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Laimīgā 
zeme

Ej satikt pavasari 
Un ienirt pumpuru spēkā,

 Atraisīt domas spirgtajam vējam 
Un gājputnu ilgas caur savu 

dvēseli sēt. 
Tu to vari - 

Cīruļputenim pretī stāvēt, 
Ar rudzu zelmeni reizē sazaļot 
Un māllēpēm līdzi uzziedēt. 

Tu to vari. 

APRĪLĪ

Aprīļa 
jubilāri:

Ainars Dzerkals
Irina Leiniša
Elita Vanaga

Aigars Vanags
Vita Zilgalve

Didzis Aizupietis
Dace Bicāne

Irina Borovkova
Sarmīte Mellīte
Jānis Pelkaus

Sandra Radionova
Ineta Žagare

Ņina Bardauskiene
Vizbulīte Birkmane

Ilga Metāla
Agrita Novikova

Dainis Plūme
Tīsis Tīsis

Dzintra Upīte
Imants Beitiks
Zoja Berjoza

Pēteris Diļevka
Dzintra Eglīte

Regīna Škute
Seldzis Barkāns

Māra Eglīte
Lorija Kairiša

Mirdza Boguļko
Jānis Kronītis
Austra Cīrule
Vija Strautiņa
Rita Jaunzeme
Arvīds Janke

Tekla Saukāne
Maiga Upīte

Ausma Malcāne
Austra Salne

Brigita Šleicere
Vladislavs 
Bukovskis

Emīlija Vīksniņa
Ingrīda Gustsone
Henrihs Trainis
Lidija Breidaka
Velta Dukure

Vera Korņilova
Manfreds Dunde
Marta Jaunzeme

Ilze Kļaviņa

Baltā galdauta svētki Līgatnes novadā

Iespēja pieteikt 
bērnu mācībām 

Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas 1. klasē

5. aprīlī ir uzsākta audzēkņu 
uzņemšana Augšlīgatnes Jaunajā 

sākumskolā. 
Skolas 1. klasē uzņems līdz 

24 skolēniem, un pieteikt bērnu 
iespējams, aizpildot iesnieguma 
anketu, kas atrodama interneta 

vietnē www.ligatne.lv, un 
nosūtot un pašvaldības e-pastu: 

novadadome@ligatne.lv.
 

Saņemot iesniegumu, skolēns tiks 
reģistrēts, un vecākiem tiks sniegta 

informācija par turpmākajām 
darbībām.

Daina Tērauda 
Līgatnes novada domes projektu vadītāja

Baltā galdauta svētki. To laikā vienkopus pie skaisti klāta 
svētku galda tiek aicināta sanākt ģimene, kaimiņi, kolēģi, 
vietējā apkaime vai plašāka kopiena, radot ciešāku piederību 
savai apkaimei un valstij, būt kopā un radīt svētku sajūtu sevī 
un citos.

“Aicinām uzklāt baltu galdautu kā simbolu iespējai svinēt, kā 
simbolu brīvībai, kas mums katram ir dota. Aicināt pie galda 
savu ģimeni, draugus, kaimiņus. Svētku galds mūsu tradīcijās 
un dainās ir simbols saticībai, došanai, laimībai un kopā 
būšanai,” tā  par šiem svētkiem saka Latvijas valsts simtgades 

biroja vadītāja Linda Pavļuta.
Līgatnes novadā Baltie galdauta svētki jau veidojas par labu 

tradīciju. Aicinām arī Līgatnes novadā gan daudzdzīvokļu 
māju pagalmos, gan privāto māju sētās 4. maijā uzklāt baltus 
galdautus un kopā ar kaimiņiem baudīt svētku brokastis.

Pēcpusdienā no plkst. 16.00 aicinām visus novada 
iedzīvotājus svinēt svētkus kopā Līgatnes kultūras namā. 
Godināsim kaimiņus, izraudzīsimies labākos plātsmaizes 
cepējus, dziedāsim, dejosim un svinēsim svētkus.

Aicinājums apģērbā iekļaut kādu latvisku elementu.

Aicinām arī šajā gadā novada iedzīvotājus 
pastāstīt par saviem kaimiņiem, par viņu 
atsaucību, izpalīdzību, sirsnību, labu, jautru 
un draudzīgu sadzīvošanu. Piemēram, mans 
kaimiņš katru rītu dzīvespriecīgi sveicina, 
palīdz darbos gan praktiski, gan ar labu 
padomu, pieskata māju, kamēr esmu projām, 
ir atsaucīgs, izpalīdzīgs un nesavtīgs grūtā 

brīdī.
Dariet zināmu visiem mums, cik labi ir jūsu 
kaimiņi un cik labi cilvēki dzīvo mums 
apkārt!
Visi labie kaimiņi tiks godināti Baltā 
galdauta svētkos 4. maijā Līgatnes kultūras 
namā. Būs arī kādas īpašas pārsteigumu 
balvas.

Pieteikumu dižaptaujai, norādot ziņas par 
pieteicēju (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa 
numurs, e-pasts) un kaimiņu (vārds, 
uzvārds, adrese, kontaktinformācija, 
apraksts), lūdzam sūtīt līdz 27. aprīlim 
elektroniski biblioteka@ligatne.lv vai 
atdot  Līgatnes novada domes sekretārei.
Sīkāka informācija: 22160919 (Madara).

Dižaptauja “Labs kaimiņš tuvāks par radu”

Līgatnes novadā, 
tāpat kā visā 
Latvijā, 2018. 
gada 28. aprīlī 
notiks Lielā 
Talka. 

PIEDALIES TALKĀ! UN RŪPĒJIES 
PAR VIDI KATRU DIENU!

Pašvaldības, izglītības iestādes, uzņēmumi, 
organizācijas, kā arī brīvprātīgie entuziasti 
var oficiāli pieteikt savas talkas vietas, 
norādot atbildīgo personu par talkas 
organizēšanu, kam būs iespējams saņem 
maisus un vienoties ar pašvaldību par 
savākto atkritumu izvešanu. Talkas vietu var 
pieteikt internetā http://talkas.lv/pieteikt-
talku/, sūtot e-pastu marcis.kalnins@ligatne.

lv vai telefoniski Līgatnes novada Lielās 
talkas koordinatoram Mārcim Kalniņam 
26465257. 
Lai talkotāji nepaliktu bez atkritumu 
maisiem un talkošanas vietas nepaliktu bez 
talkotājiem, talkas pieteikumi tiek pieņemti 
līdz 25. aprīlim.
Paldies par atsaucību, tiekamies saulainajā 
28. aprīlī.

Lielā talka jau 28. aprīlī! 

1. aprīlī atklāts Līgatnes papīrfabrikas 
strādnieku dzīvoklis, kas atjaunots 20. 
gadsimta sākuma vēsturiskajā veidolā. 
Šis ir jauns valsts nozīmes aizsargājama 
pilsētbūvniecības pieminekļa “Līgatnes 
papīrfabrikas ciemata vēsturiskais 
centrs”  tūrisma apskates objekts.
Vēsturiskā dzīvokļa apmeklējuma laikā 
iespēja redzēt un izzināt papīrfabrikas 
strādnieku ģimeņu sadzīvi un dzīves 
ritmu, kas atainots autentiski atjaunotā 
dzīvokļa interjerā un papildināts ar izzinošu 
videofilmu, kuras inscenēta sižeta līnija 
balstīta un tā laika liecinieces stāstīto. 
Līgatnē saglabājušās 22 papīrfabrikas 
strādnieku vajadzībām 19. gs. beigās un 
20. gs. sākumā celtās koka mājas. Kopā 
ar citiem tā laika papīrfabrikas būvētajiem 
sabiedrības infrastruktūras objektiem - 
Saviesīgās biedrības namu, aptieku, slimnīcu 
u. c. – teritorija iekļauta valsts aizsargājamo 
kultūrvēstures objektu sarakstā (Nr. 7427).
Apskatīt Līgatnes papīrfabrikas dzīvokli 
tādu, kāds tas bijis agrāk, bija līgatniešu 
sen lolots sapnis, kas tagad piepildījies ar 
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas atbalstu projektā “Industriālā 
mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai”. 
Dzīvokļa iekārtošanā piedalījušies gan 
pašvaldības darbinieki, gan Līgatnes 
iedzīvotāji un entuziasti. Arī videofilmā 

filmējušies tikai vietējie līgatnieši, kas šim 
atmiņu stāstam piešķir īpašu sirsnību un 
patriotismu. Līgatnes novada dome izsaka 
pateicību visiem, kas devuši savu artavu šīs 
vēstures liecības saglabāšanā.
Līgatnes papīrfabrikas strādnieku dzīvokli 
iespējams apmeklēt Līgatnes Tūrisma 
informācijas centra (TIC) organizētajās 
ekskursijās, kuru laikā apskatāma arī 
Līgatnes papīrfabrika un citi ar Līgatnes 
papīrfabriku saistītie kultūrvēsturiskie 
objekti. Informācija saziņai – Līgatnes 
TIC, tel.  +371 2918 9707, e- pasts: info@
visitligatne.lv
Par projektu:
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts “Industriālā 
mantojuma atdzīvināšana tūrisma 
attīstībai” (Industriālais mantojums) tiek 
īstenots no 2017. gada maija līdz 2019. 
gada aprīlim ar mērķi saglabāt industriālās 
vēstures liecības un sekmēt to izmantošanu 
tūrismā. Līgatnes novada dome piedalās 
projektā kopā ar 25 citiem industriālā 
mantojuma objektu apsaimniekotājiem 
Latvijā un Igaunijā.

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas 
vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās 
informācijas iespējamo izmantošanu.

Līgatnē atklāts vēsturisks papīrfabrikas 
strādnieku dzīvoklis
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Atgriezīsim 
talkas tradīciju 

vērtības

Arī šogad, 28. aprīlī, valstī tiek 
izsludināta “Lielā talka”. Neapšaubot 
talkas organizatoru sniegto informāciju, 
ka valstī ik gadus talkotāju kļūstot 
vairāk, bet tai pašā laikā redzot, ka 
“Lielās talkas” ideja daudzviet, arī 
Līgatnē, zaudējusi savu nozīmību 
un kopā būšanas šarmu, atļaušos 
teikt, ka sabiedrības iesaiste kopējās 
infrastruktūras sakopšanā un uzturēšanā 
ir ļoti nozīmīga gan no garīgās, gan 
materiālās vērtības. Uzskatu, ka talkas 
idejas būtu saglabājamas un kopjamas, 
un nevis, lai pieskandinātu medijus 
vai dotu vietu politiķiem izrādīties, bet 
tāpēc, ka pēc kopā paveiktā darba, atpūta 
pie zupas bļodas, pīrādziņa un karstas 
desiņas rada lielisku noskaņojumu un 
gandarījumu.

Mēs Līgatnē nopietnu talkošanas 
tradīciju atsakām 2005. gadā, kad ideja 
par “Lielo talku” pat nebija dzimusi. 
Atceroties tos laikus, kad līgatniešu simti 
devās sakopt savas pilsētiņas apkārtni 
un vēlāk ballējās, rodas jautājums, kur to 
esam pazaudējuši? Protams, ir pagājuši 
gadi, mainījusies sabiedrība. Apkārtējā 
teritorija kļuvusi nesalīdzināmi 
sakoptāka un tīrāka. Mazinājies 
sabiedrības atbalsts un organizatoru 
entuziasms. Apkārt dzirdami nievājoši 
spriedelējumi – “visu gadu cūkojām, 
lai vienā dienā koptu”, “es nometīšu, jo 
zinu, ka tu pacelsi...” u.t.t. Manuprāt, tas 
ir ļoti sekli, jo talkas ideju nevajadzētu 
degradēt līdz atkritumu savākšanai, 
bet attīstīt kā kopā būšanas prieku 
un gandarījumu par konkrētu vietu 
ainaviskā daiļuma atjaunošanu. 

Novadā ir vairāki lieliski piemēri, kad 
ar kopīgu sabiedrības spēku ir radītas 
paliekošas ainaviskas vērtības, kas priecē 
pašu ļaudis un ko iemūžina fotogrāfijās 
atbraukušie viesi. Atcerēsimies, kā līdz 
nepazīšanai izmainījusies Ratnieku 
ezera peldvieta, cik tālā pasaulē 
izplatījušās fotogrāfijas ar Lustūža vai 
Kangarkalnu ainavām, kādas pārmaiņas 
piedzīvojusi Ratnieku kompleksa meža 
takas. Šādu piemēru ir daudz, un katras 
vietas sakopšanā nozīmīga loma bijusi 
sabiedrības iesaistei talkojot. Un katrs 
zinām vēl vairāk vietu, kur prasās pielikt 
zāģi, appļaut krūmus un zāli, labiekārtot 
apkārtni, un dvēseles izdaiļošanai radīt 
jaunas paliekošas vērtības. 

Aicinu ikkatru novada iedzīvotāju nākt 
ar ideju kopīgi veicamajiem darbiem, 
organizēt ne tikai Lielo talku, bet arī citas 
sanākšanas, lai atklātu aizvien jaunas 
novada ainaviskās pērles, lai radītu 
sev tīkamu dzīves telpu. Pašvaldība ir 
apņēmības pilna nodrošināt materiālo 
palīdzēšanu gan ar tehniku, gan citām 
nepieciešamībām. Kopā mēs varam 
daudz un varam atgriezt talkošanu nevis 
kā atkritumu vākšanu, bet galvenokārt 
kā labu kopā būšanu un gandarījumu, 
radot paliekošas vērtības, atgriezt talkas 
tradīciju tās labākajā nozīmē.

Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes 
situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī 
maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem 
līdz 188 eiro būs pieejami Eiropas 
Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, 
saimniecības preču un mācību piederumu 
komplekti. Tas ļaus atbalstīt lielāku skaitu 
ģimeņu ar zemiem ienākumiem.

Šādu palīdzības kārtību nosaka 
otrdien, 27. februārī, valdībā pieņemtie 
grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
par “Darbības programmas “Pārtikas un 
pamata materiālās palīdzības sniegšana 
vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā” īstenošanu”. 

Tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta 
saņemšanai būs pašvaldības sociālā dienesta 
izsniegta rakstiska izziņa. No šī gada 1. 
aprīļa maznodrošinātas personas vai 
ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 188 eiro, turpmāk saņems 
izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst fonda 

atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Tajā pašā laikā vienkāršoti fonda atbalsta 

komplektu izsniegšanas nosacījumi, 
svītrojot komplektu saņemšanas biežuma 
ierobežojumu. Paredzēts, ka turpmāk 
persona vai ģimene attiecīgās sociālā 
dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa 
laikā varēs saņemt atsevišķus komplektus 
vai visu pārtikas, higiēnas un saimniecības 
preču komplektu skaitu uzreiz, nevis vienu 
komplektu kalendārā mēneša laikā, kā tas 
bija noteikts iepriekš.

2018. gada 28. martā biedrība “Latvijas 
Sarkanais Krusts” (LSK) un Sabiedrības 
Integrācijas Fonds (SIF) ir parakstījuši 
līgumu Nr. 2017.FEAD/PO.03/09/26 par 
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām ietvaros atbalstāmo darbību 
īstenošanu.

