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Jūnijā

Kur gan tie gadi skrien? 
	 	 Caur	ērkšķiem	un	

rozēm	tie	lien.
Vēlaties	tiem	pakaļ	skriet,	
	 	 apstādināt	laiku	

kaut	tik	uz	brīdi	vien.
Neatskatieties	atpakaļ,	
  dodieties taisni 

uz	priekšu.
Gadi	skrien	kā	vēja	spārni,	
	 	 ne	tie	vieni,	ne	tie	lieki,
Gadi	nāk	un	gadi	iet,	
	 	 vēlam	jums	laimi	un	

prieku	vien.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību jūnija 

jubilāriem!
Edvīns Glazovs

Tatjana Mamona
Gundars Šulcs
Viktors Tuleiko

Ņina Irša
Linards Krūms

Egils Martinsons
Ingrīda Puriņa

Marika Snahovska
Jurijs Daģis

Jānis Skujiņš
Ināra Višņevska
Aija Jurgenberga

Aldis Kalniņš
Jānis Laganovskis

Jānis Mass
Inta Nordviga
Dainis Ozoliņš

Tālivaldis Skoromka
Laima Veihmane
Gunārs Zālītis
Jānis Brāgulis

Biruta Ezerroze
Anna Miķelsone

Gunta Briede
Gunārs Kļaviņš
Ivars Rudaks
Edīte Dunde

Regīna Višņevska
Vilma Kalniņa
Gina Vaivoda
Jānis Strante

Modris Sagamežs
Irma Justele
Ilga Plūme

Mirdza Strazdiņa
Pēteris Maņšins
Ausma Ozolniece

Ojārs Palejs
Nikolajs Senkāns

Jānis Kupčs
Jānis Sika

Anastasija Zelča
Brigita Kauliņa

Daila Brante
Elena Venckus

 No dvēseles jaustiem bezdibeņiem, no teiksmām un no 
laikiem seniem dzird dimdam pakavus, tur novada 161 Jānis 
jāj pa rudzu lauku ar pirmo zelta vārpu plaukstā, ko sniedz 
novada 25 Līgām.

 Lai saulgriežu naktī līgotājus silda jāņuguns liesmas 
un sirdī ikkatrā skan gaismas dziesmas!

Priecīgus Jāņus
visiem novada iedzīvotājiem!

Līgo!

 3. jūnijā Latvijā notika paš-
valdību vēlēšanas. Pēc Cen-
trālās vēlēšanu komisijas 
datiem Līgatnes novadā no  
2844 balsstiesīgajiem iedzīvo-
tājiem vēlēšanās piedalījušies 
1535 (53,97%), kas ir vairāk 
nekā vidēji valstī. Kā pareizi 
aizpildītas ieskaitītas 1514 vē-
lēšanu zīmes (98,76%).
 Visvairāk – 848 – balsis 
(55,32%) atdotas par sarakstu 
“Līgatnes novada izaugsmei”. 
Ar 478 balsīm (31,18%) seko 
saraksts “SAVAM NOVADAM”. 
151 balss (9,85%) atdotas sa-
rakstam “Mēs Līgatnei”. Ce-
turtais vēlēšanās piedalījušais 
saraksts “Vēlētāju apvienība 
“Par labklājību Līgatnes nova-
dā”” nav pārvarējis 5% barje-
ru un ar iegūtajām 37 balsīm 
(2,41%) nebūs pārstāvēts jau-
najā domes sasaukumā. 
 Iegūtās balsis nozīmē, ka 
jaunajā Līgatnes novada domē 
piecas deputātu vietas būs 
sarakstam “Līgatnes novada 

Līgatnes novada domē ievēlētie deputāti alfabēta secībā

Nr. Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums Atzīmes 
“+” Svītrojumi

Kopējais 
balsu skaits 

(par sarakstu 
nodotajām balsīm 
pieskaitīti “+” un 

atņemti svītrojumi)
1. Jurijs Daģis SAVAM NOVADAM 131 28 581
2. Kaspars Gulbis Līgatnes novada izaugsmei 112 64 896
3. Daina Klints Līgatnes novada izaugsmei 138 65 921
4. Vineta Lapsele SAVAM NOVADAM 212 17 673
5. Gunita Liepiņa Līgatnes novada izaugsmei 271 48 1071
6. Baiba Pelse Mēs Līgatnei 92 7 236
7. Guntars Pīpkalējs SAVAM NOVADAM 281 45 714
8. Ainārs Šteins Līgatnes novada izaugsmei 534 38 1344
9. Rihards Vidzickis Līgatnes novada izaugsmei 158 60 946

Vēlēšanu 
rezultāti

izaugsmei”, trīs vietas sarak
stam “SAVAM NOVADAM”, 
bet viena vieta sarakstam 
“Mēs Līgatnei”.
 Vēlētāji, piešķirot novēr-
tējumu ar + zīmi vai svītrojot 
kandidāta vārdu, ieviesuši ko-
rekcijas sarakstos. Tā sarak
stā “Līgatnes novada izaug
smei” visvairāk – 534 plu  
sus un vismazāk – 38 svītro-
jumus – ieguvis pašreizējais 
domes priekšsēdētājs Ainārs 
Šteins, 271 plusu ieguvusi 
Gu nita Liepiņa, kura saglabā  
2. vietu sarakstā, bet 152 plu-

sus ieguvušā Pētera Lidera 
vārds arī daudz svītrots, tā-
dējādi nobīdot viņu no 3. uz 
7. pozīciju. Savukārt uz augšu 
sarakstā vēlētāji pacēluši Dai-
nu Klints (no 6. uz 4. vietu) un 
visvairāk Kasparu Gulbi, kas 
no 12. vietas sarakstā pacelts 
uz 5., tādējādi tiekot ievēlēts 
domē.
 Savukārt sarakstā “SAVAM 
NOVADAM” deputātu vietas 
ieguvuši kandidāti, kas sarak
stā jau ierakstīti ar pirmajiem 
numuriem. Pirmais ar lielāko 
plusu skaitu ir Guntars Pīpka-

lējs, kuru pozitīvi atzīmējis  
281 vēlētājs, viņam seko Vine-
ta Lapsele ar 212 plusiem un 
tikai 17 svītrojumiem. Arī Ju-
rijs Daģis ieguvis atzinību ar 
131 plusu.
 Sarakstā “Mēs Līgatnei” 
visvairāk pozitīvu novērtēju-
mu ieguvusi Baiba Pelse, tā-
dējādi arī šeit bez izmaiņām –  
deputāta vietu ieguvusi sa-
raksta līdere.
 Jaunievēlētās domes pir-
mā sēde  notiks 15. jūnijā  
plkst. 10.00 Nītaures ielā 4 
(kultūras namā), Augšlīgatnē.

	 	 	 Ņem	spēku	no	jāņuzālēm,
	 	 	 Ko	tās	tev	šovakar	sniedz	–
	 	 	 Ņem	spēku	no	Jāņu	gaismas,
	 	 	 Kas	pakalnos	gaiši	spīd	–
	 	 	 Ņem	spēku	no	Jāņu	dziesmām,
	 	 	 Kas	līgo	visapkārt	tev!

Jāņa	diena,	svēta	diena
Aiz	visām	dieniņām,
Jāņa	dienu	Dieva	dēls
Saules	meitu	sveicināja.
 Vasaras saulgriežos, kad 
visgarākajai dienai seko vis-
īsākā nakts, mūsu tauta svin 
Jāņus. Šie svētki uzskatāmi 
par vislatviskākajiem.
 Pēc seniem nostāstiem par 
Jāņiem un Jāņa dēliem saukti 
tikai svēti vīri, kuri senču ticī-
bu uzturējuši tautā. Varbūt tā-
pēc saņemsimies un ielīgosim 
Jāņus kā pienākas, lai auglības 
svētība nāk pār mūsu zemi! 
Lai šie svētki dod mums drošu 
un skaidru prātu un lai mēs vēl 
ilgi esam latvieši.
 Tieši Jāņos atskāršam, ka 
esam dabas bērni. Sajūtam, kā 
visa dzīvā radība saņem spē-
kus, uzplaukst neparastā krāš-
ņumā un dāsni dalās ar mums.
 Šiem svētkiem gatavoties 

sāka jau iepriekš, domājot par 
ugunskuru, ugunsmucām un 
cienastu. Gatavošanās turpi-
nājās Līgo dienā, pošot māju, 
gatavojot mielastu, vācot zālī-
tes ārstniecībai un galvas vai-
nagiem, attīrot vietu, ejot pirtī 
un radot prieka sajūtu, dziedot 
jau zināmās dziesmas un izdo-
mājot jaunas.
 Daudz no iepriekš pieminē-
tā jau zinām. Mainās gadsim-
ti. Zirdziņu nomaina auto, arī 
Jāņiem pošamies un arī svinam 
citādāk. Nav jau svarīgi, kā. 
Svarīgi nepazaudēt esības bū-
tību, saiti, kas kopā tur ģime-
ni, draugus, paaudzes. Svarīgi, 
lai ir vieta, kur kopā būt. Un 
tāda mums ir – Zanderu pļava, 
ko jau vairākus gadus līgat-
niešiem saulgriežu laikā atvēl 
Andis Zicmanis. Būdams kār-
tīgs saimnieks, viņš arī rūpējas 
par jāņuguni. Rūpējas, lai šajā 

Īsa bija Jāņu nakts...

laikā pļavā zied viskrāšņākās 
zāles un rīta pusē, saulītes at-
griešanās brīdī, tajā ir visvai-
rāk rasas, kur veldzēties.
 Arī šogad maģiskajā līgo-
šanas naktī – 21. jūnijā no  
plkst. 21 – cauri spēcinošiem 
un veicinošiem rituāliem līdz 
jāņuguns iedegšanai un godi-
nāšanai mūs aizvedīs folkloris-
ti, seno tradīciju kopēji Iveta 
un Vidvuds Medeņi.
 Mums pašiem tikai jāsala-

sa zāles un jāuzpin vainags, 
jāsapošas svētku drānās, līdzi 
jāpaņem cienasts kopīgam 
galdam, kāds auduma gabals, 
kur piesēst, kad kājas no lustē-
šanas jau pagurušas. Atmetot 
šodienas steigu un rītdienas 
rūpes, ļausimies šīs vienreizē-
jās nakts burvībai.
 Saulgriežu vakara ugunsku-
ra gaismā bijuši cilvēki, tāpat 
kā apspīdētie lauki un tīrumi, 
iegūst spēku un auglību.
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Ar jaunu enerģiju 
kopējam mērķim!

Jūras	ceļojumu	saņem	Līgatnes	iedzīvotāja	Agrita	Līckrastiņa.

