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Augustā

Tavi gadi kā ābeles baltas,
Tavi gadi kā vīgriezes zied.
Ar vēja spārniem 

aizsteidzas dienas,
Kā gājputni projām tās iet.
Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,
Kur vasarās baltas 

madaras zied,
Saber savus gadus 

pīpeņu kausā,
Lai no Tevis tie neaiziet...

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību augusta 

jubilāriem!
Zaiga Kvitka

Agris Stumburs
Aija Šleicere

Lolita Upmale
Irēna Leimane
Marita Poiša

Natālija Demidova
Dzintra Keice

Visvaldis Plūme
Laima Roze

Elmārs Pumpurs
Stasis Kalvelis

Jevdokija Beitāne
Juris Rudzītis
Elga Adiņa
Rute Braķe

Zbigņevs Kunda
Kārlis Freimanis

Aina Bendža
Lilija Viktorova
Maiga Leikarte
Velga Pumpura

Imants Indriksons
Elvira Ince
Velta Ozola

 Izejot skolas pagalmā, sajū-
tu ābolu smaržu, tik sulīgi un 
saldi reibinošu. Āboli nobrie-
duši, rudens tuvojas, domas 
pilnas ar jauno mācību gadu. 
Vai visi jaunā mācību gada 
darbi jau saplānoti? Vai darba 
pienākumi sadalīti, klases no-
komplektētas, nepieciešamās 
lietas iegādātas? Vai klases 
izremontētas, zāle nopļauta? 
Vai bērni jau alkst atgriez-
ties zināšanu laukā – skolā? 
Vai vecāki ir apņēmības un 
mīlestības pilni iesaistīties iz-
glītības procesa virzīšanā? Vai 
skolotāji kārtīgi atpūtušies un 
enerģijas pilni darboties? Tik 
daudz jautājumu skrien cauri 
domām, bet te, skolas ābeļ-
dārza paēnā, pārņem Visuma 
kārtība un miers, ābeļzaru 
vieglās vibrācijas stiprina un 
intuitīvi iedveš pārliecību: viss 
attīstās un notiek savā ritmā.
 Šobrīd abās 1. klasēs kopā 

iestājušies 15 skolēni, savu-
kārt 10. klasē - 10 audzēkņi. 
Priecāsimies par katru, kurš 
pievienosies mūsu saimei gan 
dienas, gan vakarskolas pro-
grammās. Skolas saimei, kas 
pati veido savu skolas dzīves 
vidi, negaida uz citiem, kuri 
nāks un darīs mūsu vietā, sai-
mei, kurai patīk radīt, darīt, 
vērot, izprast lietu saistību, 
novērst darbojoties radušās 
neveiksmes un kļūdas un caur 
tām virzīties uz priekšu, sajū-
tot savu izaugsmi un dzīves 
brīnišķo burvību. Mūsu skolas 
saimē ir iespējas sajust indivi-
duālu pieeju mācību procesa 
laikā, darboties starptautiskos 
projektos, dažādos starpnova-
du konkursos, olimpiādēs, par 
teicamām sekmēm saņemt 
brīvpusdienas. Līgatnes no-
vada vidusskola ir vieta, kurā 
ikviens var piepildīt savu dzīvi 
ar dažādām aktivitātēm.

 Kā jau pierasts, Sporta svētki notiks augusta pēdējā sest-
dienā, 27. augustā, Gaujmalas sporta laukumos. Tiks aizvadī-
tas sacensības pludmales volejbolā, futbolā, regbijā, zolītē un 
šogad arī strītbolā. Minētajos sporta veidos varēs pieteikties 
arī sacensību dienā, bet, lai atvieglotu sekretariāta darbu, mēs 
būtu pateicīgi, ja komandas dalībai pieteiktu jau iepriekš, sūtot 
e-pastu ar komandas nosaukumu, dalībnieku vārdiem un uzvār-
diem, komandas pārstāvēto pilsētu vai vietu. 
 Savus spēkus pierādīt varēs arī Līgatnes spēcīgākie vīri, rā-
dot prasmes spēka disciplīnās. Būs trīs disciplīnas, kurās no-
skaidrosim spēcīgāko līgatnieti. 
 Arī mazākajiem būs iespēja izlēkāties pa piepūšamajām at-
rakcijām un piedalīties visdažādākajās izdarībās. 
 Komandas var pieteikt un sīkāku informāciju uzzināt Līgat-
nes novada Sporta centrā, zvanot uz tālruni 26403559 vai rak-
stot uz e-pastu viestursdumpis@gmail.com.
 Tiekamies novada Sporta svētkos!

Viesturs Dumpis,
Līgatnes Sporta centra vadītājs

Ar ābolu smaržu 
1. septembri 
gaidot

Klāt ikgadējie 
Līgatnes sporta svētki

 Lēni, apdomīgi un rūpīgi 
rit kāpņu telpu un garderob-
ju remonti Strautu ielā 4. Jau 
pavisam drīz, 29. augustā, šīs 
telpas būs skatāmas citā gais-
mā. Skolas klases arī pošas 
sagaidīt jauno mācību gadu – 
kādas ar jaunu grīdas krāsu, 
citas ar jauniem galdiem un 
krēsliem, vēl dažas pavisam 
ekstravaganti būs mainījušas 
savu izskatu pilnībā. Kuras kā 
būs posušās, lai paliek pār-
steigums ikvienam no jums, 
kas 1. septembrī nāks atkal uz 

skolu!
 Sākot jauno mācību gadu, 
novēlu visiem skolēniem un 
pedagogiem būt krāšņiem, 
plaucējot savu ideju ziedus, 
būt kā zariem - tik stipriem, 
noturot savos plecos iesāk-
tos darbus, būt kā augļiem -  
tik ražīgiem, veidojot ikdie-
nu tik piepildītu un bagātu 
ar draugiem un darbiem, būt 
kā ābelēm - tik cēliem, radot 
prieku apkārtējiem par savu 
veikumu. Lai mūs visus kopā 
vada mīlestība! Lai jaunais 
mācību gads veiksmīgs un 
notikumiem bagāts gan sko-
lēniem, gan pedagogiem un 
tehniskajiem darbiniekiem, kā 
arī bērnu vecākiem! Tiksimies 
Līgatnes novada vidusskolā  
1. septembrī 10.00 Līgatnē 
vai 12.00 Augšlīgatnē.
 Baudiet vēl vasariņu, izjū-
tiet augļu koku gudrības aug-
lību, krājiet sevī atpūtas, prie-
ka, lauku darbu, piedzīvojumu 
un ģimenes kopābūšanas mir-
kļus, lai tie kā stiprs pamats 
un balsts ir jūsu nākamajam 
skolas gadam! Uz tikšanos  
1. septembrī!

Kintija Blūmentāle,
Līgatnes novada vidusskolas 

direktore

Jaunā mācību gada sākums 
1. septembrī Līgatnes novada 
izglītības iestādēs
Šis saulainais septembra rīts
Ir zelta saulītes apspīdēts,
Un katrā saulītes starā
Ir vasaras noslēpums tīts.

l Plkst. 8.00 – Līgatnes 
novada PII „Zvaniņi” zāle, 
Sporta iela 14, Līgatnes pa-
gasts,
l plkst. 9.00 – pie Līgatnes 
novada PII, Gaujas iela 7, 
Līgatnes pilsēta,

l plkst. 10.00 – pie Līgat-
nes novada vidusskolas, 
Strautu iela 4, Līgatnes pil-
sēta,
l plkst. 12.00 – pie Līgat-
nes novada vidusskolas pa-
matskolas ēkas, Līgatnes 
pagasts,
l plkst. 14.00 – Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas 
zāle, Mākslas iela 2, Līgat-
nes pagasts.

	 Sveicam	visus	Līgatnes	novada	pedagogus,	skolēnus,	studen-
tus,	vecākus,	uzsākot	2016./2017.	mācību	gadu!

Līgatnes novada dome

Sveicieni 
svētkos
 Sākoties jaunajam mācību 
gadam, no sirds sveicu visus 
izglītības iestāžu darbinie-
kus! Vissirsnīgākie sveicieni 
mazajiem bērnudārzu bēr-
niem, visu klašu skolēniem 
un studentiem! Vēlu, lai dār-
ziņš un skola jums sniedz 
prieku un labas zināšanas! 
Sveicieni vecākiem – lai jums 
izturība, degsme un prieks 
par jūsu bērnu sniegumu! 

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

mailto:viestursdumpis@gmail.com
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Pusgads 
pagājis, 
gads turpinās

 Izdarīt Līgatnes novada pašvaldī-
bas 2015. gada 26. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/5 „Par veselības 
aprūpes pabalstu Līgatnes novadā” 
šādus grozījumus:
1. papildināt saistošo noteikumu 
tiesisko pamatojumu ar norādi uz 
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu.