Kas VAR saņemt komplektus?
Persona vai ģimene, kas saņēmusi 

pašvaldības sociālā dienesta izdotu 
izziņu:

● par atbilstību trūcīgas personas 
statusam;

● kas apliecina, ka persona vai ģimene ir 
nonākusi krīzes situācijā;

● kas apliecina, ka persona vai ģimene 
atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie 
ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 
EUR) - no 01.04.2018. Sociālā dienesta 
atzīme par atbilstību fonda saņemšanas 
nosacījumiem.

Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām 
ir iespējams saņemt arī pamata materiālo 
palīdzību - higiēnas un saimniecības 
preces (katram bērnam vecumā līdz 17 
gadiem (ieskaitot)) un individuālos mācību 
piederumus (katram bērnam vecumā no 5 
līdz 16 gadiem ( ieskaitot)). Ģimenēm, kurās 
ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir 
iespēja papildus saņemt pārtikas preču 
komplektus maziem bērniem. Ģimenēm, 
kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, 
ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču 
komplektus maziem bērniem.

ES pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu 
saņems vairāk ģimeņu

1  Papildus pārtikas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
2  Papildus higiēnas preču maziem bērniem komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.
3  Individuālo mācību piederumu komplekta veidu izsniedz atbilstoši bērna vecumam.

Egils Kurpnieks
Līgatnes novada domes izpilddirektors

Aktualitātes aprīlī

Izsludināti iepirkumi:
• LND/2018/07 “Augšlīgatnes Jaunās 

sākumskolas telpu remonts”. Darbu 
ietvaros līdz nākamā mācību gada 
sākumam tiks veikts trīs tualešu telpu, 
četru klašu telpu un administrācijas 
kabineta remonts, nodrošinot ērtu, 
atbilstošu telpu izmantošanu pirmsskolas 
izglītības iestādes un 1. klases audzēkņiem 
un pedagogiem.   

Noslēgušies iepirkumi:
• LND/2018/06 “Ārējā apgaismojuma 

tīklu projektēšana un izbūve Augšlīgatnē”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
“FARADS” par summu EUR 16 616,79 
bez PVN. Plānota ielu apgaismojuma 
gaismekļu uzstādīšana Liepu un Druvas 
ielās, Augšlīgatnē.

• LND/2018/05 “Jumta atjaunošanas 
darbi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
Spriņģu ielā 1, Līgatnē”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA “HB service” par 
summu EUR 22 528,57 bez PVN. 

• LND/2018/ERAF atklāts konkurss 
“Ošu un Putnu ielas pārbūve Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā”. 
Šobrīd notiek pretendentu izvērtēšana un 
pašvaldības finanšu iespēju apzināšana, 
jo iesniegto piedāvājumu darbu izmaksu 
summas būtiski pārsniedz prognozētos 
izdevumus šajā sadaļā. Saņemot ERAF 
līdzfinansējumu, plānota brauktuves 
seguma atjaunošana un apgaismojuma 
tīkla izveide minētajās ielās.

•   Atklāts konkurss LND/2018/02/ELFLA 

“Līgatnes novada grants ceļu pārbūve”. 1. 
konkursa daļā - Ceļa “Ratnieki-Rūpnieki” 
pārbūve posmā no 1.99. km līdz 4.83. 
km - līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA “DGR serviss” par summu EUR 134 
953,18 bez PVN. 2. iepirkuma daļā - Ceļa 
“Blodziņi (Vaisuļi)-Asaru ceļš” posma no 
dzelzceļa pārbrauktuves līdz Kumadas 
upei pārbūve no 1,506. km līdz 4,348. 
km - līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA DGR serviss”, EUR 135 416,93 bez 
PVN. Šobrīd tiek gatavoti nepieciešamie 
dokumenti finansējuma saņemšanai. 

• Atklāts konkurss LND/2018/04 
“Pārtikas produktu piegāde Līgatnes 
novada izglītības iestādēm”. Tiks slēgti 
līgumi - 1. daļā - Gaļas produktu piegāde 
- ar SIA  “Rēzeknes gaļas kombināts” par 
summu EUR 12 642,00 bez PVN; 2. daļā - 
Desu un kūpinātu gaļas produktu piegāde 
- ar SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” 
par summu EUR 6726,51 bez PVN; 4. 
daļā - Piena un piena produktu piegāde 
- ar PKS “STRAUPE” par summu EUR 
12 247,00 bez PVN; 6. daļā  - Latvijā 
audzētu augļu, dārzeņu un sezonas ogu 
piegāde - ar SIA  “Līgatnes ābele” par 
summu EUR 4598,80 bez PVN; 7. daļā 
- Augļu un dārzeņu piegāde - ar SIA  
“KABULETI FRUIT” par summu EUR 
5010,38 bez PVN; 8. daļā - Maizes un 
mīklas izstrādājumu piegāde - ar SIA  
“BEĀTUS” par summu EUR 5845,58 bez 
PVN; 9. daļā - Bakalejas un citu saistīto 
produktu piegāde - ar SIA  “FUTURUS 
FOOD”, EUR 15 443,20 bez PVN; 10. 
daļā - Saldēto produktu piegāde - ar SIA  
“VALKS” par summu EUR 4549,00 bez 
PVN. 3. konkursa daļa - Apstrādātu zivju 
piegāde - pārtraukta saskaņā ar MK Not. 
Nr. 107 230. punktu, un 5. daļa - Sieru 
piegāde - pārtraukta saskaņā ar MK Not. 

Nr. 107 230. punktu. Par šīm daļām tiks 
veikta atsevišķa iepirkumu procedūra.

Citas aktualitātes:
• Ir apsekoti pašvaldības autoceļi un 

fiksētas kritiskākās vietas un būtiski 
defekti. Daļā ceļu jau tiek veikti 
remontdarbi, gan atjaunojot grāvjus, gan 
papildinot ceļa virskārtas segumu, bet vēl 
joprojām ir grants ceļu defektu vietas, 
kur esam spiesti gaidīt labvēlīgākus laika 
apstākļus, lai ar traktortehniku un smago 
autotransportu vēl vairāk nesabojātu 
mitro ceļa segumu. Tāpat, tuvākajā laikā 
tiks uzsākti asfalta ceļu un ielu bedrīšu 
remontdarbi, kā arī ielu ar grants segumu 
pretputekļu maisījuma iestrāde.

Šogad, tāpat kā iepriekš, papildus valsts 
finansējumam ceļu uzturēšanai ir iedalīti 
pašvaldības līdzekļi, 20 000 EUR apjomā, 
līdz ar to plānojam nedaudz plašākus 
remontdarbus.

• Lai arī kopumā situācija uzlabojas, 
nokūstot sniegam, kārtējo reizi pašvaldības 
ceļu, it īpaši Līgatnes pilsētas centra ielu 
malās skatam atklājas plašs atkritumu 
“kultūrslānis”. Plānojam uzstādīt papildus 
atkritumu urnas Brīvības un Gaujas ielās 
Līgatnē, taču lūdzam iedzīvotājus būt 
pacietīgiem, kārtīgiem un nemest tukšos 
pārtikas un dzērienu iepakojumus zemē. Ja 
tradīcija neļauj mest atkritumus atkritumu 
urnās, tad lūgums tos vismaz nemest aiz 
sētām privātīpašumos un mazdārziņu 
teritorijās, jo lēkāšanu pāri sētām 
sētnieku amata aprakstos nav iespējams 
iekļaut. Paldies novada iedzīvotājiem, 
kas rūpējas par novada sakoptību un 
kārtību, piedaloties teritoriju sakopšanā 
un ziņojot par konstatētiem pārkāpumiem 
un problēmām.

  

Izziņa uz 1 
mēnesi

Izziņa uz 3 
mēnešiem

Izziņa no 
4 līdz 6 
mēnešiem

Izziņa 
par krīzes 
situāciju

Pārtikas preču 
komplekts

1 paka katrai personai

2 pakas katrai personai

Kopā 4 pakas katrai 
personai

2 pakas katrai personai 
3 mēnešu laikā no 

izziņas izsniegšanas 
dienas

Papildus pārtikas 
preču komplekts1  
maziem bērniem 

vecumā no 7 līdz 24 
mēnešiem (ieskaitot) 

1 paka bērnam

2 pakas bērnam

Kopā 4 pakas bērnam

2 pakas bērnam
3 mēnešu laikā no 

izziņas izsniegšanas 
dienas

Higiēnas un 
saimniecības preču 

komplekts bērnam līdz 
17 gadiem (ieskaitot)

1 paka bērnam

1 paka bērnam

Kopā 2 pakas bērnam

1 paka bērnam
3 mēnešu laikā no 

izziņas izsniegšanas 
dienas

Papildus higiēnas 
preču komplekts2 
maziem bērniem 

vecumā no 0 līdz 24 
mēnešiem (ieskaitot)

1 paka bērnam

1 paka bērnam

Kopā 2 pakas bērnam

1 paka bērnam
3 mēnešu laikā no 

izziņas izsniegšanas 
dienas

Individuālo 
mācību piederumu 
komplekts3  bērnam 
vecumā no 5 līdz 16 
gadiem (ieskaitot)

1 paka 
kalendārā gada 
ietvaros katram 

bērnam 
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No šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam 
lauksaimnieki var pieteikties platību 
maksājumiem, iesniedzot vienoto 
iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta 
maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma 
sankciju, ir 15. jūnijs, bet atbalsta apjomam 
tiks piemērots 1% samazinājums par katru 
nokavēto darba dienu. Pieteikties platību 
maksājumiem varēs elektroniski Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā.

Arī šogad LAD platību maksājumu 
iesniegumu pieņemšanas laikā organizē 
klātienes konsultācijas daudzos 
pagastu centros, lai palīdzētu klientiem 
aizpildīt pieteikumus elektroniski. 
Lauksaimniekiem bez maksas būs 
iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto 
konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD 
klientu apkalpošanas centrus. Informāciju 
par klātienes konsultāciju laikiem un norises 
vietām var lasīt LAD mājaslapā.

Iepriekšējie divi gadi ir pierādījuši, 
ka pieteikšanās platību maksājumiem 
elektroniski ļauj krietni ātrāk izmaksāt 
atbalsta maksājumus. Rekordliels skaits 
- 95% lauksaimnieku 2017.gadā saņēma 
Vienotā Platību maksājuma un Mazā 
lauksaimnieka shēmas gala maksājumus 
līdz gada beigām. Būtiski samazinās 
arī lauksaimnieku pieļauto kļūdu skaits 
iesniegumos. Pēdējo divu gadu laikā, kopš 
pieteikšanās notiek elektroniski, kļūdu 
skaits samazinājies vairāk nekā septiņas 
reizes. “Brīdinām, lai neaizmirstu” – sistēmā 
iestrādātais algoritms, kas lauksaimniekiem 
pasaka priekšā atbalsta veidus, kuriem 
lauksaimnieks var pieteikties, darbosies arī 
šogad. 

Nosacījumus katra konkrētā atbalsta 
veida saņemšanai 2018.gadā var lasīt LAD 
mājaslapā izvēlnē “Rokasgrāmatas un 
veidlapas”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos 
lauksaimnieki var saņemt konsultācijas 
jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā 
klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.
gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000.

Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs. 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

No 11. aprīļa 
var pieteikties 

platību 
maksājumu 
saņemšanai

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 22. marta sēdē
(protokols  Nr. 6, 12.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/5
“Grozījumi Līgatnes novada domes 2016. gada 30. 

jūnija saistošajos noteikumos  Nr. 16/ 9 “Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 

centrs” maksas pakalpojumi”””

Izdoti saskaņā ar 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

 Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada domes 2016. gada 30. 
jūnija saistošo noteikumu Nr. 16/9 “Līgatnes novada pašvaldības 
aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi” pielikumā, papildinot noteikumu pielikumu 1. punktu 
“Telpu noma” ar 1.18; 1.19; 1.20; 1.21; 1.22, apakšpunktiem šādā 
redakcijā:

Nr.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

Maksas pakalpojuma nosaukums
Augšlīgatnes kultūras nama zāles noma vienai stundai
Augšlīgatnes kultūras nama zāles noma vienai stundai, sākot ar nomas trešo stundu
Augšlīgatnes kultūras zāles noma divpadsmit stundām
Augšlīgatnes kultūras nama zāles noma divdesmit četrām stundām
Augšlīgatnes kultūras nama kamerzāles noma vienai stundai

Cena, EUR
16.53
12.40
148,76
260,33
12,40

PVN 21%
3.47
2.60
31,24
54,67
2,60

Cena ar PVN
20.00
15.00
180,00
315,00
15,00

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs     A.Šteins 

Paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 18/5

„Pašvaldības aģentūras „Līgatnes kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi 
sagatavoti
 
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Cita informācija

Saistošo noteikumu regulējums sakārtos jautājumus, kas saistīti ar 
tūrisma un kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumu attīstīšanu 
Līgatnes novadā.

Saistošie noteikumi nosaka vienotu samaksas un 
atvieglojumu kārtību fiziskajām un juridiskajām personām par tūrisma  
un kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumiem, ko pašvaldības 
aģentūra „Līgatnes kultūras un tūrisma centrs” veic kultūras un 
tūrisma nozaru attīstībā un koordinācijā Līgatnes novadā.

Ieņēmumu palielināšanās

Nav

Saistošajos noteikumos ietvertos maksas pakalpojumus par kultūras 
un tūrisma pakalpojumu attīstību administrē Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūra „Līgatnes kultūras un tūrisma centrs”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
13. punktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta 2. un 4.daļu.

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā veiktas konsultācijas ar 
uzņēmējiem.

Nav

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs     A.Šteins 

Saistošo noteikumu Nr. 18/4 paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes

2018. gada 22. martā sēdē
(protokols Nr. 6, 11.§)

Līgatnes novada domes 2018. gada 22. marta  saistošie 
noteikumi Nr. 18/4

“Grozījumi Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 15/4

„Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 25.² panta pirmo un otro daļu; 

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi 

par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,  kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1punktu;

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 
“Audžuģimenes noteikumi”43. punktu

Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada domes novada 2015. 
gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 15/4 “Par pašvaldības 
palīdzību bāreņiem un bez vecāku palikušajiem bērniem” 6.1. 
punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“6.1. Pabalsts bērna uzturam tiek piešķirts Ministru kabineta 
normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.”

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs     A.Šteins

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

2.Īss projekta raksturojums

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Ministru kabinets 2018. gada 16. janvārī ir pieņēmis grozījumus Ministru 
kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1036 “Audžuģimenes 
noteikumi”, kas paredz, ka pabalsta apmērs audžuģimenē ievietotam bērnam 
par uzturu mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu Ministru kabineta noteikto 
minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Grozījumi stājušies spēkā no 2018. gada 1. 
janvāra. Līgatnes novada saistošajos noteikumos noteikta mazāka uzturnauda 
(128,06 EUR), tādēļ nepieciešams veikt izmaiņas.
 Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr.1036 
“Audžuģimenes noteikumi” paredz, ka audžuģimenē  ievietotam bērnam līdz 7 
gadu vecumam  izmaksājamais pabalsts uzturam ir 215,00 EUR mēnesī, no 7 – 
18 gadu vecumam – 258,00 EUR mēnesī. Turpmāk audžuģimenē bērna uzturam 
tiks izmaksāta Ministru kabineta normatīvajos aktos noteiktā summa.
 Paredzams, ka pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies par        4800,00 EUR 
gadā.
Nav attiecināms.