 Vides iniciatīvas „100 dar-
bi Latvijai” vēstneši turpina 
savu ceļojumu pa Vid zemes 
un Latgales novadu svētkiem.  
20. maijā viņi apciemoja Lī-
gatni. Laikapstākļi bija īpaši 
vasarīgi, un Līgatnes novada 
svētku apmeklētāji naski de-
vās pie vēstnešiem izspēlēt 
erudīcijas spēli, tā pārbau-
dot savas zināšanas dabas 
tematikā. Visi spēles dalīb-
nieki balvā saņēma īpašu 
(numurētu) sēklu paciņu, kas 
nedēļas laikā bija jāpiere-
ģistrē iniciatīvas mājaslapā 
www.100darbilatvijai.lv, lai 
piedalītos izlozē par Tallink 
jūras ceļojumu uz Stokholmu 

Līgatniete Agrita Līckrastiņa 
saņem „100 darbi Latvijai” balvu – 
jūras ceļojumu uz Stokholmu

 Līgatnieši! Sirsnīgs paldies 
par aktivitāti pašvaldību vēlē-
šanās. Mēs, līgatnieši, pierā-
dījām, ka esam aktīvi un atbil-
dīgi. Runām par sabiedrības 
apātiju nav nekāda pamata, 
un tieši no katra individuālās 
attieksmes un rīcības ir atka-
rīga mūsu kopējā labklājība 
un novada izaugsme.
 Pašvaldību vēlēšanas, ko 
daudzi gaidīja ar zināmu sa
traukumu, manuprāt, parādīja 
kādu ļoti labu tendenci – mēs 
kā sabiedrība esam diezgan 
imūni pret populismu un de-
magoģiju. To attiecinu gan uz 
mūsu novadu, gan valsti kopu-
mā. Ir acīmredzams, ka Latvi-
jas politikā ar lētu populismu 
un nomelnošanu nekādus di-
žos laurus neplūkt. Tas vai-
rākiem politiskajiem spēkiem 
liks šo spēles laukumu atstāt 
vai mainīt stratēģijas un nākt 
klajā ar konstruktīviem, uz 
attīstību vērstiem priekšli-
kumiem. Tāpat uzskatu, ka 
sabiedrība strauji mainās un 
gadiem kultivēto negatīvismu 
nomaina aizvien pozitīvāka at-
tieksme. Šai jomā, manuprāt, 
mēs tuvināmies mūsu ziemeļu 
kaimiņiem, kuri sen ir sapra-
tuši – ar sliktām domām nevar 
paveikt labus darbus.
 Priekšā nākamais četru 
gadu cikls, kura laikā mums 
kā novadam jāspēj stiprināt 
savas pozīcijas, lai neatkarīgi 

no dažādām reformām mēs 
šeit justos droši un labi. Mūsu 
kopējās labklājības pamatā ir 
katra līgatnieša attieksme un 
godīgs darbs. Pašvaldība arī 
turpmāk veltīs visas rūpes un 
spēkus, lai stiprinātu novadu 
un nekavējoties risinātu da-
žādas ikdienas problēmas. Tai 
pašā laikā vēlamies, lai prob-
lēmas netiktu apspriestas ti-
kai šauru ļaužu lokā, kaut kur 
pie pakša vai veikala rindā, 
bet par tām informētu tos, kas 
reāli var piedāvāt risinājumu. 
Ceru, ka kopā šo praksi ievie-
sīsim, jo problēmas var atrisi-
nāt vien tad, ja par tām ir zi-
nāms.
 Paldies līgatniešiem, kuri 
vēlēšanās izteica atbalstu 
līdzšinējam pašvaldības vei-
kumam un deva avansu turp-
mākajiem darbiem. Tas ir no-
vērtējums visiem publiskās 
pārvaldes darbiniekiem gan 
pašvaldības administrācijā un 
izglītības iestādēs, gan kul-
tūras, komunālajā un citās 
jomās strādājošajiem. Katrs 
alkstam zināt, ko par mums 
domā, un vēlētāju atbalsts 
dod sparu un enerģiju jau-
niem sasniegumiem. Paldies, 
līgatnieši, kopā mēs novadu 
veidosim vēl labāku, domājot 
par šodienu un nākotni. Lai 
kopā mums izdodas! Līgatnes 
novads  drošas mājas laimī-
gai dzīvei! 

četrām personām. Izlozē pa-
veicās, un jūras ceļojumu sa-
ņēmusi Līgatnes iedzīvotāja 
Agrita Līckrastiņa! Kur un kad 
šogad vēl būs sastopami „100 
darbi Latvijai” vēstneši, uzzi-
niet www.100darbilatvijai.lv. 
 Agritu sveic Līgatnes no-
vada domes priekšsēdētājs 
Ainārs Šteins, kopā ar ZAAO 
vēlot brīnišķīgu ceļojumu un 
aicinot paveikt kādu skaistu 

vides labiekārtošanas vai iz-
daiļošanas darbu. 

Papildu informācija: 
Līga Ivanova,

„100 darbi Latvijai” 
koordinatore

26464686
info@100darbilatvijai.lv
www.100darbilatvijai.lv	

www.facebook.com/
100darbiLatvijai

 Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada domes 2016. ga da 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 16/9 
„Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakal-
pojumi” pielikumā:
 1) Papildināt noteikumu pielikumu ar 8. punktu “Citi maksas pakalpojumi” un 8.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, 
EUR

PVN 
21%

Cena 
ar PVN

8.1. kempera (viena automašīna ar pasažieriem) novietošana slēgtā 
laukumā 24 h – elektrības pieslēgums, ūdens pieslēgums, labiekārtota 
piknika vieta ar galdiem. 8,26 1,74 10,00

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 25. maija sēdē (protokols Nr. 6, 15.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/12
“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 likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Publisko aģentūru 
likuma 17. panta otro un ceturto daļu

(Apmaksa tiek veikta Līgatnes dabas taku informācijas centrā no 9.00 līdz 18.00. Uz ieejas kartes tiek 
norādīts ierašanās laiks.)

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

 Izdarīt Līgatnes novada do-
mes 2013. gada 28. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 14/37 
„Ielu nosaukumu, ēku un telpu 
grupu numerācijas un ēku no-
saukumu norādes plākšņu izvie-
tošanas kārtība Līgatnes novada 
teritorijā” šādus grozījumus:
 1. Aizstāt noteikumu 36. pun-
ktā vārdus “Līgatnes novada do-
mes Komunālo pakalpojumu un 
teritoriju labiekārtošanas noda-
ļa” ar vārdiem “iestāde” Līgat-

nes novada dome”.
 2. Aizstāt noteikumu 40. pun-
ktā vārda saīsinājumus un skait-
ļus “EUR 7,11 līdz EUR 71,14”  
ar vārda saīsinājumiem un 
skaitļiem “EUR 10,00 līdz  
EUR 70,00”.
 3. Aizstāt noteikumu 41. pun-
ktā vārda saīsinājumus un skait-
ļus “EUR 7,11 līdz EUR 71,14”  
ar vārda saīsinājumiem un 
skaitļiem “EUR 10,00 līdz  
EUR 70,00”.

 4.  Svītrot no noteikumu  
1., 2. un 5. pielikuma vārdus 
“Materiāls un apdare – Emaljēts 
skārds, presēts reljefs”.
 5.  Svītrot no noteikumu  
3., 4., 6., un 7. pielikuma vārdus 
“Materiāls un apdare – Emaljēts 
skārds vai kompozītmateriāls 
aplīmēts ar plēvi”.

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes  
2017. gada 25. maija sēdē (protokols Nr. 6, 2.§)

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 17/9 
„Grozījumi 2017. gada  
26. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 17/4 
„Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais 
budžets 2017. gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas  
2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma “Par pašvaldību 
budžetiem” 7. pantu

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2017. ga da pamatbu-
džetu ieņēmumos EUR 3 345 096 apmērā un sadalījumu pa ieņē-
mumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2017. gada pamatbu-
džetu izdevumos EUR 3 297 863 apmērā saskaņā ar 2. un 3. pie-
likumu.

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 2017. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr. 5, 5.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/8
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2013. gada  
28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 14/37  
„Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un 
ēku nosaukumu norādes plākšņu izvietošanas kārtība 
Līgatnes novada teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu

http://www.100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
mailto:info@100darbilatvijai.lv
http://www.100darbilatvijai.lv
http://www.facebook.com/100darbiLatvijai
http://www.facebook.com/100darbiLatvijai
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 31. maijā Augšlīgatnes 
kultūras nama lielajā zālē 
notika tradicionālā Līgat-
nes novada Pateicības diena, 
kurā sveicām skolēnus un 
skolotājus par teicamiem un 
izciliem sasniegumiem starp-
novadu, Vidzemes reģiona, 
valsts olimpiādēs, konkursos, 
pētnieciskajos darbos, sacen-
sībās, skatēs. 
 Paldies
izglītojamajiem:
1. Aleksim Gablikam par iegū-
to 1. vietu starpnovadu bioloģi-
jas olimpiādē,
2. Valteram Vasiļjevam par 
iegūto 1. vietu starpnovadu ma-
temātikas olimpiādē, 3. vietu  
LU Fizikas un matemātikas fa-
kultātes A. Liepas Neklātienes 
matemātikas skolas Latvijas  
44. atklātajā matemātikas olim-
piādē,
3. Lindsijai Barinovai par ie-
gūto 1. vietu starpnovadu lat-
viešu valodas olimpiādē,
4. Artūram Stumburam par 
iegūto 2. vietu starpnovadu lie-
tišķās informātikas olimpiādē,
5. Martai Razānei par iegū-
to 2. vietu starpnovadu ma-
temātikas olimpiādē, 3. vietu 
starpnovadu lietišķās informā-
tikas olimpiādē, iegūto atzinību  
LU Fizikas un matemātikas fa-
kultātes A. Liepas Neklātienes 
matemātikas skolas jauno mate-
mātiķu konkursā,
6. Monikai Akmentiņai par 
iegūto 3. vietu starpnovadu bio-
loģijas olimpiādē,
7. Emīlam Rūdim Zelčam par 
iegūto 3. vietu starpnovadu ma-
temātikas olimpiādē,
8. Lindai Trallei par iegūto  
3. vietu komandas sastāvā Lat-
vijas Uzņēmējdarbības un me-
nedžmenta akadēmijas rīkotā 
biznesa spēļu konkursa “Ceļš uz 
bagātību” finālā,
9. Rihardam Viļumam par ie-
gūto 3. vietu komandas sastāvā 
Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmijas rīko-
tā biznesa spēļu konkursa “Ceļš 
uz bagātību” finālā,
10. Melisai Kronbergai – par 
iegūto 3. vietu komandas sastā-
vā Latvijas Uzņēmējdarbības 
un menedžmenta akadēmijas 
rīkotā Biznesa spēļu konkursa 
“Ceļš uz bagātību” finālā, iegū-
to atzinību starpnovadu latvie-
šu valodas un literatūras olim 
piādē,
11. Esterai Serkovai par ie-
gūto 1. vietu Ojāra Vācieša pie-
miņai veltītajā Ādažu vidussko-
las jaunrades darbu konkursā 
“Gaujas prēmija” 5.—6. klašu 
grupā Vidzemes skolām,
12. Ginteram Noasam Kuš-
ķim par iegūto 2. vietu angļu 
valodā 2017. gada Rīgas Valsts 
vācu ģimnāzijas rīkotajā atklā-
tajā svešvalodu konkursā,
13. Edmundam Evelonam 
par iegūto atzinību starpnova-
du sākumskolas skolēnu mazajā 
pētniecības konferencē “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu”, par 
iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  