2. izteikt saistošo noteikumu  
7.2. punktu šādā redakcijā: “atseviš-
ķi dzīvojošiem vai vientuļiem pensi-
onāriem, kuru ienākumi mēnesī ne-
pārsniedz Līgatnes novadā noteiktās 
maznodrošinātās personas ienāku-
mu līmeni”; 
3. izteikt saistošo noteikumu  
7.3. punktu šādā redakcijā: “atse-

višķi dzīvojošām vai vientuļām per-
sonām ar pirmās, otrās vai trešās 
grupas invaliditāti, kuru ienākumi 
mēnesī nepārsniedz Līgatnes nova-
dā noteiktās maznodrošinātās perso-
nas ienākumu līmeni”.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1.	Projekta	
nepieciešamības	
pamatojums

2015.	gada	26.	marta	saistošo	noteikumu	Nr.	15/5	“Par	veselības	aprūpes	pabalstu	Līgatnes	novadā”	(turp-
māk	tekstā	–	Noteikumi):
1)	7.2.	punktā	ir	noteikts	–	veselības	aprūpes	pabalstu	ir	tiesības	saņemt	atsevišķi	dzīvojošiem	vai	vientu-
ļiem	pensionāriem,	kuru	ienākumi	nepārsniedz	220	EUR	mēnesī;
2)	7.3.	punktā	ir	noteikts	atsevišķi	dzīvojošām	vai	vientuļām	personām	ar	pirmās,	otrās	un	trešās	grupas	
invaliditāti,	kuru	ienākumi	nepārsniedz	220		EUR	mēnesī.
Ar	2016.	gada	30.	jūnija	saistošajiem	noteikumiem	Nr.	16/8	“Grozījumi	2015.	gada	26.	marta	saistošajos	
noteikumos	Nr.	15/5	“Par	veselības	aprūpes	pabalstu	Līgatnes	novadā”	tiek	paaugstināts	ienākumu	līmenis,	
no	kura	atsevišķi	dzīvojošiem	vai	vientuļiem	pensionāriem,	kā	arī	atsevišķi	dzīvojošām	vai	vientuļām	perso-
nām	ar	pirmās,	otrās	vai	trešās	grupas	invaliditāti	ir	tiesības	saņemt	veselības	aprūpes	pabalstu.
Tādējādi	būtiski	palielināsies	to	minētās	kategorijas	personu	loks,	kurām	būs	tiesības	pieteikties	veselības	
aprūpes	pabalstam.
Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	35.	panta	trešā	daļa	nosaka	-	ja	ir	apmierināts	pamatots	
pašvaldības	iedzīvotāju	pieprasījums	pēc	pabalsta	garantētā	minimālā	ienākumu	līmeņa	nodrošināšanai	un	
dzīvokļa	pabalsta,	pašvaldība,	izvērtējot	ģimenes	(personas)	ienākumus,	ir	tiesīga	no	pašvaldības	pamat-
budžeta	izmaksāt	arī	citus	pabalstus	ģimenes	(personas)	pamatvajadzību	apmierināšanai.
Ievērojot	minēto,	secināms,	ka	šo	saistošo	noteikumu	ieviešana	nepasliktinās	iedzīvotāju	sociālo	stāvokli.

2.	Īss	projekta	satura	
izklāsts

Saistošo	noteikumu	izdošanas	mērķis	–	uzlabot	atsevišķu	kategoriju	(atsevišķi	dzīvojoši	vai	vientuļi	pen-
sionāri	un	atsevišķi	dzīvojošas	vai	vientuļas	personas	ar	pirmās,	otrās	un	trešās	grupas	invaliditāti)	dzīves	
apstākļus,	rūpējoties	par	to	veselības	stāvokli.	Noteikumos	palielināts	personas	ienākumu	līmenis,	kuram	
esot	tai	Noteikumos	noteiktajā	kārtībā	un	apmērā,	ir	tiesības	pieteikties	veselības	aprūpes	pabalstam.

3.	Informācija	par	plānoto	
projekta	ietekmi	uz	
pašvaldības	budžetu

Nav	nepieciešamības	veidot	jaunas	institūcijas,	darba	vietas,	paplašināt	esošo	institūciju	kompetenci,	lai	
nodrošinātu	saistošo	noteikumu	izpildi.
Būtiski	papildu	līdzekļi	pašvaldības	budžetā	saistošo	noteikumu	īstenošanā	nav	nepieciešami.

4.	Informācija	par	plānoto	
projekta	ietekmi	uz	
uzņēmējdarbības	vidi	
pašvaldības	teritorijā

Nav	attiecināms.	

5.	Informācija	par	
administratīvajām	
procedūrām

Nav.

6.	Informācija	par	
konsultācijām	ar	
privātpersonām

Nav	notikušas.

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 30. jūnija sēdē (protokols Nr. 9, 14. §)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/8  
“Grozījumi 2015. gada 26. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/5 “Par veselības aprūpes pabalstu 
Līgatnes novadā”
Izdoti	saskaņā	ar	likuma	Par pašvaldībām	15.	panta	pirmās	daļas	7.	punktu,	43.	panta	trešo	daļu,	
Sociālo	pakalpojumu	un	sociālās	palīdzības	likuma	35.	panta	trešo	un	ceturto	daļu

Saistošo noteikumu Nr. 16/8 “Grozījumi 2015. gada 26. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/5 “Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā” 
paskaidrojuma raksts

 Noslēdzies iepirkums “Lī-
gatnes novada pašvaldības un 
tās iestāžu finanšu pārskatu 
audita pakalpojumi un kon-
sultācijas grāmatvedības jau-
tājumos”. Līgums tiks slēgts 
ar SIA “BDO Audit”, reģ.  
Nr. 40103888857, uz diviem 
gadiem par 14 800 EUR bez 
PVN.
 Noslēdzies iepirkums SIA 
“Līgatnes nami” nepiecie-
šamībai “Jumta seguma un 
papildmateriālu piegāde”. Lī-
guma slēgšanas tiesības pie-
šķirtas SIA “LATROOF LTD”, 
reģ. Nr. 40103298629, par 
1782,23 EUR bez PVN. SIA 
“Līgatnes nami” veiks jumta 
seguma nomaiņu ēkai Gaujas 
ielā 13A, Līgatnē, 275 m2 pla-
tībā.
 Noslēdzies iepirkums “Ma-
ģistrālā ūdensvada remont-
darbi Līgatnes pilsētā”. Līgu-
ma slēgšanas tiesības piešķir-
tas SIA “Baltijas Energomon-
tāža”, reģ. Nr. 51503056371, 
par summu 80  605,95 EUR 
bez PVN Valsts kases aizde-
vuma piešķiršanas gadījumā. 
Tiks veikta maģistrālā ūdens-
vada atjaunošana dažādos 
posmos Līgatnē. Šo darbu 
veikšana nepieciešama nor-

matīvajiem aktiem atbilsto-
ša piegādātā dzeramā ūdens 
kvalitātes un piegādes nepār-
trauktības nodrošināšanai. 
 SIA “Vianova”, reģ. Nr. 
40103387753, paveikusi dar-
bus atbilstoši  iepirkuma “Ielu 
seguma atjaunošana dažādos 
posmos Līgatnes novadā” lī-
gumam. Papildus veicama-
jiem darbiem veikta arī divu 
autobusa pieturu Dārza ielā 
izbūve (pie vidusskolas, vir-
zienā uz centru un pie “Zaļā 
tirgus” virzienā no centra), kā 
arī asfaltēts Kalna ielas posms 
no Dārza ielas līdz vidusskolas 
pievedceļam. Drošības apsvē-
rumu nolūkos mainīta satik-
smes organizācija Brīvības 
un Spriņģu ielas krustojumā. 
Brīvības ielai piešķirts galve-
nā ceļa statuss. Lūdzam būt 
uzmanīgiem. 
 Līgatnes novada dome nav 
saņēmusi atbalstu ELFLA 
projekta “Aktīva dzīvesveida 
attīstība Līgatnes pilsētā” re-
alizācijai, kurā tika paredzēta 
volejbola laukuma, basketbola 
grozu un vingrošanas lauku-
ma izveide Līgatnes pilsētā un 
sporta inventāra un aprīkoju-
ma iegāde. Šogad pašu spē-
kiem plānojam izveidot bas-

ketbola laukumu Gaujasmalā, 
ietverot nelielus esošā asfalta 
seguma remontdarbus. Nā-
kamā gada budžetā plānots 
veikt otra pludmales volejbo-
la laukuma izveidi un jauna 
basketbola laukuma seguma 
uzklāšanu. Tāpat iespēju ro-
bežās tiek labiekārtots Līgat-
nes novada vidusskolas sporta 
laukuma aprīkojums.  
 Vasara, nenoliedzami, ir 
aktīvākais būvniecības, pār-
būves un remontdarbu laiks. 
Diemžēl pašvaldības darbi-
nieki šovasar konstatējuši 
virkni nelikumīgu būvju, kons-
trukciju un fasāžu būves un 
pārbūves gadījumu. Lūdzam 
Līgatnes novada iedzīvotājus, 
it īpaši Līgatnes vēsturiskās 
koka apbūves līdzīpašniekus, 
pirms darbu sākšanas saska-
ņot plānotās rīcības ar līdz-
īpašniekiem, namu pārvald-
nieku un noteikti ar Līgatnes 
novada Būvvaldi, lai izvairītos 
no nepatīkamām sekām. Lī-
dzīgi jārīkojas, ja esat plāno-
juši zemes transformāciju, 
ūdenstilpņu vai jauna pieved-
ceļa izbūvi. 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes augustā

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

1. Apstiprināt Līgatnes novada paš-
valdības 2016. gada pamatbudžetu 
ieņēmumos 3 228 656 EUR apmērā 
un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 
saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada paš-

valdības 2016. gada pamatbudžetu 
izdevumos 3 406  637 EUR apmērā 
saskaņā ar 2. un 3. pielikumu.

Ainārs Šteins,
sēdes vadītājs, Līgatnes novada 

domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 
2016. gada 28. jūlija sēdē (protokols Nr. 10, 9.§)

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 16/10 
„Grozījumi 2016. gada 28. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 16/2 
„Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais 
budžets 2016. 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