Konsultācijas nav notikušas.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs     A.Šteins 

20. un 27. aprīlī no plkst. 10.00 
līdz plkst. 17.00 Cēsīs, Vienības 

laukumā 2a darbosies 

MOBILAIS 
MAMOGRĀFS

• ar Nacionālā veselības dienesta 
uzaicinājuma vēstuli - BEZ 
MAKSAS;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu 
- 2.85 EU;
• bez nosūtījuma - 20.00 EUR

Būs iespējams noteikt D vitamīna 
daudzumu organismā - 4.50 EUR

Pacientu pieņemšana pēc 
iepriekšēja pieraksta. Tālrunis: 

25431313
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Andrejs Cīrulis

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

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

1 Zibenim

2 „R. W.” – autora pseidonīms. Tajā laikā reti 
kurš žurnālists publikāciju parakstīja ar īsto vārdu 
un uzvārdu. Tolaik viņi darīja tāpat kā tagad Delfu 
un citu interneta portālu anonīmie komentētāji - 
lietoja izdomātus vārdus. Tāpēc jau mums uzradās, 
piemēram, Rainis un Aspazija, un nevis Jānis 
Pliekšāns un Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, 
vēlāk -  Elza Pliekšāne...

9 Tekstā gan tiek rakstīts “trūbu”
10 Vārsts

3 Desmitnieks – kāda desmita (piemēram, 10 māju, 
10 cilvēku u. tml.) pārzinis

4 Rekrūtis - jauniesaucamais

5  Bānūzis – stacija
6 Laikraksts ”Dienas Lapa”
7 Ass – garuma mērvienība — 2,13357 metri 

(vecajā krievu mērvienību sistēmā)
 8 Pasūtījumus

Balss, Nr.23 (03.06.1892)

Balss, Nr.10 (09.03.1894)

Baltijas Vēstnesis, Nr.143 (28.06.1895)

Baltijas Vēstnesis, Nr.242 (26.10.1898)

LTV1 raidījums par ekspozīciju “Līgatnes 
strādnieka dzīvoklis”. No vietnes www.lsm.lv. 

Ekrānšāviņš

Līgatnes ainava 1920. gadā pie augšējām slūžām Ķempju gravā, kur 
no Līgatnes upes atdalījās kanāls uz Anfabriku. (Tas ir vairāk kā 1 km uz 

augšu no Anfabrikas, gandrīz pretīm Zanderu kapiem). 
Foto no LNB kolekcijas Zudusī Latvija

Nurmižu atrašanās vieta. No Google kartes 

11 “Ar runā esošo katlu” – tas nozīmē: “Ar 
iepriekšējā tekstā jau pieminēto katlu”. Vai arī: tas 
katls iepriekšējā runā jau bija ietverts.

Lieldienu laikā LTV1 Dienas ziņās divas 
reizes stāstīja par Līgatni. Pirmo reizi - par 
ekspozīciju Brīvības ielā “Līgatnes strādnieku 
dzīvoklis” un otrreiz - par vitrāžu atjaunošanu 
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kas 
tika izdarīts, pateicoties projekta vadītājas 
Ilzes Kūles un restauratora Aigara Roziņa 
pūlēm un neatlaidībai. Arī man bija tas 
prieks un gods būt klāt vitrāžu iesvētīšanas 
svētbrīdī. Televīzijas raidījumos īpaši priecēja 
gaišais un optimistiskais skats, kas, kā esmu 
novērojis, allaž pārņem ikvienu žurnālistu, 
kad viņš raksta vai stāsta par Līgatni. Varbūt, 
ka kļūdos, bet man tā izskatās gan. 

Šoreiz šīs abas tēmas gribēju pieminēt tāpēc, 
ka gan par Ķempju evaņģēliski luteriskās 
baznīcas, gan strādnieku dzīvokļu vēsturi man 
samērā daudz sanācis rakstīt “Manā mīļajā 
Līgatnē”. No gotiskā stilā iespiestajām avīzēm 
mūsdienu lasītājam saprotamā rakstībā esmu 
pārcēlis ainas no baznīcas atjaunošanas un 
strādnieku dzīvokļu celšanas laikiem pirms 
gandrīz pusotra gadsimta. 

Arī tagad esmu rakājies vecajās avīzēs un 
atradis šo to interesantu XIX gadsimta pēdējos 
piecpadsmit gados. Šoreiz runāsim par dabas 
parādībām, dzelzceļa celtniecību, strādnieku 
dzīvojamo māju būvniecību, pārtikas biedrību 
veidošanos, Paltmales un Jaun-Ķempu pagastu 
pakļaušanu Nurmižu pagastam un divu avīžu 
atšķirīgajiem traktējumiem par traģisku 
nelaimes gadījumu Līgatnes papīrfabrikā. 

Es ļoti daudz citēšu, jo no lasītājiem esmu 
dzirdējis, ka pat parasta informācija par 
pavisam ikdienišķiem notikumiem seno 
avīžu valodas izteiksmē iegūst romantisku 
pieskaņu. 

Iesāksim ar pašu vispopulārāko tematu - 
laika apstākļiem.

Latviešu Avīzes 1887. gada 5. augustā ar 
lielu prieku un labpatikšanu rakstīja:

No Paltmales, Siguldas draudzē. Lauku 
stāvoklis šogad labs; jo, izņemot tikai gluži 
neauglīgus gabalus, vispār var būt ar mieru. 
Lai gan siena šogad ir mazāk nekā pagājušā 
gadā, tomēr cauri tiks, jo āboliņš totiesu bija 
īsti krietni noaudzis, un tiklab āboliņu totiesu 
dabūja ievākt pie izdevīgā laikā itin labu. 
Salmu arī būs vairāk nekā pērn.

Tajā pašā numurā arī viena nepatīkama 
ziņa:

20. jūlijā, kā jādomā, no ogotājiem, bija 
Paltmales mežā uguns pasprukusi. Uguni 
aprobežoja, tā ka lielāka skāde nenotika. 

S. 
Un arī kāds novērojums, kas spēj ielīksmot 

ikvienu meteoroloģijas mīļotāju: 
No Ligates. Ligates gravas, pretī Paltmales 

muižai, bija 20. jūlijā, pulksten 11os vakarā, 
rets dabas skats redzams. Zibinam1 ļoti 
gaiši atspīdot un padebešiem vispusīgi 
kopā graujoties, tēlojās pār koku galotnēm 
apbrīnojami jaukas bildes. Piepeši šīs 
lieliskās dabas bildes tapa ieslēgtas no divām 
varavīksnēm uz ziemeļvakariem un vakariem, 
kas pastāvēja kādas minūtes. Mēness, caur 
ko šīs varavīksnes cēlās, pats tai brīdī no tās 

vietas nebija redzams. Pērkona rūcieni tikai 
tālumā bija dzirdami, bet zibina atspīdums 
bija apstulboši spošs. 

S. 
Toties aiz vecuma pavisam nobrūnējies 

laikraksta (Biezuma ziņā atgādina žurnālu) 
Zemkopis 1896. gada 24. jūlija laidienā 
konstatēja: 

No Paltemales „R. W.” 2 ziņo, ka tur nesen 
bijuse tik stipra krusa, ka 10 zemnieku māju 
īpašnieki šogad no savām druvām vairs 
nevarot cerēt nekādas ražas, un daudziem 
muižu īpašniekiem lauki apskādēti tādā mērā, 
ka raža būšot pusi mazāka nekā parasta.

Bet tagad pieskarsimies teritoriālajām 
reformām, kas Latviju mocījušas nemitīgi gan 
ar varas maiņām, gan spožu ideju, gan kārtējo 
uzlabojumu dēļ. Ja kādam būtu pacietība 
izpētīt un sarakstīt, kādos tik administratīvajos 
veidojumos Līgatne vien nav ietilpusi, tas 
saraksts būtu ārkārtīgi garš un neprecizitāšu 
dēļ mūžīgi papildināms. Piemēram, par karu 
laikiem būtu parādījies viens nenoskaidrojams 
un neizdibināms juceklis. Man pašam prātā 
palikusi smagā aiziešana no gaišā Siguldas 
rajona uz lepnīgo Cēsu rajonu, tad vēl klāt 
nāca tā nesaprotamā daļējā pakļaušanās 
Valmierai. 1962. gadā Kompartijas Valmieras 
komitejai ar dīvainiem argumentiem pakļāva 
visus rūpniecības uzņēmumus, kas atradās 
Valmieras, Valkas un Cēsu pārvalžu teritorijās, 
bet tajā pašā laikā Līgatnes slimnīca un 
vidusskola bija zem Kompartijas Cēsu rajona 
komitejas varas. Tolaik jau Kompartija bija 
pati vissvarīgākā un galvenākā. Kad Hruščovu 
padzina un visas tās daudzās komitejas 
nolikvidēja, uz mazu brītiņu valdīja pilnīga 
un vispārēja laime un līksmība. Tagadējos 
laikos jau atkal teritoriālie reformētāji ņemas 
kā blusu pārpildīti, un tā vien gribas viņiem 
uzsaukt: – Nekasies, ja neniez!

Pēc laikraksta Balss sludinājumu lapām, kā 
arī Mājas Viesī ievietotās informācijas mēs 
varam izsekot, kā 1893. gadā Līgatnē notika 
teritoriālā reforma. Atgādināsim, ka Līgatnes 
pagastu tolaik sauca par Paltmales pagastu.

Tagad mēs tam procesam iziesim cauri, 
vadoties no publikācijām.

Lūk, avīze Balss 1892. gada 3. septembrī 
ievietoja sludinājumu:

Paltmales un Kempu pagastu valdes caur 
šo visām iestādēm zināmu dara, ka prasta 
korespondencija priekš Paltmales un Kempu 
pagastiem no 1. jūnija š. g. sūtāma caur 
Līgates staciju. 

Paltmales pag. vecākais: J. Zvaigzne.
Kempu pagasta vecākais: J. Kalniņ.
Pag. sekr.: J. Vītol.
Redziet, cik smuki izskatās. Divu pagastu 

priekšnieki brālīgi apvienojušies un sniedz 
sirsnīgi izjustu vēstījumu par prastās 
korespondencijas piegādes iespējām. Parādās 
jauns jēdziens Līgates stacija, bet mēs ar 
gudru ziņu kādu brīsniņu šo detaļu atstāsim 
bez ievērības.

Toties saspringsim sekojošajai ziņai par 
teritoriālo reformu. Tā publicēta laikraksta 
Mājas Viesis 1893. gada 7. augustā:

Vidzemē savienojušies šādi pagasti: 
Siguldas un Jūdašu par Siguldas; Lubu muižas, 
Dutkas muižas un Trikates mācītāja muižas 
- par Lubu; Nurmišu, Paltmales un Kempu 
par Nurmišu; Krimuldas un Enģelartes par 
Krimuldas un Sējas un Inčukalna par Sējas 
pagastu. 

Var tikai minēt, kādi bija tie iemesli tik 
neparastai apvienošanai, jo Nurmiži no Lejas 
Līgatnes nav diez cik tālu, ja sēdi pie vieglās 
mašīnas stūres un braucamais labi ripo, bet ir 
pavisam cita lieta, ja jāiet kājām vai jābrauc 
zirga pajūgā pa dubļiem pāri Rīgaskalnam. 
Nekādu citu patlaban pierasto ceļu vispār 
nebija, un tāda greznība kā asfalts nevienam 
ne sapņos nerādījās. Nebija ne autobusu, ne 
telefonu, pat ne velosipēdu.

Pēc izrunāšanās ar Rasmu Vanagu man 
tie brīnumi tapa aizvien lielāki un lielāki. 
Izrādījās, ka Jaun-Ķempju pagasta valde pēc 
netiešām ziņām bijusi kopā ar Jaun-Ķempju 
pagasta skolu pie robežas ar Ramockas (Ieriķu) 
pagastu blakus Kumadas upītei. Tagad to māju 
sauc Kraujēni. Tas ir blakus Vidzemes šosejai. 
No turienes līdz Nurmižiem ir 15 km. 

Paltmales pagasta valde bijusi tajā vietā 
pie šosejas, kur tagad autoplacis. Blakus ir 
pagrieziens uz Lejas Līgatni, kā arī Paltmales 
kapi. No šejienes līdz Nurmižiem ir 8,5 
kilometri. Tikpat liels attālums arī no Lejas 
Līgatnes.

Un visa šī milzīgā teritorija ar galvu 
reibinošajiem attālumiem tad nu ietilpa 
Nurmižu pagastā, kas rosīgi sāka darbību 
sludināšanas jomā, jo citādi ziņas izplatīt bija 
ārkārtīgi grūti. 

Laikrakstā Balss 1893. gada 15. septembrī 
tika izsludināts: 

Nurmišu pagasta valde uzaicina visus 
balsstiesīgus ārpagastos dzīvodamus šā 
pagasta (bij. Paltmales un Kempu pag.) 
locekļus ierasties 30. septembrī š. g. pulkst. 10 
no rīta Nurmišu pagasta namā uz desmitnieku3   

izvēlēšanu priekš nākamiem trim gadiem.
Nurmišu pag. vec: J. Zvaigzne
Nr. 1049.
Nurmišu pagasta valde dara zināmu, ka 

pagasta nodokļu aprēķināšana par 1893/94. 
no vietnieku pulka taps izdarīta 28. septembrī 

š. g. pulkst. 10 no rīta sākot Nurmišu pagasta 
namā, kādēļ šā pagasta (bij. Paltmales un 
Kempu pag.) locekļi, kuri vēlētos kādu 
atvieglinājumu jeb palīdzībn, top uzaicināti 
minētā dienā ierasties pie vietnieku pulka. 
Palīdzības prasījums vēlākā laikā taps atstāts 
bez ievērošanas.

Nurmišu pag. vecākais J. Zvaigzne.
Nr. 1048.
Pagasta valdei bija pienākums rūpēties par 

puišu iesaukšanu obligātajā karadienestā. To 
apliecina sludinājums laikraksta Balss 1894. 
gada 9. marta numurā.

Nurmišu pagasta Valde caur šo uzaicina 
visus šā bij. Paltmales un Kempu pagasta 
jaunekļus, dzimušus no 1. oktobra 1872. g 
līdz 1. oktobrim 1873. g. ierasties 16. martā 
š. g. pulkst. 10 no rīta Nurmišu pag. valdē 
ar vajadzīgām famīlijas vecuma zīmēm un 
apliecībām par atvieglināšanu kara dienestā 
dēļ ievešanas rekrūšu4  listēs par 1884. g.

Pagasta vecākais: J. Zvaigzne.
Nr. 544. Skrīveris: J. Vītols.
Te jāņem vērā, ka ar iesaukšanu armijā 

pagasta vīriem vajadzēja būt stipri 
uzmanīgiem, jo tajā pašā laikā gaismā nāca, kā 
Skroderdienu Ābrams teiktu, viena šmucīga 
lieta, kas tika nodrukāta Latviešu Avīzēs 1885. 
gada 30. janvārī.