1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
14. Rihardam Kudrjavcevam 
par sekmīgu dalību starpnova-
du sākumskolas skolēnu mazajā 
pētniecības konferencē “Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu”, par 
iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
15. Sanijai Pocevičai par ie-
gūto 2. vietu starpnovadu skolu 
sacensībās rudens krosā,
16. Viktorijai Jarullinai par 
iegūto 1. vietu skrējienu seriāla 
“Sigulda Up Cup 2017” serpen-
tīna ceļa skrējienā,
17. Paulai Pīlēģei par iegūto 
2. vietu skrējienu seriāla “Si-
gulda Up Cup 2017” serpentīna 
ceļa skrējienā,
18. Kristeram Kristapam 
Celmiņam par iegūto 3. vietu 
skrējienu seriāla “Sigulda Up 
Cup 2017” serpentīna ceļa skrē-
jienā,
19. Samantai Biezēkai par ie-
gūto 3. vietu skrējienu seriāla 
“Sigulda Up Cup 2017” serpen-
tīna ceļa skrējienā,
20. Emīlam Nilam Gravam 
par iegūto atzinību starpnovadu 
matemātikas olimpiādē,
21. Anetei Trallei par iegūto 
atzinību starpnovadu latviešu 
valodas olimpiādē,
22. Patrīcijai Norai Blūmen-
tālei par iegūto atzinību starp-
novadu lietišķās informātikas 
olimpiādē,
23. Rūdolfam Melnim par 
iegūto 1. vietu Vidzemes re-
ģiona skolu akordeona solistu 
konkursā “Cēsis 2017”, par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
24. Jēkabam Sebastiānam 
Mudulim par iegūto 3. vietu 
Latvijas profesionālās ievirzes 
un profesionālās vidējās mūzi-
kas izglītības iestāžu izglītības 
programmas Taustiņinstrumen-
tu	 spēle	 –	 klavierspēle audzēk-
ņu valsts konkursa II kārtā,
25. Emīlam Pīlēģim par iegū-
to atzinību starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiādē, iegūto 
atzinību LU Fizikas un matemā-
tikas fakultātes A. Liepas Neklā-
tienes matemātikas skolas jauno 
matemātiķu konkursā,
26. Jānim Vladimirovam par 
iegūto atzinību starpnovadu 
matemātikas olimpiādē,
27. Kristam Gravam par ie-
gūto atzinību starpnovadu ma-
temātikas olimpiādē, par iegū-
to I pakāpi Cēsu deju apriņķa 
tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
28. Elvim Lapselim par iegū-
to II vietu starpnovadu volej-
bola un florbola sacensībās un  
III vietu starpnovadu basketbo-
la sacensībās Līgatnes novada 
vidusskolas komandas sastāvā,
29. Edgaram Pēterim Vilci-
ņam par iegūto II vietu starp-
novadu volejbola un florbola 
sacensībās un III vietu starp-

novadu basketbola sacensībās 
Līgatnes novada vidusskolas ko-
mandas sastāvā,
30. Arnim Kalnietim par ie-
gūto II vietu starpnovadu volej-
bola un florbola sacensībās un  
III vietu starpnovadu basketbo-
la sacensībās Līgatnes novada 
vidusskolas komandas sastāvā,
31. Nikam Mūrmanim par 
iegūto II vietu starpnova-
du volejbola sacensībās un  
III vietu starpnovadu basketbo-
la sacensībās Līgatnes novada 
vidusskolas komandas sastāvā,
32. Mikum Niejgodam par 
iegūto II vietu starpnovadu 
florbola sacensībās un III vietu 
starpnovadu basketbola sacen-
sībās Līgatnes novada vidussko-
las komandas sastāvā,
33. Andim Indriķim Preisam 
par iegūto II vietu starpnovadu 
florbola sacensībās un III vietu 
starpnovadu basketbola sacen-
sībās Līgatnes novada vidussko-
las komandas sastāvā,
34. Kristiānam Kristam Jani-
tēnam par iegūto II vietu starp-
novadu florbola sacensībās un 
III vietu starpnovadu basketbo-
la sacensībās Līgatnes novada 
vidusskolas komandas sastāvā,
35. Angum Mārtiņjēkabam 
par iegūto II vietu starpnova-
du florbola sacensībās Līgatnes 
novada vidusskolas komandas 
sastāvā,
36. Dāvim Pocevičam par ie-
gūto II vietu starpnovadu volej-
bola un florbola sacensībās un 
III vietu starpnovadu basketbo-
la sacensībās Līgatnes novada 
vidusskolas komandas sastāvā,
37. Vitālijam Proņinam 
par iegūto II vietu starpno-
vadu volejbola sacensībās un  
III vietu starpnovadu basketbo-
la sacensībās Līgatnes novada 
vidusskolas komandas sastāvā,
38. Harijam Bērtiņam par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņķa 
tautas deju kolektīvu skatē,
39. Edijam Kristeram Dun-
dem par iegūto I pakāpi Cēsu 
deju apriņķa tautas deju kolektī-
vu skatē 1.—2. kl. deju kolektīva 
“Lustūzītis” sastāvā,
40. Evelīnai Gulbei par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
41. Sintijai Lemešai par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
42. Madarai Loginai par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
43. Sofijai Mironovai par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
44. Elīzai Puriņai par iegū-
to I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
45. Kārlim Okonovam par ie-

gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
46. Miķelim Jānim Šteinam 
par iegūto I pakāpi Cēsu deju 
apriņķa tautas deju kolektīvu 
skatē 1.—2. kl. deju kolektīva 
“Lustūzītis” sastāvā,
47. Annai Vikmanei par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
48. Rolandam Bajāram par 
iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
49. Annai Paulai Indānei par 
iegūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē 
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
50. Laurai Ramānei par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā,
51. Adrijai Smelterei par ie-
gūto I pakāpi Cēsu deju apriņ-
ķa tautas deju kolektīvu skatē  
1.—2. kl. deju kolektīva “Lus-
tūzītis” sastāvā;
 
pedagogiem:
1. Skaidrītei Gaspertei par 
izglītojamo rezultatīvu sagata-
vošanu starpnovadu bioloģijas 
olimpiādei,
2. Ritmai Timermanei par iz-
glītojamo rezultatīvu sagatavo-
šanu starpnovadu matemātikas, 
lietišķās informātikas olimpi
ādei, LU Fizikas un matemātikas 
fakultātes A. Liepas Neklātienes 
matemātikas skolas Latvijas  
44. atklātajai matemātikas olim-
piādei,
3. Antrai Strazdiņai par izglī-
tojamās rezultatīvu sagatavoša-
nu starpnovadu latviešu valodas 
olimpiādei,
4. Leonorai Dubkevičai par 
izglītojamo rezultatīvu sagata-
vošanu starpnovadu matemāti-
kas olimpiādei, LU Fizikas un 
matemātikas fakultātes A. Lie-
pas Neklātienes matemātikas 
skolas jauno matemātiķu kon-
kursam,
5. Daigai Meisterei par izglī-
tojamo rezultatīvu sagatavoša-
nu starpnovadu matemātikas 
olimpiādei,
6. Kintijai Blūmentālei par 
izglītojamo rezultatīvu sagata-
vošanu starpnovadu lietišķās 
informātikas olimpiādei,
7. Ilgai Gablikai par izglīto-
jamo rezultatīvu sagatavošanu 
Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmijas rīko-
tajam biznesa spēļu konkursam 
“Ceļš uz bagātību”, 
8. Baibai Aizupietei par izglī-
tojamās rezultatīvu sagatavoša-
nu Ojāra Vācieša piemiņai vel-
tītajā Ādažu vidusskolas jaun-
rades darbu konkursā “Gaujas 
prēmija” 5.—6. klašu grupā Vid
zemes skolām,
9. Aijai Ziediņai par izglīto-
jamā rezultatīvu sagatavošanu 

angļu valodā 2017. gada Rīgas 
Valsts vācu ģimnāzijas rīkotajā 
atklātajā svešvalodu konkursā, 
iegūto Eiropas kvalitātes ser-
tifikātu eTwinning projektam 
“Let`s Celebrate!”, 
10. Dacei Zariņai par izglīto-
jamo rezultatīvu sagatavošanu 
starpnovadu sākumskolas sko-
lēnu mazajai pētniecības kon-
ferencei “Mazs cinītis gāž lielu 
vezumu”, starpnovadu matemā-
tikas olimpiādei, Cēsu deju ap-
riņķa tautas deju kolektīvu ska-
tei. Par teicami veiktiem mento-
ra pienākumiem, pašiniciatīvu 
Līgatnes novada vidusskolas 
sākumskolas pasākumu orga-
nizēšanā. Par Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
radošu, mūsdienīgu pasākumu 
inscenēšanu, telpu noformēša-
nu, audzēkņu māksliniecisko 
spēju pilnveidi, gatavošanu kon-
kursiem, 
11. Beātei Kobilinskai par 
izglītojamo rezultatīvu saga-
tavošanu starpnovadu skolu 
sacensībās rudens krosā, vo-
lejbolā, florbolā, basketbolā un 
skrējienu seriāla “Sigulda Up 
Cup 2017” serpentīna ceļa skrē-
jienā,
12. Ingai Bušai par 1.—2. kl. 
izglītojamo rezultatīvu sagata-
vošanu Cēsu deju apriņķa tau-
tas deju kolektīvu skatei,
13. Ivitai Neibergai par pozitī-
vu saskarsmi ar bērniem un ve-
cākiem, profesionālu problēm-
situāciju risināšanu Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādē,
14. Dacei Gailei par augsti 
profesionālu darbu specialitātē 
un radošu iniciatīvu audzēkņu 
izglītošanā Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādē, 
iesaistīšanos ZAAO vides pro-
jektos,
15. Dacei Bērziņai par izglīto-
jamās rezultatīvu sagatavošanu 
starpnovadu latviešu valodas un 
literatūras olimpiādei,
16. Ilzei Treifeldei par izglīto-
jamās rezultatīvu sagatavošanu 
starpnovadu latviešu valodas 
olimpiādei,
17. Aigai Vācerei par atbildīgu 
klases audzinātāja pienākumu 
pildīšanu, radošu pašiniciatīvu, 
aktīvu bibliotekāra darbu Līgat-
nes novada vidusskolā,
18. Vinetai Golubkovai par 
izglītojamā rezultatīvu sagata-
vošanu Vidzemes reģiona sko-
lu akordeona solistu konkursā 
“Cēsis 2017”,
19. Iritai Mergai par izglīto-
jamā rezultatīvu sagatavošanu 
Latvijas profesionālās ievirzes 
un profesionālās vidējās mūzi-
kas izglītības iestā žu izglītības 
programmas Taustiņinstrumen-
tu	spēle	–	klavierspēle audzēk-
ņu valsts konkursam,
20. Dainai Laganovskai par 
rezultatīvu izglītojamā sagata-
vošanu starpnovadu matemāti-
kas olimpiādei.