 Pagājis pusgads – laika no-
grieznis, kad vērts paskatīties 
uz šī gada ieceru piepildījumu 
un tālākajiem plāniem.
 Gads iesākās cerīgi. Pēc 
vairākiem pēckrīzes gadiem 
izdevās pieņemt budžetu, kas 
dod iespējas ne tikai izdzīvot, 
bet raudzīties attīstības un 
izaugsmes virzienā. Šāda bu-
džeta iespējamība skaidroja-
ma ar pašvaldības struktūrās 
veiktajām reformām, kas tās 
darbu padarījušas ievēroja-
mi efektīvāku un finansiāli 
caurskatāmāku. Tas savukārt 
paver iespējas dažādu līme-
ņu analītikai, nodrošinot pre-
cīzāku, uz mērķi orientētu 
lēmumu pieņemšanu. Līdz ar 
budžetu tika sagatavots plašs 
veicamo darbu saraksts un 
projektu plāni.
 Neiedziļinoties katra pro-
jekta niansēs, jo tas ticis ap-
rakstīts, vēlos teikt, ka pirma-
jā pusgadā izdevies paveikt 
iepriekš plānoto un uzsākt 
jaunus projektus nākotnei. 
Nobeigumam tuvojas Augšlī-
gatnes dienas centra izveide, 
un jau tiek zīmēti turpmākie 
plāni, lai izremontētu kluba 
zāli. Pabeigti plānotie darbi 
mākslas skolā, un nobeigu-
mam tuvojas “Zvaniņu” bēr-
nudārza zāles remonts. Tāpat 
nobeiguma stadijā ir darbi 
abu skolu ēkās – lejas skolas 
ēdnīcā uzstādīta jauna ven-
tilācijas sistēma. Turpmāk 
skolēniem būs gaišas un glī-

tas ģērbtuves. Abu skolu ēkās 
kapitāli izremontētas vairākas 
klases. Veiksmīgi pabeigta 
ielu asfaltēšana un atjauno-
šana pilsētā un Skaļupes cie-
mā, kas bija sākums ilgtermi-
ņa ielu un ceļu atjaunošanas 
programmai Līgatnes novadā. 
Šai jomā jau sākti priekšdarbi 
nākamā gada projektu reali-
zācijai. Viens no nozīmīgāka-
jiem projektiem, ko paredzēts 
īstenot jau šogad, ir maģis-
trālo ūdensvadu nomaiņa pil-
sētā. Ir pabeigta iepirkumu 
procedūra, dome ar deputātu 
balsu vairākumu atbalstījuši 
šī projekta realizāciju. Šie un 
daudzi citi projekti ir pašval-
dības speciālistu darba ikdie-
na, un esmu no sirds pateicīgs 
par darbinieku attieksmi, en-
tuziasmu un profesionālu pie-
eju savu ikdienas pienākumu 
veikšanai.
 Otrajā pusgadā turpināsies 
šī gada projektu pabeigšana, 
bet galvenais uzsvars jau tiek 
likts uz nākamā gada aktivitā-
tēm, lai līdz ar nākamā gada 
budžeta plāna sagatavošanu 
būtu skaidrība par nepiecieša-
mo ieguldījumu apjomu. Aici-
nu novada iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties novada attīstībā. 
Aktivitāšu plāna un budžeta 
izstrādē sabiedrības novēroju-
mi un ieteikumi ir vissvarīgā-
kie. Mēs kopā veidojam savu 
novadu, kura piepildījums ir 
“Drošas mājas laimīgai dzī-
vei”. Iespējams ir viss! 
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Paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16/9
„Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

Nr. Maksas	pakalpojuma	nosaukums Cena,	
EUR

PVN	
21%

Cena	
ar	PVN

1.1. Līgatnes	kultūras	nama	mazās	zāles	(186	m²)	noma	vienai	stundai 24,79 5,21 30,00
1.2. Līgatnes	kultūras	nama	mazās	zāles	(186	m²)	noma	vienai	stundai,	

sākot	ar	nomas	trešo	stundu
16,53 3,47 20,00

1.3. Līgatnes	kultūras	nama	mazās	zāles	(186	m²)	noma	divpadsmit	stundām 148,76 31,24 180,00
1.4. Līgatnes	kultūras	nama	mazās	zāles	(186	m²)	noma	divdesmit	četrām	stundām 260,33 54,67 315,00
1.5. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	vienai	stundai	vasaras	

sezonā	no	aprīļa	līdz	septembrim
41,32 8,68 50,00

1.6. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	vienai	stundai	vasaras	
sezonā	no	aprīļa	līdz	septembrim,	sākot	ar	nomas	trešo	stundu

16,53 3,47 20,00

1.7. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	divpadsmit	stundām	
vasaras	sezonā	no	aprīļa	līdz	septembrim

198,35 41,65 240,00

1.8. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	divdesmit	četrām	stundām	
vasaras	sezonā	no	aprīļa	līdz	septembrim

371,90 78,10 450,00

1.9. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	vienai	stundai	ziemas	
sezonā	no	oktobra	līdz	martam

57,85 12,15 70,00

1.10. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	vienai	stundai	ziemas	
sezonā	no	oktobra	līdz	martam,	sākot	ar	nomas	3.	stundu

16,53 3,47 20,00

1.11. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	divpadsmit	stundām	
stundai	ziemas	sezonā	no	oktobra	līdz	martam	

314,05 65,95 380,00

1.12. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	divdesmit	četrām	stundām	
stundai	ziemas	sezonā	no	oktobra	līdz	martam

500,00 105,00 605,00

1.13. Līgatnes	kultūras	nama	mazās	zāles	(186	m²)	noma	vienai	nedēļai	(septiņām	
dienām)

301,65 63,35 365,00

1.14. Līgatnes	kultūras	nama	mazās	zāles	(186	m²)	noma	divām	nedēļām	
(četrpadsmit	dienām)

520,66 109,34 630,00

1.15. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	vienai	nedēļai	(septiņām	
dienām)	vasaras	sezonā	no	aprīļa	līdz	septembrim

400,00 84,00 484,00

1.16. Līgatnes	kultūras	nama	lielās	zāles	(326	m²)	noma	divām	nedēļām	
(četrpadsmit	dienām)	vasaras	sezonā	no	aprīļa	līdz	septembrim

743,80 156,20 900,00

1.17. Līgatnes	Dienas,	interešu	un	amatnieku	centra	1	telpas	noma	vienai	stundai 12,40 2,60 15,00
*No telpu nomas maksājuma atbrīvoti Līgatnes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību 
organizētie pasākumi, iepriekš saskaņojot ar aģentūras direktoru.

Nr. Maksas	pakalpojuma	nosaukums Cena,	EUR
2.1. Izglītojoša	pasākuma	apmeklējumam**	*** 1,00	-	3,00
2.2. Koncerta	apmeklējumam**	*** 1,00	-	20,00
2.3.	 Teātra	un	cirka	izrādes**	*** 1,00	- 20,00
2.4. Bērniem	paredzētos	sarīkojumos,	pašdarbības	mākslas	kolektīvu	sarīkojumos	un	

labdarības	mērķiem	veltītos	sarīkojumos**	***
1,00 - 5,00

2.5. Bibliotēkas	organizētu	kultūras	un	kultūrizglītības	pasākumu	apmeklējums**	*** 1,00 - 3,00
2.6. Izstādes	apmeklējumam	**	*** 1,00 - 3,00

** Katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, pamato-
joties uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i., mākslinieku 
honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojo-
šā personāla izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem par pasākumu/
izstādi.
*** Katram konkrētam pasākumam/izstādei Aģentūras direktors ir tiesīgs noteikt atlaidi līdz 
100% sekojošām apmeklētāju kategorijām: pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studen-
tiem, pensionāriem, Latvijas Goda ģimeņu apliecības īpašniekiem, Līgatniešu kartes īpašniekiem

Nr. Maksas	pakalpojuma	nosaukums pers.	
skaits

Cena,	
EUR

PVN	
21%

cena	
ar	
PVN

3.1.	 Individuālā	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	latviešu	valodā	pieaugušajiem

1 4,55 0,95 5,50

3.2. Individuālā	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	latviešu	valodā	skolēniem

1 3,31 0,69 4,00

3.3. Individuālā	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	svešvalodā	pieaugušajiem

1 6,61 1,39 8,00

3.4. Grupas	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	latviešu	valodā	pieaugušajiem	grupās	
līdz	15	personām	-	vienai	personai	****

1 4,13 0,87 5,00

3.5. Grupas	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	latviešu	valodā	pieaugušajiem	grupās	 
16	-	30	personām	****

1 2,89 0,61 3,50

3.6. Grupas	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	svešvalodās	pieaugušajiem	grupās	
līdz	15	personām	****

1 5,79 1,21 7,00

3.7. Grupas	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	svešvalodās	pieaugušajiem	grupās	no	16	līdz	 
30	personām	****

1 4,96 1,04 6,00

3.8. Grupas	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	latviešu	valodā	pensionāriem	un	skolēniem	grupās	
līdz	15	personām****

1 3,31 0,69 4,00

**** Maksas pakalpojumu atvieglojumi līdz 25% apmērā piemērojami uzņēmējiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts sadarbības līgums par Aģentūras starpniecības 
uzcenojumu līdz 25%.

Nr. Maksas	pakalpojuma	nosaukums pers. Cena,	EUR
PVN	
21%

cena	
ar	PVN

4.1. Darbošanās	meistardarbnīcā	kopā	ar	1	amata	meistaru,	pagatavojot	līdzi	
ņemamu	suvenīru,	grupās	no	10	līdz	15	personām	**** 1 3,72 0,78 4,50

4.2. Darbošanās	meistardarbnīcā	kopā	ar	2	amata	meistariem,	pagatavojot	līdzi	
ņemamu	suvenīru,	grupās	līdz	10	personām**** 1 5,79 1,21 7,00

4.3. Dalība	izzinoši	tematiskās	pētnieciskajās	mācību	stundās	Amatnieku	centrā	
grupās	no	10	līdz	15	personām	**** 1 4,13 0,87 5,00

4.4. Amatnieka	prasmju	demonstrācijas	vērošana	grupās	
no	15	līdz	20	personām	**** 1 2,48 0,52 3,00

**** Maksas pakalpojumu atvieglojumi līdz 25% apmērā piemērojami uzņēmējiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts sadarbības līgums par Aģentūras starpniecības 
uzcenojumu līdz 25%.

Nr. Maksas	pakalpojuma	nosaukums Cena,	
EUR

PVN	
21%

cena	 
ar	PVN*

5.1. Tematisku	pasākumu	vadīšana	Līgatnes	Dienas,	interešu	un	amatnieku	centrā	-	
pasākuma	režija	un	vadīšana 24,79 5,21 30,00

5.2. Programmas	„Papīra	kāzas”	vadīšana	-	1,5	h	grupām	līdz	10	cilvēkiem**** 46,28 9,72 56,00
5.3.	 Programmas	„Papīra	kāzas”	vadīšana	-	1,5	h	grupām,	kas	lielākas	

par	10	cilvēkiem**** 57,85 12,15 70,00

5.4.	 Programmas	„Kāziniekiem”	vadīšana	-	0,5	h	**** 46,28 9,72 56,00
5.5.	 Programmas	„Kāziniekiem”	vadīšana	-	1	h	**** 57,85 12,15 70,00

**** Maksas pakalpojumu atvieglojumi līdz 25% apmērā piemērojami uzņēmējiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem noslēgts sadarbības līgums par Aģentūras starpniecības 
uzcenojumu līdz 25%.