No Paltmales. Šejienes agrākais pagasta 
vecākais L. un skrīveris S. priekš kādiem 
gadiem pie rekrūšu listu sastādīšanas 
izdarījuši blēdību kādam rekrūtim par labu. 
Gan tūlīt kāda cita rekrūša piederīgie bija 
pienācīgā vietā sūdzējuši, bet lieta palika 
publikai nezināma un klusa 5-6 gadus, un 
mūsu gudrenieki jau domāja savu zivtiņu 
esam sausumā. Te pagājušajā gadā lieta sāka 
kustēties no jauna, un tagad jau abi goda vīri 
sēž Rīgas citadelē. 

D.
Kā redzams, Paltmales pagasta vecākais J. 

Zvaigzne bija taisījis spožu karjeru un kļuvis 
par jaunā apvienotā milzu Nurmižu pagasta 
vecāko. Kas tur tālāk notika, pagaidām ir 
noslēpums, jo vairāk par to vecajās avīzes 
atrast nevarēju. Bet samērā drīz likvidētie 
Paltmales un Jaun-Kempu pagasti atjaunojās, 
un izlikās, it kā vispār nekas nebūtu bijis un 
nekas nebūtu noticis. 

Tagad pievērsīsimies vienai citai tēmai, kas 
tolaik bija ļoti aktuāla, proti, jaunbūvējamam 
dzelzceļam, kas bija pilnīgi pārņēmis 
ļaužu prātus. Viss nezināms, neredzēts, 
nesaprotams. 

1886. gada 10. decembrī laikraksts Balss 
rakstīja: 

Pie Amatas un Ligatas jaunbūvējamā 
dzelzceļa zirgu spēka vietā ievesti nelieli 
vagoni, ar kuriem pa dzels sliedēm dzen 
zemes. No kalna lejup dzen lielu svaru tīri 
viegli. Tukšos vagonus uzdzīt pret kalnu nav 
arī visai grūti. Darbs ejot sekmīgāki, nekā 
ar zirgu spēku. Šāda kārtība laikam ievesta 
daudz citās vietās, jo beidzamajā laikā redzēju 
stipri vien izvedam tādus vagonus un dzelzs 
sliedes. 

р— Г — 8.
Savukārt Latviešu Avīzes 1887. gada 5. 

augustā uz visu šo būvniecību raudzījās no 
krietni vien plašāka redzesleņķa: 

Dzelzceļa būve šejeniešiem ne vien 
nākamībā būs no liela svara, bet jau arī tagad 
pa būves laiku dod daudz labuma. Paltmaliešu 
saimnieki visi ir gruntnieki, kas jau priekš 
pāri desmit gadiem mājas iepirkuši par 
mērenām cenām. Daži gruntnieki nu pārvērš 
savus neauglīgos grants-kalnus naudā, tos 
pārdodami priekš dzelzceļa būves, un citi 
atkal pārdod akmeņus un kokus, kam tik 
tādi ir. Bet vispārīgi ir no liela svara tas, ka 
visādus zemkopības ražojumus, kā sienu, 
labību un miltus, tā arī lopu ražojumus var ātri 
un labi pārvērst naudā, pārdodot (..) dzelzceļa 
strādniekiem. 

Tāpat arī, ja vien laiks atliek, var dabūt 
labu peļņu. Dzelzceļa darbi arvienu cītīgi top 
turpināti, - bet pa šejienes kalnaino apgabalu 
darbi iet lēnām uz priekšu, jo jānorok stāvas 
pakalnes, jāpilda gravas un jābūvē tilti. Pār 
Ligates upi būvē divus tiltus, kurus vēl šoruden 
cerē dabūt gatavus. Tik tas ir nožēlojami, ka 
starp strādniekiem daudzreiz izceļās ķildas un 
kaušanās, kas dažu reiz beidzās ar slepkavību. 
Tā pagājušos Vasaras svētkos strādnieki sāka 
kauties, pie kam vienu cilvēku nosita un otru 
nāvīgi ievainoja. Priekš kādām nedēļām B. 
māju siena pļāvēji atrada cilvēka līķi linu 
mārkā, kurš jau ilgāku laiku tur bija gulējis. 
Pēc drēbēm spriežot, tas bija dzelzceļa 
strādnieks, - bet nebija dzirdējis, ka kāds būtu 
zudis. Jauna dzelzceļa stancija taps būvēta 
ne tāļ’ no Paltmales muižas, šosejas malā. Šo 
ievērojot, jau Ligates papīru fabrika nopirkusi 
no T. gruntnieka 10 pūra-vietas zemes, uz kā 
taisīs spīķerus. un vēl blakus būvēs no fabrikas 
līdz stanzijai zirgu dzelsceļu. Lai gan līdz 
šim jau fabrika daudz upurējusi priekš ceļu 

labošanas, tad tak stāvajās gravās ar zirgiem 
grūta vezumu uzvešana.  

Un te – informācija Mājas Viesa 1887. gada 
12. septembra numura. 

Darbi pie Rīgas-Pleskavas dzelzceļa zara 
līnijas starp Valku un Tērbatu, ejot cītīgi uz 
priekšu, kā „Rigashe Zeitung. Ztg.” ziņo: Līdz 
1. oktobrim būšot sliedes jau liktas no Tērbatas 
līdz Valkai un minētā mēneša pirmajās dienās 
varēšot par šo ceļa gabalu jau materiālu vest. 
Valkas5 bānūža vietas tuvumā tiekot cītīgi 
strādāts pie dzelzceļa vaktnieku jeb sargu 
mājiņām un dažas pataisītas, jau stāvot savā 
zināmā vietā. Raunas tilts, pats lielākais uz 
jaunā Vidzemes dzelzceļa, kā „D. L.”6 raksta, 
[pēc dažām] dienām tapšot gatavs, un sava 
milzīgā lieluma dēļ tiešām pelna ievērošanu. 
14 asu7  augstie abi pīlāri katrā pusē straumei 
līdzinājoties drīzāk divām milzu pilīm nekā 
tilta pīlariem. Arī zemes dambis līdz tilta 
pīlariem tāpat milzum liels un augsts. Rakšana 
darbus te šoruden nobeigšot, kamēr Ligates 
un Amatas gravās ar to, kā liekoties, šoruden 
netikšot gatavi.

Tikmēr Līgatnes papīrfabrikā – jauna 
papīrmašīnas, ziņo Mājas Viesis 1891. gada 
9. februārī: 

Rīgas papīra fabrikas akciju biedrība savā 
Ligates fabrikāa apgādājuse jaunu papīra 
pagatavošanas mašīnu, caur ko šī fabrika savu 
darbu varēs ievērojami paplašināt.

Tagad atkāpsimies vēstures ritējumā mazliet 
atpakaļ, un ieskatīsimies Baltijas Vēstnesī, 
kur 1895. gada 28. jūnijā tika rakstīts: 

No Līgates. Līgatē, kā zināms, atrodas 
viena no visu lielākām papīra fabrikām, 
kura nodarbina daudz, var teikt ļoti daudz 
strādniekus, kuri dabon diezgan labu algu. 
Tomēr fabrika nava spējusi izpildīt visus 
apstellējumus8, par ko liecina tas apstāklis, ka 
viņa, kā to jau ziņojām, tiek stipri paplašināta, 
var teikt uz tik daudz, lai varētu ražot divi 
reizes tik daudz, kā līdz šim. Neilgi atpakaļ uz 
Ligati bija izbraukuši Vidzemes gubernators 
Viņa Ekselence ģenerālleitnants Zinovjeva 
kungs un Rīgas policejmeistars apakšvirsnieks 
Reicharta kungs, kuri apskatīja fabriku un 
strādnieku dzīvokļus, pie tam par visu ar 
atzinību atsaukdamies. Un patiesi, nav arī 
it nekā, par ko varētu sūdzēties. Strādnieku 
dzīvokļi, kā jau ziņojām, ierīkoti pēc 
jaunākiem higiēnas resp. veselības kopšanas 
prasījumiem, un strādnieki ar viņiem ļoti 
mierā. Arī tagad jaunceltie dzīvokļi tapšot 
celti un iekārtoti pēc jau esošiem paraugiem. 
Galvenais labums ir tas, ka katrai strādnieku 
ģimenei savs sevišķs dzīvoklis. To ievēro 
arī pie tagad ceļamām ēkām, kuras nolemtas 
priekš dzīvokļiem. Paši darbi jau sen kamēr 
iesākušies un tagad iet nadzīgi vien uz priekšu, 
jo viss vajadzīgais materiāls ir savests, kas 
notika pagājušā ziemā un pavasarī.

Līgates-Kempu pārtikas biedrība atkal 
rosīgi turpina savu darbību, par spīti visiem 
nelabvēļiem un skauģiem, kuri pravietoja 
viņai drīzu jo drīzu pilnīgu iziršanu, pēc 
tam kad šāgada sākumā bija izcēlusies dažu 
iemeslu dēļ šķelšanās, kas sadalīja biedrus 
divās naidīgās partijās. Tas tagad pārvarēts, 
un biedrība labām cerībām var raudzīties 
nākotnē. Kad visi cieši kopā turas, tad 
biedrībai nekas nevarēs kaitēt, tikai pašu 
biedru nevienprātība viņu var gāzt. Biedrībā 
šim brīžam ir dižs skaits biedru, tas sniedzas 
pāri par simtu. Konkurences saprotams tai 
arī netrūkst, jo pārējās pārdotavas visādi zin 
pielabināt pircējus. 

—ks—. 
Un noslēgumā – divi raksti par vienu un to 

pašu notikumu. Protams, mēs jau nevaram 
izšķirt, kurā no tiem rakstiem ir lielāka 
patiesība, un kurā – mazāka, bet mēs tos varam 
uzlūkot kā tā laika dokumentus, kas pilnīgo 
izpratni un zināšanas par Līgatnes vēsturi.

Pirmais citētais raksts iespiests laikraksta 
Balss 1898. gada 21. oktobrī.

Tiesas kronika.
Nelaimes atgadījums fabrikā. Pagājuša 

gada 26. jūnijā Līgates papīra fabrikā. Rīgas 
apriņķī, divi strādnieki. Jānis un Pēteris 
Mūrnieki tīrīja kādu tvaika katlu un iekāpa 
tukšajā un nekurinātā katlā iekšā. Tīrīšana gāja 
uz beigām, te pa trubu9, pa kuru katls allaž tapa 
pildīts ar ūdeni, nejauši sāka gāzties no blakus 
katla, kuru tobrīd kurināja, verdošs ūdens ar 
tvaiku iekšā. Abi strādnieki devās reizē uz 
izejas caurumu, bet, tā kā caurumiņš bija mazs 
un pa viņu tikai viens cilvēks varēja iziet, tad 
viņi abi saspiedās caurumā un nekurp netika. 
Uz Mūrnieku kliedzieniem pieskrēja ļaudis un 
trubu aiztaisīja, pēc kam abi Mūrnieki viens 
pēc otra izrāpās no katla un tapa nogādāti pie 
ārsta. Abi Mūrnieki bija briesmīgi noplaucēti 
ar verdošu ūdeni un dienu pēc tam viņi abi 
nomira. 

Nelaimes vietu tuvāki apskatot, izrādījās 
šāda aina: fabrikā bija pavisam seši tvaiku 
katli, kuri bij ar sevišķām trubām savienoti 
ar vienu vispārīgu trubu, pa kuru viņi tapa 
pildīti ar ūdeni. Trubas, kuras savienoja katlus 
ar ūdens trubu, bija noslēdzamas ar krāniem, 
bez tam katrā trubā bija ietaisīta drošības 
klape10, kura neļāva tvaikiem no katla ārā iet. 
Kā izrādījās, tad viens no kurinātajiem Jānis 
Melgailis, kura pārziņā bija nodoti trīs katli, 
bija aizmirsis viena katla krānu aizgriezt 
ciet, un tā kā arī drošības klape aiz nezināma 
iemesla nebija trubu cieti noslēgusi, tad tvaiks 
bija sprucis pa ūdens trubu tanī katlā, kurš 
tobrīd tapa tīrīts.

Augšminētais Jānis Melgailis tapa nodots 
tiesai uz s. 1. gr. 1468. p. pamata. un lieta 
nāca iztiesāšanā šā gada 9. oktobrī Rīgas 
apgabaltiesas 1. kriminālnodaļā. Tiesas priekšā 
apsūdzētais Melgailis par vainīgu neatzinās 
un izskaidroja, ka trubu krāni vienmēr esot  

tapuši vaļā turēti un viņš nemaz neesot zinājis, 
ka caur to varētu kāda nelaime celties.

Lietpratējs eksperts izteica, ka uz drošības 
klapēm nekad nevarot palaisties, jo viņas 
daudzreiz aizķeroties ar netīrumiem. tādēļ 
vienmēr esot nepieciešami vajadzīgs krānu 
aizgriezt, kad blakus katli topot tīrīti. 
Prokurora biedrs S. J. Črunkijs pastāvēja pie 
apsūdzības. Apsūdzēto Melgaili aizstāvēja uz 
tiesas nolēmumu zvērināts advokāts Kalniņš, 
kurš aizrādīja uz to, ka augšminētā atgadījumā 
vainīga esot bijusi drošības klape jeb pareizāki 
sakot klapes ierīkotājs, jo, ja klape būtu 
kārtībā bijusi, tad nelaimes atgadījums nebūtu 
noticis.

Tiesa nosprieda apsūdzētam Melgailim 
stingru rājienu un bez tam vēl baznīcas sodu.

D.
Toties Baltijas Vēstnesis par šo pašu 

gadījumu 1898. gada 26. oktobrī stāstīja 
krietni vien atšķirīgāk. 

Par neuzmanīgu rīkošanos pie suta katliem, 
pie kam divu cilvēku dzīvība gājusi bojā, 9. 
oktobrī Rīgas Apgabaltiesas 1. kriminālnodaļā 
sauca pie atbildības kādu Līgates papīru 
fabrikas strādnieku. Jāni Melgaili. Pēdējā 
apsūdzībai par pamatu bij sekojoši, daža laba 
strādnieka, sevišķi arī fabriku īpašnieku resp. 
pārvaldnieku ievērošanas cienīgi notikumi: 26. 
jūnijā, pag. gadā, minētās fabrikas strādnieki 
- kurinātāji - Jānis un Pēteris Mūrnieki un 
Fridriķis Nazars tīrīja kāda suta katla iekšpusi, 
kamēr piecos blakus atrodošos, tādos pat 
katlos vārījās pilnā spēkā ūdens. Darbu beidzot 
Nazars izlīda pirmais iz katla un „komandēja” 
Jāni Melgaili, lai laižot tanī ūdeni. Tajā brīdi 
Melgails pagrieza krānu, un tīrītais katls, iz 
kura vēl nebij izlīduši divi brāļi Mūrnieki. 
acumirklī piepildījās ar karsto sutu un vārošais 
ūdens tanī plūda ar varenu sparu, tā ka minētie 
strādnieki. izbaiļu pārņemti, abi reizē galvas 
iebāzuši izejas caurumā, aizspraucās un tika 
nāvīgi applaucēti. Jānis Mūrnieks nomira 
nākošā naktī, Pēters - dienu vēlāk. Lietu 
iepriekšēji izmeklējot izrādījās, ka nelaime 
notikusi vienīgi Melgaiļa neuzmanības dēļ, 
kurš, atgriežot skalošanai lietojamā auksta 
ūdeņa krānu, bij piemirsis aizgriezt krānu 
vārošā katla trubai, kura savieno pēdējo, tas 
ir vārošo katlu, ar runā esošo11 iztīrīto katlu 
Tādas neuzmanīgas rīcības dēļ Melgaili 
nodeva tiesai. Apsūdzību iztiesājot, Melgails 
par vainīgu neatzinās, bet tiesai paskaidroja, 
ka visu darījis ar labāko sirdsapziņu un gluži 
tā, kā to pratis un kā arvienu līdz šim rīkojies. 
Bez tam apsūdzētā aizstāvs, zvērināts advokāts 
I. Kalniņa kungs, lieciniekus un ekspertus 
nopratinot panāca, ka katlus savienojošās 
trubās ietaisītie, tā saucamie „automatiskie 
ventiļi” bijuši nekārtībā un neizpildījuši tās 
svarīgās darbības, kurai tie nolemti; jo ja šie 
ventiļi būtu darbojušies, tad, arī vārošā ūdeņa 
krānu neaizgriežot, nelaime bez šaubām 
būtu novērsta, kā galu galā apgalvoja arī 
eksperts, profesors Vladimirova kgs. Uz šo, 
runā esošā lietā visai svarīgu apstākli, tad 
nu arī aizstāvs starp citu grieza tiesas vērību, 
beigās aizrādīdams, ka strādnieku tikai tad 
ar pilnu tiesību varot saukt pie atbildības. 
kad visa viņa rīcībā nodotā ietaise atrodoties 
vajadzīgā kārtībā. Tiesa, ievērojot tādus 
sodu pamazinošus apstākļus, nosprieda: 31 
gadu vecam Jānim Melgailim izsacīt rājienu 
tiesas priekšā, uzlikt viņam baznīcas sodu pēc 
piederošas garīdzniecības ieskatiem un piedzīt 
no viņa tiesu izdevumus. 

