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Harijs Bērtiņš (no kreisās), Egija Klāmane, Lindsija Barinova, Deniss Šveicis,  
Railija Jakobija, Elizabete Krūmiņa.

Ance Gulbe (no kreisās) un Laura Ramāne priecīgas  
pēc veiksmīgi nodziedātā priekšnesuma.  

Sestdien, 10. februārī, Priekuļu 
kultūras namā notika ikgadējais 
bērnu popgrupu un solistu festi-
vāls – konkurss „Skudrupūznis”. 
Konkurss tika rīkots četrām vecu-
ma grupām. Jaunākajā vecuma gru-

pā (3–6 gadi) sacentās 8 popgrupas 
un 12 solistu, kuru vidū bija arī 
mūsu bērnudārza audzēkņi – „Lap-
sēnu” grupas ansamblītis –, kura 
sastāvā dziedāja Egija Klāmane, 
Railija Jakobija, Elizabete Krūmiņa, 

Lindsija Barinova, Harijs Bērtiņš, 
Deniss Šveicis, Rūdolfs Melnis, kā 
arī solistes Laura Ramāne un Ance 
Gulbe. 

Visiem bērniem šī bija pirmā 
uzstāšanās reize konkursā, taču 

katrs centās savu priekšnesumu 
izpildīt pēc iespējas labāk. Paldies 
ikvienam mazajam dziedātājam 
par centību, paldies vecākiem par 
atbalstu, paldies skolotājām par 
uzdrīkstēšanos! 

Īpaši pateicamies ANCEI GUL-
BEI par izcīnīto 2. vietu!

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja  

Gunita Liepiņa  

Ko stāsta latviešu tautas ticējumi  
par februāri?
Ja februāris ir silts, tad gaidāmas aukstas Lieldienas. Kad kaķis febru-
ārī gozējas saulē, tad martā tas lien aizkrāsnē.

/D. Ozoliņš, Jaunroze./
Ja februārī istabā lido kodis, tad martā būs auksts laiks. 
Stipri ziemeļvēji mēneša beigās sludina auglīgu gadu.

/Latvis, 1932./
Ja februārī sastop mušas, tad šai gadā būs maz labības.

/T. Ķenga, Jelgava./
Ja odi danco februārī, tad var iznākt, ka pavasarī paši odi nosalst.

/A. Bērziņa, Aloja./
Ja februārī ir trekni meža putni, tad vēl būs daudz sniega un ilga ziema.

/J. Juškevičs B. Z., 1933./
Ja sveču mēnesī pie jumtiem garas ledus sveces, tad nākošā gadā būs 
gari lini.

/A. Šķēre, Skaistkalne./
Ja februārī daudz ziemeļvēju, tad gaidāmi jauki Jurģi.

/A. Bērziņa, Aloja./ 
Miglains februāris sola visam gadam daudz lietu.

/D. Ozoliņš, Jaunroze./
Kad februārī laiks visai agri metas silts, tad pēcāk gaidi droši aukstu un 
nemīlīgu laiku.

/D. Ozoliņš, Jaunroze./ 

Iesaistīsimies novada 
attīstībā!

Šogad nenotikusī ziema iet uz beigām. Nāk pavasaris. Modīsimies! 
Kļūsim ņiprāki, rosīgāki, darbīgāki un – atbildīgāki. Atbildīgāki par nori-
sēm mūsu novadā un mūsu dzīvē. Atkal aicinu iedzīvotājus atcerēties, ka 
varat un ka vajag palīdzēt saviem deputātiem, jo viņiem neklājas viegli. 
Runājiet, izsakiet priekšlikumus un padomus, jautājiet, kritizējiet – se-
kojiet viņu rīcībai, veiksmēm un neveiksmēm. Piedalieties!

Ceturtdien, 27. februārī, plkst. 15.00 Augšlīgatnē, Nītau-
res ielā 6, notiks kārtējā domes sēde. Nāciet, klausieties, 
vērtējiet, ko runā un lemj deputāti. Pēc tam jautājiet viņiem 
par visu, kas jūs satrauc. Nākamā, marta, sēde, tāpat kā 
janvārī, notiks Līgatnē, Spriņģu ielā 4.

Sestdien, 1. martā, plkst. 14.00 deputāti aicina 
iedzīvotājus uz tikšanos Līgatnē, Spriņģu ielā 4. 
Mums taču ir ko runāt citam ar citu. Kopš iepriekšējās tikšanās oktobrī 

pagājuši vairāk nekā 4 mēneši. Par daudz ko esat runājuši savā starpā, 
ļoti maz ar deputātiem. Lūdzu, nāciet, piedalieties. Gaidīsim.

Baiba Pelse 

Līgatnes bērnudārza bērni piedalās mazo vokālistu 
konkursā „Skudrupūznis”

Lūdzam pieteikties 
Līgatnes novada 
uzņēmējus, kuri 
vēlas nodrošināt 
jauniešus ar darbu 
vasaras mēnešos

Saskaņā ar Līgatnes novada do-
mes „Noteikumi par kārtību, kādā 
organizējama jauniešu (vecumā no 
13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse 
brīvlaikā Līgatnes novadā”, lūdzam 
pieteikties Līgatnes novada uzņē-
mējus, kuri vēlas nodrošināt jau-
niešus ar darbu vasaras mēnešos. 
Kārtību un pietiekuma anketu skatīt  
www.ligatne.lv mājaslapā.

Jauniešu vasaras prakses mērķis 
ir organizēt skolēnu darbu Līgatnes 
novadā no 1. jūnija līdz 25. augustam, 
dodot jauniešiem iespēju praktiski 
sagatavoties konkurētspējai darba 
tirgū, radot iespēju apgūt nepiecieša-
mās pamatprasmes un iemaņas.  
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DOMES SĒDĒS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2014. gada februārī domes un 
komiteju sēdes notiks:
• 18.02. plkst. 8.00 – Sociālās ap-

rūpes un veselības aizsardzības 
komitejas sēde  – Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā;

• 18.02. plkst. 10.00 – Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas sēde – Nītaures 
ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā;

• 19.02. plkst. 15.00 – Ekonomis-
kās un teritoriālās attīstības 
komitejas sēde  – Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā;

• 20.02. plkst. 15.00 – Finanšu 
komitejas sēde – Nītaures ielā 
6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagas-
tā;

• 27.02. plkst. 15.00 – Domes 
sēde – Nītaures ielā 6, Augšlī-
gatnē, Līgatnes pagastā.

 
Informāciju sagatavoja Ilze Goba, 

Līgatnes novada domes Kancelejas 
vadītāja  

LĪGATNES NOVADA DOMES 
SĒDE 2014. gada 23. janvārī, 

protokols Nr.1

Informatīvā daļa:
Par Līgatnes novada domes 2013. 

gada 28. novembra lēmuma „Par iz-
maiņām darbinieku štatu sarakstā” 
izpildi /E. Kurpnieks

Darba kārtība:
1. Par deklarētās dzīvesvietas anu-

lēšanu. 

2. Par noteikumu „Līgatnes novada 
izglītības iestāžu izglītojamo un 
pedagogu apbalvošanu” apstip-
rināšanu.

3. Par parāda norakstīšanu īrnieka 
nāves gadījumā. 

4. Par parāda norakstīšanu īrnieka 
nāves gadījumā. 

5. Par grozījumiem Līgatnes no-
vada domes 2012. gada 27. de-
cembra lēmumā „Par Līgatnes 
novada domes un tās struktūr-
vienību darbinieku štata sarak
stu un atalgojumu no 2013. gada 
1. janvāra”.

6. Par nosaukuma un adreses 
piešķiršanu, lietošanas mērķa 
noteikšanu nekustamam īpašu-
mam – zemes vienībai Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, ar 
kadastra apzīmējumu 4262 004 
0695. 

7. Par platību apstiprināšanu ne-
kustamiem īpašumiem Līgatnes 
pilsētā, Līgatnes novadā. 

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

9. Par grozījumiem Līgatnes nova-
da domes 2009. gada 27. augus-
ta lēmumā „Par Līgatnes Mūzi-
kas un mākslas skolas nolikuma 
apstiprināšanu”.

10.  Par nekustamā īpašuma parāda 
norakstīšanu SIA „Pīlādži 2”. 

11. Par grozījumiem Līgatnes nova-
da domes 2013. gada 25. aprīļa 
lēmumā „Par Līgatnes novada 

dienas un interešu centra „Sau-
lespuķe” iekšējās kārtības notei-
kumu apstiprināšanu”.

12. Par grozījumiem Līgatnes no-
vada domes 2013. gada 25. 
aprīļa sēdes lēmumā „Par Lī-
gatnes novada domes dalību 
Lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasākumā 

„Vietējās attīstības stratēģijas” 
(ELFLA) rīcībā 2.2. ”Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana vietē-
jiem iedzīvotājiem”, LAP: 413. 
pasākuma 2. aktivitātē „iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informā-
cijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu 
(tajā skaitā apmācību un inte-
rešu klubu, kultūras, vides aiz-
sardzības, sporta un cita brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvo-
tājiem”.”

13. Par Elitas Cīrules atbrīvošanu 
no Līgatnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amata pienāku-
mu pildīšanas.

14. Par Sandras Upmales ievēlēšanu 
par Līgatnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju.

15. Par atalgojuma noteikšanu 
Līgatnes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājai. 

16. Par grozījumiem Līgatnes no-
vada domes 2012. gada 27. de-
cembra lēmumā „Par Līgatnes 
novada domes un tās struktūr-
vienību darbinieku štata sarak

stu un atalgojumu no 2013. gada 
1. janvāra”.

17. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2012. gada 27. decembra 
lēmumā „Par Līgatnes novada 
domes un tās struktūrvienību 
darbinieku štata sarakstu un 
atalgojumu no 2013. gada 1. jan-
vāra”.

18. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/...„Līgat-
nes novada pašvaldības pamat
budžets un speciālais budžets 
2014. gadam” apstiprināšanu. 

19. Par Līgatnes novada pašvaldības 
darbinieku atlases un pieņem-
šanas darbā kārtības noteikumu 
apstiprināšanu. 

20. Par Siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku klientiem, kam pakal-
pojumu nodrošina Līgatnes nova-
da domes Komunālo un teritoriju 
labiekārtošanas nodaļa.

21. Par Ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pakalpojumu tarifu aprēķi-
nāšanas metodiku klientiem, kas 
pakalpojumu saņem no Līgatnes 
novada domes Komunālo pakal-
pojumu un teritoriju labiekārtoša-
nas nodaļas.