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

Pateicības diena

 Līgatnē ar Interreg Esto-
nia-Latvia programmas līdzfi-
nansējumu projektā “Industri-
ālā mantojuma atdzīvināšana 
tūrisma attīstībai” tiks veidots 
jauns objekts – “Vēsturiskais 

papīrfabrikas strādnieku dzī-
voklis”.
 Veiksmīgai projekta reali-
zācijai, proti, dzīvokļa iekār-
tošanai publiskai apskatei, 
lūdzam Līgatnes novada iedzī-

votājus dalīties atmiņās par to, 
kāds izskatījās papīrfabrikas 
strādnieku dzīvoklis 1920.— 
1930. gados, kā arī ziedot vai 
piedāvāt iegādei mēbeles, sa-
dzīves priekšmetus, elektro-

ierīces, tekstilizstrādājumus, 
pirmskara laika interjera fo-
togrāfijas un citas laiku un 
vietu raksturojošas lietas.
 Lūdzam aktīvi piedalī-
ties kopīgā projekta reali-

zācijā un sniegt informāci-
ju Līgatnes novada domes 
projektu vadītājai Dainai 
Tēraudai pa e-pastu daina.
terauda@ligatne.lv vai tāl-
runi 64153408.

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties projekta realizācijā!

mailto:daina.terauda@ligatne.lv
mailto:daina.terauda@ligatne.lv
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Rīgā,	Aldaru	iela	12/14.	Bijušais	Līgatnes	papīrfabrikas	Rīgas	kantoris.	Foto	no	Google	kartes.

Līgatnē,	Parka	ielā	1.	Google	foto.

Kādas	senlaicīgas	izstādes	stenda	foto.	
Tekstā	tiek	pieminēts,	ka	1955.	gadā	Līgatnes	
slimnīcā	sāk	strādāt	Dr.	Tamāra	Nedēļa.

Aivars	Endziņš.

“Singer”	šujmašīna.	

Anna	Marija	Indriksone	ap	
1937.	gadu.	Viņa	ir	Māras	
Japiņas	pieminētā	Annas	
tante.	Ģimenes	arhīva	foto.

Annas	Indriksones	māsas	
dēls,	krustdēls	Ints	Feders,	
kas	pieminēts	Māras	Japiņas	
atmiņu	stāstījumā.

Mana mīļā 
Līgatne
33. 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
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Andrejs Cīrulis

 Iepriekšējā laikrakstā mēs, 
godātie lasītāji, ieklausījāmies 
Māras Japiņas stāstījumā par 
to, kā viņa, maza meitene bū-
dama, ievīkšķīta piecdesmit 
lakatos, no Rīgas ar brezentu 
pārsegtā kravas mašīnas kas-
tē devās uz Līgatni. Neparas
tums šajā gadījumā bija tas, 
ka automobiļa motoru baro-
ja nevis tolaik tradicionālais 
benzīns vai soļarka, bet gan 
gāzes ģenerators, ko kurināja 
ar malku. 
 Māras Japiņas sajūsmi-
nātību es labi izprotu, jo no 
savas ļoti agras bērnības kā 
pa miglu atceros romantisku 
braucienu pa Valdgales – Ro-
jas šaursliežu dzelzceļu no 
Valdemārpils līdz Ārlavas pie-
turai. Mazie vagoniņi tusnīda-
mi zvalstījās pa nelīdzenajām 
sliedēm, bet pasažieri rātni 
sēdēja uz krāsotiem koka so-
liem, ar mugurām balstoties 
pret ārsienām. Vagonu pildī-
ja skaļās laucinieku sarunas 
un dūmi, kas nāca no apaļās 
bleķa krāsniņas. Meža vidū 
vilciens uz mirkli pieturēja, 
kamēr mašīnists no kaudzes 
iekrāmēja iepriekš sagatavo-
to malku lokomotīves kurinā-
šanai.
 Tas bija Talsu rajonā, un Lī-
gatnē visu laiku man bija žēl, 
ka tāds pats pasažieru vilcie-
niņš nekursēja starp Lejaslī-
gatni un Augšlīgatni. Ar prātu 
jau saprast varēja, ka tas bija 
nerentabli un neiespējami, 
bet pie tāda iespējamā brau-
ciena domās atgriezos reižu 
pa reizei. 
 Pateicoties Māras Japiņas 
atmiņām, mēs mazliet plašāk 
un krāsaināk varam iztēloties 
Līgatni pagājušā gadsimta  
40. gadu sākumā, kā arī dažus 
trauksmainos notikumus, kas 
tolaik ietekmēja cilvēku likte-
ņus. 
 Māras FederesJapiņas sa-
rūpētie materiāli noskenētā 
veidā jau labu laiku redzami 
Līgatnes novada mājaslapas 
vēstures sekcijā, bet bez īpa-
šiem komentāriem tie diez vai 
ikvienam izprotami.
 Mana publikācija “Līgat-
nes Novada Ziņu” iepriekšējā 
numurā un viņas atmiņu frag-
menta citēšana Māras kundzi 
tā iejūsmināja, ka viņa meta 
citas darāmās lietas pie ma-
las, sēdās pie datora un sā-
kotnēji tikai ģimenes vajadzī-
bām vien uzklikšķināja apceri 
“Saules laiks Līgatnē”.
 Tagad man ir ļauts no šī 
sacerējuma citēt, cik vien 
iegribas. Tomēr – lai cik arī 
negausīgs būtu, visu paņemt 

nespēšu. Tāpēc esmu pieru-
nājis Māru atļaut viņas uz-
rakstīto nodot “Līgatnes No-
vada Ziņu” redakcijai, lai tā 
var publicēt tad, kad tai rodas 
vēlēšanās un iespēja. 
 Protams, nedz es, nedz 
kāds cits šodien, “uz sitienu” 
nevar un nav gatavs uzrak
stīt Līgatnes vēsturi visās de-
taļās un kopsakarībās. Katrs 
no mums var tikai piepalīdzēt 
tam procesam, ko veiksmīgi 
darījuši Tadeušs Buņķis, Ai
vars Balodis, Rasma Vanaga, 
Anita Jaunzeme, Laima Timer-
mane, Dace Gradov ska, Skaid-
rīte Kalniņa, Ainārs Šteins, Jā-
nis Gulbis, Dace Birne, Marga 
Diteriha, Agnese Bināne un 
daudzi jo daudzi citi. 
 Pie viena gribu izteikt lūgu-
mu jaunievēlētajai Līgatnes 
novada domei – padomāt, kā 
drošībā saglabāt visu to lielis-
ko vēstures informāciju, kas 
uzkrājusies Līgatnes novada 
interneta vietnē un vietējā 
laikrakstā, lai nejaušības dēļ 
nekas no tā nepazustu. (Es 
šeit rakstiski nofiksēju atziņu, 
pie kuras reižu pa reizei prā-
tā kavējos. Šī doma man uz-
mākusies, jo internetā tā arī 
nav izdevies atrast “Līgatnes 
Ziņu” pirmos 28 numurus, kas 
iznākuši pirms 2008. gada.)
 Bet tagad gan atgriezīsi-
mies pie mazās Māras, kas 
kara laikā no Rīgas atbrauca 
uz Līgatni. Lasīsim viņas sa-
cerējuma “Saules laiks Līgat-
nē” otro, trešo un ceturto tei-
kumu: 

 Iekāpj arī pārējie pasažie-
ri – papīrfabrikas darbinie-
ki, kuri iebraukuši Rīgā no 
rīta. Pavadītāji novēl laimīgu 
ceļu 25 grādu aukstumā, un 
mūsu “autobuss” izbrauc no 
Līgatnes papīrfabrikas Rīgas 
kantora pagalma Aldaru ie- 
lā 12/14. Tas notiek 1941. ga- 
da decembra beigās.

 Jāteic, ka mani ārkārtīgi 
ieinteresēja šī adrese: Aldaru 
iela 12/14, Rīga. Kad 1966. ga
dā es strādāju Līgatnes papīr-
fabrikas komercdaļā, tad gan 
no apgādes daļas priekšnieka 
Jāņa Zaķa, gan realizācijas da-
ļas priekšnieka Broņislava Be-
ķera nemitīgi šo adresi dzirdē-
ju, kad viņi deva vadošos no-
rādījumus fabrikas sagādnie-
kam (un papīrfabrikas kluba 
galvenajam kinomehāniķim) 
Nikolajam Grigorjevam. Bez 
šīs adrese piesaukšanas neno-
tika neviena saruna.
 Tā kā es pats šajā namā ne-
kad nebiju bijis, mani sagrāba 
milzīga ziņkārība un es metos 
iztaujāt savu klasesbiedru, 

vēlāko Līgatnes papīrfabri-
kas komercdirektoru Andreju 
Gecu, gan bijušo direkto-
ru Ilmāru Norīti, gan citētā 
teksta autori Māru Japiņu. 
No daudzajiem stāstījumiem 
manā galvā izveidojās tik ne-
saprotamas pretrunas, ka biju 
spiests dabūt rokā leģendārā 
fabrikas direktora meitu Liliju 
Volginu, kura palīdzēja nokļūt 
uz pareizās domu taciņas.
 Namam, kas Aldaru ielā 
ir otrais no Zviedru vārtiem, 
saistība ar Līgatnes papīrfab-
riku esot bijusi jau no sendie-
nām. Ielas mājā, kas redzama 
pievienotajā attēlā, otrajā 
stāvā milzu dzīvoklī pēckara 
gados mitinājusies leģendā-
rā direktora Volgina (vai at-
ceraties, ka Volgina jaunības 
dienu uzvārds bija Beika?) ģi-
mene, bet trešajā stāvā Māra 
FedereJapiņa bija atradusi 
mājvietu pie savas mammas 
māsas Annas tantes viņas die-
nesta dzīvoklī. 
 Līgatnes papīrfabrikas Rī-
gas kantoris atradies gan šī 
nama pirmajā stāvā, gan arī 
sētas mājā. Automašīnas ar 
papīra ruļļiem un ķīpām pa-
galmā varējušas iebraukt no 
Trokšņu ielas. Uz produkcijas 
noliktavu ielas nama bijušajā 
alus pagrabā bijusi nolaidena 
līdzena eja, pa kuru ripināti 
milzīgie papīra ruļļi. Tāpat kā 
senos laikos alus mucas. Ļoti 
romantiski, ļoti romantiski – 
tā sarunā vairākkārt pasvītro-
ja Māra Japiņa.
 To namu varat redzēt rak
stam klātpievienotajā fotoat-
tēlā.
 Tātad no šejienes uz Lī-
gatni 1941. gada decembra 
beigās izbrauca pieminētā au-
tomašīna ar līgatniešiem un 
mazo Māru. 