Nr. Maksas	pakalpojuma	nosaukums skaits Cena,	EUR PVN	21% cena	ar	PVN
6.1. Galdauta	noma	vienai	dienai 1 1,49 0,31 1,80
6.2. Četrvietīga	galda	noma	vienai	dienai 1 1,49 0,31 1,80
6.3. Astoņvietīga	galda	noma	vienai	dienai 1 2,98 0,62 3,60

7.1.	 Kopēšana	uz	A4	formāta	lapām,	melnbalts	režīms 1 0,13 0,03 0,16
7.2. Kopēšana	uz	A4	formāta	lapām,	krāsains	režīms 1 0,50 0,1 0,60
7.3. Printēšana	uz	A4	formāta	lapām 1 0,13 0,03 0,16
7.4.	 Skenēšana,	1	vienība 1 0,17 0,03 0,20

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	novada	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	novada	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	veiktas	konsultācijas	ar	uzņē-
mējiem.

Cita	informācija Nav.

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes 2016. gada 30. jūnija lēmumu 
(protokols Nr. 9, 17.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi 
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.

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Līgatnes no-
vada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs” (turpmāk tekstā –  
Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus sa-
skaņā ar cenrādi (pielikumā). 
2.  Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem 
Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu 
veidā Aģentūras kasē vai bezskaidras naudas 
norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
3.  Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ie-
gūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilsto-
ši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, 
ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, 
kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbī-

bas nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo notei-
kumu izpildes ievērošanu.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Līgatnes 
Novada Ziņas”. 
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos dienu spē-
ku zaudē Līgatnes novada domes 2014. gada 
27. novembra saistošie noteikumi Nr. 14/86 
„Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Lī-
gatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi””. 

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem  
Nr. 16/9 „Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” 
Līgatnes novada pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada 
kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis
1. Telpu noma*:

2. Ieejas maksa Aģentūras rīkotajos pasākumos:

3. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi

3.9. Grupas	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabrikas	strādnieku	ciemata	
vēsturisko	centru	2	h	latviešu	valodā	pensionāriem	un	skolēniem	grupās	
no	16	līdz	30	personām****

1 2,07 0,43 2,50

3.10. Individuālā	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabriku	1	h	latviešu	valodā	
pieaugušajiem

1 4,55 0,95 5,50

3.11. Individuālā	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabriku	1	h	latviešu	valodā	
skolēniem

1 3,72 0,78 4,50

3.12. Individuālā	ekskursija	pa	Līgatnes	papīrfabriku	1	h	svešvalodā	
pieaugušajiem

1 6,20 1,30 7,50

3.13. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	lielāko	alu	taka”	1	h	latviešu	valodā	
pieaugušajiem	****

1 4,96 1,04 6,00

3.14. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	lielāko	alu	taka”	1	h	latviešu	valodā	skolēniem	
****

1 4,13 0,87 5,00

3.15. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	lielāko	alu	taka”	1	h	svešvalodā	**** 1 6,61 1,39 8,00
3.16. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	mežu	noslēpuma	taka”	2	h	latviešu	valodā	

pieaugušajiem****
1 5,79 1,21 7,00

3.17. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	mežu	noslēpuma	taka”	2	h	latviešu	valodā	
skolēniem****

1 4,96 1,04 6,00

3.18. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	mežu	noslēpuma	taka”	2	h	svešvalodā	**** 1 7,44 1,56 9,00
3.19.	 Grupas	ekskursija	„Līgatnes	iežu	un	alu	taka”	3	h	latviešu	valodā	

pieaugušajiem****
1 6,20 1,30 7,50

3.20. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	iežu	un	alu	taka”	3	h	latviešu	valodā	skolē-
niem****

1 5,37 1,13 6,50

3.21. Grupas	ekskursija	„Līgatnes	iežu	un	alu	taka”	3	h	svešvalodā	**** 1 8,26 1,73 10,00
3.22. Maksa	par	gida	pakalpojumiem	2	h	ekskursijai	Līgatnes	dabas	takās	

latviešu	valodā.	Maksimālais	grupas	lielums	30	cilvēki	****
līdz	
30

29,75 6,25 36,00

3.23. Maksa	par	gida	pakalpojumiem	2	h	ekskursijai	Līgatnes	dabas	takās	
latviešu	valodā	grupām,	kas	lielākas	par	30	cilvēkiem	****

virs	
30

39,67 8,33 48,00

3.24. Maksa	par	gida	pakalpojumiem	2	h	ekskursijai	Līgatnes	dabas	takās	
svešvalodās.	Maksimālais	grupas	lielums	30	cilvēki	****

līdz	
30

39,67 6,25 48,00

3.25. Maksa	par	gida	pakalpojumiem	2	h	ekskursijai	Līgatnes	dabas	takās	
svešvalodās	grupām,	kas	lielākas	par	30	cilvēkiem****

virs	
30

50,00 10,50 60,50

3.26. Tulka	pakalpojumi	grupai	līdz	15	personām	1h līdz	
15

12,40-
33,06

2,60-
6,94

15,00-
40,00

3.27. Tulka	pakalpojumi	grupai	virs	15	personām	1h virs	
15

19,01-
41,32

3,99-
8,68

23,00-
50,00

4. Dalības maksa meistardarbnīcās Dienas, interešu un amatnieku centrā:

5. Pasākumu vadīšanas pakalpojumi:

6. Inventāra noma:

7. Drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi bibliotēkās un tūrisma informācijas centrā:

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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Mana mīļā Līgatne
24. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, 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

Leonards Volgins.

Audējas Biruta Līce un Vera 
Kupča.

Audēji atpūtā Gaujmalā, 1987. gads. Priekšā ar bērniem sēž Līgatnes 
pilsētas bibliotēkas vadītāja Laima Timermane. 1. rindā no kreisās: Vija 
Puriņa, Margarita Skrastiņa, Daira Kreičmane, Rasma Dance, Vera Kupča, 
kluba vadītāja Valentīna Miltoviča, studijas vadītāja Skaidrīte Leimane, 
Biruta Janitēna, Austra Putniņa. 2. rindā: Edgars Vinķelis, Ilze Viņķele, Ģirts 
Viņķelis, Rasma Kaša, Viesturs Janitēns, Aīda Ošiņa, Kārlis Rinkēvics, Velta 
Lēģere, Elga Krūmiņa, Vija Bērziņa.

Kupču, Norīšu dzimtas salidojums 2002. gadā

Andrejs Cīrulis

 Turpināsim lasīt Ivara Kup-
ča interesanto un daudzas pār-
domas raisošo grāmatu “Laiks 
un ļaudis”. 
 Iepriekšējā reizē mēs bei-
dzām ar stāstiem par Ilmāra 
Norīša tēvu un tēvabrāli, kas 
abi bija izcilas un kolorītas 
personības. 
 Ivara Kupča dzīve ir raibu 
raibā. Visādi celtniecības ob-
jekti, zinātnieku sabiedrība, 
komandējumi pa milzīgo Pa-
domju Savienību, ieskaitot tālo 
Sibīriju, sporta sabiedrība un 
sacensības – plašs ampluā. To 
visu nevar ne pārstāstīt, ne 
nocitēt. Mēs šajā brīnišķīga-
jā grāmatā īpaši izcelsim tās 
lappuses, kur pieminēta Līgat-
ne vai arī kur kāda saistība ar 
Līgatni, Līgatnes cilvēkiem un 
Norīšu ģimeni. Atgādināšu, ka 
tajā fragmentā, ko tagad lasī-
sim, pieminētā “mana mam-
ma” ir arī Valdas Norītes mam-
ma – līgatniete Vera Kupča, ko 
vecākās paaudzes cilvēki labi 
atceras. [357. lpp.]

	 Manai	mammai	jau	60	gadu.	
24.	 aprīlis	 ir	 viņas	 dzimšanas	
diena,	 un	 šajā	 dienā	 vai	 tu-
vākajā	 svētdienā	 Līgatnē	 sa-
braucam	 visi.	 Mammai	 nu	 jau	
3	mazbērni.	 Arī	māsai	 divi	 dē- 
li	 –	 Andris	 un	Dainis.	 Valda	un	
Ilmārs	Līgatnes	papīrfabrikā	jau	
pieredzējuši	 speciālisti.	 Gaujas	
malā	fabrika	uzcēlusi	māju,	un	
Norīšiem	 piešķirts	 trīsistabu	
dzīvoklis.	
	 Lauki	un	Rīga!	Cik	gan	daudz	
nacionāli	noskaņotu	cilvēku	ta-
gad	 dzīvo	 laukos!	 Bet	 Līgatnē	
tādi	 dzīvojuši	 vienmēr.	 Naci-
onāli	 noskaņots	 arī	 toreizējais	
Līgatnes	 papīrfabrikas	 direk-
tors,	 vecais	 boļševiks	 Volgins.	
Šis	 latviešu	 strēlnieks	 Latvijā	
atgriezies	 tikai	 pēc	 Otrā	 pa-
saules	 kara,	 pārdzīvojis	 visas	 
37.	gada	represiju	šausmas	un	
brīnumainā	kārtā	izdzīvojis.	
	 Reiz	direktors	Ilmāru	un	viņa	
studijas	biedru	uzrunājis	turpat	
fabrikas	 teritorijā	 un	 jautājis,	
kad	tad	jaunie	beidzot	apdomā-
sies	 un	 stāsies	 partijā?	 Krievi	
jau	pa	durvīm	un	logiem	lienot	
fabrikā.	Cik	ilgi?	Līgatnes	papīr-
fabrika	 tagad	 ir	 Vissavienības	
uzņēmums.	Vai	fabrikas	vadību	
atdot	krievam?	Tad	to	būs	pilns.	
Un	 kuram	 gan	 cēlās	 roka	 stā-
ties	partijā?	Turklāt	Ilmāra	tēvs	
dzīvo	Zviedrijā,	bet	sievasmāte	
sarakstās	 ar	 radiem	 ārzemēs.	
Un	tomēr	Volgins	panāca	savu.	
Ilmārs	ar	„visiem	grēkiem”	par-
tijā	tomēr	tika	uzņemts	un	drīz	
vien	 apstiprināts	 par	 galveno	
tehnologu.	