22. Par deputātes Baibas Pelses ie-
snieguma izskatīšanu /mainīts 
nosaukums – Par darba grupas 
izveidošanu/.

23. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2013. gada 28. novembra 
lēmumā „Par pašvaldības struk-
tūrvienības reorganizāciju” (pro-
tokols Nr.16, 27.§).

24. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2013. gada 28. novembra 
lēmumā „Par pašvaldības struk-
tūrvienības reorganizāciju” (pro-
tokols Nr.16, 29.§).

25. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas 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 aizsardzī-
bas noteikumi” apstiprināšanu.

26. Par grozījumiem Līgatnes novada 
domes 2012. gada 27. septembra 
lēmumā „Noteikumi par kārtību, 
kādā organizējama jauniešu (ve-
cumā no 13 līdz 18 gadiem) va-
saras prakse brīvlaikā Līgatnes 
novadā”. 

27. Par deputātes Baibas Pelses ie-
snieguma izskatīšanu /mainīts 
nosaukums – Par ūdens un ka-
nalizācijas pakalpojumu tarifa 
noteikšanu/.

28. Par deputāta Jurija Daģa iesnie-
guma izskatīšanu. 

29. Par grozījumiem SIA „Rehabilitā-
cijas centrs „Līgatne”” statūtos.

30. Par grozījumiem SIA „Līgatnes 
nami” statūtos. 

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgatnes 
novada domē, Līgatnes pagasta 
pārvaldē, kā arī novada mājaslapā  
www.ligatne.lv.

Informāciju sgatavoja Līgatnes 
novada domes Kancelejas vadītāja 

Ilze Goba  

Līgatnes novada 
bāriņtiesa informē 
par izmaiņām  
apmeklētāju  
pieņemšanas laikos:
Bāriņtiesas priekšsēdētāja  
Sandra Upmale pieņem apmeklē-
tājus Nītaures  
ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā: 
pirmdienās  – 9.00–14.00 
otrdienās – 13.00–16.00 
Tālr. 64155640; 26422362
 
Bāriņtiesas locekle Santa 
Grīnberga pieņem apmeklētājus 
Spriņģu ielā 4,  
Līgatnē, Līgatnes novadā: 
otrdienās – 13.00–16.00 
ceturtdienās – 9.00–12.00 
 
Notariāli sastādāmus un  
apliecināmus dokumentus pie-
ņem bāriņtiesas  
locekle Ineta Bērziņa 
trešdienās – 13.30–18.00 
ceturtdienās 13.30–16.30 

Cēsu novada bāriņtiesas  
priekšsēdētāja Sandra Upmale

Ir saņemts apstiprinājums Līgatnes novada domes projektam „Skatuves 
priekškaru, aizkaru un vinču mehānismu piegāde un uzstādīšanas darbi 
Līgatnes kultūras centram” Nr.1309LL29L413201000017 īstenošanai, 
kurš tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 19 382,13 EUR ar 
iespēju saņemt publisko finansējumu 12 013,72 EUR. Atbalsta intensitāte ir 
75% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

Projekta mērķis: Līgatnes kultūras nama veco priekškaru, aizkaru nomai-
ņa, mūsdienu prasībām atbilstoša skatuves priekškara atvēršanas – aiz-
vēršanas mehānisma uzstādīšana kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu no-
drošināšanai vietējiem novada iedzīvotājiem, kā arī radot iespēju organizēt 
kvalitatīvus kultūras pasākumus vietējā un reģionālajā līmenī.

Projekta īstenošanas rezultātā Līgatnes kultūras nama apmeklētājiem – 
kultūras pasākumu apmeklētājiem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, 
Līgatnes novada vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes audzēk-
ņiem, Līgatnes viesiem un tūristiem – būs pieejamas estētiski pievilcīgas 
telpas, kur aizkaru stangas un aizkari harmonēs ar vēsturisko ēku, jaunais 
skatuves priekškara aizvēršanas mehānisms nodrošinās ātru, klusu, mūs-
dienu prasībām atbilstošu priekškara aizvēršanu un atvēršanu, kā arī ie-
spēju apmeklēt un organizēt mazajā zālē tādus pasākumus, kam nepiecie-
šama aptumšošana. Turklāt jaunie aizkari un priekškars tiks izgatavoti no 
auduma, kas atbilst ugunsdrošības normām un nodrošina kultūras nama 
apmeklētāju drošību.

Projekta īstenošanas termiņš – līdz 2014. gada jūlijam.
Informāciju sagatavoja Vineta Lapsele, projektu vadītāja  

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.14/71 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2011. gada  
15. decembra saistošajos noteikumos Nr.14/13  
“Līgatnes novada ūdens apgādes un kanalizācijas tīk-
lu un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi””

INFORMĀCIJA  
IEDZĪVOTĀJIEM

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 
2014. gada 23. janvāra sēdes lēmumu (proto-

kols Nr.1, 25.§)

Izdoti saskaņā ar 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 11. 

punktu un 43. panta 3. daļu, 15. panta 1. daļu; Latvijas Republikas Ministru 
kabineta noteikumu Nr.298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšana” VI daļas no 25. līdz 32. pantam, Latvijas Repub-
likas likumu „Būvniecības likums”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN22299 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves””, Latvijas Republikas Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 23399 

„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves””, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi”. 

Līgatnes novadā

Izdarīt Līgatnes novada domes 2011. gada 15. decembra saistošajos no-
teikumos Nr.14/13 „Līgatnes novada ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu 
un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” grozījumu:

Izteikt 5.4.1. punktu šādā redakcijā:
„5.4.1. sadzīves un saimnieciskajā kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu 

daudzumu nosaka pēc ūdens daudzuma, ko Pakalpojuma lietotājs patērē 
no ūdensvada proporcionāli kopējam iepriekšējā gadā uzskaitītajam notek-
ūdeņu un ūdens daudzumam.”

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
 Guntars Pīpkalējs  

Skatuves priekškaru, aizkaru un 
vinču mehānismu piegāde un  
uzstādīšanas darbi Līgatnes 
kultūras namā
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Koru sadraudzības  
koncerts, pavasari gaidot

15. martā pie mūsu jauktā kora „Līgatne” brauc viesi. Aicinām līgatniešus 
apmeklēt koru sadraudzības koncertu Līgatnes kultūras namā plkst. 17.00. 
Piedalās jauktie kori „Līgatne”, Dzērbenes – Taurenes koris „Pie Gaujas”, 
koris „Zemdega” no Baložiem un „Jumprava” no Jumpravas pagasta.  

Kā jau rakstījām „Līgatnes Ziņu” janvāra numurā, esam sagaidījuši Rī-
gas – Eiropas kultūras galvaspilsētas – programmas atklāšanu. 18. janvā-
rī, šķiet, aukstākajā dienā, kāda šoziem pieredzēta, notika grāmatu drau-
gu akcija, kuras laikā cilvēki, sastājoties dzīvā ķēdē no vecās bibliotēkas 
ēkas līdz jaunajai, no rokas rokā nodeva grāmatas.

Akcijā piedalījāmies arī mēs – Līgatnes Kultūras un tūrisma centra ko-
manda. Kā tas bija? Pacilājoši, iedvesmojoši un auksti. Jau laikus pulcējā-
mies savā reģistrācijas punktā – Rīgas Tehniskajā universitātē. Labu brīdi 
nācās gaidīt, jo grāmatu ceļš no Barona ielas līdz Akmens tiltam izrādījās 
ilgāks, nekā plānojuši organizētāji, un grāmatu draugi, kas pirms mums 
gaidīja uz tilta, nebija ar mieru doties prom, pirms pirmā grāmata, 1825. 
g. izdotā Bībele, nebija nonākusi viņu rokās. Bet labs nāk ar gaidīšanu, un 
arī mūsu kārta bija klāt. Taisnību sakot, plānotās pusstundas vietā mēs 
nostrādājām veselu stundu, jo nākamā maiņa līdz mums nenonāca. Tā-
pēc jo lielāku paldies saku saviem kolēģiem, kas, spītējot salam, priecīgu 
prātu piedalījās šajā piedzīvojumā līdz beigām. Mazai statistikai: mūsu 
rokās stundas laikā nonāca 399 grāmatas, kas tagad rindojas lielajā Tau-
tas grāmatu plauktā. 

Prieks par padarīto, un jau tagad ar nepacietību gaidām nākamos no-
tikumus kultūrai tik ļoti īpašajā Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas – 
gadā. Aicinām arī jūs sekot līdzi šiem notikumiem, par kuriem ļoti plaši ziņo 
gan televīzija, gan prese, gan mājaslapa www.riga2014.org. Un vēl – ir vērts 
apciemot arī kaimiņus, oficiālo Rīgas partneri kultūras galvaspilsētas gadā – 
Siguldu.

Lai mums visiem kultūras notikumu un pieredzējumu bagāts gads!
Kultūras un tūrisma centra vadītāja Inese Okonova  

Aukstajā janvāra sestdienā Līgatnes novada bibliotekāres kopā ar Cēsu 
reģiona bibliotekāriem piedalījās vēsturiskajā „Grāmatu ķēdē”. Bibliote-
kāriem bija maza privilēģija – mūsu ķēdes posms atradās jaunajā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā – „Gaismas pilī”. Pirms vēsturiskā notikuma mums 
bija iespēja nedaudz iepazīties ar jauno bibliotēku. Pašlaik gan tā ir tukša 
un neiekārtota, bet, iztēlojoties to sakārtotu, tā noteikti būs moderna un 

gaiša bibliotēka. Mēs visi 
priecājāmies par skais-
to skatu, kas pavērās 
uz Vecrīgu aiz lielajiem, 
stiklotajiem logiem. Un 
tad bija laiks gatavoties 
pirmās grāmatas atceļo-
šanai uz Tautas grāma-
tu plauktu. Mūsu ķēdes 
posms cītīgi stāvēja ēkas 
2. stāvā, un no mūsu po-
zīcijas bija redzams šis 
lielais plaukts. Kā jau 
zināms, pirmā grāmata, 
Bībele, aizkavējās vairāk 
nekā stundu, bet pozi-
tīvajā gaisotnē nemaz 
nemanījām, ka laiks ātri 
paskrējis, un nu pirmās 
grāmatas ceļoja arī caur 
mūsu rokām. Šos brīžus 
izbaudījām ar smaidu 
sejā un apziņu, ka arī 
mēs esam bijušas daļiņa 
no šīs „Grāmatu draugu 
ķēdes”.

