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AUGUSTS

Līgatnes pilsētas PII 

Gaujas ielā 7, Līgatnē

plkst. 8.30 –12.00 
Ierašanās PII līdz plkst. 8.30;
līdz plkst. 12.00 radošās darbnīcas bērniem;
pēc plkst. 12.00 PII darbojas ierastajā režīmā.
Tikšanās ar vecākiem notiks augustā (pēc individuāla grafi ka)

Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”
arī 6-gadīgo bērnu grupa 
„Taurenīši”

Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā

plkst. 9.00 – 12.00 
ierašanās PII līdz plkst. 9.00;
līdz plkst. 12.00 radošās darbnīcas bērniem;
plkst. 12.00 6-gadīgie „Taurenīšu” grupas bērni kopā ar 
pedagogiem dodas ekskursijā uz skolas ēku Upes ielā 2, 
Augšlīgatnē;
pēc plkst. 12.00 PII darbojas ierastajā režīmā.
Tikšanās ar vecākiem notiks pēc 24. augusta (pēc individuāla 
grafi ka)

Jauno Līderu vidusskola
Strautu ielā 4, Līgatnē

plkst. 10.00 svinīgais pasākums kopā ar vecākiem;
pēc svinīgā pasākuma 1. klases audzinātāja stunda kopā ar 
vecākiem, pārējām klasēm – bez vecākiem

Augšlīgatnes Jaunā 
sākumskola
Upes ielā 2, Augšlīgatnē

plkst. 10.00 svinīgais pasākums kopā ar vecākiem;
Pēc svinīgā pasākuma bērni tiekas ar pedagogiem, vecāki – ar 
skolas direktori

Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skola
Līgatnes kultūras namā, 
Spriņģu ielā 4, Līgatnē

plkst. 15.00 – 16.00 svinīgais pasākums kopā ar vecākiem;
pēc svinīgā pasākuma – 1. klases, Mūzikas, mākslas studijas 
audzēkņi kopā ar vecākiem tiekas ar skolas vadību

Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa
(t.: 26866855) 

Zinību diena 2020 
Līgatnes novadā

„Tur, kur mēs esam gaidīti,
 mēs vienmēr ierodamies laikus.”
                                   /P. Koelju/

08.45 Ratnieki
09.00 Līgatne (autobusa pietura) skolēni
 no „Fabriciusa” teritorijas
09.10 Gulbju pagrieziens
09.15 Ķempju pagrieziens
09.20 Ķempji
09.30 Skaļupes
09.40 Jauno Līderu vidusskola, 
 Strautu iela 4
09.50 PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14
10:00 Jauno Līderu vidusskola, 
 Strautu iela 4
____________________________________
11.30 Jauno Līderu vidusskola, 

Strautu iela 4• 
Skaļupes• 
Ķempji• 
Gulbju pagrieziens• 

12.00 PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14
12.05 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola
12.15 Jauno Līderu vidusskola, 
 Strautu iela 4
12.30 Ratnieki
12.45 ELVIS
____________________________________
14.35 ELVIS
14.40 PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14
14.50 Līgatnes novada Kultūras centrs,  
 Spriņģu iela 4
____________________________________
16.00 Līgatnes novada Kultūras centrs, 
 Spriņģu iela 4
16.10 PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14
16.15 ELVIS

Satiksmes autobuss 
1. septembrī

08.33 Augšlīgatne – Fabrika
12.36 Fabrika – Augšlīgatne
17.13 Fabrika –Augšlīgatne

Kontakttālrunis informācijai: 
 Aija Dzene 28766095

Skolēnu autobusa 
saraksts 1. septembrī 

Dzīvot brīnumā un noturēties
Krasta gredzenā, kur vilnis plīst,
Iekāpt varavīksnē saulei pretī,
Kad caur padebešiem stari līst,
Lai tad aizturētā elpā spētu
Pasauli kā jaunu ieraudzīt.

Sveicam augusta 
jubilārus

Ginta Ābolte 
Dace Balode 
Sarmīte Anžane
Rita Jansone 
Oļegs Kigitovičs 
Māris Ločmelis
Ivanda Meško 
Ilmārs Sprudzāns 
Ritvars Zīle 
Uldis Grieznis 
Ligita Gulbe 
Svetlana Novikova 
Guntars Zaharāns 
Valdis Freijs
Gaļina Kirillova 
Miervaldis Brūveris 
Ēriks Ziedonis Blāzma
Silvija Mihailova 
Ļubova Ūsiņa
Uldis Apinis 
Marta Kalniņa 
Dzidra Šteina
Jānis Zaķis 
Vera Belkina 
Rute Beata Braķe 
Zbigņevs Kunda 
Ilga Martinova 
Maiga Millija Ostrovska 
Lūcija Vagina 
Elga Augustīne Adiņa 
Ksenija Cīrule 
Aina Bendža 
Imants Indriksons 
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Noslēgušās iepirkumu procedūras:
cenu aptauja „Trepju platformas remonts” Lī-•	
gatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs” vajadzībām. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „BL pa-
kalpojumi” par piedāvājuma cenu 4 215,51 EUR 
bez PVN. Darbu ietvaros plānots pārbūvēt Līgat-
nes novada domes ēkas (kultūras nama) Spriņģu 
ielā 4 ieejas mezgla platformu, kuras flīžu klājums 
ir nolietojies, tāpat tiks izvēlēts cita materiāla vi-
zuāli iederīgāks un ziemā neslīdošs ieejas platfor-
mas segums;
cenu aptauja „Līgatnes novada pašvaldības iestā-•	
žu ventilācijas iekārtu apkope”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA „KRIMONT” par piedāvā-
juma cenu 1 350,64 EUR bez PVN;
cenu aptauja „Dārza mājas izgatavošana, piegāde •	
un montāža Augšlīgatnes PII „Zvaniņi” vajadzī-
bām”. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas AS 
„NEO” par summu 1 880,17 EUR bez PVN;
Cenu aptauja „Līgatnes novada sporta centra zā-•	
les grīdas seguma atjaunošana”. Līguma slēgša-
nas tiesības piešķirtas SIA „Sco Būve” par summu 
4 963,82 EUR bez PVN. Līguma ietvaros pare-
dzēts atjaunot sporta zāles grīdas lakojumu;
cenu aptauja „Lapenes izgatavošana, piegāde un •	
montāža Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes vajadzībām”. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas AS „NEO” par summu 3 509 EUR bez 
PVN;
iepirkums „Dabasgāzes piegāde Līgatnes novada •	
pašvaldības vajadzībām”. Līguma slēgšanas tiesī-
bas piešķirtas AS „Latvenergo” par piedāvājuma 
cenu 0,01007 EUR par 1 kWh bez PVN;
iepirkums „Dīzeļdegvielas piegāde SIA „Līgatnes •	
komunālserviss” vajadzībām”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas AS „VIRŠI-A” par piedāvāju-
ma 14 960 EUR bez PVN;
iepirkums „Degvielas iegāde Līgatnes novada •	
domes un tās iestāžu, kapitālsabiedrību vajadzī-
bām”. Iepirkuma 1. daļā (degvielas iegāde saim-
nieciskās darbības nodrošināšanai) līguma slēgša-
nas tiesības piešķirtas SIA „KOOL LATVIJA” par 
piedāvājuma summu 45 578,58 EUR bez PVN; 
Iepirkuma 2. daļā (degvielas iegāde degvielas uz-
pildes stacijās Latvijas teritorijā) līguma slēgša-
nas tiesības piešķirtas SIA „VIADA Baltija” par 
piedāvājuma summu 14 104 EUR bez PVN;
iepirkums „Līgatnes novada ceļu bedrīšu remont-•	
darbi”. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
„CEĻINIEKS 2010” par summu 29 300 EUR bez 
PVN divu gadu periodam;
iepirkums „Skolas ielas seguma pārbūve Augšlī-•	
gatnē”. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
„GP Holding” par piedāvājuma kopējo summu 
87 840,87 EUR bez PVN. Līguma ietvaros notiks 
grants seguma daļas pārbūve par asfalta segumu;
iepirkums „Līgatnes novada ceļu planēšanas un •	
profilēšanas darbi”. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA „DGR serviss” par summu 45 000 
EUR bez PVN divu gadu periodam.