 Tagad palasīsim mazu ga-
baliņu par Valdas Norītes otru 
brāli Jāni Kupču. [358. lpp.]

	 Jānis	 jau	 4.	 kursā.	 Mamma	
satraukusies,	 ka	 viņš	 nepakļā-
vīgs	–	pārāk	liela	galva!	Diez	vai	
tāds	vispār	institūtu	beigs?	Ne-
pietika,	ka	jau	1.	kursā	gandrīz	
atskaitīja	 no	 studentu	 skaita.	
Bet	nu	atgadījums	pat	komisks,	
kuru	viņš	pēc	3.	kursa	piedzīvo-
ja	praksē	Ventspilī.	

	 Rīgā	jau	sāka	pierast,	ka	jau-
nieši	 karstās	 vasaras	 dienās	
staigā	šortos,	bet	Ventspilī?	Tur	
viņš	 pat	 iekļuvis	 vietējā	 avīzē.	
Kā	 topošais	padomju	ārsts	var	
aizmirst	elementāru	pieklājību?	
Staigā	 pa	 ielu	 kā	 pamatskol-
nieks.	Taču	praksē	Jānis	slimnī-
cas	 galvenajam	 ārstam	 sagā-
dājis	 nepatikšanas	 ne	 tikai	 ar	
šortiem.	
	 Kādu	 nakti	 dežurējis	 slimnī-
cā,	un	bijis	 izsaukums	uz	ostu.	
No	turienes	atvests	un	uzņem-
šanas	nodaļā	ievietots	no	kuģa	
nocelts	bulgāru	jūrnieks	ar	akū-
tu	aklās	zarnas	iekaisumu.	
	 Līdz	šim	šādās	operācijās	Jā-
nis	 tikai	asistējis.	Bet	nagi	 sen	
niezējuši	to	darīt	pašam.	Galve-
nais	ārsts	samiegojies,	noklau-
sījies	 Jāņa	 ziņojumu,	 ka	 slim-
nīcā	 ievests	 pacients,	 kuram	
nepieciešama	 akūta	 operācija,	
bet	apzināti	noklusējis,	ka	tas	ir	
ārzemnieks.	
	 Galvenais	 tā	 arī	 atbildējis:	
„Nu,	 jaunais	 kolēģi,	 tad	 ar	 to	
arī	 sāciet!”	 Tā	 naktī	 Jānis	 bul-
gāru	 jūrniekam	 izgriezis	 aklo	
zarnu.	 Tas	 brīnījies	 vien,	 pēc	
izskata	 vēl	 pavisam	 puišelis,	
bet	 jau	 praktizējošs	 ārsts.	 Kad	
nākamajā	 rītā	 galvenais	 ārsts	
apgaitas	 laikā	 slimnīcas	 gultā	
ieraudzījis	ārzemnieku,	Jāni	jau	
gribējuši	 tūlīt	 sūtīt	 uz	 mājām.	
Kā	 uzdrīkstējies	 operēt	 ārzem-
nieku?!	Vai	tad	slimnieki	jāšķiro	
pēc	tautības?	Atļauju	operēt	jau	
pats	vien	devis!	
	 Bet	 izoperētais	 slimnieks	
smaidījis	 vien,	 atvadoties	 vēl	
sameklējis	Jāni,	un	tradicionālā	
konjaka	 vietā	 dāvinājis	 saldu-
mus	 –	 ārzemju	 šokolādes	 kon-
fekšu	kasti.	Šortos	viņš	 tiešām	
izskatījās	pavisam	jauns.
	 Līgatnē	mamma	audzināja	ne	
tikai	māsas	 bērnus.	 Viņai	 savs	
paziņu	loks	vēl	no	pirmskara	lai-
kiem.	 Rīgā	mamma	 bieži	 tikās	
arī	ar	draudzenēm	no	Kaucmin-
des	 laikiem.	 Bet	 Līgatnē	 fabri-
kas	 strādniecēm	 iemācīja	 aust	
tautiskās	segas.	Par	skaistajām	
segām	viņai	vēlāk	piešķīra	Tau-
tas	daiļamata	meistares	nosau-
kumu.	 Arī	 mēs	 tikām	 apdāvi-
nāti.	Tad	nu	draugiem	varējām	
lepoties	ar	mammu	un	segām.

 Nu to lielo aušanas traku-
mu mēs visi labi atceramies. 
Līgatnes dāmu pieplūdums 
bija tik liels, un entuziasms 
tik milzīgs, ka steļļu izmanto-
šanas grafiks bija piepildīts 
visās diennakts stundās. Un 
tā nu Līgatnē augu diennakti 
gaisma dega gan visā papīr-
fabrikā, gan vienā telpā klubā. 
Līgatnes audēju izstādes biju-
šas plaši apmeklētas gan pašu 
mājās, gan Cēsīs, gan arī citās 
pilsētās. Presē par audējām 
rakstīja gandrīz katru mēnesi.
 Tad ap skolas izlaiduma 
laiku nāca kāds notikums, ko 
mēs, Līgatnes vidusskolas  
11. klases skolēni, labi atcera-
mies, jo Valda Norīte bija mūsu 
ļoti cienītā papīrražošanas teh-
noloģijas skolotāja. [373. lpp.]

	 Labi,	ka	māsai	ģimene	stabi-
la,	 1964.	 gada	 sākumā	 Līgat-
nē	 piedzima	mazā	Baibiņa.	 Tā	
mammai	 vienīgā	 mazmeitiņa.	

Nu	 Jānis	 ticis	 pie	 krustmeitas,	
bet	mums	ar	Valdu	tikai	krust-
dēli.

 Nedaudz iepriekš runājām 
par Ilmāra Norīša iestāšanos 
partijā (vienīgajā – komunis-
tiskajā). Šai tēmai dažādās 
atmiņās parasti ierādīta vis-
pretrunīgākā attieksme. To-
mēr jāskatās uz objektīvo un 
konkrēto vēsturisko situāci-
ju. Par to savā grāmatā Ivars 
Kupčs raksta vairākās vietās. 
Te ir tāds plašāks citāts par 
šo tēmu saistībā ar Lietuvu.  
[311. lpp.]

 	 Man	 un	 Valdim	 pirmā	 pie- 
dalīšanās	notika	Viļņā.	Ar	igau-
ņiem	 un	 lietuviešiem	 sacen-
tāmies	 ne	 tikai	 volejbolā.	 Tika	
spēlēts	arī	šahs,	teniss	un	galda	
teniss.	Kopā	ar	vadību	aizpildī-
jām	vai	veselu	vilciena	vagonu.	
Arodbiedrībai	 naudas	 netrūka,	
īpaši	jau	sportam.	Šādos	izbrau-
kumos	 jautrība	 un	 asprātības	
sprēgāt	sprēgāja.	Tā	arī	ieguvu	
jaunus	draugus	–	Romualdu	Tra-
čumu,	 Jāni	 Dambīti,	 Arni	 Zēnu	
un	daudzus	paziņas,	ar	kuriem	
kopā	braucām	diezgan	regulāri.
		 Baltijas	 spartakiādēs	 sa-
centās	 ne	 tikai	 zinātnieki.	 Tā	
kļuva	modes	lieta,	baltieši	turē-
jās	kopā	visās	jomās,	un	sports	
nebija	 pats	 galvenais.	 Galve-
nais,	 -	 izbraukumi,	 tikšanās,	
kontakti	un	slavenie	noslēguma	
banketi	 ar	 kolēģiem.	 Elpojām	
jau	vienu	gaisotni,	runājām	par	
vienu	 politiku,	 arī	 liktenis	 vie-
nāds.
		 Praktiski	 visi	 esam	 dzimu	ši	
pirms	kara,	izglītojušies	padom-
ju	skolā	un	esam	pirmā	pēckara	
paaudze.	 Saprotam,	 ka	 esam	
okupēti,	cietuši	un	karā	sabied-
rotie	mūs	pametuši.	Ar	to	esam	
spiesti	samierināties.	
		 Staļina	 režīms,	 maz	 skoloti	
demobilizētie	ar	partijas	biedra	
kartēm	 pēc	 kara	 pārsvarā	 va-
dīja	 uzņēmumus	 un	 darīja	 to,	
kā	nu	kurš	prata.	Bet	ražošanā	
nepieciešami	 kvalificēti	 speci-
ālisti.	Sākusies	vecās	paaudzes	
nomaiņa.	 Kā	 gan	 veidot	 jau-
najam	 speciālistam	 karjeru,	 ja	
PSRS	 konstitūcijas	 6.	 punktā	
tā	arī	 rakstīts,	ka	vadošā	 loma	
valstī	 pieder	 komunistiskajai	
partijai?	 Jāstājas	 partijā!	 Lie-
tuvieši	 un	 igauņi	 to	darot	 –	uz	
ko	 paļauties,	 ja	 ne	 pašiem	 uz	
sevi?	 Pašiem	 vien	 jābūt	 saim-
niekiem	savā	zemē.	Un	ne	 jau	
idejisko	motīvu	vadīti,	erudīcija	
un	 saprāts	 jau	 pietiekams,	 lai	
saprastu,	 ka	 nedrīkst	 krievus	
laist	pie	varas.	Turklāt	visiem	ir	
ģimenes.	Tā	arī	partijā	sastāju-
šies.	Lietuva	pat	pierādījusi,	ka	
ir	 daudz	 cietusi	 republika,	 un	
ieskaitīta	 atbalstāmo	 republiku	
sarakstā.	
		 Kaimiņi	rīkojās,	bet	mēs?	Vai	 
viņi	mazāk	cietuši?	Ar	60.	gadu	
sākumu	arī	 pie	mums	 iesācies	
veco	 kadru	 nomaiņas	 process,	
Eduards	Berklavs	aicina	stāties	
partijā,	tikai	maz	sekotāju.	Mēs	
to	uzskatījām	par	nodevību.	Re-
zultātā	pie	mums	arvien	vairāk	
iebrauca	krievi.	Ar	 to	arī	atšķī-
rāmies	no	kaimiņiem.	

