ziedus no 
audumiem. Kolekcijas nosaukums – „Ga-
dalaiki”, un katra dāma var izpausties savā 
tēlā. Jaunās kolekcijas atklāšana notika 
Ķīpsalas hallē izstādē „Baltic Fashion & 
Textile Riga 2014” 6. aprīlī. Piedalāmies arī 
citos pasākumos un svētkos. Tikko bijām 
rokdarbnieču svētkos Jēkabpilī, arī pen-
sionāru vakarā Ciemupē. Pagājušajā se-
zonā apbraukājām daudzas vietas Latvijā. 
Paldies saku savām dāmām par izturību 
un noturību šo astoņu gadu garumā. Īpašs 
paldies Skaidrītei Rimšai, Larisai Adamo-
vai, Līgai Bernānei, Valdai Bomikai, Maijai 
Bedikerei, Ilzei Apinei, Mārai Torai, Skaid-
rītei Avotiņai, Lienei Vazdiķei. Mēs esam kā 
viena ģimene, kas var otram uzticēties, arī 
stāstīt savas problēmas un priekus. Un ja 
kāda kundze, jaunkundze, meitene vēlas 
izjust satraukumu pirms Ķīpsalas mēles, 
darboties, papļāpāt, braukt ekskursijās – 
laipni gaidu „Upmaļos”.

„Upmaļu” saimniece  Ligita Gulbe  

Informācija iedzīvotājiem
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Lielā talka Līgatnē!

Esam kopā

Brīvības iela 1 pēc ugunsnelaimes. 

Visa grupa (no kreisās) – Valda Bomika, Skaidrīte Rimša, 
Agija (mūsu ciemiņš no Bigauņciema), elizabete Jermaka, 
Linda Vimbsone, Liene Vazdiķe, Anita Zuša, Līga Bernāne, 
Anita Piroga, Ranta Fārnaste, Skaidrīte Avotiņa, Silvija 
Broka, Larisa Adamova, Mārīte Spriņģe, Ligita Gulbe, 
Māra Tora, Ligita Valaine.

Uzstāšanās izstādē 
„Baltic Fashion & Textile 
Riga 2014”. 
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Atmiņas par Līgatnes

Fabrikas gazifikācija, 2.12.1980.

2015. gada pavasarī Līgatnes 
papīrfabrikai apritēs 200 gadu dar-
bības jubileja. Daudz esmu rakstī-
jusi par senajiem laikiem, bet, do-
māju, nu pienācis laiks atcerēties 
to, ko pati esmu piedzīvojusi un 
pieredzējusi, strādājot papīrfabri-
kā no 1961. līdz 2005. gadam, ne-
daudz vairāk kā 44 gadus.

Gide Rasma Vanaga

Turpinājums. Sākums „Līgatnes 
Novada Ziņās” 2014. gada 18. februārī 
un 18. martā.

1996. gada 21. februārī va/s „Lī-
gatnes papīrfabrika” tika nodota pri-
vatizācijai. Privatizācijas noteikumos 
bija paredzēts, kā vēstīja laikraksts 

„Druva” 1996. gada 10. decembrī, ka 
kopējais akciju skaits pie Līgatnes 
papīrfabrikas privatizācijas ir 222 550. 

„Kontrolpakete sastāda 74% no ko-
pējā akciju skaita, uzņēmuma darbi-
niekiem un pensionāriem pārdodamā 
akciju daļa – 20%, akciju sabiedrības 
valdei rezervētās akcijas – 1%, pen-
siju fondam nododamā akciju daļa – 
5%.” Maksāšanas līdzekļi – privatizā-
cijas sertifikāti, bet valdes daļai – lati.

1997. gada 14. aprīlī Privatizācijas 
aģentūra paziņoja, ka tiek uzsākta 
darbinieku un pensionāru parakstī-
šanās uz va/s „Līgatnes papīrfabri-

ka” akcijām, kas ilga no 1997. gada 
14. aprīļa līdz 25. aprīlim. „Akciju sa-
biedrības pamatkapitāls: Ls 222 550, 
vienas akcijas nominālvērtība: Ls 1,-. 