Citas aktualitātes: 
ar SIA „GoPlay” noslēgtā iepirkuma līguma ie-•	
tvaros esam veikuši jaunu rotaļlaukumu iekārtu 
uzstādīšanu Remdenkalna rotaļu laukumā Gaujas 
ielā Līgatnē, kā arī Pīlādžu ielā Augšlīgatnē par 
kopējo summu 7 529,40 EUR. Katru gadu plāno-
jam līdzekļus Līgatnes novada pašvaldības bērnu 
rotaļu laukumu inventāra atjaunošanai un iegādei, 
lai nodrošinātu drošu un mūsdienīgu fizisko akti-
vitāšu klāsta pieejamību visām vecuma grupām. 
Lūdzam saudzīgi izturēties pret jaunajām rotaļu 
iekārtām, kā arī ziņot par novērotiem inventāra 
bojāšanas gadījumiem vai konstatētiem bojāju-
mieml
sakarā ar Augšlīgatnes Skolas ielas pārbūves dar-•	
biem šajā mēnesī ielā būs ievērojami satiksmes ie-
robežojumi, līdz ar to šajā posmā līdz septembrim 
iedzīvotājiem nevajadzētu plānot būtiskus kravu 
(malkas, celtniecības materiālu u.c.) piegādes dar-
bus.   

  
Darbīgu, saules pilnu vasaras izskaņu vēlot,

Līgatnes novada domes izpilddirektors 
Egils Kurpnieks

Aktualitātes augustā APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes  2020. gada 23. jūlija sēdē
(protokols Nr. 13,1.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
Nr. 20/4
„Grozījums 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 likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2016. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 16/9 „Līgat-
nes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakal-
pojumi” pielikumā šādu grozījumu,

papildināt noteikumu pielikuma 8. punktu ar 8.2. apakšpunktu  šādā redakcijā:
„8. Citi maksas pakalpojumi:

Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, 
EUR

PVN 
21%

Cena ar 
PVN

8.2. Tualetes apmeklējums Līgatnes Tūrisma informācijas 
centrā Spriņģu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā un Līgatnes 
kultūras namā Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā* 
vienai personai 

0,41 0,09 0,50

*Tualetes apmeklējuma maksa no personām netiek iekasēta, ja Līgatnes kultūras namā Spriņ-
ģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā notiek publiskie vai privātie pasākumi. 

Paskaidrojuma raksts 

Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 20/4 
„Pašvaldības aģentūras „Līgatnes kultūras un 
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”  

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

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

Īss Saistošo 
noteikumu projekta satura 
izklāsts

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.

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās,

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav,

Saistošo 
noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām 

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

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem Saistošie 
noteikumi sagatavoti

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

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav veiktas 
konsultācijas.

Cita informācija Nav
Ainārs Šteins,

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2020. gada. 23. jūlija sēdē
(protokols Nr.13,8.§)

Līgatnes novada 
domes 2020. gada 
23. jūlija saistošie 
noteikumi Nr. 20/5 
„Līgatnes novada 
pašvaldības 
budžets 
2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
82.1 panta 1. daļas 
2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2020. gada budžeta ie-
ņēmumus 4 132 734 EUR apmērā 
un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 
saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2020. gada budžeta izde-
vumus 4 295 466 EUR apmērā saska-
ņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

Līgatnes novada domes 
2020. gada 23. jūlija saistošo notei-
kumu Nr. 20/5 „Grozījumi Līgatnes 
novada domes 2020. gada 23. janvāra 
saistošajos noteikumos „Līgatnes no-
vada pašvaldības budžets 2020. ga-
dam”

paskaidrojuma raksts
1. Pamatojoties uz 2020. gada 

26. jūnija Augšlīgatnes PII „Zvaniņi” 
iesniegumu D3-16/20/685, tiek veikti 
sekojoši budžeta grozījumi – lai seg-
tu jauna pamatlīdzekļa „Dārza māja” 
izgatavošanas, piegādes un uzstā-
dīšanas izmaksas, no PII „Zvaniņi” 
budžeta pozīcijām EKK 2121, EKK 
2122, EKK 2312 un EKK 2350 tiek 
novirzīti attiecīgi EUR 500, 1000, 
275 un 500 uz PII „Zvaniņi” budžeta 
pozīciju EKK 5219.

2. Pamatojoties uz 2020. gada 
30. jūnija Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas iesniegumu D3-16
/20/718, tiek veikti sekojoši budžeta 
grozījumi – lai segtu papildu planšet-
datoru un to uzlādes skapja iegādes 
izmaksas, kā arī akustisko paneļu 
un gaismas ķermeņu montāžas iz-
maksas, no Administrācijas budžeta 
pozīcijas EKK 5231 (Transportlī-
dzekļi) tiek novirzīti 8 725 EUR uz 
Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas 
budžetu (attiecīgi 3581 EUR , 1936 
EUR, 3208 EUR uz budžeta pozīci-
jām EKK 5238, 5239, 2241).

Sagatavoja Finanšu kontroliere, 
analītiķe Anete Dzērve

Sēdes vadītājs
Ainārs Šteins,

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Visi Līgatnes novada uzņēmēji, Līgat-
nes novadā strādājošie uzņēmēji, mājra-
žotāji, individuālie komersanti, biedrības, 
zemnieki, pakalpojumu sniedzēji, u.c.:

tiek aicināti sniegt informāciju par sevi •	
topošajam Līgatnes novada uzņēmē-
ju katalogam – mājaslapai http://
www.ligatnesuznemeji.lv.

Informācijas ievietošanu un uzturēša-
nu nodrošina Līgatnes novada dome. Uz-
ņēmējiem pakalpojums ir bez maksas.

Lūdzam pamata informāciju un, ja 
vēlaties, papildu informāciju iesūtīt:    

Top Līgatnes novada uzņēmēju mājaslapa! 
http://www.ligatnesuznemeji.lv

e-pastā sabine.metala@ligatne.lv, tel.: 
25723833 vai,  aizpildot reģistrāci-
jas anketu jaunizveidotajā mājaslapā 
http://www.ligatnesuznemeji.lv

Nepieciešama:•	
Pamata informācija:o 
nosaukums;	
darbības sfēra / sniegtais pakalpojums / 	
prece;
mājaslapas adrese;	
e-pasta adrese;	
tālrunis;	
adrese (pēc izvēles – atrašanās vieta tiks 	

atspoguļota uz kartes).
Papildu informācija:o 
īss darbības / sniegto pakalpojumu / 	
piedāvāto preču apraksts;
logo;	
līdz 3 fotoattēli.	

Reklamējiet sevi!
Ļaujiet Līgatnes novada iedzīvo-

tājiem un viesiem uzzināt par novadā 
pieejamajiem pakalpojumiem!

Atrodiet sadarbības partnerus un 
domubiedrus!
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Rasma Vanaga
7. turpinājums. Sākums LNZ 
2020. gada februāra Nr. 2, marta 
Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, 
jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7. 

Veselības aprūpe Līgatnes novadā
Sākot ar 1865. gadu, Līgatne 

ir cieši saistīta ar tirgotāju Mencen-
dorfu vārdu. 1877. gadā par Līgat-
nes papīrfabrikas galveno direkto-
ru – rīkotāju tika ievēlēts Vilhelms 
Mencendorfs – viens no Aleksandra 
Mencendorfa dēliem. Vilhelmam 
īpaši rūpēja strādājošo labklājība, ko 
viņš pierādīja ar neskaitāmiem paņē-
mieniem, ar kuriem viņš atrada īsto 
ceļu uz sapratni ar strādniekiem.

Viens no šiem pasākumiem bija 
slimnīcas uzcelšana. 1892. gadā uz-
cēla ēkas 1. stāvu ar 11 vietām, bet 
1897. gadā uzcēla slimnīcas otro stā-
vu ar 26 gultām (dokumentos atro-
dams dažādu gultu skaits). Slimnīcā 
strādāja viens ārsts, viens feldšeris 
un viena kopēja. Slimnīcu Vilhelms 
Mencendorfs kopā ar brāļiem uzbū-
vēja par personīgajiem līdzekļiem, 
godinot mirušā tēva Aleksandra 
piemiņu. Slimnīca tika apgādāta ar 
iekārtām, instrumentiem utt. un uz-
dāvināta Līgatnes papīrfabrikai bez-
maksas lietošanai. Celtniecības dar-
bus veica Meņģeļu dzimta ar saviem 
strādniekiem. Slimnīcas ēka atrodas 
Skolas (Krogus) kalnā. 

Līgatnes slimnīca bija tajā laikā 
viena no labākajām Latvijā. Par to 
rakstīts Jāņa Bērziņa grāmatā „Lat-
vijas Rūpniecības strādnieku sociā-
lais portrets 1904.–1914. g.”, kur 
salīdzināti vairāku slimnīcu darba 
rādītāji 1900.–1902. gados.

„Vienīgi  Līgatnes  rakstāmpa-
pīru  fabrikā  medicīniskā  palīdzība 
strādniekiem ir bijusi nepieciešama-
jā līmenī. Citām fabrikām Latvijā tā 
bijusi daudz zemākā līmenī.”

Līgatnes slimnīca darbojās 100 
gadus līdz 1997. gadam, kad to slē-
dza un ēkā ierīkoja veco ļaužu pan-
sionātu „Līgatne”, kas darbu tur tur-
pināja līdz 2015. gada decembrim, 
bet jau kā pašvaldības aģentūra 
„Līgatnes pilsētas sociālās aprūpes 
centrs” ar 23 vietām.