Informāciju sagatavoja 
Madara Židaua 

Aicinām uz datorkursiem Līgatnes pilsētas bibliotēkā!
No 24. līdz 30. martam Latvijā norisināsies piektā ikgadējā Eprasmju nedēļa. Šīs nedēļas mērķis ir turpināt 

arvien plašāk ieinteresēt par eprasmju apgūšanas un lietošanas iespējām.
Atsaucoties uz vairāku līgatniešu interesi, Līgatnes pilsētas bibliotēkā tiek organizēti datorkursi iesācējiem. Ir 

paredzētas divas nodarbības, kuru laikā uzsvars tiks likts uz jautājumiem par datora praktisku lietošanu.
Kursus finansiāli atbalsta Līgatnes novada dome. Jūs datorprasmēs ievadīs un uz jautājumiem atbildēs dator-

speciālists Aldis Urtiņš.
Esiet atsaucīgi un izmantojiet jums doto izdevību!

Pieteikšanās un sīkāka informācija Līgatnes pilsētas bibliotēkā, tālr. 64153121.

Laima Timermane, Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja

Ir pagājis janvāris ar pirmajiem 
tūristiem mūsu novadā, kā arī gada 
lielākais notikums tūrismā iesaistī-
tajiem cilvēkiem – starptautiskā tū-
risma izstāde „Balttour 2014”.

Gada pirmajā mēnesī Līgatnes 
Tūrisma informācijas centrā (TIC) 
vērsušies par 25% vairāk ceļotāju 
nekā pagājušā gada janvārī. Liela 
daļa no tiem bija tūristi no Krievijas: 
Maskavas, Sanktpēterburgas, Ka-
ļiņingradas, Pleskavas. Jau janvāra 
pēdējā nedēļā Tūrisma informāci-
jas centrs pārstāvēja mūsu novadu 
Viļņas tūrisma izstādē „Adventure” 
Gaujas nacionālā parka tūrisma 
klastera sastāvā.

No 7. līdz 9. februārim Rīgā, tū-
risma izstādē Ķīpsalā, Līgatnes TIC 
kopā ar novada uzņēmējiem jau 
trešo gadu popularizēja ,,Līgatnes 
taku” plašo un daudzveidīgo pie-
dāvājumu kā pašmāju, tā ārvalstu 
ceļotājiem. Priecājamies, ka mūsu 
jaunajā bukletā parādījušies jauni 
objekti un piedāvājumi – viesu nams 

„Ezernieki” un vizināšanās haskiju 
pajūgā.

Pamazām gatavojoties Līgatnes 
papīrfabrikas 200. jubilejai, viena 
no galvenajām aktivitātēm izstādē 

„Balttour”, ko prasmīgi piedāvāja 
Līgatnes „Pasaku mājas” saimniece 
Diāna Gustava, bija papīra liešana 
ar rokām kā senos laikos. To izman-
toja gan pieaugušie izstādes ap-
meklētāji, gan bērni, kas, iespējams, 
pirmo reizi aizdomājās, 
kā top papīrs un kā tas 
iegūst savu krāsu, faktū-
ru un pat smaržu. 

Vienkoču parka saim-
nieks Rihards Vidzickis 
izstādē iepazīstināja 
ar savu lielo jaunumu – 
Kok amatniecības muzeju, 
kas nule tapis Vienkoču 
parkā. Uz Ķīpsalu Ri-
hards bija devies ar visu 
ēvelsolu un par prieku 
apmeklētājiem ēvelēja 

„eņģeļmatus” un ierādīja, 
kā garās, spirālēs saviju-
šās skaidas radoši izman-
tot Ziemassvētku un citu 
svētku dekorācijās un dā-
vanu iesaiņošanā. 

Rehabilitācijas centra 
„Līgatne” darbinieki kā 
allaž rūpējās par mūsu 
veselību. Apciemojot „Lī-
gatnes taku” stendu, iz-

stādes apmeklētājiem bija iespēja 
apgūt līdzsvara, koordinācijas un 
dziļās muskulatūras vingrinājumus 
fizioterapeita vadībā. Tāpat radoši 
bija padomāts, kā izstādes apmek-
lētāji „aiz restēm” varēja atstāt ik-
dienas nogurumu, apnikumu, apāti-
ju un nespēku. 

Nemainīga vērtība ir mūsu izsla-
vētie Līgatnes vīndarītavas vīni, ar 
kuriem, kā allaž lietpratīgi, intere-
sentus cienāja Ainars Vanags. Jo 
īpaši priecē tas, ka „Līgatnes Vīna 
darītava” un „Karošu darbnīca” ir 
īsts ģimenes uzņēmums ar drošu 
nākotni, jo izstādē uzņēmumu pār-
stāvēja ne tikai Ainars, Rasma un 
Elita Vanagi, bet arī jaunākā paau-
dze – meita Sintija ar draugu Artūru. 

Paldies šiem uzņēmumiem, kas 
izstādē darbojās visas trīs dienas, 
popularizējot ne tikai savu uz-
ņēmumu, bet visu Līgatni. Tāpat 
paldies par sadarbību arī visiem 
pārējiem Līgatnes tūrisma uzņē-
mumiem, kas ar savu finansējumu 
nodrošināja mūsu piedalīšanos iz-
stādē, kā arī jaunā tūrisma bukleta 
izdošanu. 

Šogad izstādē bijām pārstāvēti 
dubultstipri, jo sava Līgatnes/Si-
guldas saliņa mums bija arī košajā 

„Enter Gauja” stendā, kas pulcēja 
deviņu novadu pārstāvjus, lai kopī-
giem spēkiem iepazīstinātu izstā-
des apmeklētājus ar mūsu senākā, 
1973. gadā dibinātā Gaujas nacio-

nālā parka vērtībām un iespējām 
atpūsties. Atpūsties gan dabā, gan 
apmeklējot senas pilis, piedaloties 
dzīvo tradīciju norisēs un iepazīstot 
brīnišķīgus cilvēkus, kas mīt Gaujas 
krastos. Lēmums sadarboties, lai 
šādi kopīgi strādātu tūrisma jomā, 
savulaik tika pieņemts Līgatnē, un 
nu jau trešo reizi tūrisma izstādēs 
startējam kopā. „Enter Gauja” lie-
lais stends jau pabijis Lietuvā un 
šonedēļ pošas uz Igaunijas tūrisma 
izstādi „Tourest”, bet ar kopēju GNP 
tūrisma piedāvājumu Latvijas kopē-
jā stendā mēs piedalāmies 13 starp-
tautiskās tūrisma izstādēs. Daļā no 
tām mūs pārstāv citu novadu kolē-
ģi un neklātienē Līgatnes tūrisma 
bukleti, bet Līgatnes pārstāvji šo-
gad jau bijuši izstādē Lietuvā, šone-
dēļ pošas uz Igauniju, gatavojamies 
braukt arī uz Berlīnes, Maskavas un 
Minskas izstādēm. 

Arī mūsu jaunie bukleti četrās va-
lodās jau sākuši ceļu pasaulē... Ta-
gad gaidīsim tūristus un turpināsim 
strādāt!

P. S. Paldies Līgatnes Pelēkajam 
Zaķim, kurš nepagurdams ļepato-
ja pa visu izstāžu zāli, iemantojot 
popularitāti un aicinot ciemos uz 
Līgatni. 

Līgatnes TIC vadītājas p.i.  
Ramona Vasiļjeva

Kultūras un tūrisma centra  
vadītāja Inese Okonova  

Līgatnes Rehabilitācijas centra darbinieces darbojas Līgatnes taku 
stendā. 

Līgatnes novada bibliotekāres 
„Gaismas pilī”. No kreisās Laima Ti-
mermane, no labās Madara Židaua. 

Kā mums  
„Grāmatu ķēdē” gāja...

Līgatnes novada  
bibliotekāres „Gaismas pilī”
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„Līgatnes takas” veiksmīgi 
uzsākušas jauno gadu
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Jau tradicionāli vairāk nekā 10 
gadus februāra sākumā Līgatnes 
bērnudārzā rīkojam darbinieku te-
ātra izrādes. Tā kā mūsu iemīļota-
jai latviešu bērnu grāmatu autorei 
Margaritai Stārastei šajā laikā ir 
dzimšanas diena, parasti izvēlamies 
kādu no viņas darbiem, lai veidotu 
teātra izrādi. M. Stārastes pasaku 
sižeti ir ļoti pamācoši un bērniem 
labi saprotami. Pirms teātra dienām 
kopā ar bērniem grupiņās izlasām 
vairākas autores grāmatiņas, ap-
lūkojam ilustrācijas, runājam par 
varoņu rīcību. Bērniem ļoti patīk 
klausīties, iztēloties un pašiem 
lasīt grāmatiņas. Tas veicina viņu 
valodas attīstību, koncentrēšanās 
spēju, tāpat lasītprasmes pilnveidi.

Šogad, tāpat kā visā valstī, arī 
bērnudārzā svinējām M. Stārastes 
100 gadu jubileju. Rosinājām vecā-
kus atnest no mājām mīļākās auto-
res grāmatiņas, no tām veidojām iz-

stādi. Bija prieks vērot, kā vecāki ar 
īpašu mīļumu atnesa arī savas bēr-
nības grāmatas, dalījās atmiņās, cik 
svarīgas un nozīmīgas tās bijušas 
viņu bērnībā, kā kopā ar tām uzau-
guši. Tagad ir jauki tās lasīt saviem 
bērniem. Šādi kopā lasīšanas brīži 
bērnam ir neaizmirstami, jo māmi-
ņas, tēta vai omītes klēpī lasīta pa-
saka ir liels pozitīvs pārdzīvojums, 
kurš iegulstas bērna sirdī uz mūžu.

Suminot Margaritu Stārasti, pie-
dalījāmies arī kultūras centra rīko-
tajā izstādē, kurai bērni gatavoja 
apsveikumus rakstniecei un māk
sliniecei.