Uzņēmuma darbiniekiem un pensio-
nāriem pārdodamo akciju īpatsvars 
objekta pamatkapitālā: 20%. Vienas 
akcijas nosacītā cena: Ls 1,-. Uzņē-
muma darbiniekiem un pensionāriem 
pārdodamo akciju skaits: 44 510. 
Maksāšanas līdzekļi: 100% privati-
zācijas sertifikāti,” – no sludinājuma 

laikrakstā „Druva” 1997. gada 5. aprīlī. 
Vēl turpat minētas kvotas par nostrā-
dātiem gadiem fabrikā, kas sadalās 
starp darbiniekiem un pensionāriem:

Līdz 5 gadiem – darbiniekiem 45, 
pensionāriem 45;

Līdz 10 gadiem – darbiniekiem 60, 
pensionāriem 60;

Līdz 15 gadiem – darbiniekiem 75, 
pensionāriem 75;

Vairāk par 15 gadiem – darbinie-

kiem 90, pensionāriem 90.
Dokumenti akciju apmaksai bankā 

bija jāiesniedz līdz 1997. gada 9. mai-
jam.

Pirmā akcionāru sapulce notika 
1997. gada 20. septembrī Līgatnes pil-
sētas kultūras namā.

Vēl dažas rindas no citas avīzes 
(„Neatkarīgā” 1997. gada 29. marts), 
ko Uģim Spanderam teicis fabrikas 
direktors Andris Segliņš. „Pirmajā 
izsolē, kas notika pagājušā gada no-
galē, neviens pretendents nepieteicās. 
Otrajā kārtā šogad, kad tika mainīti 
noteikumi, samazināta dalības mak-
sa un drošības nauda, pieteicās tikai 
mūsu trasta kompānija, ko pamatā 
veido cilvēki, kas jau sen strādā fab-
rikā un kuriem ir konkrēta programma 
tās attīstībai. Pēdējā dienā uzradās 
vēl viens pretendents uz akciju kon-
trolpaketi – Alberts Kauls –, kurš ie-
priekš nekādu interesi par Līgatnes 
papīra ražotni izrādījis nebija,” inter-
vijā NRA stāstīja Līgatnes papīrfab-
rikas direktors Andris Segliņš. Viņš 
pauda sašutumu, ka Kaula, viņaprāt, 
negodīgās rīcības rezultātā akciju 
kontrolpaketes sākumcena no 28 000 
latu pacēlās līdz 454 000 – apmēram 
16 reižu.”

Izsolē uzvarēja Andris Segliņš, tā-
lākos rezultātus mēs varam redzēt 

tagad. Kā būtu veicies Līgatnes pa-
pīrfabrikai, ja izsoles rezultāti būtu 
citādi, var tikai minēt. „Gribēju ielikt 
pilsētiņas attīstībā to, kas man ir. Nā-
kotnē cerēju kompleksi risināt Līgat-
nes problēmas, jo kā labības un kartu-
peļu audzētājs varēju iesaistīties arī 
palīdzības programmu izstrādāšanā 
pilsētas iedzīvotājiem,” apgalvoja 
Kauls.

1998. gada 2. marts. Laikraksts 
„Dienas Bizness”, Rudītes Šmites 
raksts – „Līgatnes papīrfabrikas pro-
dukcijai gaidāms noiets Krievijā”. A/s 

„Līgatnes papīrfabrika” komercdirek-
tors Andrejs Gecs: „Austrumu tirgus 
fabrikai ir perspektīvs. Par to liecina 

Krievijas vairumtirgotāju interese par 
ofseta papīru. (..) Šobrīd esam vienīgie 
ofseta papīra ražotāji ne tikai Latvijā, 
bet visā bijušās Padomju Savienības 
Baltijas teritorijā.” 

Rindiņas no minētā raksta: 
– Līgatnes papīrfabrikā top astoņu 

šķirņu pamatpapīrs: avīžu, ofseta, zī-
mēšanas, akvareļu, papīrs ar ūdens-
zīmēm, kartona pamatne, sērkociņu 

kastīšu papīrs un iesaiņojamais.
– Uzņēmuma sortiments pavisam 

ir 126 izstrādājumi, kuru skaits katru 
gadu pieaug par desmit.

– Uzņēmumā domā par makulatū-
ras sagatavošanas iecirkņa izveidi, lai 
kvalitatīvi pārstrādātu lētās izejvielas 
masu, kura lielos vairumos uzkrājas 
Latvijā. Makulatūra veido 70% no a/s 
izejvielu daudzuma, tas ir 600 tonnu 
mēnesī. Uzstādot jauno makulatūras 
attīrīšanas līniju, trīskārt palielinātos 
apstrādātās masas apjoms.

– Modernizējot papīra masas attī-
rīšanu, Līgatnes papīrfabrika plāno 
uzsākt olu palešu ražošanu.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu die-
nesta Cēsu nodaļas ziņām a/s „Lī-
gatnes papīrfabrika” kopējais parāds 
valsts budžetam ir 665 419 latu.