  Ceļš nebija garš, ap 70 km,  
bet ilgs gan! No miedziņa 
Māru modināja Annas tantes 
mīļā balss: “Mosties, mei-
tēn, esi jau Līgatnē! Vai labi 
izgulējies? ”Kā zīdtārpiņš 
skuķēns tiek izritināts no se-
gām un lakatiem un vests uz 
Ķiberkalna “Kungu mājas” 
sešām istabām, kas silti ku-
rinātas. Gardās vakariņas 
siltajā virtuvē spiež acis uz 
miedziņu.

 Tā kā Māra Japiņa ir nosau-
kusi nākamo adresi – “Kungu 
māju”, mēs varētu nedaudz 
pakavēties pie šī nama Ķi-
berkalnā. Padomju laikā šo 
ēku sauca daudz demokrātis-
kāk – par Inženieru māju, kas 
saistīts ar to, ka mājā tiešām 
dzīvoja vadošie speciālisti ar 
galveno inženieri Dāvi Straz-

du priekšgalā. Tās oficiālā ad-
rese ir Parka iela 1.
 Daudziem līgatniešiem šis 
nams saistījās arī ar divām 
ļoti nepieciešamām lietām. 
Pirmkārt, otrajā stāvā miti-
nājās punktuālais Jendziņa 
kungs, kuru tā – par Jendziņ-
kungu – sauca arī padomju 
gados, kaut gan kungošanās 
bija oficiāli un kategoriski 
aizliegta. Jendziņkungs bija 
gan fotogrāfs, gan arī pulk-
steņmeistars. Prātā palicis 
viņa groteskais tēls ar vare-
najiem, dzeltenajiem un al-
laž atieztajiem zobiem. Šāda 
sasprindzināta sejas izteik
sme viņam bija nepiecieša-
ma tādēļ, ka katras dienas 
lielāko daļu viņš pavadīja ar 
acī iespraustu monokli, kas 
īstenībā bija spēcīgs palieli-
nāmais stikls. Ar šo ierīci viņš 
skatījās pulksteņu iekšās, kur 
visos virzienos kustējās vai 
arī nekustējās liels daudzums 
sīku zobratiņu. Satrauktie 
apmeklētāji sēdēja uz krēsla 
maliņas klusi, bijīgi un rātni, 
jo pastāvēja iespēja, ka pulk
stenis tiks salabots uzreiz. 
Tā būtu bijusi liela laime, jo 
tolaik pulksteņu vēl bija maz, 
un katram no tiem bija ļoti 
liela nozīme. Katrs laikrādis 
bija īpašs.
 Otrkārt, viņu kaimiņdzī-
voklī bija viena īstā šausmu 

istaba, jo tur dzīvoja zobār
ste Tamāra Nedēļa. Ja gribēja 
dakterei pielabināties, vaja-
dzēja lietot jēdzienu “stoma-
tologs”. 
 Pacientus pieņēma gan po-
liklīnikā, gan papīrfabrikas 
kantora ēkas ceturtajā stāvā. 
Tas bija blakus manam lielis-
kajam darba kabinetam, par 
kuru runāsim kaut kad tālā 
nākotnē, kad mūsu stāstījums 
līdz tam būs aizvijies. 
 Dr. T. Nedēļas pieņemšanas 
apmeklēja liels iedzīvotāju 
skaits, reizēm rinda bija gan-
drīz vai mēneša garumā, kas 
nesakrita ar dakteres uzvār-
du. Daudziem tas radīja pa-
matīgas ciešanas, jo pēckara 
trūkuma un nepilnīgā uztura 
dēļ bieži vien zobi šķīda lau-
kā. 
 Tolaik modē bija arī vien 
tāda lieta, kas tagad nemaz 
netiek novērota un pieminē-
ta. Kaut kādu iemeslu dēļ visi 
cilvēki – pusaudži jo īpaši – 
mocījās ar augoņiem. Tas bija 
tik pierasti, ka katram kaut 
kur bija kaut kāds augonis. 
Kaut vai pavisam maziņš. Un, 
ja nebija redzams, tātad tas 
bija paslēpts zem drēbēm. Ar 
laiku tā augoņu būšana ne-
manāmi pazuda, bet tad, kad 
tie bija apvienoti ar necieša-
mām zobu sāpēm, ko parasti 
izraisīja sastrutojumi, likās, 

ka pasaules gals bija klāt, un 
varēja rāpties pa pliku sienu 
augšup. 
 Kad ciešanas kļuva draus-
mīgas, cilvēki ar izmocītām 
sejām un satūkušiem vai-
giem nāca uz jau pieminētā 
Inženieru nama otro stāvu, 
kur Dr. T. Nedēļa nelaimīgos 
pieņēma padomju laikā pilnī-
gi aizliegtā veidā – privāti un 
par naudu. Par šo neatļauto 
rīcību neviens līgatnietis ne-
kad un nekur nesūdzējās. Pat 
ne partijas komitejai, un kāda 
laikraksta redakcijai arī ne, 
lai gan tajos laikos tās bija 
visaugstākās un efektīvākās 
instances jebkuras problēmas 
risināšanai. Visi baidījās no 
karmas – ja pasūdzēsies, pa-

šam sastrutos zobi.
 Pieņemšanas pie Dr. T. Ne-
dēļas mājās bija šausmīgas jo 
īpaši tādēļ, ka viņa lietoja no 
kara laika mantoto urbjmašī-
nu, kas bija izveidota no kāj-
minamās Singer šujmašīnas. 
Tie urbji jau arī nebija diez 
cik asi. Tā mīšanās bija viena 
smaga padarīšana ar nemi-
tīgu raustīšanos, un daktere 
ik pa mirklītim atpūtās. Tādā 
veidā pacienta mokas tika iz-
stieptas aizvien garākas. Pil-
nīgi bail iedomāties!
 Daktere Tamāra Nedēļa 
viena pati izaudzināja meitu 
Inesi, kura 1966. gadā beidza 
Līgatnes vidusskolu, studēja 
medicīnu un kļuva par Līgat-
nē cienītu bērnu ārsti. Viņa 
rūpējās arī par maniem dē-
liem Mārtiņu un Edgaru.
 Ar Ineses Nedēļas nākamo 
vīru Uldi Bērziņu iepazinos 
deju kolektīvā. Laulībā Inese 
paturēja savu mammas uzvār-
du, un viņiem piedzima četri 
braši dēli – Edgars, Ģirts, Ju-
ris un Mārtiņš.
 Es jau vairs Līgatnē nedzī-
voju, bet biju atbraucis pie 
vecākiem uz kapu svētkiem 
Paltmales kapsētā. Tur satik-
tie pūtēju orķestra dalībnie-
ki Austris, Juris un Andrejs 
man pateica vēsti, kam grūti 
noticēt vēl tagad – nekad un 
nevienam nesūdzoties par ve-
selības problēmām, kādu rītu 
daktere Inese Nedēļa vien-
kārši vairs nepamodās. 

*   *   *
 Tagad atcerēsimies, ka 
mēs sākām stāstīt par mazās 
Māras braucienu uz Līgatni 
1941. gada decembrī.
 Tolaik “Kungu mājā” vēl 
bija iepriekšējais plašums –  
pa to vienu gadu lielos dzī-
vokļus nebija paspēts sadalīt 
daudzos mazākos, kā tas noti-
ka pēckara gados.
 Apjomīgajā mājā bijuši ti-
kai četri dzīvokļi – kā jau kun-
giem pienākas. Māra Japiņa 
atceras, kas vienā sešistabu 
dzīvoklī mājojis jurists Zirnis 
ar ģimeni. Daudzajiem maza-
jiem mājas un apkārtnes bēr-
niem lielu prieku sagādājusi 
šķūnītī turētās Zirņa kunga 

bet ciešāka sadarbība sākās, 
dibinot Latvijas Tautas fronti. 
 Atgādināšu, kas tika rak
stīts LTF organizācijas komi-
tejas paziņojumā pirms kon-
gresa:

 Delegātam, ierodoties uz 
kongresu, jāuzrāda pilnvara, 
ko parakstījuši vēlēšanu sa-
pulces vadītājs un protoko-
lists. Atbalsta grupu pārstāvji 
var saņemt pilnvaru veidla-
pas LTF koordinācijas cen-
trā darbdienās no plkst. 10  
līdz 19. Tiks atzītas tikai uz 
šīm veidlapām rakstītas piln-
varas.
 Kongresa mandātu sadali 
vada Aivars Endziņš no LVU 
Juridiskās fakultātes. Informā-
ciju, izmantojot skaitļošanas 
tehniku, apstrādā LVU Fizikas 
un matemātikas fakultātē 
Ēvalda Ikaunieka vadībā.
 Aicinām visus rūpēties, lai 
par LTF dibināšanas kongresa 
delegātiem kļūtu cilvēki, kuri 
ar pilnu atbildību var izteikt 
savu atbalsta grupu intereses 
un var pieņemt lēmumus, kas 
noteiks LTF darbības mērķus 
un konkrētus veicamos dar-
bus!

 Aivars Endziņš ir ievēro-
jams Latvijas jurists. Viņš ir 
bijis viens no Augstākās pa-
domes deklarācijas Par	 Lat-
vijas	 Republikas	 neatkarības	
atjaunošanu  teksta autoriem. 
1990. gada 4. maijā viņš pats 
arī balsoja par šo deklarāciju, 
tātad par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. 
 Endziņa kungs bija pirmais 
atjaunotās Latvijas Satver
smes tiesas priekšsēdētājs. 
 Kad 2007. gadā pēc Vairas 
VīķesFreibergas nācās izrau-
dzīties jaunu Latvijas Valsts 
prezidentu, viens no kandidā-
tiem, kas cīnījās līdz beidza-
majam brīdim, bija Aivars En-
dziņš. Tajā reizē ar nelielu pār-
svaru uzvarēja Valdis Zatlers. 
Bet tas notika tieši tā, kā tas 
pienākas demokrātiskā valstī. 
 Aivars Endziņš joprojām 
strādā, viņš ir biznesa augst-
skolas «Turība» Juridiskās fa-
kultātes profesors.
 Tāds, lūk, ir stāsts par 
mazo Aivariņu no Līgatnes pa-
pīrfabrikas “Kungu mājas”.
 Kad es par to uzreiz pēc 
sekmīgajām pašvaldību vē-
lēšanām izstāstīju Aināram 
Šteinam, viņš iesaucās patie-
sā izbrīnā: “To nu gan es nezi-
nāju!”
 Un tagad par to jābrīnās 
arī jums, mani godātie lasītā-
ji! Iespējams, ka arī jūs to ne-
zinājāt. 
 Arī Aivars Endziņš bērnī-
bu Līgatnē atceras ar siltiem 
vārdiem, un šī ir tā reize un 
tas gadījums, kad varu jums 
nodot viņa sveicienus un visa 
laba vēlējumus! 