V. v.

Turpinājums sekos
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Andrejs Cīrulis

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

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

1 Zibenim

2 „R. W.” – autora pseidonīms. Tajā laikā reti 
kurš žurnālists publikāciju parakstīja ar īsto vārdu 
un uzvārdu. Tolaik viņi darīja tāpat kā tagad Delfu 
un citu interneta portālu anonīmie komentētāji - 
lietoja izdomātus vārdus. Tāpēc jau mums uzradās, 
piemēram, Rainis un Aspazija, un nevis Jānis 
Pliekšāns un Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, 
vēlāk -  Elza Pliekšāne...

9 Tekstā gan tiek rakstīts “trūbu”
10 Vārsts

3 Desmitnieks – kāda desmita (piemēram, 10 māju, 
10 cilvēku u. tml.) pārzinis

4 Rekrūtis - jauniesaucamais

5  Bānūzis – stacija
6 Laikraksts ”Dienas Lapa”
7 Ass – garuma mērvienība — 2,13357 metri 

(vecajā krievu mērvienību sistēmā)
 8 Pasūtījumus

Balss, Nr.23 (03.06.1892)

Balss, Nr.10 (09.03.1894)

Baltijas Vēstnesis, Nr.143 (28.06.1895)

Baltijas Vēstnesis, Nr.242 (26.10.1898)

LTV1 raidījums par ekspozīciju “Līgatnes 
strādnieka dzīvoklis”. No vietnes www.lsm.lv. 

Ekrānšāviņš

Līgatnes ainava 1920. gadā pie augšējām slūžām Ķempju gravā, kur 
no Līgatnes upes atdalījās kanāls uz Anfabriku. (Tas ir vairāk kā 1 km uz 

augšu no Anfabrikas, gandrīz pretīm Zanderu kapiem). 
Foto no LNB kolekcijas Zudusī Latvija

Nurmižu atrašanās vieta. No Google kartes 

11 “Ar runā esošo katlu” – tas nozīmē: “Ar 
iepriekšējā tekstā jau pieminēto katlu”. Vai arī: tas 
katls iepriekšējā runā jau bija ietverts.

Lieldienu laikā LTV1 Dienas ziņās divas 
reizes stāstīja par Līgatni. Pirmo reizi - par 
ekspozīciju Brīvības ielā “Līgatnes strādnieku 
dzīvoklis” un otrreiz - par vitrāžu atjaunošanu 
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kas 
tika izdarīts, pateicoties projekta vadītājas 
Ilzes Kūles un restauratora Aigara Roziņa 
pūlēm un neatlaidībai. Arī man bija tas 
prieks un gods būt klāt vitrāžu iesvētīšanas 
svētbrīdī. Televīzijas raidījumos īpaši priecēja 
gaišais un optimistiskais skats, kas, kā esmu 
novērojis, allaž pārņem ikvienu žurnālistu, 
kad viņš raksta vai stāsta par Līgatni. Varbūt, 
ka kļūdos, bet man tā izskatās gan. 

Šoreiz šīs abas tēmas gribēju pieminēt tāpēc, 
ka gan par Ķempju evaņģēliski luteriskās 
baznīcas, gan strādnieku dzīvokļu vēsturi man 
samērā daudz sanācis rakstīt “Manā mīļajā 
Līgatnē”. No gotiskā stilā iespiestajām avīzēm 
mūsdienu lasītājam saprotamā rakstībā esmu 
pārcēlis ainas no baznīcas atjaunošanas un 
strādnieku dzīvokļu celšanas laikiem pirms 
gandrīz pusotra gadsimta. 

Arī tagad esmu rakājies vecajās avīzēs un 
atradis šo to interesantu XIX gadsimta pēdējos 
piecpadsmit gados. Šoreiz runāsim par dabas 
parādībām, dzelzceļa celtniecību, strādnieku 
dzīvojamo māju būvniecību, pārtikas biedrību 
veidošanos, Paltmales un Jaun-Ķempu pagastu 
pakļaušanu Nurmižu pagastam un divu avīžu 
atšķirīgajiem traktējumiem par traģisku 
nelaimes gadījumu Līgatnes papīrfabrikā. 

Es ļoti daudz citēšu, jo no lasītājiem esmu 
dzirdējis, ka pat parasta informācija par 
pavisam ikdienišķiem notikumiem seno 
avīžu valodas izteiksmē iegūst romantisku 
pieskaņu. 

Iesāksim ar pašu vispopulārāko tematu - 
laika apstākļiem.

Latviešu Avīzes 1887. gada 5. augustā ar 
lielu prieku un labpatikšanu rakstīja:

No Paltmales, Siguldas draudzē. Lauku 
stāvoklis šogad labs; jo, izņemot tikai gluži 
neauglīgus gabalus, vispār var būt ar mieru. 
Lai gan siena šogad ir mazāk nekā pagājušā 
gadā, tomēr cauri tiks, jo āboliņš totiesu bija 
īsti krietni noaudzis, un tiklab āboliņu totiesu 
dabūja ievākt pie izdevīgā laikā itin labu. 
Salmu arī būs vairāk nekā pērn.

Tajā pašā numurā arī viena nepatīkama 
ziņa:

20. jūlijā, kā jādomā, no ogotājiem, bija 
Paltmales mežā uguns pasprukusi. Uguni 
aprobežoja, tā ka lielāka skāde nenotika. 

S. 
Un arī kāds novērojums, kas spēj ielīksmot 

ikvienu meteoroloģijas mīļotāju: 
No Ligates. Ligates gravas, pretī Paltmales 

muižai, bija 20. jūlijā, pulksten 11os vakarā, 
rets dabas skats redzams. Zibinam1 ļoti 
gaiši atspīdot un padebešiem vispusīgi 
kopā graujoties, tēlojās pār koku galotnēm 
apbrīnojami jaukas bildes. Piepeši šīs 
lieliskās dabas bildes tapa ieslēgtas no divām 
varavīksnēm uz ziemeļvakariem un vakariem, 
kas pastāvēja kādas minūtes. Mēness, caur 
ko šīs varavīksnes cēlās, pats tai brīdī no tās 

vietas nebija redzams. Pērkona rūcieni tikai 
tālumā bija dzirdami, bet zibina atspīdums 
bija apstulboši spošs. 

S. 
Toties aiz vecuma pavisam nobrūnējies 

laikraksta (Biezuma ziņā atgādina žurnālu) 
Zemkopis 1896. gada 24. jūlija laidienā 
konstatēja: 

No Paltemales „R. W.” 2 ziņo, ka tur nesen 
bijuse tik stipra krusa, ka 10 zemnieku māju 
īpašnieki šogad no savām druvām vairs 
nevarot cerēt nekādas ražas, un daudziem 
muižu īpašniekiem lauki apskādēti tādā mērā, 
ka raža būšot pusi mazāka nekā parasta.

Bet tagad pieskarsimies teritoriālajām 
reformām, kas Latviju mocījušas nemitīgi gan 
ar varas maiņām, gan spožu ideju, gan kārtējo 
uzlabojumu dēļ. Ja kādam būtu pacietība 
izpētīt un sarakstīt, kādos tik administratīvajos 
veidojumos Līgatne vien nav ietilpusi, tas 
saraksts būtu ārkārtīgi garš un neprecizitāšu 
dēļ mūžīgi papildināms. Piemēram, par karu 
laikiem būtu parādījies viens nenoskaidrojams 
un neizdibināms juceklis. Man pašam prātā 
palikusi smagā aiziešana no gaišā Siguldas 
rajona uz lepnīgo Cēsu rajonu, tad vēl klāt 
nāca tā nesaprotamā daļējā pakļaušanās 
Valmierai. 1962. gadā Kompartijas Valmieras 
komitejai ar dīvainiem argumentiem pakļāva 
visus rūpniecības uzņēmumus, kas atradās 
Valmieras, Valkas un Cēsu pārvalžu teritorijās, 
bet tajā pašā laikā Līgatnes slimnīca un 
vidusskola bija zem Kompartijas Cēsu rajona 
komitejas varas. Tolaik jau Kompartija bija 
pati vissvarīgākā un galvenākā. Kad Hruščovu 
padzina un visas tās daudzās komitejas 
nolikvidēja, uz mazu brītiņu valdīja pilnīga 
un vispārēja laime un līksmība. Tagadējos 
laikos jau atkal teritoriālie reformētāji ņemas 
kā blusu pārpildīti, un tā vien gribas viņiem 
uzsaukt: – Nekasies, ja neniez!

Pēc laikraksta Balss sludinājumu lapām, kā 
arī Mājas Viesī ievietotās informācijas mēs 
varam izsekot, kā 1893. gadā Līgatnē notika 
teritoriālā reforma. Atgādināsim, ka Līgatnes 
pagastu tolaik sauca par Paltmales pagastu.

Tagad mēs tam procesam iziesim cauri, 
vadoties no publikācijām.

Lūk, avīze Balss 1892. gada 3. septembrī 
ievietoja sludinājumu:

Paltmales un Kempu pagastu valdes caur 
šo visām iestādēm zināmu dara, ka prasta 
korespondencija priekš Paltmales un Kempu 
pagastiem no 1. jūnija š. g. sūtāma caur 
Līgates staciju. 

Paltmales pag. vecākais: J. Zvaigzne.
Kempu pagasta vecākais: J. Kalniņ.
Pag. sekr.: J. Vītol.
Redziet, cik smuki izskatās. Divu pagastu 

priekšnieki brālīgi apvienojušies un sniedz 
sirsnīgi izjustu vēstījumu par prastās 
korespondencijas piegādes iespējām. Parādās 
jauns jēdziens Līgates stacija, bet mēs ar 
gudru ziņu kādu brīsniņu šo detaļu atstāsim 
bez ievērības.

Toties saspringsim sekojošajai ziņai par 
teritoriālo reformu. Tā publicēta laikraksta 
Mājas Viesis 1893. gada 7. augustā:

Vidzemē savienojušies šādi pagasti: 
Siguldas un Jūdašu par Siguldas; Lubu muižas, 
Dutkas muižas un Trikates mācītāja muižas 
- par Lubu; Nurmišu, Paltmales un Kempu 
par Nurmišu; Krimuldas un Enģelartes par 
Krimuldas un Sējas un Inčukalna par Sējas 
pagastu. 

Var tikai minēt, kādi bija tie iemesli tik 
neparastai apvienošanai, jo Nurmiži no Lejas 
Līgatnes nav diez cik tālu, ja sēdi pie vieglās 
mašīnas stūres un braucamais labi ripo, bet ir 
pavisam cita lieta, ja jāiet kājām vai jābrauc 
zirga pajūgā pa dubļiem pāri Rīgaskalnam. 
Nekādu citu patlaban pierasto ceļu vispār 
nebija, un tāda greznība kā asfalts nevienam 
ne sapņos nerādījās. Nebija ne autobusu, ne 
telefonu, pat ne velosipēdu.

Pēc izrunāšanās ar Rasmu Vanagu man 
tie brīnumi tapa aizvien lielāki un lielāki. 
Izrādījās, ka Jaun-Ķempju pagasta valde pēc 
netiešām ziņām bijusi kopā ar Jaun-Ķempju 
pagasta skolu pie robežas ar Ramockas (Ieriķu) 
pagastu blakus Kumadas upītei. Tagad to māju 
sauc Kraujēni. Tas ir blakus Vidzemes šosejai. 
No turienes līdz Nurmižiem ir 15 km. 

Paltmales pagasta valde bijusi tajā vietā 
pie šosejas, kur tagad autoplacis. Blakus ir 
pagrieziens uz Lejas Līgatni, kā arī Paltmales 
kapi. No šejienes līdz Nurmižiem ir 8,5 
kilometri. Tikpat liels attālums arī no Lejas 
Līgatnes.

Un visa šī milzīgā teritorija ar galvu 
reibinošajiem attālumiem tad nu ietilpa 
Nurmižu pagastā, kas rosīgi sāka darbību 
sludināšanas jomā, jo citādi ziņas izplatīt bija 
ārkārtīgi grūti. 

Laikrakstā Balss 1893. gada 15. septembrī 
tika izsludināts: 

Nurmišu pagasta valde uzaicina visus 
balsstiesīgus ārpagastos dzīvodamus šā 
pagasta (bij. Paltmales un Kempu pag.) 
locekļus ierasties 30. septembrī š. g. pulkst. 10 
no rīta Nurmišu pagasta namā uz desmitnieku3   

izvēlēšanu priekš nākamiem trim gadiem.
Nurmišu pag. vec: J. Zvaigzne
Nr. 1049.
Nurmišu pagasta valde dara zināmu, ka 

pagasta nodokļu aprēķināšana par 1893/94. 
no vietnieku pulka taps izdarīta 28. septembrī 

š. g. pulkst. 10 no rīta sākot Nurmišu pagasta 
namā, kādēļ šā pagasta (bij. Paltmales un 
Kempu pag.) locekļi, kuri vēlētos kādu 
atvieglinājumu jeb palīdzībn, top uzaicināti 
minētā dienā ierasties pie vietnieku pulka. 
Palīdzības prasījums vēlākā laikā taps atstāts 
bez ievērošanas.

Nurmišu pag. vecākais J. Zvaigzne.
Nr. 1048.
Pagasta valdei bija pienākums rūpēties par 

puišu iesaukšanu obligātajā karadienestā. To 
apliecina sludinājums laikraksta Balss 1894. 
gada 9. marta numurā.