„Kaulā kož arī 1993. gada ugunsgrē-
ka sekas, kad fabrikas daļēja atjau-
nošana izmaksāja ap miljons latiem, 
bet vienīgo palīdzību – 36 000 latu – 
saņēmām no tautas ziedojumiem,” 
skaidrojot parādu izcelsmi, stāsta a/s 
finanšu direktore Ināra Baumeistere. 

„Nodokļu parādi sāka krāties, kārto-

„Latbumprom” ģenerāldirektors Miž-Mišins pasniedz ap-
balvojumu par labu darbu fabrikas galvenajai ekonomistei 
Rasmai Vanagai 29.04.88.

Līgatnieši kopā ar citiem papīrražotājiem Buhārā 1983.g.
Līgatnes papīrfabrikas darbinieki ekskursijā Gorkos 1983.
gada martā.

Papīrfabrikas ZTB ekskursijā Karēlijā, 80. gadi.

Papīrfabrikas izstādē Sporta manēžā 1996. gadā.



AKTUĀLI 2013.gada 17.oktobris2014. gada APRĪLISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

jot gāzes un elektrības parādus. Tos 
turpinām dzēst joprojām, maksājot 
pa 8000 līdz 9000 latu mēnesī. Bet 
visbriesmīgākais ir tas, ka, pakāpe-

niski kārtojot vecos nodokļu parādus, 
netiekam pie tekošo nodokļu maksā-
šanas, kuriem tūlīt pie pamatparāda 
aug kavējuma naudas. Normāli būtu, 
ja vecos parādus un soda procentus 
vismaz „iesaldētu”, vislabāk – no-
rakstītu un uzņēmumam ļautu strādāt 
un pierādīt, ka var izdzīvot.”

Tā Līgatnes papīrfabrikas darbību 
šajā laikā skaidroja avīžniekiem un 
lasītājiem fabrikas tā laika vado-
šie darbinieki. 1998. gada 20. jūnijā 
LR Finanšu ministrija pēc Līgatnes 

papīrfabrikas lūguma kapitalizēja  
533 499 latus nodokļu parāda un dzē-
sa jeb norakstīja 246 287 latus no-
dokļu parāda (LR Finanšu ministrijas 

raksts 5-6/1560 20.06.98.)
Direktoru Andri Segliņu 1998. gada 

oktobrī nomainīja jauns izpilddirek-
tors Guntis Pīrāgs no Valmieras pu-
ses. Manuprāt, cilvēks ar labu gribu 
strādāt un mēģināt izvilkt Līgatnes 
papīrfabriku no lielās „bedres”, lai 
varētu vienīgā atlikusī Latvijas papīr-
fabrika turpināt strādāt un izdzīvot. 
Tālāk kā kaleidoskopā: 1999. gada 27. 
martā akcionāru sapulce likvidēja di-
rektora rīkotāja amatu un par valdes 
priekšsēdētāju ievēlēja Gunti Pīrāgu. 

Pēc Andra Segliņa ierosinājuma 1999. 
gada 14. oktobrī tika sasaukta jauna 
ārkārtas akcionāru sapulce ar domu 
izteikt neuzticību valdei un G. Pīrāgam. 
Tas neizdevās, un valde turpināja dar-
bu G. Pīrāga vadībā. No manām piezī-
mēm akcionāru sapulcē (1999. gada 14. 
oktobrī): „1998. gadā uzņēmums bija 
maksātnespējas stāvoklī, arī pašlaik 
ir formātā maksātnespēja. SIA „Grā-
matvedis” izanalizēja iepriekšējo gadu 
saimnieciskos rezultātus. No 90.g. ne-
bija nodrošināta produkcijas kvalitāte, 
kur nepieciešams tehniskais nodro-
šinājums. Vadītājs neteica, ka trūkst 
tehniskā nodrošinājuma, bet ka visi ir 
slinki un strādāt negriboši... Var strā-
dāt, ja atrisina jautājumu par kvalitā-
ti, finanšu problēmas pret valsti, pret 
strādājošiem... Dzintars un Inga ir pie-
rādījuši, ka mūsu papīru vajag pasau-
lē... Vija Krieviņa un Ilona Graudiņa tika 
nosūtītas mācīties, lai grāmatvedībā 
būtu atbilstoša izglītība un uzskaite. 
Vajag vairāk domu un prātu, lai jautā-
jumu atrisinātu.”

2000. gada 25. janvārī Vidzemes ap-
gabaltiesa atzina Līgatnes papīrfabri-
kas maksātnespēju. 1999. gadā fabrikā 
deviņu mēnešu zaudējumi sasniedza 
187 000 latu, to skaitā 151 000 latu 
parāds par nokavētiem nodokļu mak-
sājumiem. 