 Pēc dažiem gadiem izvē-
les priekšā nonāk pats Ivars 
Kupčs. [387. lpp.]

	 Ceļoties	 no	 bēru	 mielasta,	
Ceplis	mani	 paaicināja	 pie	 (Zi-
nātņu	 akadēmijas)	 prezidenta.	
Turpat	 Baldonē,	 stāvot	 pie	 sa-
vas	 pelēkās	 valdības	 volgas,	
Kārlis	 Plaude	 paziņoja,	 ka	 Fizi-
kas	 institūts	 ir	 uzcelts	un	man	
pie	 fiziķiem	 vairs	 neesot	 ko	
darīt.	Bet	Salaspilī	beidzot	jāpa-
beidz	arī	Bioloģijas	institūts.	Tur	
apjomus	plāno	katram	gadam,	
bet	biologi	ar	tiem	galā	netiek.	
Ceplis	žēlojoties,	ka	viņu	galve-
nais	 inženieris	 Ilmārs	Rasmuss	
nevelkot.	 Viņam	 Ceplis	 piedā-
vāšot	 Fundamentālās	 bibliotē-
kas	celtniecību	Aizkraukles	ielā,	
bet	man	jāiet	pie	biologiem	pa-
beigt	celtniecību.
	 Ar	nākamo	gadu	visiem	1.	ka-
tegorijas	 institūtu	 galvenajiem	
inženieriem	 dubultošot	 algu,	
arī	biologiem.	Prezidents	labsir-
dīgi	 lūkojās	manī...	 Laikam	 jau	
piedevis	par	cementa	 javu.	Arī	
Zeļins	smaidīja.	Bet	tad	partijas	
sekretārs	 palika	nopietns.	Viņš	
iebilda	 prezidentam,	 ka	 lieta	
neesot	 tik	 vienkārša,	 1.	 kate-
gorijas	 institūtu	 galvenajiem	
inženieriem	 ne	 tikai	 dubultos	
algas,	bet	arī	paaugstinās	pra-
sības	 –	 tiem	būs	 jābūt	partijas	
biedriem,	 bet	 es	 neesot.	 „Nu	
tad	 lai	 Kupčs	 top	 par	 partijas	
biedru,”	 Plaude	 saērcināts.	
„Arī	 tas	 nav	 vienkārši,”	 Zeļins	
	joprojām	nesatricināms.	Vai	tad	
viņi	 abi	 ar	 Cepli	 nezinot,	 kāda	
akadēmijā	 situācija	 ar	 jauno	
biedru	 uzņemšanas	 kvotām	 –	
trīs	strādnieki	un	tikai	tad	viens	
inteliģences	 pārstāvis.	 Viens	
pret	 trīs.	Maskavas	 rajona	par-
tijas	 komiteja	 pagājušajā	 gadā	
devusi	 iespēju	 no	 akadēmijas	
iestāties	 tikai	nedaudziem,	bet	
gribētāju	 esot	 vesela	 rinda.	
Strādnieki	 nestājoties	 partijā,	
lūk,	kur	sarežģījumi.	Tā	arī	visi	
aizbrauca.	
	 Komunistiskā	 partija!	 Ne-
esmu	 bijis	 ne	 oktobrēns,	 ne	
pionie	ris,	 ne	komjaunietis.	Biju	
sasniedzis	jau	36	gadu	vecumu	
un	 pagaidām	 veiksmīgi	 izvai-
rījies	no	šī	 soļa.	Visu	 laiku	biju	
mierinājis	 sevi,	 ka	 kinorežisori	
(būt par kinorežisoru bija Ivara 
Kupča otrais dzīves sapnis - pa-
skaidrojums) iztiek	 bez	 biedra	
kartēm.	Bet	nu?	Kādas	gan	at-
liek	 manas	 karjeras	 iespējas?	
Cik	ilgi	vēl	piepelnīšos	ar	projek-
ta	darbiem	un	uzturēšu	ģimeni?	
Arī	Valdis	jau	partijā.	Visiem	va-
dītājiem	 jābūt	 biedriem.	 Tāds	
ir	likums.	Vai	Ilmārs	bez	biedra	
kartes	būtu	kļuvis	par	papīrfab-
rikas	direktoru?	Vēl	gan,	bet,	ja	
piedāvās,	partijā	stāšos	arī	es.

mas iespēju iestāties komunis-
tiskajā partijā. Viena no ener-
ģiskākajām un skaļāk partijā 
iestāties gribētājām bija Elita 
Veidemane. Tos, kam iestāša-
nās neizdevās, gaidīja samērā 
skumja dzīve – nekas vairāk 
par korespondentu nespīdēja. 
Un tā – līdz pensijai. Protams, 
Trešā atmoda visu izmainīja –  
nu vairs nebija nekādas vaja-
dzības būt partijā. Un tad tie 
savulaik neuzņemtie un ne-
iekļuvušie sāka augstprātīgi 
izteikties par tiem, kas bija ie-
stājušies un bija uzņemti. Savu 
vārgumu pārveidoja par izcilī-
bu. 
 Bet, atgriežoties pie manas 
uzņemšanas partijā Līgatnes 
papīrfabrikā, ar izbrīnu jāteic, 
ka uzņemšanas sapulces laikā 
izcēlās tikpat milzīgs skandāls 
kā Ivara Kupča gadījumā. Klie-
dza tā, ka logu rūtis drebēja.
 Tiesa, ar mani it kā viss bija 
kārtībā. Man bija spēcīgi reko-
mendētāji – partijas sekretārs 
Viktors Veištorts, galvenais 
inženieris Felikss Kiake un ko-
mercdirektors Dāvis Strazds. 
Viņu kopējā vēlme bija – avīzei 
vajag redaktoru.
 Bet sapulces gaitā viens no 
runātājiem nejauši aizskāra 
kādu sāpīgu tēmu, kam nebija 
ne mazākā sakara ar mani, bet 
kas prasīja steidzamu risinā-
jumu. Viedokļi bija diametrāli 
pretēji. Sākās negaidīti skaļa 
runāšana, un sapulces vadītājs 
tika ignorēts. Radās iespaids, 
ka mēs visi esam trakojošā jūrā 
uz kuģa, kam nolauzta stūre. 
Tracis ilga vairāk par stundu, 
un mana uzņemšana partijā 
visiem bija aizmirsusies. To-
mēr nobalsoja gan, bet domas 
tomēr visiem kavējās pie skaļo 
strīdu izraisījušās problēmas.
 Bet tagad lasīsim tālāk, ko 
Ivars Kupčs raksta par Līgatni. 
[418. lpp.]

	 Jau	 70.	 gadu	 pirmajā	 pusē	
Vissavienības	papīra	ražošanas	
nozarē	 Līgatnes	 papīrfabrika	
pamazām	kļūst	par	sava	veida	
papīra	 ražošanas	 flagmani.	 Arī	
Norīši	 Līgatnē	 iedzīvojušies.	
Ilmārs	 vairākus	 gadus	 jau	 di-
rektors.	 Bet	 kvalitatīva	 papīra	
ražošanā	 lieli	nopelni	 tieši	ma-
nai	māsai.	Viņi	sava	veida	tan- 
dēms	–	vīrs	direktors,	bet	sieva	
vada	 fabrikas	 eksperimentālo	
laboratoriju,	kur	nodrošina	visu	
„hai	tek”.	Seko	ne	tikai	fabrikas	
produkcijas	 kvalitātei,	 bet	 arī	
atbilstoši	 pasūtītāja	 prasībām	
izstrādā	 jaunas	vai	atjauno	se-
nās	papīra	ražošanas	formas.	Šī	
fabrika	pelna	ar	kvalitāti!	Līgat-
ne	kļūst	visā	Padomju	Savienībā	
vienīgā,	kas	 ražo	sevišķi	plāno	
un	 izturīgo	 papīru	 enciklopēdi-
jām.	Un	visi,	kam	nepieciešams	
ekskluzīvs	papīrs,	 ieskaitot	pa-
pīru	ar	ūdenszīmēm,	pasūta	to	
Līgatnē.	
	 „Ienaidnieka	tēla”	meklēšana	
pierimusi.	 Beidzot	 ir	 saprasts,	
ka	 kvalificēti	 kadri	 nepiecie-
šami	 arī	 sociālisma	 attīstībai.	
Kā	gan	citādi	 izskaidrot,	kāpēc	
fabrika	uzticēta	cilvēkam,	kura	
tēvs	dzīvo	Zviedrijā,	sievasmā-
te	 sarakstās	 un	 brauc	 pie	 ra-
diem	uz	ārzemēm.	Tas	nu	vairs	
nekāds	noslēpums	nav.	
	 Krievu	tautības	cilvēku	Līgat-
nē	joprojām	pavisam	maz.	Lat-
vietības	uzturēšana	fabrikas	ko-
lektīvā	 joprojām	 ir	 godā,	 sākot	
jau	 ar	 direktora	 ģimeni.	 Norīši	
paši	 lieli	 dziedātāji,	 piedalīju-
šies	 visos	 dziesmusvētkos	 un	