Domājot par teātra izrādēm šo-
gad, bijām izvēlējušies pasakas 

„Pelēkais namiņš” un „Kas notiek 
Dižmežā?”. Izrādes „Pelēkais na-
miņš” scenārija autore un režisore ir 
skolotāja Ivita Neiberga, otrai izrā-
dei scenāriju veidoja skolotāja Sil-
vija Rijniece. Abu daiļdarbu galvenā 

doma ir tā, ka tikai ar godīgumu 
un draudzību varam uzvarēt ļau-
numu, kā arī par to, ka laba sirds 
ir vērtīgāka par lieliem pasaules 
dārgumiem. Izrādes iestudējām 
abās bērnudārza mājās. To tap-
šanā piedalījās viss bērnudārza 
pieaugušo kolektīvs. Notika cī-
tīga gatavošanās izrādēm, paši 
gatavojām dekorācijas un rekvi-
zītus. Skolotājas palīdze Līksma 
Vizule lielu uzmanību pievērsa iz-
rādes vizuālajam noformējumam. 
Tika īpaši piemeklēta mūzika, un 

mūzikas skolotāja Inga Mudule 
pat sacerēja dziesmu, bet Gunita 
Liepiņa iestudēja orķestra priekš-
nesumu.

Bērni ar lielu interesi vēroja 
skolotāju un viņu palīgu darboša-
nos izrādēs, ļoti juta līdzi, ja kā-
dam varonim neveicās, to varēja 
manīt daudzveidīgajās emocijās – 
smieklus nomainīja skumjas, tomēr 
visiem prieks par laimīgajām pasa-
kas beigām. Bērniem bija iespēja 
iesaistīties izrādēs ar līdzi dziedā-
šanu, kustībām. Tas palīdz biklā-

kajiem bērniem atraisīties, un caur 
sevi izjusts pārdzīvojums ir daudz 
spilgtāks un noturīgāks.

Izrādes mudināja bērnus būt 
labākiem, draudzīgākiem un iz-
palīdzīgākiem.

Mēs priecājamies, ka mūsu 
bērnudārza tradīcijas turpinās un 
bērni ir tie, kas mudina mūs kļūt 
arvien radošākiem un jaunām ide-
jām bagātākiem!

Skolotāja metodiķe  
Silvija Rijniece  

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 
finansiālu atbalstu Līgatnē tika 
realizēts projekts „Amatnieku meis-
tardarbnīcas Līgatnē”. Viena no 
meistardarbnīcām bija grozu pīšana, 
kuru vadīja ilggadējais grozu pinējs 
Gunārs Kamša. 2013. gada novembrī 
un decembrī sestdienās Amatu cen-
trā pulcējās ieinteresēti cilvēki, kam 
kārklu klūgas šķiet lēts un pieejams 
materiāls, lai pagatavotu noderīgu 
groziņu, pītu trauciņu savām vaja-
dzībām vai kā iepriecinājuma dāvanu 
kādam draugam vai tuviniekam. Uz 
nodarbībām ieradās līgatnieši, kas 
jau bija pinuši grozus, un arī jaun-
iesācēji. Tie, kas jau bija pinuši vis-
maz dažus grozus – Edgars Viņķelis, 
Dzintra Skujiņa, Daina Birne, Daina 
Klints –, zināja, cik grūts, precīzs un 
darbietilpīgs ir šis amats. Jauniesā-
cēji – Inga Buša, Antra Strazdiņa, Ni-
kola Kavala, Ina Čudare, Līga Višņev-
ska, Gunta Viļuma, Dace Lielmane, 
Nauris Baumanis – bija pārsteigti par 
lielo darbu, kas jāiegulda, lai saga-
tavotu izejmateriālu pīšanai. Klūgu 

vākšana, vārīšana, mizošana, šķel-
šana, mērcēšana prasa daudz laika 
un pacietības. Arī pati pīšana no 
malas izskatās daudz vienkāršāka, 
nekā pašam to darot. Rokām ir jābūt 
ļoti spēcīgām, un jāstrādā ļoti precī-
zi. Pīšanas skolotājs Gunārs Kamša 
ar savu mieru, līdzsvaroto pieeju un 
izpalīdzīgo raksturu spēja radīt ti-
cību saviem spēkiem ikvienam, kas 
mācījās pīt.

Kā jau parasts, tikai darot var ie-
gūt īsto pieredzi. Daina Klints ir se-
cinājusi, ka labāk grozus pīt rudenī, 
jo tad miza labi atdalās un klūgas 
nav jāvāra. Otra atklāsme atnāca 
kādā sestdienas rītā pirms nodar-
bības. Iepriekšējā vakarā klūgas 
tika iemērktas dīķī, lai otrā rītā no-
darbībā varētu strādāt ar lokanām 
klūgām. Pa nakti gaisa temperatūra 
strauji nokritās līdz 5°C, un klūgas 
iesala ledū. Tās nācās skaldīt ārā un 
salstošām rokām vilkt ārā no ūdens. 
Uz nodarbību tika atnestas klūgas 
ar piesalušiem ledus kristāliem, kas, 
telpā kūstot, radīja peļķes. Secinā-

jums: ziemā klūgas labāk mērcēt 
telpās un piemērotā vanniņā.

Interesanti bija uzklausīt dalīb-
nieku pieredzi. Līga Višņevska pa-
stāstīja, ka viņas pirmais mazais, 
nedaudz šķībais zemeņu groziņš 
kļuvis tik ļoti mīļš, ka viņa nevie-
nam negribētu to atdāvināt (pie-
bilda gan, ka varbūt vienīgi savam 
dēlam, kurš arī ir ļoti mīļš un īpašs). 
Citi secināja, ka ļoti svarīgs ir labs, 
kvalitatīvs izejmateriāls, kuru vis-
labāk izaudzēt pašiem. Dalībnieki 
jau sāka plānot, kurā zemes lauciņā 
audzēs klūgas, lai varētu turpināt 
mācīties šo amatu.

Otra projektā iekļautā meistar-
darbnīca bija puzuru darināšana, 
kas notika Amatu centrā Ziemas-
svētku darbnīcu laikā. Ārija Bērze 
bija sagādājusi un sagatavojusi dar-
bam izejmateriālu – smilgas. Gaiša-
jā Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
ikviens varēja mācīties vērt puzurus, 
kas sastāv no 12 smilgu vai niedru 
posmiem un atgādina kristāla režģi. 

Senāk latviešiem tas asociējās ar 
savu paša dzīvi kā mazu pasaules 
daļiņu. Kristāla augšējo virsotnī-
ti var iedomāties kā debess velvi, 
pasaules ēkas jumtu, vidusdaļa – 
tā ir it kā līnija, kas atrodas starp 
pazemi un debesīm, tā telpa, kurā 
noris mūsu šīszemes dzīve ar tās 
priekiem un bēdām, bet apakšējā 
daļa – tā ir zemzeme, veļu valsts, 
kurā mājo mūsu aizgājušo tuvinieku 
dvēseles. Šis senais Ziemassvētku 
telpu rotājums nes svētību ikvienā 
mājā un atvaira ļaunos spēkus.

Trešā projekta laikā realizētā 
meistardarbnīca bija maizes cepša-
na. Projekta ietvaros devāmies pie-
redzes apmaiņā – Smiltenes novada 
Blomes pagastā pie Ilzes Briedes 

„Donās” mācījāmies cept rudzu mai-
zes kukuļus, bet Rankas pagastā 
ekoloģiskajā saimniecībā „Kalna 
pakalnieši” pie Guntas Kalniņas 
raudzījām izprast „Ķelmēnu” mai-
zes recepti un degustējām sierus ar 
dažādām garšvielām.

Maizes cepēja Blomē daudz stās-
tīja par savu pieredzi rudzu maizes 
raudzēšanā un cepšanā, ikviens va-
rēja izveidot pats savu maizes ku-
kulīti, ievilkt savu zīmi un ar Māras 
svētību likt krāsnī cepties.

Pieredzes apmaiņā no Līgatnes 
un Siguldas bija atbraukušas gan 
sievas, kas strādājušas maizes 
ceptuvē, gan interesenti, kuriem 
mammas vai vecmammas cepušas 
maizi, arī interesenti ar nopietniem 
nākotnes nodomiem – atjaunot 
maizes cepšanas tradīcijas. Paldies 
visiem, kas izrādīja interesi un pie-
dalījās projektā. Tie bija: Berta Drei-
jere, Lizete Viņķele, Edgars Viņķelis, 
Diāna Gustava, Gundars Gustavs, 
Daina Klints, Millija Rupmeija, Māra 
Šulca ar mammu un vecmāmiņu 
Maiju Stranti, Laine Vaivode, Vizma 
Zvirbule, Kristīne Lauva, Līga Eglī-
te, Daina Klints, Skaidrīte Dreijere, 
Lilita Ciematniece, Antra Sproģe, 
Santa Jermičuka, Lauma Leikarte, 
Ina Čudare, Dace Hamčanovska, 

IZGLĪTĪBA 

Amatu prasmju apguve meistardarbnīcās

Līgatnes bērnudārzā svin Margaritas Stārastes jubileju

Gunita Liepiņa (2. rindā no kreisās), Zane Kalniņa, Inga Buša, Līksma Vizule, Noneta Bau-
mane, Svetlana Krīvēna, Ivita Neiberga, Veronika Akmene (1. rindas vidū). 

Teātris „Zvaniņos”. Izrādē „Kas notiek dižmežā” meža 
orķestrī spēle: Vita Siliņa, Silvija Rijniece, Gunita Liepiņa, 
Antra Zvaigzne, Solveiga Līdaka, Dace Gaile. 
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Katru dienu pēc skolas bērni var pa-
vadīt savu brīvo laiku Dienas un inte-
rešu centrā. Te viņus sagaida audzinā-
tāji, kas palīdz izpildīt skolā uzdotos 
mājas darbus, kopā spēlē galda spē-
les. Līgatnes pilsētā Dienas centram 
ir plašākas telpas nekā Augšlīgatnē. 
Līgatnes pilsētas Dienas centrā ļoti 
iecienīta spēle ir novuss, ko lietošanā 
atvēlējusi Līgatnes jauniešu biedrība. 
Dienas centrā ir liela virtuve. Tur bērni 
kopā ar audzinātāju var mācīties gata-
vot ēdienus un paši tos nogaršot. Īpaši 
iecienīts ēdiens pagājušajā gadā bija 
krāsnī cepti kartupeļi ar garšvielām 
(pēc audzinātāja Jura Bērziņa recep-
tes) un dārzeņu salātiem. Audzinātāja 
Aiga Auziņa savukārt iemācīja pagata-
vot ātro kūku, kuras recepti pierakstīja 
vairāki bērni, lai pārsteigtu un ieprieci-
nātu savus vecākus.