Tālāk fragmenti no laikraksta „Ne-
atkarīgā”, kur 2000. gada 9. jūnijā 
rakstā „Netic papīrfabrikas likvidācijai” 
tiek rakstīts: „Lai gan a/s „Līgatnes 
papīrfabrika” sapulcē kā maksātne-
spējas risinājuma variants izvēlēts 
bankrots un rūpnīca atzīta par likvidē-
jamu, fabrikas strādnieki turpina pildīt 
pasūtījumu, strādājot ārkārtas režī-
mā... Pēc maksātnespējas paziņošanas 

uzņēmums bija pārtraucis ražošanu un 
atlaidis darbiniekus. 26. aprīlī maksāt-
nespējīgais uzņēmums atsāka darbību, 
ko bija iecerēts turpināt līdz kredito-
ru sapulcei... Fabrikas ražotā papīra 

pircēju loks lai gan lēni, tomēr papla-
šinoties. Vēl aizvien ražošanai trūkst 
makulatūras, kuru citi uzņēmīgi ļaudis 
masveidā izved uz Ukrainu un citām 
kaimiņvalstīm...Vakar (08.06.2000.R.V.) 
fabrikā darbu turpināja aptuveni 130 
darbinieku. Gandrīz visi sastaptie bija 
smaidīgi un teica, ka likvidācija viņus 
praktiski neskar un darbs turpinās...
Tam, ka fabrika varētu beigt pastāvēt, 
negribēja ticēt arī maiņu meistars Pē-
teris Retjunskihs.”

2000. gada februārī fabrikas teri-
torijā darbību sāka SIA „Eirovega”, 
kura nodarbojās ar papīra un izstrā-
dājumu realizāciju. Paralēli ar papīra 
realizāciju nodarbojās arī Līgatnes 
papīrfabrika, līdz visu pārņēma SIA 

„Papīrfabrika „Līgatne””. Mēs ar Ingu 

Pīlupi bijām pirmās darbinieces, ar 
kurām darba līgumu noslēdza „Eiro-
vega”. Mūsu amats bija tirdzniecības 
aģentes, un mēs turpinājām pievest 
klientiem saražoto produkciju. Pa-
mazām „Eirovegas” darbinieku skaits 
palielinājās, līdz pamazām ar visiem 
atlikušajiem darbiniekiem noslēdza 
darba līgumus.

2001. gadā SIA „Eirovega” mainīja 
nosaukumu un kļuva par SIA „Papīr-
fabrika „Līgatne””. Tā ir mainījusi 
tikai vadītājus: Guntis Pīrāgs nostrā-
dāja Līgatnē no 1998. gada oktobra 
līdz 2007. martam, tālāk vadītājs 
bija Pēteris Treimanis (03.2007. – 
19.01.2011.), tad sekoja Normunds 
Dzērve (20.01.2011. – 17.12.2013.), un 
šobrīd (no 2013. gada 18. decembra) 
darbu turpina Jānis Breksis. Bet ne 
jau vadītāji ir svarīgi, svarīgi ir tas, ka 
Līgatnes papīrfabrika (lai kādi bijuši 
tās nosaukumi un vadītāji) turpina 
ražot savu tradicionālo produkciju – 
papīru – jau gandrīz 200 gadu, kopš 
1815. gada. 

7LĪGATne LAIKU LoKoS

papīrfabriku

Neatkarīgā 29.03.1997.

Fabrikas demontāža, 16.04.2008.

Fabrikas demomtāža, 16.04.2008. 

Ugunsgrēks fabrikas spīkerī, 22.06.2008.

Taku atklāšana. Prezidents, 08.09.2012.Fabrika, Jaunais laiks, 15.09.2006. 

Līgatnes papīrfabrikas ugunsdzēsēju depo līdz 1994. gadam.
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PAVASARĪ

Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 20. maijā.

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

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

Sveicam aprīļa  
īpašos gaviļniekus!

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Ar savu prieku katru dienu dalīt
pa gabaliņam sīkam –
šodien, rīt un parīt.
Var savu laimi smilšu sietā berzt,
Lai sijājas kā lietus  
sīks aiz apkakles.
Var savu mīlestību  
sev un citiem dot,
Var savu sirdi labiem  
ļaudīm noziedot,
Var savu prieku, laimi, 
 mīlestību sēt…
Lai labestība vienmēr  
zied uz pasaules…

( I. Tora)