*   *   *
 Pēc tik nopietna stāstījuma 
mēs visi esam pelnījuši nelie-
lu atelpas mirkli. 
 Un to mēs tagad izbaudī-
sim. 
 Palasīsim kādas rindas no 
Māras Japiņas apceres: “Sau-
les laiks Līgatnē”.

 Tuvojās Ziemassvētki. No 
Rīgas atbrauca māmiņa, Ints 

un Ilzīte. Mājā sākās lielā 
pirmssvētku rosība – ģenerāl-
tīrīšana, piparkūku cepšana, 
ēdienu gatavošana, dāvanu 
saiņošana, dzejolīšu un Zie-
massvētku dziesmu mācīša-
nās. Tomēr lielākie prieki bēr-
niem sākās, kad viesistabā 
ienesa eglīti! Tā sniedzās līdz 
griestiem, kupla un smaržīga. 
Tās izpušķošana bija bērnu 
rokās. Zaros kārām spožus 
“bumbuļus”, “eņģeļmatus”, 
piparkūkas, svecītes. Egles 
galā – spoža zvaigzne. Kāds 
skaistums! Visos trīs kara 
gados krāšņa Ziemassvētku 
egle mūs Līgatnē vienmēr 
priecēja. Atmiņā redzu to vēl 
arvien.
 Ziemassvētkus, kā arvien, 
svinējām ģimenes lokā: An-
nas tante, māmiņa, krusttēva 
Arnolda sieva Ženija, meitas 
Irēna un Ženija, brālis Ints un 
māsiņa Ilzīte. 
 Agrā Ziemassvētku rītā 
virtuvē dvesmoja smaržu 
mākoņi. Lieliskās saimnieces 
māsas Anna un Elza mīcīja 
mīklu, cepa, vārīja, šmorē-
ja un kapāja. Bet kā “Vakara 
nagla” tika gatavota torte, 
kuras krēma virsma bija pie-
spraudīta ar grauzdētu man-
deļu “adatām” un gaidīja 
savu “iznācienu” uz kafijas 
galda eglītes sveču gaismā. 
Man apnika sēdēt pie paēs-
to vakariņu galda, klausoties 
pieaugušo sarunās. Ik pa 
brīdim ieskrēju virtuvē, lai 
palūkotos, kā tortei klājas. 
Un katru reizīti pa mandelī-
tei nogaršoju... Annas tantes 
pārsteiguma kliedziens no 
virtuves lika saprast, ka mans 
nedarbs atklāts – mandeļtor-
tes vietā – caurumkūka!!! Pa-
slēpos tumšajā kambarī un, 
kaut arī mandeļu garšu vēl 
jutu uz mēles, nez kāpēc bira 
asariņas.
 Māmiņa mani atrada, kad 
ieradās Ziemassvētku vecī-
tis. Īsts, sarkanā mētelī un 
cepurē, ar garu baltu bārdu 
maisu pār muguru un... ža-
garbunti rokā! Es sapratu, 
kam tā domāta... Kādas tur 
vairs asaras! Metos skaitīt 
pantiņu pēc pantiņa, varbūt 
viņa ledainā sirds atkusīs un 
žagarbunti aizmirsīs? Tā arī 
notika, un kopā ar visiem sa-
ņēmu skaistas karalaika dā-
vanas. Otrā rītā Annas tante 
pajautāja:” Māra, vai vēders 
nesāp?”, “No kam?”, “No 
mandelēm!” To kaunu atce-
ros vēl tagad.
 Bija karalaiks, bet tik-
pat sirsnīgi svinējām Zie-
massvētkus arī 1942. Un  
1943. ga dā, kad eglītes sve-
ču gaismā Līgatnē atkal pul-
cējās visa ģimene, pieminot 
Baigajā gadā mūsu ģime-
nei atņemtos – tēvu Benno, 
krusttēvu Arnoldu, brālēnu 
Voldemāru. Vēl neko nezinā-
jām par citiem. 1944. gada 
Ziemassvētkus svinējām Če-
hijā, Sudetijā, Gaujmaliešu 
kolonijā.

 Pats nobeigums jau rāda, 
ka mums vairākas smagas 
problēmas pārrunājamas, tā-
pēc to atliksim uz nākamo sa-
runu.

Turpinājums	sekos

kazas kaitināšana. Tā gan bi-
jusi stingri aizliegta, tāpēc 
divtik patīkama nodarboša-
nās. 
 Vienā no otrā stāva dzīvok-
ļiem mitinājās Gruzdiņu pā
ris – Jānis un Marta. Turpat 
bija arī viņu meitas Silvija un 
Zenta. Silvija bija precēju-
sies ar stalto Latvijas Armijas 
virsleitnantu Arvīdu Endziņu. 
Un viņiem 1940. gadā pie-
dzima mazs puisītis Aivariņš. 
Vācu laikā tētis Arvīds En-
dziņš tika iesaukts leģionā un  
1944. ga dā Austrumu frontē 
no gūtajiem ievainojumiem 
nomira. 
 Toties mazais Aivariņš dzī-
voja gan Rīgā, gan Līgatnes 
“Kungu mājā” pie vecvecā-
kiem, kur kopā ar citiem bēr-
niem spēlējās brīnišķīgajā 
smilšu kastē. 
 Kad mazais Aivariņš izau-
ga liels, viņš kļuva par varenu 
vīru – par profesoru un zināt-
ņu doktoru, kā arī par P. Stuč
kas Latvijas Valsts universitā-
tes (Komunistiskās) partijas 
organizācijas sekretāru.
 Šis amats par ļoti nozīmīgu 
kļuva 1988. gadā, kad pārbū-
ves	un	atklātuma	(perestroika	
un	 glasnostj) iespaidā tauta, 
bet jo īpaši studenti, kļuva 
brīvdomīgi uzskatos un rīcī-
bā. Ne jau bez universitātes 
partijas komitejas ziņas pār-
pildītajā Latvijas Universitā-
tes Lielajā aulā 1988. gada 
16. februārī notika laikrakstu 
“Cīņa”, “Padomju Jaunatne” 
un “Literatūra un Māksla” 
rosinātā zinātnieku un stu-
dentu tiem laikiem neierasti 
ķecerīgā diskusija par metro 
celšanu Rīgā. Dainis Īvāns ar 
savu pārliecību cīņā par Dau-
gavu bija iedrošinājis. Pēc  
27. aprīļa mītiņa Vides aizsar-
dzības klubs gan visiem cen-
tās iestāstīt, ka tikai viņi vieni 
paši visu paveikuši, bet īste-
nībā ļaužu prātos nostrādāja 
zinātnieku veiktā analīze un 
secinājumi. 
 Protams, ka es Aivaru En-
dziņu biju pazinis jau iepriekš, 
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 Līgatnes novada domes 
darbinieki un uzņēmēji no  
23. līdz 29. maijam piedalījās 
pro grammas “Eiropa Pilso-
ņiem” projekta “Creating brid
ges for a civic and democratic 
Europe” sanāksmē Laračas 
(Laracha) pašvaldībā Spānijā. 
 Vizītes laikā delegācija dalī-
jās pieredzē ar Slovākijas paš-
valdību Kjarovu (Kiarov), Lie-
tuvas pilsētu Ukmerģi, Maltas 
pilsētu Birgu, Itālijas pilsētu 
Forcadagro (Forza D’Agro) un 
Spānijas pašvaldību Laraču. 
Pieredzes apmaiņas laikā ti-
kām iepazīstināti ar partneru 
pilsētās paveikto un veidojām 
turpmāko sadarbību.
 Projekta sanāksmē Līgat-
nes un citu pašvaldību de-
legācijas tika iepazīstinātas 
ar Laračas pašvaldības dar-
bību, struktūru, pilsētām un 
tūrisma apskates objektiem. 
Apskatījām un iepazināmies 
ar Laračas pašvaldības lie-
lākajām pilsētām Paiosako 
(Paiosaco) un Kaionu (Caion), 
kur apmeklējām zvejniecības 
muzeju un aplūkojām ostas 
sakārtošanas projekta rezul-
tātus, kā arī dienas centru 

Līgatnes novads veido 
sadarbību ar Eiropas valstīm

Vizītē	pie	Laračas	mēra	Hosē	Manuela	Lopesa	Varelas	(Jose	Manuel	Lopez	Varela).	
Dainas	Tēraudas	foto.

Brigita	Kauliņa.	
Dainas	Klints	foto.

Brigitas	Kauliņas	
austie	lupatu	deķi.	
Ivetas	Ašenieces	foto.

bērniem un senioriem, bib-
liotēkas un stadionus, kas iz-
veidoti ar Eiropas Savienības 
finansējuma palīdzību. 
 Laračas pašvaldība atrodas 
Galisijas autonomajā apgaba-
lā. Laračas pašvaldības terito-
rija ir 125,95 km2, un tur dzīvo 
aptuveni 10 500 ie dzīvotāju. 
Pašvaldības paspārnē ir divi 
bērnudārzi un septiņas sko-

las. Sarunās ar Laračas paš-
valdības vadītāju un deputā-
tiem uzzinājām, ka pašvaldībā 
mērs tiek ievēlēts uz četriem 
gadiem un nākamās pašval-
dību vēlēšanas ir paredzētas  
2019. gadā. Tāpat noskaidro-
jām, ka Laračas pašvaldības 
ikgadējais budžets ir aptuveni 
10 miljoni eiro un administrā-
cijā strādā aptuveni 30 darbi-

nieki, tai skaitā pieci nodaļu 
vadītāji ir deputāti. Laračas 
pašvaldībā ikdienas sakop-
šanas un komunālos pakal-
pojumus sniedz iepirkumos 
uzvarējušās firmas. Laračas 
pilsētā ir aptuveni 25 sociāli 
nelabvēlīgas un maznodro-
šinātas ģimenes. Pašvaldība 
nepiedāvā sociālos dzīvok-
ļus, taču palīdz šīm ģimenēm 