2015. gada decembrī Līgatnes 
rehabilitācijas centrā darbu sāka 
Senioru māja ar 37 gultām. Bijusī 
slimnīcas ēka Spriņģu ielā 7 pārgā-
ja Līgatnes novada Sociālā aprūpes 
centra rīcībā. 

Pirmā pasaules kara laikā slim-
nīcā ārstējušies arī ievainotie ka-
ravīri. Līgatnes slimnīcā uzņemti 

(vismaz pēc Otrā 
pasaules kara) ne 
tikai Līgatnes pil-
sētas, bet arī visi 
tagadējā Līgatnes 
novada iedzīvotā-
ji. Pēdējos slimnī-
cas pastāvēšanas 
gados tur uzturējās 
vairāki manas ģi-
menes vecie, sma-
gi slimie cilvēki, 
kuri tur aizmiga 
mūža miegā. Jau-

nākie pacienti galvenokārt ārstējās 
Cēsu vai Rīgas slimnīcās, kur bija 
vairāk speciālistu.

„Blakus papīrfabrikas sētai Vil-
helms Mencendorfs 1901. gadā uz-
cēla par saviem personīgiem līdzek-
ļiem dzemdību iestādi „Wilhelma”; 
tā  tika  aprīkota  ar  vismodernāka-
jām higiēnas prasībām atbilstošām 
iekārtām un  tika  uzdāvināta Līgat-
nes  papīrfabrikai.  To  paplašināja 
1907.  gadā,  vēlreiz  to  paplašināja 
1930.  gadā.  Šajā  dzemdību  namā 
vienlaikus varēja uzturēties 6 nedēļ-
nieces un  saņemt  turpat dzīvojošas 
pieredzējušas vecmātes visrūpīgāko 
kopšanu un palīdzību. 

Šāds ēkas nosaukums esot bijis 
izvēlēts par godu  ilggadīgajam ak-
ciju  sabiedrības  ģenerāldirektoram 
Vilhelmam Mencendorfam (Wilhelm 
Heinrich Menzendorff,  1848.20.03. 
–  1919.02.02.),  kurš  arī  personīgi 

maksājis  par  ēkas  celtniecību.  Kā-
pēc ēkas nosaukumam izvēlēta šāda 
galotnes  forma,  pilnīgu  skaidroju-
mu nav devuši arī valodnieki, bet kā 
savā atmiņu  stāstījumā saka  ilgga-
dīgā  vecmāte  Julianna  Ceipa,  tad 
virs ieejas durvīm fasādes taisnstū-
rī ar zeltītiem burtiem bijis rakstīts 
tieši  tā „Wilhelma”. To pašu savos 
atmiņu stāstos apgalvo arī citi vecie 
Līgatnes iedzīvotāji.”

Tā raksta Aivars Balodis savā 
pētījumā par bibliotēkām Līgatnes 
novadā.

Dzemdību iestāde šajā ēkā dar-
bojās līdz 2. pasaules karam, pēc 
tam to pārcēla uz Līgatnes slimnīcu. 
Visu laiku kopš dzemdību mājas uz-
celšanas tur strādāja viena vecmāte 
Ceipa Julianna, kura palīdzējusi nākt 
pasaulē ap 3 000 līgatniešu. Ceipa 
Julianna dzīvoja Ceipu mājā Kalnu 
ielā. Par viņu man stāstīja mana bi-
jusī ilggadējā darba kolēģe Līgatnes 
papīrfabrikā Velta Ceipa. Interesants 
ir veco ļaužu stāstījums, ka dzemdī-
bu mājas karoga mastā uzvilkts zils 
karogs, ja piedzima dēls, bet rozā, 
ja – meita, lai visi fabrikas ļaudis 
redzētu, kas papildinājis laimīgo 
ģimeni. Bet, ja māmiņa vēl gaidīja 
bērniņu, bet atradās dzemdību mājā, 
tad balts karogs.

Gados, kad Līgatnē bija dzem-
dību māja, kas atradās tieši pie Lī-
gatnes papīrfabrikas, jaunās mā-
miņas nesaņēma pirmsdzemdību 

atvaļinājumu, bet strādāja darbā līdz 
dzemdībām. Pēc bērna piedzimša-
nas māti un jaundzimušo parasti uz 
viņu dzīves vietu aizveda ar fabrikas 
zirgu pajūgu. Drīz pēc tam māmiņai 
bija jāsāk strādāt fabrikā, un par bēr-
niņu rūpējās kāda vecāka sieviete, 
kura nestrādāja.

Pēc Otrā pasaules kara bijušajā 
dzemdību mājā papīrfabrika ierīko-
ja kopmītni – dzīvokļus jaunajiem 
speciālistiem. Kad uzcēla kopmītni 
Gaujas ielā 12a (1963. g.) dažas ģi-
menes aizgāja dzīvot tur, daļa saņē-
ma dzīvokļus ciematā.

Medicīniskie pakalpojumi Lī-
gatnes papīrfabrikā strādājošiem 
pirms Otrā pasaules kara bijuši bez-
maksas, par tiem maksājusi slimo-
kase. Par to savās atmiņās stāstīja 
Ilmārs Lācars (1927. – 2005.), ko 
pierakstīju 19.09.2005.: 

„1939. gadā sāku strādāt Līgat-
nes  papīrfabrikā.  Līgatnes  pagast-
mājā  bija  jāizņem  darba  atļaujas 
un jānokārto citi dokumenti (fabrikā 
kadru daļas nebija, visu kārtoja pa-
gastmāja). Pagastmāja bija Augšlī-
gatnē  (nodegušā  kluba  telpās,  bla-
kus „Līgatnes auto”), tur izdeva arī 
pases. No rīta nodeva dokumentus, 
un  vakarā  pase  bija  gatava,  pasē 
bija  arī  pirkstu  nospiedumi.  Satik-
smes  nebija  ar  Augšlīgatni,  tātad 
gāja  ar  kājām,  brauca  ar  zirgiem 
vai ar velosipēdu. Pirms kara sāka 
kursēt autobuss starp Augšlīgatni un 
fabriku. 

Pie  darba  uzsākša-
nas bija jāiestājas slimo-
kasē.  Slimokase  maksā-
ja  darbiniekam  un  viņa 
ģimenes  locekļiem  par 
ārsta,  zobārsta  pakalpo-
jumiem, kā arī apmaksāja 
slimnīcu.”

Par medicīnas perso-
nālu Līgatnē pirms Otrā 
pasaules kara esmu atra-

dusi tikai nelielu fragmentu Veras 
Dālbergas sagatavotajā darbā „Lī-
gatnes pagasta vēstures hronoloģi-
ja”:

 „1935. gadā: Rajona ārsts Le-
onhards Sūrītis dzīvo ārsta mājā, un 
Edgars  Lundbergs  –  Līgatnes  pa-
pīrfabrikas  ciemā,  zobārste  Elvīra 
Priedīte Jaunramā (ēkā, kas atradās 
tagadējā „Elvi” veikala vietā un kuru 
saspridzināja 1944. gada septem-
brī R.V.) un  Henriete  Kaparkalēja 
Līgatnes  papīrfabrikas  ciemā,  vec-
mātes  –  Milda  Liepiņa  Jaunramā 
un Jūlija Ceipe papīrfabrikā, aptie-
ka – pie Līgatnes dzelzceļa stacijas, 
veterinārfeldšeris  Jānis  Zīle,  dzīvo 
Lejaspēterēnos.”

Padomju varas gados Līgatnē 
situācija medicīnas pakalpojumu 
jomā mainījās. Dzemdību nodaļa 
tika pārcelta uz slimnīcu, par vec-
māti strādāja Anna Buša. Daudziem 
līgatniešiem dzimšanas apliecībā ir 
ieraksts – dzimis Līgatnes slimnīcā. 
Manam brālim arī ir šāds ieraksts, 
jo viņš dzimis 1952. gadā. Slimnī-
cā darbojās arī laboratorija, kur bija 
iespējams veikt asins un urīna analī-
zes. Atceros, ka laboratorijā analīzes 
nodeva no rīta puses zināmās stun-
dās, bet atbildi saņēma otrā dienā, 
pēc tam varēja doties uz ambulanci 
pie ārsta. Laboratorijā strādāja Mai-
ja Balode.