Nurmišu pagasta Valde caur šo uzaicina 
visus šā bij. Paltmales un Kempu pagasta 
jaunekļus, dzimušus no 1. oktobra 1872. g 
līdz 1. oktobrim 1873. g. ierasties 16. martā 
š. g. pulkst. 10 no rīta Nurmišu pag. valdē 
ar vajadzīgām famīlijas vecuma zīmēm un 
apliecībām par atvieglināšanu kara dienestā 
dēļ ievešanas rekrūšu4  listēs par 1884. g.

Pagasta vecākais: J. Zvaigzne.
Nr. 544. Skrīveris: J. Vītols.
Te jāņem vērā, ka ar iesaukšanu armijā 

pagasta vīriem vajadzēja būt stipri 
uzmanīgiem, jo tajā pašā laikā gaismā nāca, kā 
Skroderdienu Ābrams teiktu, viena šmucīga 
lieta, kas tika nodrukāta Latviešu Avīzēs 1885. 
gada 30. janvārī.

No Paltmales. Šejienes agrākais pagasta 
vecākais L. un skrīveris S. priekš kādiem 
gadiem pie rekrūšu listu sastādīšanas 
izdarījuši blēdību kādam rekrūtim par labu. 
Gan tūlīt kāda cita rekrūša piederīgie bija 
pienācīgā vietā sūdzējuši, bet lieta palika 
publikai nezināma un klusa 5-6 gadus, un 
mūsu gudrenieki jau domāja savu zivtiņu 
esam sausumā. Te pagājušajā gadā lieta sāka 
kustēties no jauna, un tagad jau abi goda vīri 
sēž Rīgas citadelē. 

D.
Kā redzams, Paltmales pagasta vecākais J. 

Zvaigzne bija taisījis spožu karjeru un kļuvis 
par jaunā apvienotā milzu Nurmižu pagasta 
vecāko. Kas tur tālāk notika, pagaidām ir 
noslēpums, jo vairāk par to vecajās avīzes 
atrast nevarēju. Bet samērā drīz likvidētie 
Paltmales un Jaun-Kempu pagasti atjaunojās, 
un izlikās, it kā vispār nekas nebūtu bijis un 
nekas nebūtu noticis. 

Tagad pievērsīsimies vienai citai tēmai, kas 
tolaik bija ļoti aktuāla, proti, jaunbūvējamam 
dzelzceļam, kas bija pilnīgi pārņēmis 
ļaužu prātus. Viss nezināms, neredzēts, 
nesaprotams. 

1886. gada 10. decembrī laikraksts Balss 
rakstīja: 

Pie Amatas un Ligatas jaunbūvējamā 
dzelzceļa zirgu spēka vietā ievesti nelieli 
vagoni, ar kuriem pa dzels sliedēm dzen 
zemes. No kalna lejup dzen lielu svaru tīri 
viegli. Tukšos vagonus uzdzīt pret kalnu nav 
arī visai grūti. Darbs ejot sekmīgāki, nekā 
ar zirgu spēku. Šāda kārtība laikam ievesta 
daudz citās vietās, jo beidzamajā laikā redzēju 
stipri vien izvedam tādus vagonus un dzelzs 
sliedes. 

р— Г — 8.
Savukārt Latviešu Avīzes 1887. gada 5. 

augustā uz visu šo būvniecību raudzījās no 
krietni vien plašāka redzesleņķa: 

Dzelzceļa būve šejeniešiem ne vien 
nākamībā būs no liela svara, bet jau arī tagad 
pa būves laiku dod daudz labuma. Paltmaliešu 
saimnieki visi ir gruntnieki, kas jau priekš 
pāri desmit gadiem mājas iepirkuši par 
mērenām cenām. Daži gruntnieki nu pārvērš 
savus neauglīgos grants-kalnus naudā, tos 
pārdodami priekš dzelzceļa būves, un citi 
atkal pārdod akmeņus un kokus, kam tik 
tādi ir. Bet vispārīgi ir no liela svara tas, ka 
visādus zemkopības ražojumus, kā sienu, 
labību un miltus, tā arī lopu ražojumus var ātri 
un labi pārvērst naudā, pārdodot (..) dzelzceļa 
strādniekiem. 

Tāpat arī, ja vien laiks atliek, var dabūt 
labu peļņu. Dzelzceļa darbi arvienu cītīgi top 
turpināti, - bet pa šejienes kalnaino apgabalu 
darbi iet lēnām uz priekšu, jo jānorok stāvas 
pakalnes, jāpilda gravas un jābūvē tilti. Pār 
Ligates upi būvē divus tiltus, kurus vēl šoruden 
cerē dabūt gatavus. Tik tas ir nožēlojami, ka 
starp strādniekiem daudzreiz izceļās ķildas un 
kaušanās, kas dažu reiz beidzās ar slepkavību. 
Tā pagājušos Vasaras svētkos strādnieki sāka 
kauties, pie kam vienu cilvēku nosita un otru 
nāvīgi ievainoja. Priekš kādām nedēļām B. 
māju siena pļāvēji atrada cilvēka līķi linu 
mārkā, kurš jau ilgāku laiku tur bija gulējis. 
Pēc drēbēm spriežot, tas bija dzelzceļa 
strādnieks, - bet nebija dzirdējis, ka kāds būtu 
zudis. Jauna dzelzceļa stancija taps būvēta 
ne tāļ’ no Paltmales muižas, šosejas malā. Šo 
ievērojot, jau Ligates papīru fabrika nopirkusi 
no T. gruntnieka 10 pūra-vietas zemes, uz kā 
taisīs spīķerus. un vēl blakus būvēs no fabrikas 
līdz stanzijai zirgu dzelsceļu. Lai gan līdz 
šim jau fabrika daudz upurējusi priekš ceļu 

labošanas, tad tak stāvajās gravās ar zirgiem 
grūta vezumu uzvešana.  

Un te – informācija Mājas Viesa 1887. gada 
12. septembra numura. 

Darbi pie Rīgas-Pleskavas dzelzceļa zara 
līnijas starp Valku un Tērbatu, ejot cītīgi uz 
priekšu, kā „Rigashe Zeitung. Ztg.” ziņo: Līdz 
1. oktobrim būšot sliedes jau liktas no Tērbatas 
līdz Valkai un minētā mēneša pirmajās dienās 
varēšot par šo ceļa gabalu jau materiālu vest. 
Valkas5 bānūža vietas tuvumā tiekot cītīgi 
strādāts pie dzelzceļa vaktnieku jeb sargu 
mājiņām un dažas pataisītas, jau stāvot savā 
zināmā vietā. Raunas tilts, pats lielākais uz 
jaunā Vidzemes dzelzceļa, kā „D. L.”6 raksta, 
[pēc dažām] dienām tapšot gatavs, un sava 
milzīgā lieluma dēļ tiešām pelna ievērošanu. 
14 asu7  augstie abi pīlāri katrā pusē straumei 
līdzinājoties drīzāk divām milzu pilīm nekā 
tilta pīlariem. Arī zemes dambis līdz tilta 
pīlariem tāpat milzum liels un augsts. Rakšana 
darbus te šoruden nobeigšot, kamēr Ligates 
un Amatas gravās ar to, kā liekoties, šoruden 
netikšot gatavi.

Tikmēr Līgatnes papīrfabrikā – jauna 
papīrmašīnas, ziņo Mājas Viesis 1891. gada 
9. februārī: 

Rīgas papīra fabrikas akciju biedrība savā 
Ligates fabrikāa apgādājuse jaunu papīra 
pagatavošanas mašīnu, caur ko šī fabrika savu 
darbu varēs ievērojami paplašināt.

Tagad atkāpsimies vēstures ritējumā mazliet 
atpakaļ, un ieskatīsimies Baltijas Vēstnesī, 
kur 1895. gada 28. jūnijā tika rakstīts: 

No Līgates. Līgatē, kā zināms, atrodas 
viena no visu lielākām papīra fabrikām, 
kura nodarbina daudz, var teikt ļoti daudz 
strādniekus, kuri dabon diezgan labu algu. 
Tomēr fabrika nava spējusi izpildīt visus 
apstellējumus8, par ko liecina tas apstāklis, ka 
viņa, kā to jau ziņojām, tiek stipri paplašināta, 
var teikt uz tik daudz, lai varētu ražot divi 
reizes tik daudz, kā līdz šim. Neilgi atpakaļ uz 
Ligati bija izbraukuši Vidzemes gubernators 
Viņa Ekselence ģenerālleitnants Zinovjeva 
kungs un Rīgas policejmeistars apakšvirsnieks 
Reicharta kungs, kuri apskatīja fabriku un 
strādnieku dzīvokļus, pie tam par visu ar 
atzinību atsaukdamies. Un patiesi, nav arī 
it nekā, par ko varētu sūdzēties. Strādnieku 
dzīvokļi, kā jau ziņojām, ierīkoti pēc 
jaunākiem higiēnas resp. veselības kopšanas 
prasījumiem, un strādnieki ar viņiem ļoti 
mierā. Arī tagad jaunceltie dzīvokļi tapšot 
celti un iekārtoti pēc jau esošiem paraugiem. 
Galvenais labums ir tas, ka katrai strādnieku 
ģimenei savs sevišķs dzīvoklis. To ievēro 
arī pie tagad ceļamām ēkām, kuras nolemtas 
priekš dzīvokļiem. Paši darbi jau sen kamēr 
iesākušies un tagad iet nadzīgi vien uz priekšu, 
jo viss vajadzīgais materiāls ir savests, kas 
notika pagājušā ziemā un pavasarī.

Līgates-Kempu pārtikas biedrība atkal 
rosīgi turpina savu darbību, par spīti visiem 
nelabvēļiem un skauģiem, kuri pravietoja 
viņai drīzu jo drīzu pilnīgu iziršanu, pēc 
tam kad šāgada sākumā bija izcēlusies dažu 
iemeslu dēļ šķelšanās, kas sadalīja biedrus 
divās naidīgās partijās. Tas tagad pārvarēts, 
un biedrība labām cerībām var raudzīties 
nākotnē. Kad visi cieši kopā turas, tad 
biedrībai nekas nevarēs kaitēt, tikai pašu 
biedru nevienprātība viņu var gāzt. Biedrībā 
šim brīžam ir dižs skaits biedru, tas sniedzas 
pāri par simtu. Konkurences saprotams tai 
arī netrūkst, jo pārējās pārdotavas visādi zin 
pielabināt pircējus. 

—ks—. 
Un noslēgumā – divi raksti par vienu un to 

pašu notikumu. Protams, mēs jau nevaram 
izšķirt, kurā no tiem rakstiem ir lielāka 
patiesība, un kurā – mazāka, bet mēs tos varam 
uzlūkot kā tā laika dokumentus, kas pilnīgo 
izpratni un zināšanas par Līgatnes vēsturi.

Pirmais citētais raksts iespiests laikraksta 
Balss 1898. gada 21. oktobrī.

Tiesas kronika.
Nelaimes atgadījums fabrikā. Pagājuša 

gada 26. jūnijā Līgates papīra fabrikā. Rīgas 
apriņķī, divi strādnieki. Jānis un Pēteris 
Mūrnieki tīrīja kādu tvaika katlu un iekāpa 
tukšajā un nekurinātā katlā iekšā. Tīrīšana gāja 
uz beigām, te pa trubu9, pa kuru katls allaž tapa 
pildīts ar ūdeni, nejauši sāka gāzties no blakus 
katla, kuru tobrīd kurināja, verdošs ūdens ar 
tvaiku iekšā. Abi strādnieki devās reizē uz 
izejas caurumu, bet, tā kā caurumiņš bija mazs 
un pa viņu tikai viens cilvēks varēja iziet, tad 
viņi abi saspiedās caurumā un nekurp netika. 
Uz Mūrnieku kliedzieniem pieskrēja ļaudis un 
trubu aiztaisīja, pēc kam abi Mūrnieki viens 
pēc otra izrāpās no katla un tapa nogādāti pie 
ārsta. Abi Mūrnieki bija briesmīgi noplaucēti 
ar verdošu ūdeni un dienu pēc tam viņi abi 
nomira. 

Nelaimes vietu tuvāki apskatot, izrādījās 
šāda aina: fabrikā bija pavisam seši tvaiku 
katli, kuri bij ar sevišķām trubām savienoti 
ar vienu vispārīgu trubu, pa kuru viņi tapa 
pildīti ar ūdeni. Trubas, kuras savienoja katlus 
ar ūdens trubu, bija noslēdzamas ar krāniem, 
bez tam katrā trubā bija ietaisīta drošības 
klape10, kura neļāva tvaikiem no katla ārā iet. 
Kā izrādījās, tad viens no kurinātajiem Jānis 
Melgailis, kura pārziņā bija nodoti trīs katli, 
bija aizmirsis viena katla krānu aizgriezt 
ciet, un tā kā arī drošības klape aiz nezināma 
iemesla nebija trubu cieti noslēgusi, tad tvaiks 
bija sprucis pa ūdens trubu tanī katlā, kurš 
tobrīd tapa tīrīts.

Augšminētais Jānis Melgailis tapa nodots 
tiesai uz s. 1. gr. 1468. p. pamata. un lieta 
nāca iztiesāšanā šā gada 9. oktobrī Rīgas 
apgabaltiesas 1. kriminālnodaļā. Tiesas priekšā 
apsūdzētais Melgailis par vainīgu neatzinās 
un izskaidroja, ka trubu krāni vienmēr esot  

tapuši vaļā turēti un viņš nemaz neesot zinājis, 
ka caur to varētu kāda nelaime celties.

Lietpratējs eksperts izteica, ka uz drošības 
klapēm nekad nevarot palaisties, jo viņas 
daudzreiz aizķeroties ar netīrumiem. tādēļ 
vienmēr esot nepieciešami vajadzīgs krānu 
aizgriezt, kad blakus katli topot tīrīti. 
Prokurora biedrs S. J. Črunkijs pastāvēja pie 
apsūdzības. Apsūdzēto Melgaili aizstāvēja uz 
tiesas nolēmumu zvērināts advokāts Kalniņš, 
kurš aizrādīja uz to, ka augšminētā atgadījumā 
vainīga esot bijusi drošības klape jeb pareizāki 
sakot klapes ierīkotājs, jo, ja klape būtu 
kārtībā bijusi, tad nelaimes atgadījums nebūtu 
noticis.

Tiesa nosprieda apsūdzētam Melgailim 
stingru rājienu un bez tam vēl baznīcas sodu.

D.
Toties Baltijas Vēstnesis par šo pašu 

gadījumu 1898. gada 26. oktobrī stāstīja 
krietni vien atšķirīgāk. 