 6. jūnijā savu 90 gadu dzim-
šanas dienu svinēja Alojā dzi-
musī, bet jau pēdējos 20 gadus 
īstena līgatniete Brigita Kauli-
ņa. Viņa pārsteidz ar savu āt-
rumu, enerģiju, čaklumu un 
īpašo mīlestību uz saviem tu-
viniekiem un radiniekiem. Ja 
kāds steidz savos darbos un 
nav paguvis pagatavot siltu 
ēdienu, Brigita ir klāt un vi-
ņai nav grūti cept un šmorēt, 
lutināt mazmazbērnus ar sal-
dajām vafelēm. Gan draugu, 
gan radu jubilejās neiztrūk-
stoši ir Brigitas „vecmāmiņas 
pīrādziņi”, tradicionālie speķa 
pīrādziņi, kas „kūst mutē”. Ar 
tiem viņa šogad piedalījās arī 
pīrāgu konkursā Baltā galdau-
ta svētkos Līgatnē.
 Un vēl – visīpašākā lieta, 
kas raksturo Brigitu, ir viņas 
mīlestība uz aušanu. Audusi 
visu mūžu. Tagad Brigitai aus-
tuve iekārtota garāžā. Kopš 

pavasarī iestājas siltāks laiks, 
Spriņģos sāk klabēt stelles. 
Un apbrīnojamas ir audējas 
darbaspējas un ražīgums. Bri-
gita auž paklājus, tautā sauk-
tus par „lupatniekiem”. Liels 
darbs ir sagriezt audumus un 
lietotās drēbes, lai būtu gana 
daudz izejmateriāla. Neviens 
nav nosvēris, cik daudz au-
dumu ir sagatavoti otrreizējai 
pārstrādei. Bet meita Anita 
Zazerina un mazmeita Iveta 
Ašeniece mēģinājušas izmē-
rīt, cik garu ceļa posmu va-
rētu noklāt ar vecmāmiņas 
lupatdeķiem. Iznāca apmēram  
40 kilometri! Tas ir kā no Lī-
gatnes līdz Raunai. Šopavasar 
vien nepilna mēneša laikā jau 
norullēti stellēs uzvilktie 40 m 
auduma.
 Paklāji tiek dāvināti un pār-
doti, austi pēc pasūtījuma, 
tie brīvdienās apskatāmi un 
nopērkami pie Lustūža klints 

alām. Katrs paklājs ir īpašs un 
atšķirīgs. Liela uzmanība tiek 
veltīta krāsu salikumam, lau-
kumu un joslu kompozīcijai, 
faktūrām. Kāds paklājs ir kā 
mierīgas debesis jūras krastā, 
cits raiba jāņuzāļu pļava, viens 
ugunīgi sārts kā rudens lapu 
klājiens, otrs pavisam balts, 
bet tik dažādu toņu baltais.
 Paklāji tik dažādi – gluži kā 
pašas Brigitas dzīve. Viņai ga-
dījušies dažādi pārbaudījumi, 
ļoti smagi strādāts, bet atlicis 
arī laiks ballēm un jautrībai. 
Un vienmēr pārsteigusi Brigi-
tas atsaucība un izpalīdzība. 
Skaļi sevi nelielot, strādājusi 
kā čakla bite, lai savākto nek-
tāru pārvērstu medū.
 Brigita vienmēr ir gaidīts 
viesis un palīgs Līgatnes Ama-
tu mājā, kur dalās ar savām 
prasmēm gan pasākumā „Sa-
tiec savu meistaru”, gan pie-
dalās tautas lietišķās mākslas 

Kopā 100

 Paldies, ka esat tik aktīvi 
Līgatnieša privilēģiju kartes 
izmantotāji! Šobrīd rit darbs, 
lai līgatniešiem izmantot šo 
karti būtu vēl lielāks prieks un 
lepnums. Ar esošajiem un jau-
nākajiem piedāvājumiem var 
iepazīties Līgatnes novada do-
mes mājaslapas www.ligatne.
lv sadaļā Līgatnieša	privilēģi-
ju	karte. 
 Aicinām ikvienu kartes 
īpašnieku pārliecināties, 
vai jūsu kartei nav beidzies 
derīguma termiņš, kas no-

rādīts uz kartes zem jūsu 
vārda. Atgādinām, ka kartes 
derīguma termiņš ir 3 gadi. 
Ja tas ir beidzies, lūdzam vēr-
sties Līgatnes novada pakal-
pojuma centros, lai aizpildītu 
pieteikumu kartes atjaunoša-
nai vai jaunai kartei.
 Karti pieteikt iespējams: 
l Līgatnes pakalpojumu cen-
trā Līgatnē, Spriņģu ielā 4;
l Līgatnes novada pakalpoju-
mu centrā Augšlīgatnē, Nītau-
res ielā 6 vai
l Līgatnes novada tūrisma 

informācijas centrā Līgatnē, 
Spriņģu ielā 2.
 Jaunākais piedāvājums Lī-
gatnieša privilēģiju kartes 
īpašniekiem: 25% atlaide 
orientēšanās sacensībās 
“Alu gājējs 2017” 8. jūlijā.
 Aptuvenais karšu izgata-
vošanas termiņš – 2 nedē-
ļas.

Informāciju sagatavoja 
Liene Korņejeva,

PA “Līgatnes novada Kultūras 
un tūrisma centrs” Tūrisma 
informācijas centra vadītāja

Līgatnietim pašam sava identitāte!

ar pārtiku un apģērbu. Skolā 
pusdienas lielai daļai skolēnu 
apmaksā pašvaldība. Jāmaksā 
par ēšanu skolā tikai tiem bēr-
niem, kuru vecākiem ir augsts 
ienākumu līmenis.
 Apskatījām arī Galisijas 
tūrisma vietas Santjago de 
Kompostelas pilsētā, kas ir 
 UNESCO mantojuma sarak
stā, Finisterres ragu un Ako-
ruņu. 
 Līgatnes novada domes 
deputāts Rihards Vidzickis 
parakstīja nodomu līgumu 
sadarbībai starp Laraču, Uk-
merģi, Birgu, Forcadagro, 
Līgatni, Kjarovu un Laračas 
pašvaldību. Vizītes laikā tika 
iegūta kontaktinformācija 
gan no Laračas pārstāvjiem, 
kā arī no Slovākijas, Itālijas, 
Lietuvas un Maltas partne-
riem. Vislielāko interesi par 
Līgatni izrādīja Birgu pašval-
dības priekšsēdētājs Džons 
Boksalls (John Boxall), kurš 
izteica vēlmi sadarboties ar 
Līgatnes pašvaldību, jo arī 
Birgu ir maza – tikai aptuveni  
3000 iedzīvotāju, bet šī pilsēta 
tiek plaši popularizēta ar Eiro-
pas projektu palīdzību.

studijas darbā un izstādēs. Ap-
brīnojama ir Brigitas izturība 
un darbaspējas. Lai tik veselī-
ba turas!
 Jautāta, vai nav grūti būt 
deviņdesmitgadīgai, Brigita 
atbild: „Ak, nē! Es nemaz ne-
jūtu, ka man būtu 90.” Un tā 
jau arī izskatās. Ja redzat kādu 
sieviņu baltu galvu raitā solī 
steidzam pa Spriņģu kalnu – tā 

ir Brigita Kauliņa, kas gadus 
neskaita. Viņas gaita vienmēr 
bijusi teciņus, pat pusskrie-
šus, citādāk neizdodas.
 Bet, gaidot Latvijas simt-
gadi, viņa jau šogad svin 100, 
jo viņai 90 un mazmazdēlam  
10 gadi, kopā 100. Un kopā arī 
vieglāk!

Daina Klints,
Amatu mājas vadītāja
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 Līgatnes novada vidus-
skolā veiksmīgi noslēdzies 
2016./2017. mācību gads. Mā-
cību gada izskaņā 30. maijā 
kultūras namā mums bija īsts 
skolēnu projektu gadatirgus – 
prezentējām 2.—11. klašu vei-
dotos projektu darbus. Skolē-
niem bija iespēja balsot par 
interesantāko projektu, un 
uzvarēja 10. klases projekts – 
filma “Līgatnes novads”.
 Dienas noslēgumā koncer-
tā skolēni rādīja, ko mācību 
gada laikā apguvuši interešu 
izglītības pulciņos.

 Šogad mācību gada no-
slēgumā bija jaunums – tika 
pasniegtas zelta un sudraba 
liecības, un pasākuma laikā 
skolas direktore K. Blūmen-
tāle apbalvoja skolēnus par 
sasniegumiem mācību dar-
bā. Mēs patiesi lepojamies ar 
šiem skolēniem.
Zelta liecības (vērtējumi 8, 
9, 10) saņēma 
1.a Elizabete Krūmiņa, Mada-
ra Logina, Rūdolfs Melnis,
1.b Lindsija Barinova,
2.a Krists Grava, Rihards Kud-
rajcevs, Nikola Mūrmane, 

Līgatnes	novada	vidusskolas	deju	kolektīvs	Daigas	Meisteres	vadībā.	Lienes	Pīlēģes	foto.

Skolas	direktore	Kintija	Blūmentāle	sveic	labākos	mācībās	–	 
5.	klases	skolēnus	Martu	Razāni	un	Emīlu	Pīlēģi.	Lienes	
Pīlēģes	foto.

Jau ziediem rotātas pļavas,
Jau dziesmām viļņojas gaiss,
Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas:
Klāt maijmēness debešķīgais.
   Un saule tik mīļi, tik spoži
   Pie skaidrā ziluma mirdz,
   Un lapoti meži tik koši,
   Un līksmi pukst cilvēkam sirds.
No putekļiem ārā, no dūmiem
Mūs ziedošais pavasars sauc;
Gals bēdām un sirdēstiem drūmiem,
Vēl pasaulē prieku ir daudz.

(Eduards Veidenbaums)

Laura Ramāne,
3.a Emīls Nils Grava, Vies-
tards Klints,
5.a Patrīcija Nora Blūmentāle, 
Marta Razāne, Estera Serko-
va;
Sudraba liecības (vērtēju-
mi 7, 8, 9, 10) saņēma
1.b Kristiāns Bērziņš, Rita Pla-
tace,
2.a Anna Paula Indāne, Elīza 
Puriņa,
2.b Markuss Rendijs Billis, 
Marko Martins Gailītis, Sabī-
ne Magone, Jānis Vladimirovs,
3.a Evita Bullīte, Artūrs Roms, 
Kristiāna Vasiļjeva,
5.a Sabīne Bērziņa, Emīls Pī-
lēģis, Anna Roma, Karīna Vi-
diņa,
7.a Paula Pīlēģe,
11. Monika Akmentiņa;
Labas un teicamas sekmes 
bijušas
1.a Evelīnai Gulbei, Madarai 
Robežniecei, Annai Vikmanei, 
Harijam Bērtiņam,
1.b Kārlim Vidzickim,

2.a Edmundam Evelonam, So-
fijai Mironovai, Miķelim Jānim 
Šteinam, Kārlim Okonovam,
2.b Ksenijai Boldirevai, Nikam 
Andersonam, Kristiānam Ma-
gonem,
3.a Valdim Ašeniekam, Megi-
jai Barovskai, Samantai Bud-
revičai, Ancei Gulbei, Paulai 
Nikolai Mellītei, Katei Danie-
lai Skrastiņai,
3.b Kristīnei Samarinai, Mār-
tiņam Skobļonokam, Nikijai 
Vaitniecei,
4.a Endijam Ramānam, Anetei 
Trallei, Emīlam Rūdim Zel-
čam, Alisei Martiņivai, Laurai 
Ozolai, Raivim Smelteram, 
Veronikai Taratutinai, Kris-
tiānam Viļumam,
4.b Jēkabam Sebastianam Mu-
dulim, Rolandam Ķiņķerim, 
Artūram Ralfam Sniedzem,
5.a Agnesei Ikauniecei, Kris-
toferam Kibildam, Katrīnai 
Leimanei, Sanijai Pocevičai, 
Viktorijai Ragauskai,
5.b Kristenai Annai Baumanei,

6.a Anastasijai Baurdai, Arli-
tai Kalniņai, Gerdai Kurpnie-
cei,
6.b Katrīnai Dorogovai, Da-
nielam Kononovam,
7. Valteram Vasiļjevam,
8. Valērijai Dorogovai, Rihar-
dam Zilgalvim,
10. Lindai Trallei, Melisai 
Kronbergai, Hannai Lagonei,
11. Annijai Sirlakai, Monikai 
Blockai.
 Paldies visiem par ieguldīto 
darbu. Paldies mācību priekš-
metu un interešu izglītības 
pulciņu skolotājiem par pa-
cietību, aizrautību un entuzi-
asmu! Paldies jums, vecāki, 
par sadarbību un atbalstu 
mūsu kopējā darbā!
 Lai nākamais mācību 
gads būtu zinātkārs, ra-
došs un veiksmīgs! Visiem 
saulainu un drošu vasaras 
brīvlaiku!