Dienas centra mērķis – mācīt bēr-
niem pavadīt laiku bez datora un in-
ternetspēlēm, tāpēc tiek piedāvātas 
iespējas darboties dažādos pulciņos. 
Līgatnes pilsētas Dienas centrā (Sko-
las kalnā) pirmdienās gan meitenes, 
gan zēni zāģē, vīlē, kaļ un slīpē kok-
apstrādes pulciņā, skolotāja Jura 
Bērziņa vadībā mācoties gatavot koka 
karotes un rotaļlietas. 

Otrdienās bērni dzied, muzicē, iet 
rotaļās, danco, apgūst tradīcijas, 
klausās pasakas un paši tās iestudē 
folkloras pulciņā, kuru vada profesio-
nāla Valdorfpedagoģijas audzinātāja 
Aiga Auziņa. Nodarbības beigās bērni 
parasti meistaro kaut ko atbilstošu 
tuvākajiem gadskārtu svētkiem vai 
svinamām dienām, piemēram, Ziemas-
svētkos Dieva zīmi, Teņa dienā skaistu 
cūciņu, bet Meteņa laikā zirgu, ar kuru 
tālu braukt (ja Meteņos tālu brauc cie-
mos, aug gari lini un viss labi padodas).

Trešdienās Dienas centra bērni ap-
gūst dažadus papīra liešanas veidus, 
veido, līmē, strādā dekupāžas un 

papjēmašē tehnikās papīra plastikas 
pulciņā. Kopā ar skolotāju Diānu Gus-
tavu šeit top trauki no papīra masas, 
kartona rullīši un kārbiņas pārtop par 
zīmuļu un pildspalvu turētājiem, top 
trauku paliktņi un dažādi tēli. Pulciņā 
darbojoties, bērni apgūst ne tikai pap-
jēmašē papīra plastikas pamattehniku, 
origami tehniku, telpisku priekšmetu 
izgatavošanu, bet arī rasēšanas pa-
matus. Strādājot ar papīru, kartonu, 
putukartonu, papīra masu, līmi, krā-
sām u.c materiāliem, audzēkņi attīsta 
izdomu, fantāziju, precizitāti, telpisko 
domāšanu un koncentrēšanās spējas.

Tā kā Dienas centra telpas ir ap-
vienotas ar Amatu centra telpām, 
bērniem ir iespēja apgūt arī dažādas 
amatu prasmes, piemēram, aušanu, 
filcēšanu, pīšanu u.c.

Vasarā bērniem ir iespēja piedalīties 
Dienas centra Radošajā nometnē, kas 
ir piesātināta ar radošām, sportiskām, 
izklaidējošām nodarbēm.

Dienas centrā un Amatu centrā ir 
plašas iespējas darboties arī pieau-
gušajiem. Amatu centrā ir iekārtota 
aušanas darbnīca, regulāri kopā sanāk 
un apgūst jaunas prasmes adītājas un 
tamborētājas. 

Ceturtdienās Amatu centrā aicināti 
pulcēties radošie cilvēki, kas vēlas 
darboties dažādās interesantās un 
inovatīvās rokdarbu tehnikās. Rado-
šās dienas aizsākušās tikai februārī, 
tā ka laipni lūgti pievienoties. Pirma-
jā februāra nedēļā bija sveču liešana, 
turpmāk notiks filcēšana, izmēģinot 
dažādas jaunas tehnikas.

Otrdienās pieaugušie mācās vācu 
valodu. Katra mēneša pirmajā un pē-
dējā svētdienā Dienas centrā notiek 

„Reiki Baltais aplis”.
Jau trešo gadu Amatu centrā notiek 

amatu apguves nodarbības. Dažās 
nodarbībās tiek apgūta kāda amata 
specifiska tehnoloģija. Ir bijušas doņu 

cepuru pīšanas nodarbības, pastalu 
darināšana, zīda apgleznošana, krēslu 
pīšana, aušana, audumu apdrukāšana, 
stikla vitrāžu darināšana, zedeņu žogu 
pīšana, vilnas velšana, kūku cepšana, 
putraimdesu vārīšana un citas nodar-
bības.

Drīzumā sestdienās – 22. februārī 
plkst. 15.00, 1., 8. un 15. martā plkst. 
10.00 Amatu centrā varēs iemācīties 
uzšūt vasaras cepuri pie meistares, 
dāmu cepuru modelētājas Daces Volk-
manes.

Dažreiz ir ideja, bet tā nerealizējas 
resursu trūkuma dēļ. Piemēram, bija 
ideja par ceļojumu bilžu skatīšanās 
vakariem, bet neatradās atsaucīgi cil-
vēki, kas gribētu un varētu parādīt un 
pastāstīt par saviem ceļojumu iespai-
diem. Varbūt starp jums, cienījamie 
lasītāji, ir šādi cilvēki?

Dienas centra un Amatu centra va-
dītāja ir atvērta jaunām idejām un ie-
dzīvotāju vēlmju uzklausīšanai. Raks-
tiet, zvaniet pa tālr. 29123825, epasts 
dainaklints@inbox.lv.

Dienas un interešu centra vadītāja 
Daina Klints  

Stasija Ješkina, Silvija Sakne, Anita Zazerina, 
Sintija Vīksniņa.

Lai gan saimniece apgalvoja, ka maizes 
cepšana ir sieviešu darbs un parasti vīrus dzi-
na no virtuves ārā (tas tādēļ, ka maizes mīcī-
šana ir ļoti smags darbs, sviedri līst un parasti 

sievas izmetās vienā apakškreklā), mūsu vidū 
bija divi vīri, kuri varēja piedalīties. Gunda-
ram Gustavam bija profesionāla interese par 
maizes krāsns uzbūvi, bet šoferis Jānis vēroja 
maizes cepšanu un par to beigās dabūja mai-
zes kukulīti.

Ikviens guva interesantu pieredzi, siltie 
kukuļi sildīja klēpjus atpakaļceļā. Visiem 
tika piekodināts, ka maize būs gatava, atpū-
tusies un ēdama tikai pēc divām dienām.

Daži interesenti ar saimnieces vēlību ie-
guva ieraugu, arī Līgatnes „Pasaku mājas” 
saimniece Diāna Gustava, kura rudzu maizīti 
jau uzcepusi savai ģimenei. Arī Diāna secina, 
ka maizes cepšanai vajadzīga pieredze un ar 
katru nākamo reizi maizīte izdodas arvien 
gardāka.

Projekts noslēdzās ar etnogrāfes Indras 
Čeksteres stāstījumu par gaujmaliešu mai-
zes cepšanas tradīcijām senāk un mūsdienās. 
Lektore stāstīja par savu pieredzi, vācot un 
apkopojot materiālus savai grāmatai „Maize” 
un organizējot „Maizes svētkus” pie Āraišu 
dzirnavām.

Pateicamies par finansiālo atbalstu Valsts 
Kultūrkapitāla fondam, lai varētu saglabāt 
tradicionālās kultūras vērtības un izprat-
ni par tām, iepazīstot un atjaunojot amatu 
prasmes Līgatnē.

Līgatnes novada Dienas un interešu centra 
vadītāja Daina Klints  

IZGLĪTĪBA 

Pirmdien 16.00–18.00 Kokapstrāde „Meistaro pats!” Sk. Juris Bērziņš

Otrdien 16.00–18.00 Folklora Sk. Aiga Auziņa

Trešdien 16.00–18.00 Papīra plastika Sk. Diāna 
Gustava

Otrdien 16.00–18.00 Radošie darbi Sk. Antra Strazdiņa

Pirmdien 16.00–18.00 Adīšana un 
tamborēšana

bezmaksas Sk. Diāna 
Gustava

Vācu valoda 2,85 EUR Sk. Ilona 
Rodina

Trešdien 17.00–19.00 Gleznošanas 
un zīmēšanas 
studija

2,85 EUR Sk. Ārija 
Bērze

Ceturtdien no 
plkst.16.00

Radošās dienas bezmaksas Sk. Daina 
Klints

Ceturtdien 16.00–
17.00

Kokles spēle Sk. Agute 
Klints

Ceturtdien 18.00–20.00 Adīšana un 
tamborēšana

bezmaksas Sk. Ārija 
Bērze

Līgatnē. Noslēdzies VKKF projekts

Līgatnes novada Dienas un 
interešu centra „Saulespuķe” 
pulciņu piedāvājums 2013./14.
mācību gadā

Kukulīši pirms likšanas krāsnī. 
Blomes saimniece Ilze Briede veido 
kukulīti.

Dienas centra bērni spēlē 
monopolu.
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Skolēniem:
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā (Pilsoņu ielā 4)

Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2)

Piedāvājums pieaugušajiem:
Līgatnes pilsētā

Augšlīgatnē (Mākslas ielā 2)

Interesentus lūdzam pieteikties pa tālruni 29123825 DC vadītājai Dainai 
Klints vai personīgi Dienas centros.

Dienas centru darba laiks:
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4 – katru darba dienu no 

plkst.14.00 līdz 18.00;
Augšlīgatnē, Mākslas ielā 2 – katru darba dienu no plkst.15.00 līdz 

19.00.  

Dienas un interešu centrā
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Gide Rasma Vanaga
2015. gada pavasarī Līgatnes pa-

pīrfabrikai apritēs 200 gadu darbības 
jubileja. Daudz esmu rakstījusi par 
senajiem laikiem, bet, domāju, nu 
pienācis laiks atcerēties to, ko pati 
esmu piedzīvojusi un pieredzējusi, 
strādājot papīrfabrikā no 1961. līdz 
2005. gadam, nedaudz vairāk kā 44 
gadus.

Visus padomju laikus Līgatnes 
papīrfabrika bija PSRS uzņēmums ar 
centralizēto produkcijas realizāciju 

un izejvielu apgādi. Vēsturiskais no-
saukums no 1944. gada oktobra līdz 
1991. gada 27. maijam, kā liecina 
arhīvu materiāli, – Līgatnes papīra 
fabrika.

1975. gadā fabrikā tika pilnībā re-
konstruēta 1. papīrmašīna – vienīgā 
no četrām papīrmašīnām, kas šobrīd 
ir saglabājusies un uz kuras ražo pa-
pīru. Šajā gadā Līgatnes papīrfabrika 
savā vēsturē saražoja visvairāk pa-
pīra uz visām četrām papīrmašīnām – 
16 648 tonnas, kā arī saražoja aptu-
veni 40 miljonus skolas burtnīcu, pa 
7 miljoniem zīmēšanas burtnīcu, de-
koratīvā kreppapīra rullīšus, aploks-
nes un dažus citus izstrādājumus pēc 
skaita mazākā apjomā. Fabrikā 1975. 
gadā strādāja 741 cilvēks.