„ Daži Līgatnes slimnīcas dar-
ba rādītāji no Vijas Bērziņas un Ive-
tas Bērziņas foto arhīva: 

Kā es 
pazīstu Līgatni

mums, gaidītājiem, atkal bija lielas 
iespējas  noskatīties,  kā  darbojas 
sterilā  medmāsa  ar  neatminamo 
vārdu.  Ja viņa  saņēma kādu  izziņu 
jeb,  kā  toreiz  teica,  spravku,  viņa 
tūdaļ piegāja pie dokumentu skapja 
ar  stikla  durvīm un no baltmirdzo-
šā priekšauta labās kabatas izņēma 
atslēgu, atslēdza durvis, izņēma va-
jadzīgo mapi, aizvēra skapja durvis, 
aizslēdza  un  atslēgu  ielika  labajā 
kabatā. Tad  viņa  lielajai mapei  at-
raisīja aukliņas augšpusē, apakšpu-
sē un sānos,  izņēma un atvēra ma-
zāku mapi. Tad ar caurumotāju jeb 
caurumdari viņa minētajai spravkai 
izknieba kreisajā sānā divus cauru-
mus un iešuva mapē. Aizvērto mapi 
viņa  ielika  lielajā mapē,  kurai  aiz-
sēja  aukliņas  augšpusē,  apakšpusē 
un sānos. 

Ar mapi rokās medmāsa piegā-
ja  pie  dokumentu  skapja  ar  stikla 
durvīm un no labās kabatas izņēma 
atslēgu, atslēdza durvis, ielika minē-
to mapi, aizvēra skapja durvis, aiz-
slēdza  un  atslēgu  ielika  priekšauta 
labajā kabatā. Pēkšņi pavērās ārsta 
kabineta  durvis,  un  dakteris  lūdza, 
lai viņam vēlreiz iedod apskatīt nu-
pat kā iešūto spravku. Medmāsa tū-
daļ piegāja pie dokumentu skapja ar 
stikla durvīm un no priekšauta labās 
kabatas  izņēma  atslēgu,  un  atkār-
tojās  viss  jau  iepriekš minētais. Es 
jums teikšu – nenoskatīties.” 

Pēc ambulances Spriņģu ielā 5 
zobārste Tamāra Nedēļa līdz savai 
aiziešanai pensijā strādāja Līgatnes 
papīrfabrikas kantora 4. stāvā. Viņa 

dzīvoja Parka ielā 1 kopā 
ar sirmu māmuļu un meitu 
Inesi, kura vēlāk izmācījās 
par ārsti un strādāja Līgat-
nē. 

T. Nedēļa strādāja kan-
tora ēkā jau 1961. gadā. 
Līdz kuram gadam neat-
ceros. Sanitāre bija Izolde 
Seimuškina, kura dzīvo-
ja Zaķusalā. Pāris gadus 
no 1962. gada strādājām 
blakus kabinetos, jo tajā 
laikā mana darbavieta bija 

Līgatnes papīrfabrikas kapitālā celt-
niecība, kur biju grāmatvede.

Kādu laiku ciematā zobārsta ne-
bija, līdz atnāca cita zobārste, kura 
pieņēma vecajā ambulancē, bijušajā 
dzemdību mājā. Pēc tam daudzus 
gadu pilsētā atkal nebija zobārsts. 
Līdz Spriņģu ielā 1 darbu sāka zob-
ārste Diāna Ivanova.

1965. gada martā Līgatnes am-
bulance pārgāja jaunās telpās – biju-
šajā dzemdību mājā. Vēlākos gados 
tur ierīkoja arī rentgena kabinetu, 
pieņēma vecmāte, veica dažādas 
procedūras. 

„Jaunajā  ambulancē  varu 
viennozīmīgi  pārņēma  Aina  Tetere 
(vecmāte),  kam  bez  minstināšanās 
klausīja  itin  visi  –  gan  ārsti,  gan 
māsiņas, gan sanitāres un, protams, 
pacienti. Aina tur izdeva arī sienas 
avīzi,  kam  padomju  laikā  obligāti 
bija jābūt ikvienā iestādē, un viena 
pati  pierakstīja  visu  saturu  ar  vis-
dažādākajiem  pseidonīmiem.” – tā 
Andrejs Cīrulis.

1949. gadā LPF kantora 1. stāvā 
sāka darboties fabrikas medpunkts, 
kur strādāja viens feldšeris un 
1956. gadā sāka pieņemt ārsts, vēlā-
kos gados ārsts pieņēma tikai ambu-
lancē. Līgatnes papīrfabrika strādāja 
cauru diennakti visu gadu un tur 
strādāja ap 1000 strādājošajiem, 60. 
gados cilvēku skaits saruka līdz 700 
– 600 darbiniekiem. Reizēm notika 
dažādi nelaimes gadījumi, gan lielā-
ki, gan sīkāki, tāpat medpunktā tika 
veiktas dažādas medicīniskas proce-
dūras un injekcijas.

1961. gadā medpunkts sāka 
strādā nepārtraukti, un strādājošos 
maiņās pieņēma trīs feldšeri: vadī-
tāja – medmāsa Ingrīda Gustsone 
(Riekstiņa), medmāsas Līga Aizu-
piete un Agita Meistere. Medpunkta 
uzturēšanu finansēja Līgatnes papī-
rfabrika.

20. gs. 80. gadu beigās vai 
90. gadu sākumā Līgatnes ambulan-
ce pilnībā pārcēlās uz Līgatnes pa-
pīrfabrikas medpunkta telpām, kur 
pieņēma divi ārsti un strādāja fab-
rikas medpunkta medmāsas, vadī-
tāja feldšere Sarmīte Mellīte. Kādu 
laiciņu fabrikas medpunktā strādāja 
arī medbrālis -– līgatnietis Viesturs 
Bērziņš. (Klaudijas un Visvalža 
Bērziņu dēls).

Labi atmiņā palikušas ārstes 
Ārija Zvaigzne, Ārija Akmentiņa, 
Inese Bērziņa, kura visu savu darba 
mūžu veltīja jauno līgatniešu uz-
raudzībai un ārstēšanai un kura bija 
līgatniete no dzimšanas līdz aizie-
šanai aizsaulē. (Inese bija zobārstes 
Tamāras Nedēļas meita.)

No 1995. gada Līgatnes papīr-
fabrika vairs neuzturēja savā bilancē 
medicīnas iestādi, klubu, kopmītni, 
bērnudārzu un atdeva to pašvaldī-
bai. Ambulance vēl darbojās fabri-
kas teritorijā, bet to finansēja Līgat-
nes pašvaldība. Pašvaldība meklēja 
telpas, kur ierīkot ambulanci, lai tā 
būtu visiem pieejamā vietā. Beidzot 
atrada telpas bijušajā pasta un ko-
mutatora telpas Spriņģu ielā 1, ku-
ras izremontēja un sakārtoja ārstu un 
zobārsta vajadzībām.

2007. gadā ambulance jeb ār-
stu prakses pārcēlās no papīrfabri-
kas kantora pirmā stāva telpām uz 
Spriņģu ielu 1.

2017. gadā Spriņģu ielā 1 iedzī-
votājus pieņēma divi ģimenes ārsti: 
Dina Puharte-Zicmane un Sandra 

1940.  gads:  1  ārsts,1  stomato-
logs, gultu skaits - 15.

1950. gads: 2 ārsti, 1 stomato-
logs, gultu skaits – 25, ārstētie slim-
nieki slimnīcā – 525, ambulatoriski 
– 10 580.

1955. gads: 2 ārsti, 1 stomato-
logs, gultu skaits - 25, ārstētie slim-
nieki  slimnīcā  501,  ambulatoriski 
– 10 611. Slimnīcā strādā Dr. Kal-
nājs (1949.–1963.) un Dr. Priedītis 
–  ginekologs  (1949.–1961.),  virs-
māsa  J.  Bremšmite,  stomatologs 
Dr. Kaparkalēja  aiziet  pensijā,  sāk 
strādāt  Dr.  T.  Nedēļa,  māsas  Lū-
cija  Kazia  (1947.–?),  Ausma  Pole 
(1947.–?),  Ilga  Krieviņa  (1948.–
1962.),  Maija  Balode,  sanitāres 
Paulīne Priedīte, H. Zariņa (1948.–
1963.),  Elza  Grunte,  Ē.  Ūdrīte, 

turpinājums 6. lpp.

 Līgatnes slimnīca, celta 1892. g. (1. stāvs) - 1897. g. (2. stāvs). 
Līgatnes fotoarhīvs. 

Pie Līgatnes slimnīcas Pirmā pasaules kara laikā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes ambulance 1940. gadā koka piebūvē pie fabrikas kantora ēkas. 
Līgatnes fotoarhīvs.

 Līgatnes slimnīcas personāls 1950. gados. 
1. rindā no kreisās ārsts Priedītis,?, ārsts Kalnājs,     

3. rindā no kreisās feldšeris Kūriņš. Līgatnes fotoarhīvs.

Ārsts Kalnājs darbā 1950. gadā. Līgatnes fotoarhīvs. 

Pēc dzemdībām jaundzimušo un māmiņu 
aizved uz mājām, 1930. gadi. Līgatnes 

fotoarhīvs. 