Par neuzmanīgu rīkošanos pie suta katliem, 
pie kam divu cilvēku dzīvība gājusi bojā, 9. 
oktobrī Rīgas Apgabaltiesas 1. kriminālnodaļā 
sauca pie atbildības kādu Līgates papīru 
fabrikas strādnieku. Jāni Melgaili. Pēdējā 
apsūdzībai par pamatu bij sekojoši, daža laba 
strādnieka, sevišķi arī fabriku īpašnieku resp. 
pārvaldnieku ievērošanas cienīgi notikumi: 26. 
jūnijā, pag. gadā, minētās fabrikas strādnieki 
- kurinātāji - Jānis un Pēteris Mūrnieki un 
Fridriķis Nazars tīrīja kāda suta katla iekšpusi, 
kamēr piecos blakus atrodošos, tādos pat 
katlos vārījās pilnā spēkā ūdens. Darbu beidzot 
Nazars izlīda pirmais iz katla un „komandēja” 
Jāni Melgaili, lai laižot tanī ūdeni. Tajā brīdi 
Melgails pagrieza krānu, un tīrītais katls, iz 
kura vēl nebij izlīduši divi brāļi Mūrnieki. 
acumirklī piepildījās ar karsto sutu un vārošais 
ūdens tanī plūda ar varenu sparu, tā ka minētie 
strādnieki. izbaiļu pārņemti, abi reizē galvas 
iebāzuši izejas caurumā, aizspraucās un tika 
nāvīgi applaucēti. Jānis Mūrnieks nomira 
nākošā naktī, Pēters - dienu vēlāk. Lietu 
iepriekšēji izmeklējot izrādījās, ka nelaime 
notikusi vienīgi Melgaiļa neuzmanības dēļ, 
kurš, atgriežot skalošanai lietojamā auksta 
ūdeņa krānu, bij piemirsis aizgriezt krānu 
vārošā katla trubai, kura savieno pēdējo, tas 
ir vārošo katlu, ar runā esošo11 iztīrīto katlu 
Tādas neuzmanīgas rīcības dēļ Melgaili 
nodeva tiesai. Apsūdzību iztiesājot, Melgails 
par vainīgu neatzinās, bet tiesai paskaidroja, 
ka visu darījis ar labāko sirdsapziņu un gluži 
tā, kā to pratis un kā arvienu līdz šim rīkojies. 
Bez tam apsūdzētā aizstāvs, zvērināts advokāts 
I. Kalniņa kungs, lieciniekus un ekspertus 
nopratinot panāca, ka katlus savienojošās 
trubās ietaisītie, tā saucamie „automatiskie 
ventiļi” bijuši nekārtībā un neizpildījuši tās 
svarīgās darbības, kurai tie nolemti; jo ja šie 
ventiļi būtu darbojušies, tad, arī vārošā ūdeņa 
krānu neaizgriežot, nelaime bez šaubām 
būtu novērsta, kā galu galā apgalvoja arī 
eksperts, profesors Vladimirova kgs. Uz šo, 
runā esošā lietā visai svarīgu apstākli, tad 
nu arī aizstāvs starp citu grieza tiesas vērību, 
beigās aizrādīdams, ka strādnieku tikai tad 
ar pilnu tiesību varot saukt pie atbildības. 
kad visa viņa rīcībā nodotā ietaise atrodoties 
vajadzīgā kārtībā. Tiesa, ievērojot tādus 
sodu pamazinošus apstākļus, nosprieda: 31 
gadu vecam Jānim Melgailim izsacīt rājienu 
tiesas priekšā, uzlikt viņam baznīcas sodu pēc 
piederošas garīdzniecības ieskatiem un piedzīt 
no viņa tiesu izdevumus. 

V. v.

Turpinājums sekos



No 22. līdz 25. martam Azerbaidžānas 
galvaspilsētā Baku pulcējās pedagogi 
no dažādām valstīm, lai turpinātu 
dalīties pieredzē, diskutēt par humānām, 
tikumiskām un vispārcilvēciskām vērtībām 
mūsdienu sabiedrībā. Šoreiz  konferences 
tēma bija “Ģimene - cilvēces kultūras 
šūpulis”. Bija iespēja klausīties lektorus gan 
no tuvējām Baltijas valstīm, gan Krievijas, 
Ukrainas, Gruzijas u.c. valstīm. No Latvijas 
viņus pārstāvēja Valentīna Voiciša, Tālis 
Jaunzemis un Irmīne Pogrebņaka.

Visas lasījumu dienas caurvija doma 
par ģimenes galveno un neatsveramo 
lomu harmoniska, laimīga bērna augšanā 
un attīstībā. Par hierarhiju ģimenē, par 
atbildību, par cieņu vienam pret otru visos 
līmeņos. Mūsdienu bērns nepieņem to, ka 
pieaugušais viņu vēlas pārveidot, uzspiest 
savu stereotipu, viņš gaida līdzvērtīgu 
sarunu - pamatotu, argumentētu, ne 
nosodošu un pamācošu. Vecākiem bieži 
tas ir izaicinājums, taču bērns ieradies 

ģimenē, lai pasauli darītu labāku un mums, 
pieaugušajiem, liktu pārvērtēt savas 
darbības, rīcību un izvēles. 

Bērna dabiskās tieksmes ir attīstīties, 
kļūt pieaugušam, izzināt un būt brīvam. 
Pieaugušā uzdevums ir attīstīt un stiprināt 
bērna izziņas spēku, nostiprināt individuālos 
dotumus un bērna personisko virzību.

Šāda bērna un pieaugušā sadarbības 
forma atraisa bērna domāšanu, iekšēju 
motivāciju pašam izzināt un apgūt jaunas 
lietas, viņā nostiprinās līdzatbildība par 
savām izvēlēm. 

Iepriekšminētais sasaucas ar kompetenču 
pieeju izglītībā, ko šobrīd ieviešam arī 
Latvijā. Izglītībai būtu jātuvina bērns viņa 
iedzimtajām spējām, tās jāierauga. Ir jārada 
apstākļi, lai tās atklātos, attīstītos. Bērns ir 
jāpieņem tāds, kāds viņš ir, un viņa darbs 
ir jāvirza tā, lai galā viņš pats nonāktu  pie 
pareizās atbildes. Vēlāk pieaudzis cilvēks 
būs realizējies un laimīgs. Ir taču daudz 
cilvēku, kuri sevi nav “atraduši”, nav 
atklājuši savu talantu, ir neapmierināti un 
nelaimīgi. Tādēļ ir nepieciešams bērnā 
ieinteresēts skolotājs.

Piedaloties meistarklasēs, ideju 

laboratorijās, kopīgajos lasījumos, mums 
nācās daudz domāt, analizēt, izprast savas 
vērtības un attieksmes kā vecākam un kā 
skolotājam.

Piekrītu atziņai, ka, lai citi cienītu 
skolotāju un viņa darbu, vispirms 
viņam pašam jāapzinās sava sūtība, 
jāveido sevī tādas īpašības kā godīgums, 
neatlaidība, darba mīlestība, pienākuma 
atziņa, pašam jākļūst par paraugu, par 
galveno audzināšanas līdzekli.  Pedagoga 
uzdevums ir, pirmām kārtām, ļaut bērnam 
noticēt saviem spēkiem un dot zināmu 
“kredītu” viņam ar savu uzticēšanos 
un cieņu, kas lielā mērā motivē bērnu 
censties attaisnot pedagoga ticību viņam. 
Šai sakarā jāpiebilst, ka pastāv viens 
priekšnoteikums - pedagogam ir jābūt 
autoritātei  bērna acīs.

Par jaunās izglītības koncepcijas 
jautājumiem izdevās diskutēt ar kolēģiem 
no citām Latvijas izglītības iestādēm. 
Ieklausoties pieredzē un viedokļos, radās 
vēlme apmeklēt kādas no tām tuvākajā 
nākotnē, lai ieskatītos ikdienas darbā, 
smeltos idejas  un metodes, ko būtu lietderīgi 
ieviest pie mums, Līgatnes bērnudārzā.

Priecājamies, ka par nākošās konferences 
vietu 2019. gadā ir izvēlēta Latvija un tās 
galvaspilsēta Rīga, par to, ka mūsu iestādes 
pedagogi to varēs apmeklēt kuplākā pulkā 
un iegūtās zināšanas pielietot savā ikdienas 
darbā ar bērniem.
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Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes 
skolotājas piedalās 17. Starptautiskajos 

pedagoģiskajos lasījumos Baku
Silvija Rijniece
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķe

U-ū-ū, VECMĀMIŅA! Pasākumu kopums no marta līdz novembrim

8. marts, pirmā tikšanās reize - tik 
gaidīta, tik neziņas pilna.

Pavisam nesen kādu vecmāmiņu 
konkursam pieteica mazbērns, 
dēls vai meita. Kāda cita bija 
drosmīga, piedzīvojumu 
alkstoša un pieteicās pati. 
Līgatnes vidusskolas 2. klasē 
skolotājas Ilzes Treifeldes 
gādībā tapa dāvanas - skaisti 
ziedi, kurus vecmāmiņas 
saņēma ar mīļiem sveicieniem 
8. martā. Paldies 2. klases 
čaklajiem skolēniem!

Uz pirmo tikšanās 
reizi pilsētas bibliotēkā 
vecmāmiņas ieradās ar jau 
saņemtu uzdevumu. Viņas 
bija paņēmušas līdzi ģimenē 
iemīļotu bērnu grāmatu un 
lasīja nelielu fragmentu no 
tās. Šos lasījumus klausījās un ar atzinīgiem 
vārdiem vērtēja Mālpils amatierteātra “Vēji” 
režisore Liene Cimža. Bibliotēkas vadītāja 
Madara Židaua vecmāmiņu zināšanas 
pārbaudīja ar viktorīnas jautājumiem. Bija 
daudz pareizu atbilžu, un varēja uzzināt 
daudz interesanta par rakstniekiem un 
grāmatām. Un tad vēl skaitāmpanti! Mēs 

nezinājām, ka vienai četrrindei var būt tik 
daudz dažādu variantu.

Jau mazliet vēlāk, kad saulīte slīdēja uz 
horizonta pusi, vecmāmiņas gaidīja vēl 
viens pasākums - tikšanās ar vecmāmiņu, 
gleznotāju Inesi Birģeli, kuras gleznas jau 

ilgāku laika sprīdi bija aplūkojamas kultūras 
nama mazajā zālē. Māksliniece stāstīja 
par savu garo ceļa gājumu līdz varēšanai. 
Gleznot viņa sākusi, kad piepulcējusies 
sešdesmitgadniekiem. Un tad vēlreiz par 
sievišķību padomāt lika režisore Liene 
Cimža, runājot Ārijas Elksnes dzeju.

Kāda lieliska, lieliska diena!

Mēs esam trūcīgāki, ja nav sakņu sajūtas. 
Cilvēks ir bagāts un stiprs, ja viņam ir uz 
ko atskatīties. 

Otrā tikšanās reize Amatu mājā atkal 
ir darbīga. 

Vecmāmiņas jau zina, ka līdzi jāpaņem 
materiāli par savām dzimtām. Kopā un katra 
atsevišķi apskatījām atnestos dārgumus un 
sapratām, ka dzimtas koki būs tik dažādi 
- kāds koks ir sakuplojis cauri gadsimtiem 
stiprs un varens, kāds cits, lauzts un 
nīcināts, aug pazarēs un atvasēs, vēl kāds 
cits, no jauna sēts, pumpuro vienas dzimtas 
vainagā. Daudz tika pārrunāts, izvērtēts, un 
saņemts uzdevums strādāt pie izpētes, lai 
padarīto darbu izvērtētu maija nogalē.

Šajā reizē vecmāmiņas saņēma vēl vienu 
pavasarīgu uzdevumu. Viņas ķērās pie 
klūdziņu kūlīšiem, lentām un spalvām, lai 
pagatavotu dekoru Lieldienu olai.

Kāda lieliska, lieliska diena!
Pavisam drīz, kad pavasara vēji 

nolēmuši deju svētkus sarīkot, klāt ir 
Lielā diena. 1. aprīlī pie kultūras nama, 
sniega kupenas pašā virsotnē vecmāmiņu 
kompozīcijas, izslējušas košās lentas, 
spalvas un dzeltenos tulpju ziedus,  gaida 
ierodoties gatavotājas. Tur jau viņas nāk 
- katra ar savu Lieldienu raibo olu - kāda 
sīpolmizās krāsota, kāda zaļajā tējā mirkusi, 
citai ar diegu notīti sāni, vēl cita ar adatiņu 
ieskrāpētu pūpolu ornamentu ieguvusi. 

Kādai košs uzlīmēts papīra mundieris, citai 
baltas ausis izaugušas. Šīs oliņas, tāpat kā 
mazbērnu apdarinātās, vērtēja pasākuma 
dalībnieki. Pa šo laiku vecmāmiņas varēja 
izšūpoties, olas ripināt, izstaigāt Saulītes 
modināšanas rituālu kopā  ar sievām un 
vīriem no folkloras kopām “Vilcenes” 
un “Vilki”. Būtu pakavējušās ilgāk, bet 
tie pavasara stindzinošie vēji lika doties 
prom.

Taču tāpat – kāda lieliska, lieliska diena!
Pa kuru laiku lai noveco, ja ir tik 

daudz ko darīt vecmāmiņu meklēšanas 
pasākumā “U-ū-ū, VECMĀMIŅA!”

Tagad laiks spodrināt balles kurpes 
un izvēlēties kādu labāku kleitu, lai 18. 
aprīlī plkst. 17.00 tiktos kultūras namā 
dejošanas pasākumā kopā ar skolas 
tautisko deju kolektīvu un vadītāju Daigu 
Meisteri, līnijdeju kolektīvu “Rondo” un 
vadītāju Irēnu Rešetņiku, un sarīkojumu 
deju dejotājiem kopā ar vadītāju Andri 
Miķelsonu, lai atkal būtu viena lieliska, 
lieliska diena!

Ja kaut kur kaut viena vecmāmiņa vēl 
alkst piepildīt kādu lielisku dienu, vajag 
nākt kopā un darīt, jo priekšā vēl vasara 
ar līgo vainagiem un siera siešanu, 
ekspedīcijas uz mežu, zaptes vārīšana, 
dārza kopšana, sportošana, dziedāšana, 
svētku svinēšana, lai 18. novembrī 
pateiktu - kāda lieliska, lieliska zeme!

Pasākumu organizatores 
PA “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” darbinieces 
Daina Birne un Daina Klints

Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes direktore
Gunita Liepiņa (no kreisās) un metodiķe Silvija

Rijniece 17. Starptautiskajos pedagoģiskajos
lasījumos Baku. Gunitas Liepiņas foto

Vecmāmiņas tiekas Līgatnes bibliotēkā. Madaras Židauas foto

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola labāko Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pulkā

Marta otrajā pusē visu 103 Latvijas 
mākslas skolu audzēkņi pulcējās valsts 
konkursa finālā – gada nozīmīgākajā mākslas 
skolu pasākumā, lai konkursa noslēdzošajā 
kārtā veidotu dzejoļu grāmatiņas. Konkurss 
notika visās Latvijas mākslas skolās, un 
konkursa finālā piedalījās skolu labākie 
568 audzēkņi.

 Lai nokļūtu šajās sacensībās, visi mūsu 
skolas mākslas programmas audzēkņi 
konkursa 1. kārtai, kas notika 28. februārī, 
sagatavoja ilustrāciju sēriju dzejolim. Skola 
izveidoja vērtēšanas komisiju, pieaicinot 
par neatkarīgo ekspertu Siguldas mākslu 
skolas skolotāju Āriju Bērzi, kura bija 
patīkami pārsteigta par mūsu audzēkņu 
interesantajiem darbiem. Konkursa finālam 

tika izvirzīti 5 skolas audzēkņi – 2 jaunākā, 
2 vidējā un vienīgais vecākās grupas 
audzēknis.

Fināla sacensības Vidzemes reģiona 
skolām notika 23. martā Valmieras Dizaina 
un mākslas vidusskolā, kur tika izstādīti arī 
finālistu 1. kārtas darbi. Trīs stundu laikā 
katram konkursa dalībniekam individuāli 
bija jāizveido dzejoļu grāmatiņa.