Plānu – ekonomiskās 
daļas darbība

1977. gadā Līgatnes papīrfabri-
ka tika iekļauta kā struktūrvienība 
Latvijas papīrrūpniecības apvienībā 

„Latbumprom”. Katru rītu līdz 8.30 
mums, plānu daļas darbiniekiem, 
bija jāatskaitās pa telefonu „Lat-
bumprom” par iepriekšējā dienā pa 
maiņām saražoto papīra daudzumu 
kilogramos, sortimentu, papīrmašī-

nu apstāšanās iemesliem un stāvē-
šanas ilgumu, par noliktavā nodoto 
papīra daudzumu, skolas burtnīcu 
daudzumu, kopējo summu. „Latbum-
prom” darbinieki savukārt ziņas ap-
kopoja un pa telefonu nodeva tālāk 
uz Maskavas ministriju. Telefona sa-
kari jau nebija tādi kā tagad. Mums 
šī bija līgumsaruna ar centrāli, bet 
arī tad ne katrreiz telefona centrāles 
darbinieces laikā to iedeva. Turklāt 
mēs jau nebijām vienīgais uzņēmums, 
kas šajā laikā no Rīgas nodeva ziņas. 

Tādi bijām pavisam deviņi uzņēmu-
mi: Līgatnes papīrfabrika, Staiceles 
papīrfabrika, Juglas papīrfabrika, 
Jaunciema papīrfabrika, Slokas ce-
lulozes – papīra kombināts, Rankas 
kartona fabrika, Ogres kartona fab-
rika, „Latvijas papīrs” Rīgā un „Lie-
pājas papīrs”. Tādēļ mūsu darbinieki 
bija spiesti nākt uz darbu ātrāk, jau 7 
vai 7.30, lai paspētu saņemt ziņas no 

cehiem un gatavās produkcijas nolik-
tavas un apkopot tās līdz 8.00.

Katra mēneša pirmajā datumā 
visaptverošākās ziņas par noliktavā 
nodoto produkcijas sortimentu, dau-
dzumu tonnās, summās un papīra 
izstrādājumu daudzumu pa veidiem, 
kā arī papīrmašīnu dīkstāvēm, strā-
dājošo skaitu bija jānodod „Latbum-
prom” līdz plkst. 10.00 no rīta, ne-
atkarīgi no tā, vai bija brīvdiena vai 
svētku diena. Visnepatīkamāk bija 
to darīt 1. janvārī, kad visi vēl gulēja, 
bet mums, pāris darbiniekiem, bija 
obligāti jāstrādā, lai paspētu visu 
izdarīt laikā.

Vēlākajos gados, kad netālu izvei-
dojās rehabilitācijas centrs „Līgat-
ne”, bija vieglāk dabūt šīs līgumsa-
runas. Man, kā plānu – ekonomiskās 
daļas priekšniecei, centrālē iedeva 
vienu telefona numuru, pa kuru va-
rēja viegli sazvanīt centrāli un tūlīt 
mūs savienoja ar „Latbumprom”. Bet 
šī numura pielietojums tika stingri 
kontrolēts, tādēļ to varēja pielietot 
tikai speciālās reizēs. Tagad saprotu, 
ka visas šīs sarunas gāja caur paze-
mes bunkuru sakaru mezglu.

1989. gadā Līgatnes papīrfabrika 
kļuva par patstāvīgu uzņēmumu, bet 
joprojām palikām „Latbumprom” pa-
kļautībā. Ziņās par ražoto un nodoto 
produkciju gan nekas nemainījās, tā-
pat gan ikdienā, gan mēneša sākumā 
tās laikā bija jānodod „Latbumprom”. 
Mūsu plānu – ekonomiskā daļa no-
darbojās ne tikai ar dažādu atskaišu 
sastādīšanu, bet arī ar ražojamās 
produkcijas saplānošanu gadam, 
ceturkšņiem, mēnešiem, lai pēc tam 
augstākstāvošās iestādes varētu 
piesaistīt gatavās produkcijas saņē-
mējus un izejmateriālu piegādātājus. 
Mūsu pārziņā bija arī algas fonda un 

strādājošo skaita sadalījums pa ce-
hiem un mēnešiem, jo kopējo algas 
fondu tāpat iedeva augstākstāvo-
šas instances. Stingri bija jāiekļau-
jas plānotajos līdzekļos, jo citādi 
banka neizdeva skaidru naudu algu 
izmaksām. Nodarbojāmies arī ar 
darba izstrādes normu aprēķiniem, 
saskaņošanu ar vietējo arodbiedrību 
un darba algas pareizas aprēķināša-

nas kārtības pārbaudi. Vārdu sakot, 
mūsu daļas darbinieki nodarbojās ar 
nākotnes plānošanu, saskaņošanu, 
analīzi un fabrikas tālāko virzību, cik 
nu bija atļauts pašiem. Plānu – eko-
nomiskajā daļā 80. gados strādāja 

7–8 cilvēki. Grāmatvedības darbinie-
ki, kuru bija vairāk, aptuveni 12–15 
cilvēku, uzskaitīja tikai faktiskos re-
zultātus bez tālākās analīzes. Bieži 
vien daudzi strādājošie nesaprata, 
ka mūsu rokas bija stingri iegrožotas 
dažādu limitu robežās. Regulāri bija 
Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts 
bankas kontroles, kas pārbaudīja, 
vai viss ir likumīgi. 

90. gados plānu – ekonomiskās 
daļas darbinieku pienākums bija arī 
sagatavot visus materiālus papīra, 
izstrādājumu un pakalpojumu cenām, 
tās saskaņot ar pircējiem, ar aug-
stākstāvošo organizāciju un panākt 

izmaiņu ievietošanu centralizētos 
cenrāžos.

Tajos gados viss bija roku darbs, 
skaitļojamā tehnika galvenokārt 
bija aritmometrs, skaitāmie kauli-
ņi, darba rīki – pildspalva un zīmu-
lis. Vēlākajos gados bija arī nelielas 
primitīvas skaitļojamās mašīnas, 
sākotnējie kalkulatori. Viss uzrak
stītais materiāls bija jādod mašīn-

LĪGATNE LAIKU LOKOS

Atmiņas par Līgatnes

Vera Klūga (no kreisās) un Dzidra Plaude.

Vera Klūga (no kreisās) un Dzidra Plaude.

Skolas burtnīcu griešana. Attēlā – Veronika Klūga, 20. gs. 
60.–70. gadi. 

Zīmēšanas burtnīcu automāts darbībā, 20. gs. 80. gadi. 

Papīrfabrikas plānu daļas darbinieces, 1986. gads.

Papīrfabrikas plānu daļā Rasma Vanaga, 70. gadi.
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rakstītājām pārrakstīt un pēc tam 
jāpārbauda. Kantorī bija 2 mašīn-
rakstītājas: latviešu valodā – Dzidra 
Plaude un krievu valodā – Vera Klūga.

Vēl mūsu fabrikā bija tā īpatnī-
ba, ka nekad visus padomju laikus 
dokumentus, ko saņēmām no Rīgas 
krievu valodā, nedevām uz cehiem 
krievu valodā, bet gan galvenokārt 
latviešu valodā. Tas nozīmēja to, ka 
bija daudz jāpiestrādā arī kā tulkiem. 
Lieki piebilst, ka visa metodiskā li-
teratūra bija krievu valodā. Tāpat 
arī izejošā dokumentācija uz Rīgas 
iestādēm tika rakstīta krievu valodā. 
Fabrikas darba valoda bija latviešu 
valoda, pateicoties mūsu direkto-
riem un citiem speciālistiem, kuri bija 
latvieši un centās saglabāt latviešu 
valodu kā darba valodu Līgatnē.

Līgatnes  
papīrfabrikai divas 
jubilejas īsā laikā

Pienāca 1990. gads, un 4. maijā 
tika pieņemta Deklarācija par vals-
tiskās neatkarības atjaunošanu. Lī-
gatnes papīrfabrika jau labu laiku 
gatavojās savas 175 gadu darbības 
svinībām. Visu sagatavošanās darbu 
smagumu veica tā laika remontu – 
mehāniskā ceha priekšnieks Aivars 
Balodis, tehnoloģe Valda Norīte, di-
rektors Ilmārs Norītis. Mēs pārējie 
tikai piepalīdzējām. 

Tā sagadījies fabrikas vēsturē, ka 
1958. gadā tika plaši nosvinēta Lī-
gatnes papīrfabrikas 100 gadu dar-
bības jubileja, to organizēja tā laika 
direktors Leonīds Volgins. 

„1858. gads. Grothuss dibina akciju 
sabiedrību „Līgatnes papīru fabriku 
kompānija”” (no vēstures materiā-
liem).

Jau 1960. gada 19. janvārī Līgat-
nes papīrfabrikas avīzē „Līgatnes 
Papīrnieks” Nr.1 (45) tika publicēti 
materiāli, kurus bija savācis Līgat-
nes vidusskolas vēstures pulciņš 
skolotāja T. Buņķa vadībā par papīr-
fabrikas vēsturi, kurā minēts: „Laikā 
no 1814. līdz 1816. g. netālu no pa-
pīra dzirnavām uzcēla jaunu manu-
faktūras ēku. Papīra ražošanā sāka 
nodarbināt vairāk cilvēku.” Pilns avī-
zes „Līgatnes Papīrnieks” komplekts 
ir apskatāms un izlasāms Līgatnes 
pilsētas bibliotēkā.

Aivars Balodis, būdams ne tikai 
ceha priekšnieks, bet sirdī arī no-
vadpētnieks – vēsturnieks, bija sa-
meklējis arhīvos datus, ka Līgatnes 
papīrfabrikas sākums ir datējams ar 
1815. gadu, kad papīru ražoja papī-
ra dzirnavās un sāka celt Ānfabriku. 

„1815. gada 25. maijs. Zemes grāma-
tā reģistrēts fabrikas īpašumā atro-
došais gruntsgabala Conradsruhe 
plāns, Conrad – Justus Storch. Tur 
arī konstatēta fabrikas dibināšana 
un kā līdzdibinātājs minēts Rīgas 
tirgotājs Kārlis Kībers (Kyber). 1815. 
gadā papīra dzirnavās strādā viens 
meistars un 15 strādnieku, saražo 
pirmos 1050 pudus papīra,” – tā 
rakstīts vēstures materiālos. 