Līgatnes ambulancē, reģistratore 
Priedīte. Līgatnes fotoarhīvs. 

„Jaunramas” 05.02.1915. Augšlīgatnē. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes ambulances (bijušās dzemdību mājas) kapitālais 
remonts 1977. – 1978. g. Līgatnes fotoarhīvs. 

Līgatnes ambulance Spriņģu ielā 5 
1945. – 1965. g. Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes dzemdību mājas vecmāte 
Ceipa Julianna, 1930. gadi. 

Līgatnes fotoarhīvs. 

E. Ezera, E. Rozentāle, dezinfektore 
L. Treifelde, pavāre L. Matīse, grīdas 
mazgātāja L. Andersone (1954.–?), 
grāmatvedis V. Rozenbergs.

1960. gads: 3 ārsti, 1 stomato-
logs, gultu skaits – 25, ārstētie slim-
nieki  slimnīcā  671,  ambulatoriski 
– 12 524.

1964. gads: 3 ārsti, 1 stomato-
logs,  gultu  skaits  30,  ārstētie  slim-
nieki  slimnīcā  806,  ambulatoriski 
– 22 792.”

Līgatnes ambulances telpas 
1940. gadā atradās fabrikas terito-
rijā – koka mājā pie kantora ēkas. 
1944. gada septembra beigās tā 
nodega, jo vācu armijas lidotājiem 
(pēc veco ļaužu stāstītā) bijis dots 
uzdevums atkāpjoties nomest trīs 
bumbas uz Līgatnes papīrfabrikas. 
Vācu lidotāji nemeta bumbas tieši uz 
Vidusfabriku, kur tika ražots papīrs, 
bet divas bumbas nometa uz Anfab-
riku un klubu centrā, trešo – mežā 
pie Līgatnes pilskalna. Šīs bumbas 
šķembas arī trāpīja minētajai koka 
ēkai. Vēl tagad redzamas nodegušās 

ēkas kontūras uz Līgatnes papīrfab-
rikas kantora ēkas tālākā gala.

Pēc tam Līgatnes ambulance at-
radās Spriņģu ielā 5 (koka mājā, kura 
nodega 1989. gada aprīlī, sprāgstot 
televizoram augšstāva dzīvoklī) un 
darbojās līdz 1965. gada martam. 
Tagad nodegušās ēkas (ambulances 
gala) vietā izveidots automašīnu 
stāvlaukums.

Ambulancē darbojās divi ār-
sti - Kalnājs un Priedītis, feldšeris 
K. Kūriņš, medmāsa Ilga Krievi-
ņa, reģistratūrā – Priedīte, zobārste 
Kaparkalēja, no 1955. gada - zob-
ārste Tamāra Nedēļa. Man no bēr-
nības ļoti labi atmiņā palicis ārsts 
Kalnājs, kurš bija klāt mūsu ģime-
nes lielajās bēdās, kad pusotra gada 
vecumā nomira mana mazā māsiņa 
un pati smagi slimoju ar difteriju. Ar 
šo ārstu iznāca saskarties arī vidus-
skolas laikā un sākot darbu Līgatnes 
papīrfabrikā. Ārsts Kalnājs bija ļoti 
iecienīts līgatniešu vidū, jo viņš ne-
atteica mājas vizītes un kopā ar bēr-
nu dārza medmāsiņu uzraudzīja arī 
bērnudārza bērnus.

Par šo ambulances darba laiku 
interesanti rakstīja Andrejs Cīru-
lis LNZ 2015. gada februārī: „ Ti-
kai  ļoti veci  līgatnieši atceras koka 
māju, kas bija pretī kluba vestibilam 
ielas pretējā pusē. Tagad tur ir pil-
nīgs un absolūts tukšums…

...  ka  te  sensenos  laikos  bijusi 
vietējā ambulance steriluma citade-
le, kā arī daktera Kalnāja dzīvoklis. 

Vecie līgatnieši vēl atceras uzrakstu 
- melni burti un melns rāmis uz balta 
fona. Uzgaidāmajā  telpā  vajadzēja 
sēdēt klusiem kā pelītēm, bet svaigi 
smēķējušas personas ar troksni tika 
izdzītas ārā pastaigāties, lai tā dva-
ka daudzmaz izvējojas un norimstas. 
Ne  par  kādām  cilvēktiesībām  ne-
viens  pat  neiedrošinājās  iepīkstē-
ties. Kārtību regulēja kāda  iesirma 
medmāsa, kas pēc izskata un manie-
rēm  ļoti  atgādināja  augstdzimušu 
hercogieni. Iecietinātais un baltmir-
dzošais  priekšauts,  galvassega  un 
aproces  dvesa  pamatīgu  pašcieņu. 
Es  ilgus gadus nekādi nevarēju at-
cerēties medmāsas uzvārdu. Un tad 
ar  Marlēnas  Vējiņas   Gecas  pūlēm 
izdibināju  īsto  uzvārdu  -  Priedīte. 
Bet vārdu nezinu joprojām. 

Viņas  rak stāmgalds  bija  kārtī-
guma  paraugs.  Mūsdienu  steidzī-
gajiem  cilvēkiem  jāpaskaidro,  ka 
toreiz  aiziešana  pie  ārsta  bija  liels 
notikums. Un nebija, kā tagad rāda 
filmās  pa  televīziju,  piemēram,  par 
mis Mārplu, kur ārsts tikai patausta 
pulsu un uzreiz nosaka tik ārkārtīgi 
sarežģītu  diagnozi,  kas  mūsdienās 
parastam  cilvēkam  prasītu  vismaz 
nedēļu  Latvijas  labākajā  slimnīcā. 
Atgriežoties  pie  stāstījuma  par  Lī-
gatni,  jāteic,  ka  slavenais  un  iemī-
ļotais  dakteris  Juris  Kalnājs  katru 
sačervelējušos  vietējo  večiņu  iz-
klausīja un iztaustīja kā visdārgāko 
radinieci,  kas  prasīja  daudz  laika 
un  izraisīja  pamatīgas  rindas.  Un 

Dzemdību māja “Wilhelma” 1901. gadā. 
Līgatnes fotoarhīvs. 

Līgatnes mediķi 1977. gadā. Medmāsai Lūcijai Kazia 60 gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs. 
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turpinājums no 5. lpp.

Iedzīvotājus aicina pieteikties biznesa 
ideju konkursam „Ideju kauss”

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra (LIAA) iz-
sludina pieteikšanos inovatīvo 
biznesa ideju konkursam “Ide-
ju kauss” un aicina piedalīties 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju, 
kurš sasniedzis 18 gadu ve-
cumu un ir gatavs uzsākt uz-
ņēmējdarbību, realizējot savu 
biznesa ideju. 

„Veicot pētījumu par uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu, se-
cinājām, ka aptuveni trešdaļai 
Latvijas sabiedrības savs biz-
ness ir sapnis, bet nerealizēta 
biznesa ideja kopumā – 42% 
iedzīvotāju. Par sarežģītāko 
posmu biznesa uzsākšanā vai-
rums uzskata finansējuma un 
kapitāla piesaisti. Tāpēc vēlos 
uzsvērt, ka ikviens „Ideju kau-
sa” dalībnieks no A4 lapas ar 
idejas pieteikumu var soli pa 
solim nonākt līdz pilnvērtīgai 
biznesa prezentācijai un iegūt 
pirmo starta kapitālu biznesa 
idejas īstenošanai,” norāda LIAA 
direktors Kaspars Rožkalns. 

Pieteikšanās konkursam „Ideju 
kauss” ir atvērta līdz 6. septembrim. 
Pretendenti savas biznesa idejas 
var iesniegt elektroniski nosūtot uz 
e-pastu idejukauss@liaa.gov.lv. Pie-
teikuma veidlapa un konkursa noli-
kums pieejami mājaslapā www.ide-
jukauss.lv. Biznesa idejas izvērtēs 
profesionāla vērtēšanas komisija, 
virzot spēcīgākos kandidātus dalībai 
konkursa „Ideju kauss” otrajā kārtā.

Papīrfabrikas ciemata 
noslēpumi

Varbūt atvaļinājums ir īstais laiks, lai noskaidrotu, cik daudz 
tu zini par Līgatni?

Ja meklē idejas laika pavadīšanai – ieskaties! Piedāvājam 
iepazīt Līgatnes vēsturi, kā arī pavadīt laiku svaigā gaisā un iz-
spēlēt orientēšanās spēli „Papīrfabrikas ciemata noslēpumi”. 