Mudīte Grava,
mācību pārzine 

 20. maijā Līgatnes novada 
Sporta centra telpās notika 
tehniskās jaunrades pasā-
kums “Skrien, mazais auto”. 
Tas bija pirmā pusgada noslē-
gums. 
 Grupas pastāvēšanas laikā 
notika divi pasākumi, kuros 
tika demonstrēts grupas da-
lībnieku veikums. Pirmajās 
sacensībās dalībnieki sacen-
tās ar pašu rokām gatavotiem 
bezmotoru (ar roku palaiža-
miem) lidmodeļiem. Gatavo-
joties pēdējām sacensībām, 
bērni gatavoja automašīnas 
no šampūna un dušas želejas 
pudelēm, gumijām un piena 
paku korķīšiem. Tās viņi ap-
rīkoja ar elektromotoru. Kā 
jau pieņemts kārtīgās sacensī-
bās, atnākušie līdzjutēji pirms 
starta varēja novērtēt visus 
spēkratus, kas bija novietoti 
izstādes laukumā – uz letes 
Sporta centra foajē. 

 Ņemot vērā citu pilsētu 
pieredzi, prognozējām, ka no-
darbības pastāvīgi varētu ap-
meklēt aptuveni pieci audzēk-
ņi, bet liels bija pārsteigums 
un milzīgs prieks sirdī par 
atsaucību no bērnu un viņu 
vecāku puses. Bieži bija gadī-
jumi, kad audzēkņi uz kārtējo 
nodarbību atveda līdzi kādu 
draugu. Nodarbības pastāvīgi 
apmeklēja 10 interesentu, no 
kuriem septiņi neizlaida gan-
drīz nevienu nodarbību. Vai-
rums dalībnieku bija 2. klases 
audzēkņi, bet bija arī daži no 
1. klases. Nodarbību vadītājs 
Osvalds Puriņš apgalvo: “Varu 
godīgi teikt, ka visi dalībnieki 
nodarbības apmeklēja ar inte-
resi un visu veica centīgi, pēc 
labākās sirdsapziņas”.
 Uzsākot darbu, tika izvirzīti 
galvenie uzdevumi: dot iespē-
ju bērniem saturīgi pavadīt 
brīvo laiku, radīt interesi par 

mehāniku un elektroniku, ie-
mācīt viņus cienīt otra darbu 
un darba vietu. Ar lielu prie-
ku varam secināt, ka izvirzī-
tie mērķi sasniegti ar uzviju. 
Osvalds gandrīz katru dienu 
bija nodarbību telpās, strā-
dājot pie kāda jauna projek-
ta. Bērni to ātri ievēroja, un 
visiem atradās kāds darbiņš, 
kaut arī nebija nodarbību die-
na. 
 “Atceros savus skolas ga-
dus, kad, beidzoties mācībām 
skolā, puse mūsu klases pui-
šeļu devāmies uz Cēsu pionie-
ru nama tehniskās modelēša-
nas darbnīcu. Darbnīcas dur-
vis bija atvērtas katram ne-
atkarīgi no viņa prasmēm un 
zināšanām, tika prasīta vien 
interese par veicamo darbu. 
Pulciņa skolotājs Kārlis Pļav-
nieks nekad nesmējās ne par 
vienu izteikto ideju, pat tad, 
ja tā bija pavisam fantastiska. 

Pirmā modelisma sezona 
noslēgusies

Tikai turpmākās sarunas gaitā 
lika saprast, ka māju bez pa-
matiem uzcelt nevar. Līdzīgu 
vēlētos redzēt arī mūsu gru-
pas nākotni, lai pēc gadiem 
kāds krietns meistars ar labu 
vārdu varētu atcerēties no-
darbības mūsu grupā. Negri-
bas, lai tādu meistaru vārdi 
kā Irbītis un Dambis paliktu 
vienīgie konstruktori Latvijas 
vēsturē. Grupas dalībniekiem 
skaidroju, ka nekas nerodas 
tukšā vietā, bet bieži vien lielu 
mērķu sasniegšanai nevajag 
ne daudz naudas, ne dižas 
zināšanas, bet asu prātu un 
čaklas rokas”, tā Puriņa kungs 
par modelēšanas nodarbību 
pamatprincipiem.
 Liels prieks par vecāku 
aktīvo līdzdalību un atbalstu 

grupas dalībniekiem, jo tieši 
vecāku prieks un uzslava šā-
dos pasākumos bērnam ir pā-
rāks par jebkurām citām bal-
vām. 
 Pēc labi padarīta darba 
tehniskie jaunieši tāpat kā pā-
rējie skolēni pa vasaru atpūtī-
sies, bet pēc brīvlaika ar jau-
nu sparu un degsmi turpinās 
iesāktos darbus. 
 Nobeigumā Osvalda Puri-
ņa teiktais: “Paldies Līgatnes 
novadam un Sporta centra ad-
ministrācijai par to, ka ticēja 
mūsu idejai.  Vislielāko paldies 
saku grupas dalībnieku vecā-
kiem, jo bez viņu atbalsta ne-
būtu arī bērnu ticības, ka kaut 
kas tāds ir nepieciešams. Lai 
visiem jauka vasara, un ceru, 
ka tiksimies atkal rudenī”. 

Pirmdienas 9.00 – 17.00
Otrdienas 9.00 – 17.00
Trešdienas 14.00 – 22.00
Ceturtdienas 14.00 – 22.00

Piektdienas 9.00 – 17.00
Sestdienas 10.00 – 18.00
Svētdienas slēgts

Līgatnes novada 
Sporta centra 
darbalaiks jūnijā.
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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.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2017. gada 12. jūlijā.

2017. gada JŪNIJSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Viens	otru	saudzējiet,
Viens	otram	uzticību	dāvājiet,
Tad	mēģiniet	nu	abi	kopā
Uz	priekšu,	plecs	pie	pleca	iet,
Un	kopā	veidot	gaišo	sapni,
Ko	ļaudis	mēdz	par	dzīvi	saukt.

Maijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teikuši 

divi pāri:
 Ansis un Astra,

Artis un Sigita.
Sveicam jaunās ģimenes!

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

Maijā Līgatnes novadā 
piedzimuši 
divi puisīši:

Renārs un Patriks.
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai puisīši aug veseli un laimīgi!

Mēs	klusējot	paliekam	šai	krastā,
Vēji	šalko	un	mierina	mūs,
Bet	tava	vieta,	kas	bija	šai	dzīvē,
Vienmēr	mūsu	atmiņās	būs.

Maijā mūžībā aizgājis
Valery Frolov – 6. maijā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Hei, līgatnieši un citi 
piedzīvojumus alkstošie!
Aujiet kājas, pumpējiet 
riepas riteņiem un mašīnām!
Pavisam drīz, 8. JŪLIJĀ,
LĪGATNĒ jau sesto reizi 
notiks

ALU GĀJĒJS –  
DĀRGUMU 
MEKLĒTĀJS
Kas tev jādara?
1. Jāizveido komanda  
1—7 fantastisku cilvēku 
sastāvā (auto, velo, kājām);
2. jāpiesakās Līgatnes 
tūrisma informācijas 
centrā līdz 26. jūnijam, lai 
saņemtu 15% atlaidi dalības 
maksai (17 €, 14,75 € un 
12,75 €); Līgatniešu karšu 
īpašniekiem –25% (attiecīgi 
15 €, 12,75 € un 11,25 €); 
tel. 29189707, 64153169 vai 
info@visitligatne.lv;
3. jāierodas 8. jūlijā  
plkst. 11.00 vai 12.00 
(atkarībā no izvēlētā 
maršruta) Spriņģu ielā 2,  
lai piedalītos;
4. ja esi jau piedalījies 
iepriekšējos gados, pastāsti, 
cik aizraujošs pasākums ir 
“Alu gājējs”!

 Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos 
īpašumus – individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zemi:
l Ķempju iela 10, Līgatne, Līgatnes novads, 
 kad. Nr. 42110080027 – 2566 m2 
 ar nosacīto cenu 4600 EUR;
l Ķempju iela 10A, Līgatne, Līgatnes 
 novads, kad. Nr. 42110080028 – 2502 m2 
 ar nosacīto cenu 4500 EUR;
l Ķempju iela 10B, Līgatne, Līgatnes 
 novads, kad. Nr. 42110080029 – 2805 m2 
 ar nosacīto cenu 4600 EUR.

 Izsole notiks 5. jūlijā plkst. 9.30 Līgatnes pagas-
ta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē. 
Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darbdienās lai-
kā no plkst. 8 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 15 (treš-
dienās līdz plkst. 18) Līgatnes pagasta pārvaldē 
Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē (ligatnes.pagasts@
ligatne.lv) līdz 4. jūlijam. Lai piedalītos izsolē, jāie-
maksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosa-
cītās cenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres  Nītau-
res ielā 6, Līgatnes pagastā un Līgatnes novada 
pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. Tālrunis 
uzziņām 29181845.

Augšlīgatnes	kultūras	nama	lielā	zāle.	Sarmītes	Usānes	foto.

Tiek	vērtas	renovētā	Augšlīgatnes	kultūras	nama	durvis.	
Sarmītes	Usānes	foto.

Grupa	“Lādezers”	un	Ingus	Ulmanis	atgriezušies	uz	
Augšlīgatnes	kultūras	nama	skatuves.	Sarmītes	Usānes	foto.

Ieskats renovētā 
Augšlīgatnes 
kultūras nama 
atklāšanā

mailto:info@visitligatne.lv
http://www.ligatne.lv/