Tā nu šo atrasto vēstures datu 
nesakritība ar iepriekšējām ziņām 
noveda pie dažādu fabrikas dibinā-
šanas gadadienu svinēšanas. Varu 
pieminēt, ka līdz šai dienai nav 
uzrakstīta apkopota grāmata par 
Līgatnes papīrfabrikas un pilsētas 
vēsturi.

Tas bija 1990. gads (neviens ne-
zināja, vai Līgatnes papīrfabrika 
izdzīvos vai būs spiesta pārvērsties 
lūžņu kaudzē, tāpat kā citas Latvijas 
papīrfabrikas), kad tika nolemts 16. 
jūnijā svinēt Līgatnes papīrfabrikas 
175 gadu jubileju:

1. Sagatavot un izdot bukletu 
par Līgatnes papīrfabrikas vēstu-
ri „Līgatne cauri gadiem”, kā arī 
piespraužamu nozīmīti ar uzrak
stu – CONRADSRUHE 1815 – augšā, 
vidū Līgatnes papīrfabrikas emblē-
ma, apakšā – LĪGATNE 1990. Šos 
bukletus un nozīmītes saņēma gan 
fabrikas seniori, gan strādājošie, gan 
viesi.

2. Bijušo papīrfabrikas goda 
plāksni novietot redzamā vietā pie 
fabrikas vārtiem un tajā ievietot šo 
nozīmīti, tikai palielinātā veidā. Vēl 
tagad netālu no vārtiem ir redzams 
šis padomju laika monumentālais 
veidojums, kurā ievietota fabrikas 
175 gadu jubilejas nozīmīte. Parasti 
visiem ekskursantiem patīk tur nofo-
tografēties.

3. Līgatnes pilsētas centrā jubi-
lejas reizē uzstādīt dzirnakmeņus 
ar uzrakstu „CONRADSRUHE 1815 – 
LĪGATNE 1990”. Šajos dzirnakmeņos 
centrā pie Līgatnes TIC jeb bijušā Lī-
gatnes papīrfabrikas sardzes namiņa 
16.06.1990. gadā nerūsējoša tērauda 
kapsulā tika ievietoti materiāli ar 
veltījumu nākamajām paaudzēm par 
Līgatnes papīrfabrikas vēsturi. 

Pēc tam bijušie darbinieki, tajā lai-
kā fabrikā strādājošie, ciemata iedzī-
votāji un viesi svinīgā gājienā devās 
uz Līgatnes kluba estrādi, kur notika 
svinīgs pasākums un koncerts.

Mans barikāžu laiks
Nākamā zīmīgā diena, kas pali-

kusi atmiņā, ir 1991. gada 20. jan-
vāris, kad visi Latvijas iedzīvotāji 
satraukti vēroja televīzijā vai pie-

dalījās Rīgā barikādēs, aizstāvot 
ievērojamākās vietas Rīgā. Mums, 
fabrikas grāmatvedības un plānu – 
ekonomiskās daļas darbiniekiem, tā 
bija smaga darba diena, jo 21. jan-
vārī (pēc noteiktā grafika) no rīta 
bija jāierodas Rīgā, apvienībā „Lat-
bumprom”, un jānodod un jāaizstāv 
1990. gada bilance ar visām noteik-
tajām atskaišu formām un bilances 
paskaidrojuma rakstu, kas tajā lai-
kā bija krietnas grāmatas biezumā. 
20. janvārī vajadzēja vēl sakārtot 
visus dokumentus 2 eksemplāros 
un  pārrakstīt aptuveni 30 ražotās 
produkcijas kalkulācijas ar visiem 
atšifrējuma posteņiem.

No Līgatnes papīrfabrikas uz ba-
rikādēm katru dienu brauca fabri-
kas autobuss ar cilvēkiem, kam bija 
jāaizstāv Ministru kabineta ēka. 20. 
janvārī tur bija arī Līgatnes papīrfab-
rikas vieglās automašīnas vadītājs 
Laimonis Treifelds, kurš mūs, dažus 
darbiniekus, 21. janvāra rītā veda uz 
Rīgu, uz bilances nodošanu. Vakarā 
pa televizoru skatoties apšaudi pie 
Bastejkalna un Iekšlietu ministrijas, 
jau bija baisi, bet 21. janvāra rītā 
pirms deviņiem, braucot uz „Lat-
bumprom”, kurš atradās Basteja 

bulvārī blakus apšaudes vietām, bija 
pavisam neomulīgi. Turklāt, braucot 
garām Iekšlietu ministrijas ēkai, Lai-
monis atstāstīja to, ko bija pats sa-
vām acīm redzējis. Ziņkārības dzīts, 
kad sākusies apšaude, viņš bija 
devies no Ministru kabineta pāri Es-
planādei paskatīties, kas tur notiek. 
Pieplacis aiz viena no kociņiem, viņš 
bija ļoti tuvu apšaudes epicentram. 
Baidījies pakustēties, lai viņu kāds 
neierauga. Tur bijis tumšs, un viņš 
laimīgi pēc tam nokļuvis atpakaļ pie 

Ministru kabineta, laikus uz autobu-
sa atiešanu.

1991. gada sākumā mēs kopā ar 
direktoru Ilmāru Norīti mācījāmies 
kursos, neatceros kādos – par jauno 
saimniekošanas kārtību. Tajā laikā 
Līgatnes papīrfabrikā strādāju par 
galveno ekonomisti. Mūsu pirmā no-
darbība arī notika 21. janvārī Plane-
tārijā, tagad Pareizticīgo katedrālē, 
pretī Ministru kabinetam. Sākoties 
kursiem, mūs brīdināja – ja sāksies 
kaut kādas nekārtības ārpusē, tad 
kursus pārtrauks. Par laimi, nekas 
vairāk nenotika un lekcijas pabeidza 
noteiktā laikā. Man tajā pašā dienā 
bija vēl jānodarbojas ar bilances 
paskaidrojuma nodošanu „Latbum-
prom” ierēdņiem, tā ka vairākas rei-
zes iznāca mērot ceļu no Planetārija 
uz Basteja bulvāri un otrādi. Centos 
iet pa apkārtceļu, gar Brīvības pie-
minekli, nevis pa taisnāko ceļu gar 
Iekšlietu ministriju. 

Kā fabrikā tika at-
vesti pirmie datori

Nākamā atmiņā palikusī diena – 
1991. gada 21. augusts. Līgatnes 
papīrfabrikā līdz tam laikam nebija 
datoru, jo tiem visu laiku pretojās tā 
laika galvenā grāmatvede Ināra Bau-
meistere. Redzējām, ka citās iestādēs 
un fabrikās darbinieki ir apmierināti ar 
datoriem. Tad mēs kopā ar direktoru 
Ilmāru Norīti nolēmām, ka arī mūsu 
fabrikā tie ir nepieciešami. Tika laikus 
sarunāts zinošs cilvēks Rīgā, neatce-
ros ne firmu, ne cilvēka uzvārdu, ka 
jābrauc datoriem pakaļ uz Rīgu, kaut 
kur pie Valdemāra ielas. 

Neviens jau nezināja, kādi notikumi 
risināsies tuvākajā laikā. Atgādināšu, 

ka laikā no 1991. gada 19. līdz 21. 
augustam notika neveiksmīgs Au-
gusta pučs Maskavā, kas atbalsojās 
arī Latvijā. Vikipēdija raksta: „21.08., 
kad OMON bruņutransportieri ieņē-
ma Doma laukumu, LR AP pieņēma 
konstitucionālu likumu „Par Latvijas 
Republikas Valstisko statusu, kurā 
noteica, ka tālākas sarunas ar PSRS 
varas un pārvaldes iestādēm par 
neatkarības atjaunošanu vairs nav 
iespējamas, tādēļ 1990.g. 4. maijā 
deklarētais pārejas periods ir beidzies 
un Latvijā pilnībā ir atjaunota 1922. 
gada Satversmes darbība.”

Jau 1991. gada 20. augustā Līgat-
nes papīrfabrika saņēma Latvijas 
Tautas frontes domes valdes aici-
nājumu „...izmantot dažādus streiku 
variantus. Būt gataviem pievienoties 
Krievijas prezidenta Jeļcina izslu-
dinātajam Viskrievijas streikam”. 
Līgatnes papīrfabrikas kolektīvs 
pievienojās šim streikam 21. augus-
tā. Zvanījām uz Rīgu sarunātajam 
cilvēkam un jautājām, vai šādā situ-
ācijā jābrauc pēc datoriem vai varam 
atlikt braucienu. Atbilde bija – ja ne-
atbrauksiet noteiktajā laikā, datorus 
saņems cita firma. Tā nu 21. augusta 
rītā ar fabrikas mikroautobusu „Lat-
vija” kopā ar šoferi Laimoni Treifeldu 
braucām uz Rīgu pēc datoriem. Dato-
rus, laikam divus, saņēmām ātri, un 
kopā ar mums uz Līgatni brauca arī 
firmas meistars, kurš bija nolīgts tos 
uzstādīt. Visu priekšpusdienu Rīgā uz 
ielām bija maz cilvēku un automašī-
nu. Elizabetes ielā, braucot garām 
armijas daļai, kreisajā pusē redzējām 
atvērtus vārtus un aiz tiem gatavus 
braukšanai bruņutransportierus. Tad 
gan bija īpatnējas sajūtas, bet mēs 
jau vēl nezinājām, uz kurieni tie dosies. 
To uzzinājām tikai vēlāk no saziņas lī-
dzekļiem. Uz Līgatni viss ceļš bija pa-
tukšs no braucējiem, fabrikā streikoja 

– nepierasts klusums, tikai dežuranti. 
Meistars datorus uzstādīja – vienu 
grāmatvedībā, otru – plānu ekonomis-
kajā daļā. Vakarpusē šoferis aizveda 
meistaru atpakaļ uz Rīgu, līdz Juglai. 
Otrā dienā sazvanījāmies ar meistaru – 
brauciens bija sekmīgi beidzies. 

Tagad vajadzēja datorus apgūt 
un sākt strādāt. Apgūšanas procesā 
mums daudz palīdzēja Ingas Pīlupas 
māsa ar saviem kolēģiem, kuri izvei-
doja fabrikas vajadzībām nepiecieša-
mās programmas. Pamazām fabrika 
iegādājās vēl citus datorus. Tagad jau 
labu laiku neviena firma, arī es savu 
dzīvi un darbu nevaram iedomāties 
bez šīm tehnoloģijām.  