Spēle pieejama Līgatnes tūrisma informācijas centrā, katru 
dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Kukaine, divi ārstu palīgi: Dace 
Iraida un Sandra Kuhaļska, zobārs-
te Diāna Ivanova, turpat darbojās 
procedūru kabinets, tika ņemtas 
analīzes, kuras nosūtīja apstrādei uz 
Rīgu. Minētās ģimenes ārstes para-
lēli apmeklētājus pieņēma arī Augš-
līgatnē Dārza ielā 2. Līgatnes pilsē-
tas iedzīvotāju apmierinātība ar me-
dicīnas pakalpojumiem nebija ilga, 
jo 2019. gadā ģimenes ārste Sandra 
Kukaine pārcēlās darbā uz Siguldu 
un ģimenes ārste Dina Puharte-Zic-
mane apmeklētājus pieņēma tikai 
Augšlīgatnē Dārza ielā 2.

2020. gada 10. jūnijā Augšlīgat-
nē Nītaures ielā 3 sāka darbu SIA 
„Dinas Puhartes doktorāts”. Tā nu 
mēs Līgatnes pilsētas iedzīvotāji, it 
sevišķi vecākie ļaudis, gaidām, ka 
ģimenes ārsts pieņems arī Spriņģu 
ielā 1. (Mīļie lasītāji, lūdzu neņe-
miet ļaunā, ja atsevišķi medicīnis-
kie termini un darbinieku amati nav 
precīzi nosaukti, jo neesmu mediķis, 
bet ekonomiste pēc profesijas un 
gide pēc aicinājuma.)

Pie veselības aprūpes pieder arī 
aptiekas.

Līgatnes papīrfabrika 
1895. gadā uzcēla aptiekas ēku. 
No sākuma tur darbojās patērētāju 
biedrības „Konsum”, kas ir „Turī-
bas” pirmsākumi, veikals. Aptieka 
iepriekš darbojās vairākās telpās 
Līgatnes papīrfabrikas teritorijā, 
bet pirms Pirmā pasaules kara pār-
cēlās uz aptiekas ēku, kur darbojas 
līdz 2019. gada jūlijam kā privātā 
aptieka apvienības „Mana aptieka” 
sastāvā. Sakarā ar to, ka 2019. gada 

sākumā darbu Līgatnes pilsētā pār-
trauca ģimenes ārsti, aptiekas darbu 
nācās pārtraukt.

2020. gada 27. martā Līgatnes 
pilsētā Dārza ielā, tirgus laukumā, 
sāka darbu jauna neliela aptieka 
„Mēness aptieku” ķēdes sastāvā. 
Aptieka atvērta katru dienu, izņe-
mot svētdienas. Aptieka atrodas ap-
meklētājiem izdevīgā vietā – blakus 
autobusa pieturai un automašīnu 
stāvlaukumam.

Manā dzīvē ir bijusi neliela sais-
tība ar Līgatnes pagasta veselības 
aprūpi, jo savu bērnību un skolas 
gadus dzīvoju vecāku mājās „Vībot-
nēs”, bet pēc apprecēšanās septiņus 
gadus dzīvoju vīra vecāku mājā 
„Vanagos”, kur piedzima arī dēls Ai-
nars. 1970. gadā pārcēlāmies dzīvot 
uz Gaujasmalu Līgatnē, jo Līgatnes 
papīrfabrika manai ģimenei piešķīra 
dzīvokli jaunuzceltajā mājā.

Domājams, ka veselības ap-
rūpes iestādes pirms Otrā pasaules 
kara darbojās „Jaunramās”, par to 
rakstīju raksta sākumā, ka tur pieņē-
ma zobārste līdz 1944. gada septem-
brim, kad māju sabombardēja. Pēc 
kara feldšeru punkts Augšlīgatnē 
darbojās Cīlīšu mājas pirmajā stāvā. 
Māja atrodas Vildogas ielā, kuru ve-
cie ļaudis agrāk sauca par Zagļu ielu. 
Pati esmu tur pamatskolas laikā vai-
rākas reizes bijusi un, cik atceros, tur 
pieņēma feldšere Cepurīte. Feldšeru 
punkts tur darbojās vēl 1967. gada 
decembrī, kad man piedzima dēls 
un bija jāapmeklē ambulance.

Pēc ļaužu nostāstiem no Cīlīšu 
mājas feldšeru punkts pārcēlās uz 
„Gundegām”, kur darbojās Zaiga 
Grīnberga (Vasiļevska). Pēc tam 

ambulance pārcēlās uz Dārza ielu 2.
No Līgatnes pagasta vēstures 

hronoloģijas: „1996. gadā nodibi-
nāts pašvaldības uzņēmums – am-
bulance, Daktere Dina Puharte”. 
Zāles var iegādāties firmas Zālītes 
aptiekā.”

No šīs pašas hronoloģijas, ka 
minēta jau raksta sākumā, zināms, 
ka aptieka pirms Otrā pasaules kara 
darbojusies pie Līgatnes dzelzceļa 
stacijas. Tikai nav skaidrojuma, kurā 
ēkā tā atradusies.

No manas jaunības 1950. – 
1960. gadiem atceros, ka aptieka 
Augšlīgatnē atradās Vecozoliņos 
(Ozoliņos?) pie šosejas, netālu no 
pasta ēkas, blakus bija maizes cep-
tuve. Aptiekā strādāja Kaņepes kun-
dze. Mans vīrs Jānis Vanags stāstīja, 
ka bērnībā brāļi Vanagi bieži gājuši 
uz Līgatnes upi ķert foreles. Pēc tam 
noķertās zivis nesuši pārdot Kaņe-
pes kundzei uz aptieku. Tā bērniem 
bijusi iespēja nopelnīt savu kabatas 
naudiņu. Vēlākos gados Augšlī-
gatnē uzcēla speciālu Līvānu māju 
aptiekas vajadzībām, kur atradās arī 
farmaceita dzīvoklis.

2012. gada 12. septembrī bi-
jušās „Jaunramu” mājas vietā tika 
atklāts veikals „Elvi”, kur sāka dar-
boties arī „Mēness aptieka”.

Līgatnes novadā veselības ap-
rūpes pakalpojumus vēl sniedz SIA 
„Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 
Skaļupēs, Senioru māja, PA „Līgat-
nes pilsētas sociālās aprūpes centrs”, 
kā arī Augšlīgatnē jau vairākus ga-
dus darbojas Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības (NMP) atbalsta 
punkts.

(Turpinājums sekos)

Dalībnieki sacentīsies par nau-
das balvām biznesa uzsākšanai. Tre-
šās labākās idejas autori iegūs 3 000 
eiro, otrās – 5 000 eiro, bet pirmās 
vietas laureāts iegūs 7 000 eiro nau-
das balvu, ko nodrošina LIAA un 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF). 

Vienlaikus ir atklāta arī Rīgas 
domes organizētā grantu program-
ma „Rīgas drosmes grants”, kam var 
pieteikties fiziskas personas vai per-
sonu grupas līdz četriem cilvēkiem, 

sasniedzot 18 gadu vecu-
mu, ja izturēta konkursa 
„Ideju kauss” pirmā kārta. 

„Rīgas dome labi sa-
prot, ka veiksmīgs uzņē-
mums nevar tapt vienas 
dienas laikā. Tam nepie-
ciešams laiks un smags 
darbs, tāpēc pašvaldība 
atbalsta ne tikai pieredzē-
jušus uzņēmējus, bet arī 
pavisam nepieredzējušus. 
Tādēļ man ir prieks, ka 
jau trešo gadu sadarbībā ar 
LIAA un augstskolu biz-
nesa inkubatoriem spējam 
ne tikai sniegt vērtīgu at-
balstu jaunajiem uzņēmē-
jiem, bet demonstrējam 
labas prakses piemēru, ka 
ir iespējama veiksmīga 
sadarbība starp valsts un 
pašvaldību iestādēm. Vēlu 
neatlaidību un  arī veiksmi 
visiem jaunajiem uzņēmē-
jiem un ceru, ka šis kon-

kurss būs sākums daudziem veik-
smīgiem biznesiem nākotnē,” pauž 
Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu 
administrācijas vadītāja vietnieks 
Artis Lapiņš.  

„Rīgas drosmes grants” finan-
sējumu 2 000 eiro apmērā saņems 
25 programmas laureāti, kas ar savu 
biznesa ideju piedalīsies Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
organizētajā biznesa ideju konkursā 
„Ideju kauss".
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Vai pieteikt bērnu mācībām mūzikas skolā?
Informācija par mūzikas apmā-

cības nozīmi mūsdienās sastopama 
visai plaši. Mūzika attīsta intelektu-
ālās un trenē organizatoriskās spē-
jas un pacietību, uzlabo izpratni, 
lasīšanas prasmes un matemātiskās 
spējas, veicina atbildības sajūtu un 
radošumu, atbrīvo no stresa u.c. 