Svetlana Borovkova
Dace Gailīte

Sergejs Ribakovs
Normunds Šleicers

Biruta Vīksnīte
Andis Zicmanis

Guntis Gradovskis
Juris Musulis

Pēteris Podnieks
Rudīte Beitika

Mirdza Budreviča
Ruta Pūcīte

Valda Racibarska
Anita Jansone
Geniks Kohuts

Jānis Gaidlazda
Valentīna Rodionova

Malda Saukuma
Jautrīte Zviedre

Ilga Jansone
Jānis Bremšmits

Vladislavs Bukovskis
Ilgmars Kuģis

Dzidra Timermane
emīlija Vīksniņa
Ingrīda Gustsone

Henrihs Trains
Nikolajs Lielbriedis

Lidija Breidaka
Vera Korņilova

Manfreds Dunde
Rasma Freija

Marta Jaunzeme
Ilze Kļaviņa

Maiga Bērziņa

Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas  

informācija par 2014. 
gada martā veiktajām  

reģistrācijām 

Dzimšana
Starp dzīvības  

zvaigznēm daudzām, 
Nu arī tavējā mirdz! 

To sargās no pasaules vējiem, 
Vecāku mīlošā sirds.

 (L. Krūmiņa)

Martā Līgatnes novadā dzi-
mušas divas meitenes, kurām 
doti vārdi – Alise un Annija 
elīza.

 Mīļi sveicam vecākus 
un vecvecākus! 

Miršana
Viena mūža ir par maz!

Viena mūža nav vēl gana,
Visu sasniegt, veidot, post, –

Šajā dzīvē sirdij manai
Desmit mūžus gribētos.

(A. Krūklis)

Aizvadītajā mēnesī mūžībā 
aizgājušas četras novada ie-
dzīvotājas.

Skumjās esam kopā ar 
tuviniekiem.

Sludinājums
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošus 

nekustamos īpašumus – dzīvokļus (turpmāk – īpašumi) Nr.1, Nr.2, Nr.3. daudzdzīvokļu majā „Andricēni”, 
Līgatnes pagastā, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 42620040553.

Īpašumu nosacītās cenas: dzīvoklis Nr.1 – eUR 270,00; dzīvoklis Nr.2 – eUR 260,00; dzīvoklis Nr.1 – eUR 200,00.
Īpašumu izsole notiks 2014. gada 28. maijā plkst. 10.30 Līgatnes novada, Līgatnes pagasta pārvaldes telpās 

Nītaures ielā 6. 
Dalībnieku reģistrācija pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, līdz 2014. 

gada 26. maijam plkst. 15.00.
Maksa par dalību izsolē eUR 10,00 un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā Lī-

gatnes novada pašvaldības, reģ. Nr.90000057333, a/s „Swedbank” bankas kontā Nr. LV47HABA0551012412261, 
kods: HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes 
pagastā, un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā (www.ligatne.lv). 

Kontaktpersona uzziņām un par īpašumu apskati Ēriks Liepiņš, tālr. 29181845.

Makss un  
Morics blēņojas 
Līgatnē

23. aprīlī plkst. 10.00 Līgatnes 
kultūras namā viesosies Valsts leļļu 
teātris ar izrādi „Makss un Morics”.

Maksam un Moricam ir ievēroja-
ma nedarbu pieredze. Reiz viņi ap-
muļķoja gandrīz visus sava ciema 
miermīlīgos iedzīvotājus. Šoreiz viņi 
ir pieauguši un kļuvuši nedaudz prā-
tīgāki. Slavenie delveri pat ir piekri-
tuši mums visiem izstāstīt septiņus 
neparastākos savas dzīves atgadī-
jumus ar visām no tā izrietošajām 
sekām.

Režisors: edgars Kaufelds. Lo-
mās: Artūrs Putniņš un Daumants 
Švampe.

Ieejas biļetes: 2,00 eiro, nopērka-
mas pirms izrādes.  

Tiksimies Lieldienās
Aicinām līgatniešus ar ģimenēm un radiem, draugiem un kaimiņiem piedalīties Līgatnes Lieldienu pasākumos.
Gaidīsim novadniekus 20. aprīlī plkst 12.00 pie Līgatnes kultūras nama un plkst. 16.00 Augšlīgatnē pie Laivenes. 
Ko mēs darīsim? Ieskandināsim pavasari, dziedot Lieldienu dziesmas, baidīsim prom odus un dundurus, šūpojoties Lieldie-

nu šūpolēs, ripināsim olas, iesim rotaļās, piedalīsimies radošajās darbnīcās un lielīsimies ar savām skaistākajām Lieldienu 
olām. 

Ko mēs iemācīsimies un uzzināsim? Mēs uzzināsim, kas ir pantāgs, kā to gatavo, un beigās arī nobaudīsim, kā tas garšo.  