aktīvi	atbalstījuši	visus	kultūras	
pasākumus.	Arī	kolhoza	priekš-
sēdētāji	 nu	 jau	 kvalificēti	 spe-
ciālisti,	 un	 kurš	 latvietis	 savas	
tautas	tradīcijas	neievēroja?	Tā-
das	vadošo	darbinieku	ģimenes	
Latvijas	 laukos	 un	mazpilsētās	
veidojās	arvien	vairāk.	Protams,	
jārespektē	oficiālā	ideoloģija.	
	 1972.	 gada	 24.	 aprīlī	 mam	- 
mai	 70	 gadu.	 Uz	 Līgatni	 viņas	
jubilejā	 braucam	 katru	 gadu,	
bet	 nu	 arī	 Jānis	 atgriezies	 no	
Maskavas.	 Zinātņu	 kandidāts	
un	 sācis	 strādāt	 jaunuzceltajā	
slimnīcā	 „Gaiļezers”.	 Esam	 sa-
braukuši	 ar	 visām	 ģimenēm.	
Mamma	 jūtas	 spirgta,	 nu	 jau	
viņai	 septiņi	 mazbērni.	 Šādās	
reizēs	 atcerējāmies,	 kādi	 kād-
reiz	bijām	mēs.	
	 Vecākie	 mazbērni	 Andris,	
Dainis	 un	Valdis	 jau	 tīņi.	Mans	
vecākais	 dēls	 jau	 vairākas	 va-
saras	pavadījis	dažādās	sporta	
nometnēs,	 bet	 pie	 vecmāmi-
ņas	 uz	 Līgatni	 brauca	 labprāt.	
Tur	 viņam	 brālēni,	 arī	 mazajai	
māsīcai	Baibai	 jau	astoņi	gadi.	
Mamma	 stāstīja,	 kad	 puikas	
kopā,	 esot	 tīrais	 negals,	 visādi	
stiķi	 un	 nedarbi.	 Labi	 vien,	 ka	
esot	 Baiba.	 Mazā	 knīpa	 cītīgi	
informējot,	kur	puikas	atkal	pa-
zuduši	 un	 kādus	 nedarbus	 pa-
strādājuši.	Viņa	vecmāmiņai	jau	
liels	palīgs.	Visi	atceras	arī	„cie-
tās	 tortes”	 no	 Amerikas.	 Tās	
mammai	 uz	 jubilejām	 regulāri	
sūtīja	 krustmāte	 Beta,	 pie	 ku-
ras,	ja	vien	atceraties,	viesojos	
bērnībā.	 Mamma	 torti	 glabāja	
un	tikai	svētku	reizēs	katram	iz-
dalīja	pa	mazam	gabaliņam.	To-
reiz	arī	no	Zviedrijas	tika	sūtītas	
paciņas,	cik	nu	katrs	varēja	at-
ļauties.	Līgatnē	Valda	ar	Ilmāru	
iegādājušies	arī	klavieres.	Māsa	
pārliecināta,	ka	arī	no	bērniem	
kāds	 spēlēs.	 Pagaidām	 atsau-
cīga	tikai	Baiba,	viņa	tiek	vesta	
arī	uz	Cēsu	mūzikas	skolu.	

 Un tagad stāsts par to, par 
ko Kupču, Ķeņģu un Norīšu 
dzimtas var apskaust ikviens. 
[483. lpp.]

	 Atkal	 vasara.	 Kupču	 dzimtas	
salidojums	 jau	 pieņēmis	 re-
ālas	formas	un	tiekamies	katru	
gadu.	 Sākumā	 transporta	 dēļ	
daudzi	nevarēja	piedalīties.	Bet	
nu	mašīnu	 īpašnieku	 ir	 vairāk.	
Arī	 scenārijs	 izstrādāts.	 Apme-
tāmies	pie	Aiviekstes.	Pa	ceļam	
tika	 godināti	 senči	 –	 apmeklēti	
Klintaines	 un	 Krievciema	 kapi.	
Tad	 turpat	 Aiviekstes	 krastā	
tiek	būvētas	teltis	un	sēdēts	pie	
ugunskura.	
	 Taču	tas	nebija	ilgi.	Pateicoties	
Ainim,	salidojumus	organizējām	
viņa	 darbavietas	 –	 „Latv	ener	- 
go”	 –	 uzbūvētajā	 viesu	 mājā	
blakus	 „Lācīšiem”.	 Mūsu	 dzim-
tas	mājā	izvietojušies	Aiviekstes	
HES	darbinieki.	
	 Mūsu	bērni	pārsvarā	ir	jau	stu-
dējošā	jaunatne	un	labprāt	spor-
toja.	Tā	obligātas	kļuva	 futbola	
sacīkstes.	Viņiem	sava	motivāci-
ja.	Jo	kāpēc	gan	citādi	vispār	tā-
dos	ģimenes	salidojumos	jāpie-
dalās?	 Sākumā	 komandas	 vei-
doja	pēc	principa	īstie	Kupči	pret	
neKupčiem.	 Tie,	 kas	 uzvārdu	
paturējuši,	pret	tiem,	kas	preco-
ties	to	zaudējuši.	Kā	gan	mēs	ar	
Jāni	savus	māsas	bērnus	varam	
saukt	par	Kupčiem,	ja	Valda	kļu-
vusi	Norīte?	Komandas	sastādīja	
jauktas	un	dažāda	vecuma.	
	 Tā	 vienā	 komandā	 sākumā	
spēlēja	Sīviņš	Juris	ar	māsu	Ilzi,	
Andris,	 Dainis	 un	 Baiba	 Norīši,	
Ilmāra	 audžumeitas	 Baiba	 un	
Dace,	 bet	 pretējā	 –	 Kupču	 pu- 
sē	–	Ainis	ar	dēlu	Andri	un	Mā-
ris	 ar	 meitu	 Ingu,	 Drosmis	 ar	
savām	meitām	Sarmīti	un	Ligi-
tu,	arī	es	ar	Valdi	un	Māri,	brā-
lis	 Jānis	 ar	 Kārli	 un	 Edgaru,	 kā	

arī	mans	jaunākais	brālēns	Juris	
Kupčs.	 Cīņas	 sīvas,	 bet	 prieks	
gan	uzvarētājiem,	gan	zaudētā-
jiem.	 Arī	 skatītāju	 uzmundrinā-
jumi	un	aplausi.	
		 Ar	 gadiem	 komandu	 sa-
stāvs	mainījās.	Mūsu	bērni	pie-
ņēmās	spēkā,	un	 futbols	kļuva	
arvien	sīvāks.	Netrūka	arī	skatī-
tāju.	Savējo	sniegumu	cītīgi	vē-
roja	Ilmārs	Norītis	un	Otis	Sīviņš.	
Par	savām	sportiskajām	audžu-
meitām	 sevišķi	 lepns	 mūsu	
vecākais	 brālēns	 Ilmārs	 Kupčs.	
Meitenes	jau	profesionāli	trenē-
jās	rokas	bumbā.	Mazo	skatītāju	
bērnu	ratiņos	tolaik	vēl	nebija.	
		 Par	 dzimtas	 salidojumu	 ku-
lināro	 daļu	 rūpējās	 dāmas.	 Par	
Kupčām	 kļuvušās	 Biruta,	 Ha-
riete,	Vija,	Zaiga	un	Silvija	kopā	
ar	 māsīcām	 Metu,	 Mirdzu	 un	
māsu	Valdu	veidoja	savu	sievie-
šu	kompāniju	un	klāja	mielasta	
galdu.	 Ar	 gadiem	 ieviesās	 arī	
tradīcija,	ka	pēc	senču	apmeklē-
juma,	turpat	pie	kapsētas,	Meta	
cienā	ar	iepriekš	sagatavotu	pir-
mo	maltīti	 –	 latviešu	nacionālo	
ēdienu	 pelēkajiem	 zirņiem	 ar	
speķi	un	paniņām.	Mēs,	brālēni	
un	māsīcas,	 saprotamies	 lielis-
ki,	pamazām	šo	jauko	ģimenes	
gaisotni	pārņēma	arī	jaunie.	
		 Tā	 1981.	 gadā	 atkal	 esam	
„Latvenergo”	viesu	mājā.	Atkal	
futbols.	Bet	nu	jau	vairs	nespē-
lējam	 Kupči	 pret	 neKupčiem.	
Mēs,	 vecie,	 jau	 paguruši	 un	 ar	
jaunajiem	 spēlēt	 grūti.	 Nu	 ko-
mandas	 tiek	 dalītas	 pēc	 cita	
principa	–	daudzmaz	vienādi.	
		 Atkal	 sēdējām	 pie	 galdiem,	 
kavējāmies	atmiņās...	Vairs	ne-
varu	pateikt,	kurš	pajautāja,	kur	
palicis	Jūlija	zobens,	ko	vecmā-
miņai	 Jūlei	 pasniedza	 pēc	 dēla	
nāves?	 Jā!	 Tas	 esot	 glabājies	
Lācīšos.	Bet	vēl	pirms	 izsūtīša-
nas	 1949.	 gadā	 brālēni	 Ainis	
un	 Māris	 to	 saeļļojuši,	 ietinuši	
vadmalā	un	 ierakuši	 zem	klēts	
sliekšņa.	Pagājuši	32	gadi,	klēts	
sen	sabrukusi.	Kur	lai	meklē	un	
kas	no	tā	palicis?	
		 Tomēr	 jaunie	 neliekas	 mie	- 
rā.	 Jāatrod!	 Viņi	 jau	 gatavi	 ar	
lāpstām	 doties	 uz	 Lācīšiem.	
Nopakaļ	 jauno	 pulciņam	 to	 ki-
lometru	soļojām	arī	mēs.	Lācīšu	
iedzīvotāji	 izbrīnīti.	Vesels	zelta	
meklētāju	pulks.	 Jauni	 un	veci.	
Vai	 tiešām	te	paslēpti	ģimenes	
dārgumi?	
		 Klēts	 pilnībā	 sabrukusi,	 ir	
tikai	 nosacīti	 pamati	 un	 nātrēs	
ieauguši,	sen	sapuvuši	koka	ga-
bali...	Nu	tiek	spriests,	kur	biju-
šas	klēts	durvis	un	kā	meklēt?	
Te	gan	jāsaka	–	gods	sievietēm!	
Laikam	 jau	 intuīcija,	brāļasieva	
Biruta	 sāka	pārstaigāt	 iedomā-
tos	 pamatus	 ar	 diegā	 iekārtu	
laulības	gredzenu.	Viņa	ir	zināt-
ņu	kandidāte.	
		 Tas	 psihiatrijas	 speciālistes	
rokās	 virpuļoja,	 nevirpuļoja	 un	
tad	 spēcīgi	 sāka	 virpuļot...	 Ir!	
Pāris	 lāpstas	 un	 Māris	 saudzī-
gi	 izceļ	 garu	 vīstokli...	 Latvijas	
virsnieka	zobenu	laika	zobs	skā-
ris	 pavisam	 nedaudz!	 Tērauds	
augstvērtīgs!	Un	bērni	lepni!	
		 Pēc	 restaurācijas,	 ko	 pro-
fesionāli	veica	māsasdēls,	topo-
šais	mākslinieks	Andris	Norītis,	
zobens	 atguva	 savu	 parādes	
spožumu	un	kļuva	par	svarīgā-
ko	dzimtas	relikviju.	Relikvija	no	
pagātnes!	Esam	dzimta	ar	sak-
nēm!