Daudzi Līgatnes novada bērni 
jau mācās instrumenta spēli Līgat-
nes Mūzikas un mākslas skolā, bet 
rodas jautājums – kāpēc tomēr ir 
daļa vecāku, kuri neizmanto iespēju 
saviem bērniem vispusīgi attīstīties 
caur mūzikas apguvi? Mana ilgga-
dējā pedagoģes pieredze palīdz iz-
secināt vairākus iemeslus: 

vecākiem nav informācijas par • 
mūzikas apmācības iespējām 
un nozīmi;
materiāli apsvērumi (vecāku • 
mācību līdzfi nansējums, ins-
trumenta iegāde);
laika plānojuma problēmas • 
(stundu laiku un mājasdarbu 
izpildes plānojums);
paziņu bērnu neveiksmīgā pie-• 
redze u.c.
Mācību procesu mūzikas skolā 

esmu iepazinusi no vairākām pusēm: 
kā audzēkne (pati esmu mācījusies 
mūzikas skolā), kā māte (mans dēls 
ir pabeidzis mūzikas skolu) un kā 
skolotāja (ilgus gadus strādāju mū-
zikas skolā), tādēļ varu apgalvot, ka 
mācības nav vieglas, bet ir tā vērtas. 
Zinu, cik grūti ir, kad bērnam tuvo-
jas pusaudžu gadi un mācīties vairs 
negribas, bet ir jāatrod argumenti, 
lai turpinātu. Bet esmu arī noraususi 
kādu aizkustinājuma asaru, kad tie-
ši mans dēls muzicē uz skatuves un 
publika lūdz atkārtot... Esmu pārlie-
cināta, ka to visu ir pieredzējuši dau-
dzi vecāki, kuru bērni ir mācījušies 
mūzikas skolā. Esmu sapratusi, ka, 
lai izdotos, grūtos brīžos vecākiem ir 
jāuzticas skolotājiem un „jāsadodas 
rokās”, lai palīdzētu bērnam tikt pāri 
grūtībām. 

Vecāku loma mūzikas apmācī-
bā ir ļoti nozīmīga, it sevišķi mācī-
bu sākumposmā. Ja vecāki mīl mū-
ziku, mākslu, ir ieinteresēti bērna 
radošajā izpausmē, palīdz ikdienas 
mājasdarbos, tiek radīta labvēlīga 
vide bērna aizrautībai ar mūziku 
un vēlmei to apgūt. Nereti vecā-
ku vērtējums ir daudz nozīmīgāks 
nekā pedagoga vērtējums. Lai ak-
tīvi piedalītos apmācības procesā, 
vecākiem ir iespēja apmeklēt ins-
trumenta spēles nodarbības, lai sa-
prastu un palīdzētu savam bērnam 
apgūt uzdoto.

Un tomēr, lai arī par ko vēlāk 
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padarītais darbs ir jānodod. Atraša-
nās uz skatuves mākslinieku piera-
dina būt maksimāli gatavam „pēc 
komandas”. Un bērns ar šādu pie-
redzi nevar izkrist ne eksāmenos, 
ne darba intervijās, ne atbildīgos zi-
ņojumos. Mūzikas nodarbības bēr-
nībā nozīmē maksimālu izturību un 
mākslinieciskumu uz visu mūžu.

9. Mūzikas nodarbības audzi-
na mazus „cēzarus“, kuri prot darīt 
vairākus darbus vienlaikus. Mūzi-
kas nodarbības palīdz attīstīt spēju 
orientēties vairākos vienlaicīgi no-
tiekošos procesos. Lasot no lapas, 
pianists vienlaikus dara vairākas 
lietas, atceras pagājušo, domā par 
nākošo un kontrolē pašlaik notie-
košo. Mūzika plūst laikā, un, „lasot 
no lapas”, mūziku nav iespējams 
pārtraukt, apturēt, atpūsties un uz-
elpot. Tāpat kā aviodispečers vai 
biržas brokeris, kuri vienlaikus 
seko līdzi vairākiem ekrāniem un, 
turpinot klausīties, sniedz informā-
ciju dažādiem uztvērējiem. Mūzika 
pieradina domāt un dzīvot vienlai-
kus dažādos virzienos. Ieklausie-
ties, noslogotie un pārgurušie vecā-
ki! Bērnam – mūziķim būs vieglāk 
nekā jums skriet vienlaikus pa vai-
rākām dzīves taciņām un visur pa-
spēt pirmajam.

10. Un beigās – mūzika ir la-
bākais ceļš uz panākumiem dzīvē. 
Nav brīnums, ka muzikāla pagāt-
ne ir bijusi daudzām slavenībām. 
A. Kristi savu pirmo stāstu uzraks-
tīja par to, kāpēc viņai bijis grūti 
spēlēt klavieres publikas priekšā. 
Kondolīzai Raisai gluži pretēji pa-
tīk spēlēt publikas priekšā savā žil-
binošajā koncerttērpā. B. Klintons 
apgalvo, ka bez sava saksofona 
nekad nebūtu varējis kļūt par pre-
zidentu.

Pavērojot ievērojamus un veik-
smīgus cilvēkus jebkurā jomā, pa-
jautājiet, vai viņi bērnībā ir nodar-
bojušies ar mūziku, kaut vai neilgu 
laiku, kaut arī bez īpašas aizrauša-
nās. Protams, ka ir nodarbojušies. 
Un varbūt ir vērts sekot viņu pie-
mēram. 

Mācīties vai nemācīties prasmi 
muzicēt ir jāizlemj pašam bērnam, 
bet pieteikt vai nepieteikt savu bēr-
nu mācībām mūzikas skolā ir jāiz-
lemj jums, vecāki.

Vineta Golubkova,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas Mūzikas nodaļas 
metodiskās komisijas vadītāja, 

akordeona spēles skolotāja

kļūtu bērns – par zinātnieku, rakst-
nieku, politiķi vai ārstu – bērnībā 
nodarbojoties ar mūziku, viņš kļūs 
dvēseliskāks, gudrāks, radošāks, 
uzstāties pārliecinātāks nekā tad, ja 
viņa bērnība būtu pagājusi bez mū-
zikas un mākslas klātbūtnes.

Pārdomām, iespējams, noderēs 
desmit ierosinājumi, kāpēc bērniem 
būtu vērtīgi apmeklēt mūzikas sko-
lu. To autore ir mākslas zinātņu 
doktore, Gņesinas vārdā nosauktās 
Krievijas Mūzikas akadēmijas pro-
rektore D. K. Kirnarskaja. Raksts 
brīvi tulkots no krievu valodas (at-
rodams mājaslapā www.muz-sc-
hol16.ucoz.ru).

1. Muzikālās nodarbības veido 
un attīsta gribasspēku un disciplinē. 
Vingrināties mūzikas instrumen-
ta spēli nepieciešams katru dienu, 
regulāri, bez pārtraukumiem. Zie-
mā un vasarā, ikdienā un svētkos. 
Gandrīz ar tādu pašu neatlaidību kā 

cilvēks trenējas sporta nodarbībās. 
Vienīgā atšķirība no „lielā spor-
ta” ir tāda, ka pie klavierēm nevar 
salauzt ne rokas, ne kājas. Ieklau-
sieties, stingrie vecāki! Mūzikas 
nodarbības ir rakstura audzināšana 
bez riska un fi ziskām traumām. Cik 
labi, ka tas ir iespējams!

2. Mācības mūzikas skolā attīs-
ta saskarsmes prasmes un estētisko 
gaumi, paplašina redzesloku, kā arī 
attīsta intelektu. Mūzikas iespaidu 
ietekmē sāk runāt paši noslēgtākie 
bērni, kurus, šķiet, ne ar kādiem lī-
dzekļiem nav iespējams iekustināt.

3. Mūzikas nodarbībās bērns 
attīsta matemātisko domāšanu. 
Bērns sāk domāt plaši; atceroties 
skaņdarbu no galvas, nospēlējot 
pareizo taustiņu, bērns manipulē ar 
abstraktām skaņu zīmēm, un skaņ-
darbā, tāpat kā matemātiskā pierā-
dījumā, nav iespējams neko ne pie-
likt, ne atņemt. Tas nebija nejauši, 

ka A. Einšteins spēlēja 
vijoli un 70% Oksfordas 
fi zikas un matemātikas 
profesoru ir mūzikas 
kluba biedri. Ieklausie-
ties, nākamo matemāti-
ķu un inženieru vecāki! 
Muzicēt ir patīkamāk 
nekā risināt grūtus ma-
temātikas uzdevumus 
kopā ar matemātikas 
mājskolotāju.

4. Mūzikas valoda 
un sarunu valoda ir dvī-
ņi. Viņi ir dzimuši viens 
aiz otra. Vispirms muzi-
kālā valoda, tad - sarunu 
valoda. Un mūsu sma-
dzenēs viņi abi turpina 
dzīvot blakus. Frāzes 
un teikumi, komati un 
punkti, jautājumi un iz-
saukumi ir gan mūzikā, 
gan valodā. Spēlējošie 
un dziedošie runā labāk 
un raksta labāk. Vieglāk 
spēj atcerēties svešvalo-
das vārdus, ātrāk apgūst 
gramatiku. Melomāni – 
Stendāls, Ž. Ž. Ruso un 
R. Rolāns zināja sveš-
valodas un rekomendēja 
visiem topošajiem polig-
lotiem mācīties mūziku. 
Ieklausieties, gudrie ve-
cāki, kuru bērni nākotnē 
kļūs par tulkiem un žur-
nālistiem! Sākumā bija 
skaņa.