Visus valsts konkursa darbus vērtēja 
žūrija - mākslinieks Juris Petraškevičs, 
māksliniece un izdevniecības “Liels un 
mazs” mākslinieciskā redaktore Rūta Briede 
un izdevniecības “Liels un mazs” vadītāja 
Alīse Nīgale. Konkursa dalībnieku darbos 
vērtēja gan radošumu, gan izpildījuma 
kvalitāti.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkne Estera Serkova savā vecuma 
grupā saņēma 88 punktus no 90 un ieguva 

2. vietu. Atzīstams panākums arī Annai 
Leilandei, kura ar 82 punktiem palika 
nedaudz aiz atzinību ieguvušajiem. 
Estera mākslu nopietni apgūst tikai pirmo 
gadu, bet konkursā nācās piedalīties vidējā 
vecuma grupā, kas vēl jo vairāk apliecina 
meitenes neparasto talantu. Tomēr aiz 
katra panākuma slēpjas komandas darbs 
– izglītības iestādes vadītājs - talantu 
atklājējs, skolotāji - palīgi un iedvesmotāji. 
Lepojamies ar mūsu novada brīnišķīgajiem 
mākslas skolotājiem Ingūnu Briedi un īpaši 
Juri Bindemani, kuru pašu darbi skatāmi 
7. aprīlī Valkas kultūras namā atklātajā 
Vidzemes profesionālo mākslinieku darbu 
izstādē “Tuvplāns”.

Valsts konkursa dalībnieku darbi no 13. 
aprīļa līdz 20. maijam skatāmi Jelgavas 
kultūras namā un Jelgavas  mākslas skolā, 
kur 13. un 14. aprīlī notiks mākslas skolu 

skolotāju metodiskais seminārs, bet 
konkursa laureātu apbalvošanas pasākums 
notiks 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
klavierspēles skolotāja,
direktora p.i. Marlēna Lapiņa

Estera Serkova mākslas skolas nodarbībā. 
Marlēnas Lapiņas foto



21. aprīlī plkst. 17.00 aicinām uz sieviešu 
ansambļa “Mantojums” 15 gadu jubilejas 

koncertu  “Skaistākie mirkļi” Līgatnes kultūras namā. Svinēsim svētkus kopā ar draugu 
ansambļiem no tuvākām un tālākām vietām. Ar dejām koncertu kuplinās Siguldas 
senioru deju kolektīvs “Sidrabdancis”.

Par mūziku parūpēsies Līgatnes pūtēju orķestris.
Īpaši aicinām visas bijušās ansambļa dalībnieces svinēt svētkus kopā.
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Pasākumi Līgatnes novadā
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
“U-ū-ū, VECMĀMIŅA” deju pasākums. 
Ieeja bez maksas.

18. aprīlī 
plkst. 17.00

Skolaskalnā, Līgatnē
Māmiņu kluba Lielā talka Skolaskalnā.
Kopīga zupas ēšana. Centīgākajiem bērniem balvas!

21. aprīlī 
plkst. 11.00 

Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Māmiņu klubs: Sēsim zaļumus un puķes, kā arī runāsim par 
dārzniecību, kas neaizņem daudz laika. 
Ieeja bez maksas.

25. aprīlī 
plkst. 11.00 

IZSTĀDES

9.- 30. aprīlī Līgatnes bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Izstāde par pavasara putniem “Sīki putni čivināja”

14.- 30. aprīlī Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Ievas Krivmas gleznu izstāde “Sirdsbalsij sekojot”

1.- 30. aprīlī Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Dainas Liepiņas izstāde “Mandalas”

*Biļetes var iegādāties Līgatnes novada domes kasēs.
Sīkāka informācija www.ligatne.lv
Sekojiet informācijai: www.facebook.com/ligatnestakas/; www.draugiem.lv/ligatnesnovads/ 

Līgatnes bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Lasītāju klubiņš pavasara noskaņās. 
Ieeja bez maksas.

19. aprīlī 
plkst. 17.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Sieviešu ansamblim “Mantojums” - 15. Koncerts “Skaistākie 
mirkļi”. 
Biļetes: 2 eiro, ar Līgatniešu karti 1.50 eiro

21. aprīlī 
plkst. 17.00 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Senioru klubiņš 

28. aprīlī 
plkst. 13.00 

Līgatnes Dienas un interešu centrā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Reiki meditācija. 
Ieeja bez maksas.

29. aprīlī 
plkst. 10.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Baltā galdauta svētki

4. maijā 
plkst. 16.00 

Līgatnes dabas takās
Mežacūku diena. 
Ieeja ar Līgatnes dabas takas biļetēm.

28. aprīlī 
plkst.12.00 

Kopā mēs varam daudz

Pirms kāda laika Līgatnes kultūras namā 
notika labdarības pasākums “Viens otram”. 
Pasākumu organizēja Līgatnes novada 
vidusskolas 9. klases skolēni kopā ar klases 
audzinātāju Beāti Kobilinsku. 9. klases 
vārdā gribu pateikties visiem, kas iesaistījās 
šajā pasākumā, un informēt par saziedotās 
naudas izlietošanu.

Liels paldies:
lLīgatnes novada pirmskolas izglītības 

iestādei un tās vadītājai Gunitai Liepiņai, kā 
arī skolotājām un vecākiem, kuri atbalstīja 
un deva iespēju piedalīties arī mazajiem 
dejotājiem un dziedātājiem;
lLīgatnes novada mūzikas skolas 

pedagoģei Vineta Golubkovai un viņas 
audzēknim Rūdolfam Melnim;
lLīgatnes novada vidusskolas 1.-4. klašu 

grupas tautas deju kolektīviem, pedagogiem 
Andim Kozakam un Dacei Zariņai, kā arī 
vecākiem un skolas administrācijai;
lLīgatnes novada Kultūras un tūrisma 

centra direktorei Sarmītei Usānei un viņas 
vietniecei kultūras jomā Ingūnai Millerei, 
kā arī kultūras nama saimniekam;
lLīgatnes novada vidējas paaudzes deju 

kolektīvam “Zeperi” un vadītājai Lienei 
Frīdbergai;
lVēlamies izteikt īpašu paldies aktierim 

un stepa dejotājam Mārim Pūrim un viņu 
burvīgajiem dejotājiem.

Līgatniešu, mākslinieku un viņu vecāku 
atbalsta rezultātā pasākumā laikā tika 
savākti 560,50 eiro.

Summa tika sadalītā četrās daļās. No 
pirmās daudzbērnu ģimenei iegādāta trauku 
mazgājāma mašīna. No otrās daudzbērnu 
ģimenei nopirkām sulas spiedi. No trešās 
pensionārei tika iegādāta iebūvēta dabas 
gāzes plīts, un no ceturtās - ģimenei, 

kurā dzīvo invalīds, mēs nopirkām 
pusautomātisko veļas mašīnu.

Pateicoties ciešai sadarbībai ar sociālo 
dienestu un vadītāju Ivetu Viļumsoni, 
mēs kopā ar jums spējām palīdzēt četrām 
ģimenēm.

Kārtējo reizi tika pierādīts, ka kopā mēs 
varam daudz!

Paldies visiem! 

Beāte Kobilinska
9. klases audzinātāja

9. klases skolēni piegādā iegādātās dāvanas. 
Beātes Kobilinskas foto

“Mantojumam”- 15

No 14. aprīļa Līgatnes kultūras namā skatāma 
Ievas Krivmas gleznu izstāde

Līgatnes kultūras namā no 14. aprīļa līdz 21. maijam būs apskatāma Ievas Krivmas 
gleznu izstāde “Sirdsbalsij sekojot”.

Par gleznu izstādi “Sirdsbalsij sekojot”: 
Apzināts ceļojums savā būtībā ir atslēga uz šo dzīvi. Visas atbildes, tāpat kā visas 

bailes, visi šķēršļi un iespējas, ir katrā pašā. Tur arī jāmeklē tā gaisma, kura jānes tik 
tālu, cik vien iespējams. /I.Krivma/

Gleznu radīšanā izmantotās tehnikas un materiāli: eļļas un akrila krāsas, mixed media

***
Par autori:
 
Ieva Krivma, dzimusi 

1988. gada 6. septembrī, 
Siguldā. Absolvējusi 
Krimuldas vidusskolu, 
Agra Daņiļēviča deju skolu 
“Dzirnas” un Baltijas 
starptautisko akadēmiju. 
Ieguvusi profesionālā 
bakalaura grādu kultūras 
projektu vadībā. Pirmās 
iemaņas zīmēšanā un 
glezniecībā ieguvusi 
Krimuldas mākslas 
skolā (skolotāji: Vitolds 
Kucins un Līga Vēvere). 
Pašmācības ceļā atsākusi 
gleznot kopš 2013. gada 
(akrils, eļļa un mixed 
media). Gleznotājas otas 
triepieni aizsniegušies arī 
līdz Bulgārijai, kur 2017. 
un 2018. gadā gleznots gan 
bērnu slimnīcas palātās, gan 
uz ēku sienām.
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

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

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2018. gada 16. maijs

Mēs lepojamies: “3 saujas kino” - 
Vidzemes reģiona 2. labākais projekts!

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Martā Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teikuši

Gunārs un Sandra

Bij divas sirdis reiz...
Un līksmē tās
kā divas dziesmas pēkšņi satikās...
Viens otrā toreiz pavērāmies klusi
un sapratām, ka laime atnākusi.

Sveicam jauno ģimeni !

Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
Un savu daļu paņēmis ir līdz.

Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

Dzidra Timermane – 2. martā
Vjačeslavs Maļutins – 3. martā

Edmunds Teodors Liepiņš – 8. martā
Aina Zvirbule – 9. martā

Nellija Puķīte – 9. martā
Inta Libeka – 13. martā

Intars Šaumbergs -- 19. martā
Mihails Užakins – 20. martā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Martā mūžībā aizgājuši

Konkurss 
“Plātsmaize - 2018”

10. martā Ādažu Kultūras 
namā norisinājās svinīgs 
pasākums, kura ietvaros tika 
godināti sabiedriskās iniciatīvas 
projektu konkursa „Sabiedrība 
ar dvēseli 2017” projekti – 
labākie no labākajiem. Šogad 
Vidzemes trīs labāko projektu 
vidū iekļuva Līgatnes novada 
kino projekts „3 saujas kino”, 
kurā darbojas Justīne Vernera 
un Kristaps Jēkabsons no 
iniciatīvas grupas „3 saujas”. 
Kino projekta ietvaros Spriņģu 
ielas 11 nama pagalmā tika 
izveidots brīvdabas kinoteātris, 
kurā augusta vakaros līgatnieši 
varēja nākt bez maksas skatīties 
dažādas ārvalstu un pašmāju 
filmas. Uz atklāšanas seansu 
ieradās ap 60 kinoskatītājiem. 

„3 saujas kino” pārstāvji 
Ādažos sanākušo publiku 
iepazīstināja ar kinoteātra 
būvēšanas gaitu un projekta 
izveidi kopumā, kā arī 
atbildēja uz jautājumiem. Pēc 
prezentācijas tika saņemti 
vairāki jautājumi no citu 
projektu dalībniekiem, kurus arī 
ieinteresējusi iespēja izveidot 
brīvdabas kino. Godināto 
projektu vidū „3 saujas 
kino” bija vienīgais šāda veida projekts 
– pārējie pārsvarā bija saistīti ar teritorijas 
labiekārtošanas darbiem. Kopumā 
pasākumā valdīja patīkama un svinīga 
atmosfēra, prezentācijas bija emocionālas 
un daudzi no īstenotajiem projektiem 
patiesi iemiesojuši iniciatīvas galveno 
ideju – dot iespēju savas idejas realizēt arī 
parastajiem novadu iedzīvotājiem.  

Balsot par pašiem labākajiem projektiem 
sākotnēji tika dota iespēja zālei. No katra 
reģiona tika izvēlēts labākais projekts. „3 
saujas kino” tika izvirzīts par Vidzemes 
reģiona otro labāko projektu (1. vietu 
ne tikai sava reģiona, bet arī visas valsts 
līmenī šogad saņēma kaimiņi cēsinieki), 
tāpēc tālāk konkursā par visas iniciatīvas 

labākā projekta godu necīnījās. Iniciatīvas 
grupa saņēma 2. vietas naudas balvu 100 
EUR apmērā. 

„3 saujas kino” pārstāvji vēlas teikt lielu 
paldies gan Līgatnes novada domei par 
sniegto finansiālo atbalstu, gan arī Līgatnes 
Kultūras centram par nodrošinātajām 
sēdvietām, Līgatnes vīna darītavai par 
atklāšanas seansa nodrošināšanu ar savu 
produkciju, mācītājam Mārtiņam Rijniekam 
par skaņu aparatūras nodrošināšanu, 
Kristapam Andersonam par palīdzību 
ekrāna izveidē un visiem līgatniešiem, kuri 
atnāca uz filmām un padarīja „3 saujas 
kino” seansus par īpašiem atcerēšanās 
vērtiem notikumiem! 

Justīne Vernera un Kristaps Jēkabsons 
no iniciatīvas grupas “3 saujas”

Gatavojoties Baltā galdauta svētkiem, arī šogad 
aicinām piedalīties pavāru konkursā. 

Šogad cepsim plātsmaizes! 

Konkursa organizētājs: 

Pašvaldības aģentūra “ Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs”  

Konkursa mērķis:

Apzināt, reklamēt un lepoties ar vietējiem meistariem;
Popularizēt kulināro mantojumu un jauninājumus;
Aktivizēt mājražošanu Līgatnes novadā;
Radīt svētkus gan meistariem, gan novada ļaudīm. 

Konkursa izsludināšana:

Konkurss tiek izsludināts izdevumā “Līgatnes novada ziņas”, portālā 
www.ligatne.lv, drukātā veidā uz afišu stabiem Līgatnē u.c. 

Konkursa dalībnieki: 

Jebkura fiziska persona bez vecuma ierobežojuma, kura ir pieteikusies 
dalībai līdz 3. maija plkst. 12:00, nosūtot pieteikumu ar dalībnieka vārdu, 
uzvārdu, tālruņa nr. uz e-pastu kultura@ligatne.lv vai zvanot Dainai Birnei 
29346946. 

Konkursa uzdevumi:

Ierasties ar mājās ceptu plātsmaizi  30 personām;
Kopā ar plātsmaizi iesniegt sarakstu ar sastāvdaļām un nosaukumu;
Pasākuma laikā plātsmaizi prezentēt. 

Konkursa vieta, laiks:

Konkurss norisinās pasākuma “Baltā galdauta svētki” ietvaros, Līgatnes 
novada kultūras namā 2018. gada 4. maijā no plkst. 16:00. 

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

Oriģinalitāte  20 punkti
Noformējums  20 punkti
Prezentācija               10 punkti
Garša   50 punkti 

Konkursa žūrija:

Konkursa organizētājs izvēlas 5 žūrijas locekļus. Žūrijas sastāvs tiek paziņots 
pasākuma laikā. 

Konkursa apbalvošana:

Visi konkursa dalībnieki saņem piemiņas balvas un diplomus.
Konkursa 3 pirmo vietu ieguvēji saņem vērtīgas balvas un goda nosaukumu 

“Līgatnes labākais plātsmaizes cepējs 2018” 