175 gadu jubileja 16.06.1990.

175 gadu jubilejas gājiens 16.06.1990.

175 gadu jubileja 16.06.1990. 
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 18. martā.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Madara Židaua, mob. 22160919, epasts madara.zidaua@ligatne.lvPar 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.

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra 
sagatavoja Līvija Andersone

Var savu prieku katru dienu dalīt
Pa gabaliņam sīkam –
Šodien, rīt un parīt….
Var sadalīt un labestībā dot
Kā smilšu graudiņus,
Kā sēkliņas, kā lāses …

(I. Tora)

Aivars Baltalksnis
Aleksejs Meško

Ligita Poška
Jurijs Rjabinkins

Gunta Rozenberga
Jolanta Zicmane
Ludmila Zicmane
Māris Annuškāns

Raisa Eglīte
Pēteris Gorovojs
Marita Juškova

Anatolijs Kavnurka
Spodra Kikuste

Jevgenijs Ponomarjovs
Silvija Strautiņa

Juris Diterihs
Aleksandrs Jevstjuškins

Valdis Upītis
Laimdota Zeltiņa

Dagmāra Babahina
Māris Graudiņš
Antons Murāns

Haralds Mūrmanis
Ivans Nazarovs
Dzidra Dārziņa

Aina Gulbe
Juris Krastiņš

Vladimirs Pontrjagins
Kārlis Puriņš
Vija Ziediņa

Ieva Akmentiņa
Marija Kuzņecova
Ausma Dikelsone

Elmārs Drēviņš
Vija Bērziņa

Emīlija Silova
Anna Baranova
Maiga Kalniņa
Aina Liepiņa

Elga Rodovica
Austra Štāle

Gunārs Freimanis
Mārtiņš Šūmanis

Gaida Bērziņa
Liene Birne

Ausma Lamberga
Skaidrīte Pole
Milda Kalniņa

Ligita Mergupe
Stepans Akuņecs

Velta Beķere

Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļas  
informācija par 

2014. gada janvārī 
veiktajām  

reģistrācijām 
Dzimšana

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā – 

Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.

(T.dz.)
Janvārī Līgatnes novadā dzimuši 

4 bērni, no tiem 2 zēni un 2 meitenes, 
kuriem doti vārdi – Artis, Markuss, 
Paula, Jasmīna.

 Mīļi sveicam vecākus un 
vecvecākus! 

Miršana
...atmiņas

Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam

Nerimst gaismu dot.
(J. Silazars)

Aizvadītajā mēnesī mūžībā aizgā-
jušas 2 mūsu novadnieces.

Skumjās esam kopā  
ar tuviniekiem. 

Informāciju no iedzīvotāju reģis-
tra sagatavoja Līvija Andersone

Jauniešu kustība „Ghetto Fa-
mily” sadarbībā ar biedrību „Ki-
nopunkts” sestdien, 22. februārī, 
plkst. 16.00 vienlaikus gandrīz 100 
Latvijas novadu kultūras namos, 
arī Līgatnes kultūras namā, de-
monstrēs 2013. gada sezonas do-
kumentālo filmu „Ghetto Games”.  

„Ghetto Games” līderis Raimonds El-
bakjans atklāj, ka: „Šī dokumentālā 
filma būs ne tikai par 2013. gada se-
zonas aizvadītajiem notikumiem. Mūsu 
aktivitāšu ietvaros ikvienam stāstām, 
ka katram no mums ik rītu ir dotas di-
vas izvēles: celties vai turpināt gulēt. 
Celties, lai piepildītu savus mērķus un 
padarītu pasauli labāku, vai noslinkot 

un pagulēt vēl kādu stundiņu. „Ghet-
to Games” kustība ir par kaislību, kas 
motivē celties, par motivāciju augt un 
cīnīties – par motivāciju dzīvot dzīvu 
dzīvi!”

„Ghetto Games” piecu gadu laikā kļu-
vusi par nozīmīgāko jauniešu kustību 
valstī, jo, gadā rīkojot aptuveni 70 pa-
sākumu, dažādās sportiskās aktivitā-
tēs iesaistījusi ap 50 000 dalībnieku un 
sekotāju. Savukārt 2014. gadā „Ghetto 
Family” uzsāka jauniešu programmas  

„Ghetto alianse” izveidi, kuras ietvaros 
tiks organizēts vairāk nekā 200 apmā-
cību un sporta aktivitāšu visā valstī.

„Ghetto Games” mērķis ir palīdzēt 
jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot ie-

spēju pozitīvā vidē sportot un lietderīgi 
pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un 
iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Biļetes cena: 1,00 eiro

Informāciju sagatavoja  
Līgatnes Kultūras un  

tūrisma centra  
vadītāja  

Inese Okonova 

Atzīmējot Agra Daņiļeviča 50 
gadu jubileju, 2013. gada 26. ok-
tobrī „Dzirnu” deju skolas telpās 
Agra dzimšanas dienas viesus 
priecēja „Dzirnu” profesionālais 
dejotāju sastāvs. Izklaides pro
grammu veidoja jauni un ne tik 
jauni deju numuri, kas siltā un mā-
jīgā atmosfērā skatītājiem ļāva at-
pūsties, priecāties un svinēt kopā 
ar dejotājiem un pašu galveno šīs 
programmas veidotāju – Agri Da-
ņiļeviču. Iedvesmojoties no ska-
tītāju atsauksmēm, tika lemts šo 
programmu papildināt un izveidot 
izrādi, ko rādīt plašākai auditorijai 
un vest pie dejas mīļotājiem arī ār-
pus Rīgas.

Kā atzīst pats horeogrāfs: „Iz-
rāde ir jautra, asprātīga. Esmu 
pārsteigts par saviem dejotājiem 
un to humora dzirksti, ko viņos 
atklāju, šo izrādi veidojot. Man ir 
liels prieks, ka, strādājot pie šīs 
izrādes, izdevās savienot pilnīgi 
dullas un šķietami neapvienoja-
mas lietas. „Barčikā” apvienotas 
dažādas deju tehnikas un žan-
ri – rokenrols, nopietni un ne tik 
nopietni tango, tautas deju un 
baleta elementi, kā arī baroka 
laika vēsmas. Jāsaka, ka „Barčika” 
kokteili veido ārkārtīgi dažādas 
komponentes, kas kopā veido aiz-
raujošu un asprātīgu dejas izrādi. 
Tieši pateicoties šiem kontrastiem, 

izrāde ir ieguvusi savu gaisotni un 
vienreizību.”

„Barčiks” gaidīs jūs Līgatnes kul-
tūras namā 16. martā plkst. 19.00. 
Biļetes (5,00 eiro/ Ls 3,51 un 7,00 
eiro/ Ls 4,92) nopērkamas „Biļešu 
paradīzē” un drīzumā arī Līgatnes 
novada domes kasēs.  

Krājēji, vācēji,  
kolekcionāri,  
atsaucieties!

Daudzi no mums savu kolekcionēša-
nas prieku ir atklājuši pavisam nejauši, 
taču tas ir pāraudzis zināmā apmātībā. 
Ja arī tev ir savākta kāda kolekcija, 
pilnīgi vienalga kāda – trauki, past-
markas, sērkociņu kastītes, izgriezumi 
par iemīļotu aktieri, akmentiņi u. c. –, 
šobrīd ir īstais laiks to sakārtot un 
pieteikt kultūras namā kolekcionāru 
izstādei, kura tiks atklāta 17. martā. 

Mēs apsolāmies jūsu lietas sargāt 
un atdot atpakaļ!

Vairāk informācijas jautājiet Dainai 
Birnei. Tālr.: 2934 6946 

Līgatnes novada dome izsludina 
pieteikšanos jurista vakancei
Prasības pretendentam:

 Profesionālā augstākā juridiskā izglī-
tība (piektais profesionālās kvalifikā-
cijas līmenis – juriskonsults, jurists);

 Pieredze tieslietās;
 Labas komunikācijas prasmes;
 Spēja patstāvīgi organizēt savu dar-
bu;

 Labas iemaņas darbā ar datoru;
 Ne mazāk kā 3 gadu pieredze darbā 
pašvaldībā;

 Valsts valodas prasme augstākajā 
līmenī;

 Prasmes tiesību normu piemēroša-
nā, publiskās pārvaldes dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kār-
tībā.
Piedāvājam:

 interesantu un radošu darbu;
 atbilstošu atalgojumu un sociālās 
garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:

 Pretendenta CV;
 Izglītības dokumentu kopijas;
 Pieteikuma vēstule.
Dokumentus iesniegt Līgatnes no-
vada domē (sekretārei) Spriņģu ielā 
4, Līgatnē, Līgatnes novadā, vai 
elektroniski, sūtot uz epasta ad-
resi novadadome@ligatne.lv, fax – 
64153176 līdz 2014. gada 21. febru-
ārim”. 

Līgatnes novada dome aicina pieteikties uz Līgatnes novada domes  
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja,  

galvenā grāmatveža amatu
Galvenie pienākumi:
- Nodrošināt Līgatnes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
darbību;

- Nodrošināt pašvaldības pilnu grāmatvedības uzskaites ciklu;
- Sagatavot gada pārskatus saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem 
aktiem;

- Nodrošināt grāmatvedības dokumentācijas apstrādi, uzskaiti un kontroli;
- Sagatavot ikmēneša finanšu, statistikas un citas atskaites vadībai un 
valsts institūcijām saskaņā ar LR spēkā esošās likumdošanas prasībām;

- Īstenot citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
Prasības pretendentam:
- Augstākā izglītība (finansēs un grāmatvedībā, analīzē un auditā, ekono-
mikā);

- Obligāta iepriekšēja darba pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā 
pašvaldībā ne mazāka par 4 gadiem;

- Nodokļu likumdošanas pārzināšana;
- Labas organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas spējas;
- Labas datorzināšanas;
- Priekšroka var tikt dota kandidātam ar zināšanām grāmatvedības  
programmā „Horizon”. 

Piedāvājam:
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014. gada 28. februāris plkst. 12.00.
Pieteikumā ietilpst: vienota parauga pieteikuma anketa, pieteikuma 
vēstule un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Pieteikumu iesniegt 
konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma anketa un konkursa noli-
kums atrodams mājaslapā.  

SLUDINĀJUMI

Filma „Ghetto Games”  Līgatnē

Deju skolotājs Agris Daņiļevičs ielūdz… 
uz „Barčiku” Līgatnes kultūras namā