5. Dziedāšana pa-
plašina elpošanas aparā-
ta iespējas, mazina elpo-

šanas ceļu saslimšanas.
6. Mūzikas klausīšanās palīdz 

vieglāk apgūt citu mācību priekš-
metu materiālu, mazina pārslogotī-
bas sajūtu. Mūzikas stunda ar spēles 
elementiem un mākslinieciskiem 
pārdzīvojumiem ir atsvars dažādu 
zinātnisko mācību priekšmetu apgu-
vei, mūzika veic izlādes funkciju.

7. Pētījumi ir pierādījuši, ka 
bērniem, kuri apgūst instrumenta 
spēli, uzlabojas kustību koordināci-
ja un sīkā roku motorika. Tas nav 
pārsteidzoši. Spēlējot gan pirksti, 
gan roka veic daudz kustības, arī 
ļoti sīkas. Turklāt labā un kreisā 
roka bieži vien veic absolūti dažā-
das kustības. Tas veicina smadzeņu 
centru savstarpējo darbību, attīsta 
plašu domāšanu.

8. Mūzikas nodarbības pieradi-
na „pievienošanos pēc komandas”. 
Muzikanti mazāk baidās no bries-
mīgā vārda „termiņš” – brīža, kad 

Latvijas lielākās uzņēmēju 
biedrības Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK) 
Vidzemes reģionālā nodaļa aicina 
pieteikties uzņēmējus, valsts un 
pašvaldības iestādes, profesionālās 
un augstākās izglītības iestādes, 
amatniekus un mājražotājus dalī-
bai „Vidzemes uzņēmēju dienās  
2020”. Pasākuma norise bija iece-
rēta maijā, bet ierobežojumu dēļ 
tā tika pārcelta uz rudeni, uz 18. 
un 19. septembri. Pasākums, kā 

Uzņēmējus aicina pieteikties dalībai 
„Vidzemes uzņēmēju dienās 2020”

ierasts, norisināsies Valmieras kul-
tūras centrā, Rīgas ielā 10 un lauku-
mā pie Hanzas sienas Valmierā.

Jau 23. gadu „Vidzemes uzņē-
mēju dienas” pulcēs dažādu jomu 
un lieluma uzņēmumus, lai divu 
dienu garumā ar saviem piedāvāju-
miem iepazīstinātu Vidzemes, citu 
reģionu apmeklētājus. Lai gan CO-
VID-19 apstākļos šis gads mums 
visiem ir īpašs, tomēr dalībnieku 
ilggadējā uzticība ļauj ticēt, ka 
mums kopā izdosies un pasākums 

būs tikpat  aizraujošs un interesants 
kā iepriekš, ievērojot visus aktuālos 
pulcēšanās ierobežojumus. 

„Biznesa izstādes ir lieliska 
platforma, kurā ikviens var parā-
dīt savu biznesu un  tā būtību, di-
bināt jaunus kontaktus un veidot 
sadarbību. Šāda veida pasākumos 
nereti tiek atrasti jauni partneri, ār-
pakalpojumu sniedzēji vai arī jauni 
klienti. Mācību iestādēm tā ir ie-
spēja akcentēt profesionālo vidējo 
un augstāko izglītību, tā ir iespē-

ja sniegt informāciju par mācību 
programmām. Izstāde noteikti jā-
izmanto kā iespēja uzklausīt ietei-
kumus no citiem cilvēkiem. Tieši 
šo iemeslu dēļ dalība izstādēs tiek 
vērtēta daudz augstāk nekā iegul-
dījums standarta reklāmas kampa-
ņās,” uzsver LTRK Vidzemes no-
daļas vadītājs Juris Sleņģis.

LTRK Vidzemes nodaļa aicina 
piedalīties ikvienu interesentu Vid-
zemes lielākajā biznesa pasākumā  
uzņēmējiem.

Pieteikšanās dalībai izstādē 
līdz 2020. gada 21. augustam, sūtot 
pieteikumus uz e-pastu: vidzemes-
izstade@gmail.com. 

Plašāka informācija pieeja-
ma, zvanot pa tālruni: 20264530. 
Aktuālā informācija, kā arī pietei-
kums-līgums pieejams mājaslapā 
www.vidzemesizstade.lv.

„Vidzemes Uzņēmēju dienas 
2020” organizē LTRK Vidzemes 
reģionālā nodaļa sadarbībā ar Val-
mieras pilsētas pašvaldību.
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2020. gada 23. septembrī

Iespiests: 
SIA „Erante”

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu, 
Dziest gaisma – klusums mūžu sedz.

Jūlijā mūžībā aizgājuši
Regīna Višņevska – 4. jūlijā
Sandra Tūce – 4. jūlijā
Ilga Ribakova – 23. jūlijā
Maija Bedikere – 26. jūlijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Lai man tika, kas man tika,
Tā meitiņa, tā man tika;
Tai es sniedzu sav' rociņu,
Devu zelta gredzentiņu.

Jūlijā Līgatnes novadā jāvārdu 
teica:

Toms un Ilvija
Kristaps un Marta
Rūdolfs un Anete
Toms un Marija
Edgars un Lidija

Rūdolfs un Sanita
Oļegs un Lelde

Sveicam jaunās ģimenes!

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Jūlijā Līgatnes novadā reģistrēta 
viena meitenīte                            

Amēlija
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!

Lai meitenīte aug vesela un laimīga!

Autobusa 
kustības  
izmaiņas

No 10. augusta paredzētas izmaiņas 
maršrutā Nr. 6244

 Līgatne – Gaujasmala:
 

Darba dienās grozīts autobusa atiešanas •	
laiks no Gaujasmalas uz plkst. 18.03 (ie-
priekš plkst. 18.05), no Fabrikas uz plkst. 18.08. 
Pienākšanas laiks Līgatnē paredzēts plkst. 
18.18;
darba dienās un svētdienās grozīts auto-•	
busa atiešanas laiks no Līgatnes stacijas 
uz plkst. 11.56 (iepriekš plkst. 12.05) un atie-
šanas laiki pieturās: No Līgatnes autobuss at-
ies plkst. 11.58; no Skaļupes plkst. 12.16; no 
Gaujasmalas plkst. 12.31. Pienākšanas laiks 
Līgatnē paredzēts plkst. 12.45;
sestdienās grozīts autobusa atiešanas laiks no Lī-•	
gatnes uz plkst. 05.55 (iepriekš plkst. 06.00) un 
atiešanas laiki pieturās: No Gaujasmalas auto-
buss aties plkst. 06.13, no Skaļupes plkst. 06.25. 
Pienākšanas laiks Līgatnē paredzēts plkst. 06.43, 
Līgatnes stacijā plkst. 06.45;
sestdienās, svētdienās grozīts autobusa atieša-•	
nas laiks no Gaujasmalas uz plkst. 18.03 (ie-
priekš plkst. 18.05), no Fabrikas uz plkst. 18.08. 
Pienākšanas laiks Līgatnē paredzēts plkst. 18.18, 
Līgatnes stacijā plkst. 18.20;
sestdienās, svētdienās grozīts autobusa atieša-•	
nas laiks no Līgatnes stacijas uz plkst. 19.20 (ie-
priekš plkst. 19.15) un atiešanas laiki pieturās;
svētdienās grozīts autobusa atiešanas laiks no Lī-•	
gatnes uz plkst. 13.27 (iepriekš plkst. 13.32) un 
atiešanas laiki pieturās. No Gaujasmalas autobuss 
aties plkst. 13.45; no Skaļupes plkst. 14.00. Pie-
nākšanas laiks Līgatnē paredzēts plkst. 14.18;
svētdienās grozīts autobusa atiešanas laiks no Lī-•	
gatnes uz plkst. 08.33 (iepriekš plkst. 08.35) un 
atiešanas laiki pieturās. No Skaļupes au-
tobuss aties plkst. 08.49, no Gaujasma-
las plkst. 09.01. Pienākšanas laiks Līgatnē pare-
dzēts plkst. 09.16.

Lūdzam sekot autobusu kustības izmaiņām 
informācijas plāksnēs pieturās un 
www.1188.lv mājaslapā!

Līgatnes novada kases:
Spriņģu ielā 7, Līgatnē

Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā

Būs slēgtas 
no 8. augusta līdz 
21. augustam
Lūdzam veikt 
nepieciešamos 
maksājumus 
savlaicīgi vai 
pēc 21. augusta