 Nākamajā reizē mēs beig-
sim lasīt Ivara Kupča grāma-
tu, ko man ieteica līgatnietis 
Jānis Gulbis. Bet turpinājumā 
būs tāda tēma, kas varētu būt 
interesanta jaunajiem līgatnie-
šiem. Ilmārs Norītis ir apsolī-
jies būt par konsultantu.

Turpinājums sekos

 Ivara Kupča stāšanās parti-
jā izvērsās par milzīgu notiku-
mu ar vairākiem skandāliem. 
[390. lpp.]

	 Laikam	jau	Bioloģijas	institūtu	
vajadzēja	uzcelt.	Nez	no	kurie-
nes	akadēmijai	 radusies	kvota.	
Un	Ceplis	aicina	stāties	partijā,	
bet,	kā	paredz	statūti,	vispirms	
partijas	 kandidātos.	 Trīs	 bied-
riem	 jādod	 rekomendācijas.	 Šo	
misiju	 uzņēmās	 Slava	 Dorofe-
jevs,	 Bruno	 Puriņš	 un	 pats	 Al-
berts	Ceplis,	 kuru	 jau	sen	aka-
dēmijā	dēvēja	par	manu	krust-
tēvu.	 Institūtā	 un	 akadēmijā	
par	manu	iestāšanos	partijā	ne-
viens	neiebilda.	Visās	instancēs	
man	līdzi	nāca	toreizējā	Fizikas	
institūta	 partijas	 organizācijas	
sekretāre,	 krievu	 cilvēks	 Ņina	
Dubinska-Kuzņecova.
	 Maskavas	 rajona	partijas	ko-
mitejā	 mani	 uzņēma	 pavisam	
savādāk.	 Nezināju,	 ka	 tur	 par	
katru	 jaunuzņemamo	 biedru	
vispirms	 lemj	 vecbiedri	 –	 pen-
sionāru	grupa.	Viņi	 konstatēju-
ši,	ka	man	no	tēva	puses	senči	
bijuši	 zemnieki	 un	 pietiekami	
„sarkani”,	bet	no	mātes	puses,	
Ķeņģi,	 bijuši	 budži	 –	 „baltie”.	
Mans	 mātesbrālis	 Jānis	 Ķeņģis	
sodīts	 Sibīrijā,	 kaut	 arī	 miris,	
vācu	 laikā	 bijis	 augstā	 amatā	
un	liels	kaitnieks.	
	 Viņi	 nevarot	 rekomendēt	
Maskavas	 rajona	 partijas	 biro-
jam	tādu	cilvēku	uzņemt	parti-
jā,	 un	 nekāda	 Fizikas	 institūta	
partijas	 sekretāres	 Ņinas	 Du-
binskas	taisnošanās	te	nelīdzē-
ja.	 Ņina	 no	 apvainojuma	 pat	
asarās.	 Kā	 zinātniece,	 atbrau-
kusi	 no	 Krievijas,	 varēja	 zināt,	
kādi	 notikumi	 faktiski	 risināju-
šies	Latvijā.	Viņai	skolā	mācīts,	
ka	 latvieši	brīvprātīgi	pievieno-

jušies	Padomju	Savienībai.	Kas	
es	īstenībā	esmu	par	putnu?	
	 Kad	 par	 atteikumu	 uzzināja	
Zeļins,	 bijušais	 armijas	 politis-
kās	pārvaldes	pulkvedis,		nikns	–	 
tas	spļāviens	akadēmijas	pirm-
organizācijai	un	viņam	personī-
gi.	Vai	mēs	vairs	nemākam	re-
komendēt	 partijai	 kandidātus?	
Ko	 tie	 vecie	 staļinieši	 iedomā-
jas!	Ko	uzņemt	un	ko	neuzņemt,	
lemjam	 mēs,	 ne	 viņi.	 Virzīsim	
vien	savu	kandidātu.	Kad	izšķi-
rošajā	 dienā	 Maskavas	 rajona	
partijas	 birojā	 notika	 debates,	
tur	daudzi	Zeļina	frontes	biedri	
no	Civilās	aviācijas	institūta.	Ve-
cie	latviešu	komunisti	ar	savām	
runām	 tikai	 saniknoja	 biroja	
locekļus	 –	 „Te	 vremena,	 kogda	
nam,	molodim,	nado	otvečaķ	za	
vaši	grehi,	končiļis!”	(“Tie laiki, 
kad mums, jaunajiem, vajadzē-
ja atbildēt par jūsu grēkiem, ir 
beigušies” – krievu val.) 
	 Kad	 notika	 balsošana,	 par	
Kupča	 uzņemšanu	 iestājās	 visi	
krievi,	bet	pretī	–	latvieši,	rajona	
partijas	 komitejas	 1.	 sekretāru	
ieskaitot.	Krievi	bija	vairākumā.	
Zeļins	savu	bija	panācis.	Sanā-
ca,	ka	partijā	mani	uzņēma	krie-
vi,	nevis	tautieši.	Kā	jau	krievu	
cilvēks,	 pārbiedētā	 Ņina	 mani	
sirsnīgi	 un	 sievišķīgi	 apkampa.	
Bet	 Zeļins	 paspieda	 roku	 ar	
uzvarētāja	 smaidu.	 Šis	 armijas	
cilvēks	akadēmijā	bija	vērtība	–	 
demokrāts	 un	 drošs	 vairogs	
visam	 akadēmijas	 kolektīvam.	
Līdz	 zināmai	 robežai	 zinātnie-
ki	 tiešām	 varēja	 justies	 iekšēji	
brīvi	 un	 pasargāti	 vairāk	 nekā	
ļaudis	citās	iestādēs.	Akadēmi-
jā	Zeļins	sabija	ilgus	gadus.	
	 Arī	Ceplis	apsveica	ar	uzņem-
šanu.	 Tika	 nospriests,	 ka	 uz	
Bioloģijas	 institūtu	 pāriešu	 nā-
kamā	gada	sākumā,	kad	jaunie	

štati	reāli	sāks	darboties.	Pagai-
dām	vēl	esmu	Fizikas	institūtā.	
	 Visi	šie	lēnie	būvēšanās	gadi!	
Bijām	 kļuvuši	 labi	 projektētāji.	
Visas	 Fizikas	 institūta	 vajadzī-
bas	nodrošinājām	mēs	paši.	Tā	
ērtāk	 visiem.	 Tai	 rudenī	mums	
kopā	 ar	 Inču	 sevišķi	 nopietns	
projekts	 –	 Sārmu	 laboratorijai	
vēl	viena	piebūve	eksperimen-
tālajiem	 darbiem.	Magnetohid-
rodinamika	 uzņem	 apgriezie-
nus.	Šoreiz	tā	Slavas	ideja.	Bū-
vēs	ar	akadēmijas	spēkiem.	Bet	
nu	arī	 akadēmijas	Celtniecības	
pārvaldei	sāka	trūkt	darbaroku	
un	 materiālu.	 Jau	 minēju,	 ka	
celtniecības	 jaudas	 ir	 tikai	 tik,	
cik	 ir,	 neatkarīgi	 no	 tā,	 kā	 tās	
izvietotas	 un	 kā	 sagādnieki	 ar	
portfeļiem	riņķo	pa	visu	Padom-
ju	Savienību.	Katrs	rauj	uz	savu	
pusi,	un	jukas	lielas.

 Man ar stāšanos partijā 
gāja apmēram tāpat, tikai ma-
nai personai nebija ne vainas. 
Papīrfabrikas laikrakstam “Lī-
gatnes Papīrnieks” vajadzēja 
jaunu redaktoru, bet mani par 
tādu apstiprināt nevarēja, jo 
es taču nebiju partijas biedrs. 
Daudzus mēnešus es avīzi pa-
rakstīju kā “Redaktora v.” vai 
“Redaktora v. i.” (Tātad – re-
daktora vietnieks vai vietas iz-
pildītājs.) Bet rajona komiteja 
papīrfabrikai nedeva “inteli-
ģenta kvotu”. Uz vienu “inte-
liģento” vajadzēja trīs strād-
niekus vai kolhozniekus. Bet 
kāpēc strādniekam vai kolhoz-
niekam būtu jāstājas partijā, ja 
viņš savā dzīvē karjeru taisīt 
nebija paredzējis un arī brau-
cienam uz ārzemēm jau sen 
bija atmetis ar roku. Pārlie-
cības pēc partijā stājās retais 
(visbiežāk patētisku dzejoļu 
varoņi). Taču tāpat vien nestā-
jās, jo visam pamatā bija sauss 
aprēķins. Tie strādnieki vai 
kolhoznieki, kas nestājās parti-
jā, ar savu pasivitāti darīja glu-
ži nelaimīgus tos inteliģentus, 
kam bija lieli nākotnes sapņi, 
kas iztēlē jau sevi redzēja kā 
lielus priekšniekus, gribēja da-
rīt lielus darbus un gāzt pama-
tīgus kalnus. 
 Vistrakāko vēlmi stāties par-
tijā es redzēju Preses namā. 
Piemēram, “Padomju Jaunat-
nē” pat nodaļas vadītājam obli-
gāti bija jābūt partijas biedram. 
Preses nams tolaik ietilpa Ļe-
ņingradas rajona komitejas sa-
stāvā, un par pirmo sekretāru 
strādāja Vitālijs Teivāns – mans 
čoms no jaunības laikiem. Viņš 
bija tik izcils skaistulis, ka jau-
kās dāmas, Vitāliju ieraugot, 
ģība uzreiz. Tomēr racionāli 
domājošās daiļavas nabaga Tei-
vānam bruka virsū, pieprasīda-
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 Šo mācību gadu Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestāde sāks ar lielām pārmai-
ņām. Saskaņā ar jaunajiem 
pedagogu darba samaksas 
noteikumiem visiem pedago-
giem mainīsies darba stundu 
skaits vienā slodzē. Līdz šim 
viena pirmsskolas pedagoga 
darba slodze bija 30 stundas, 
taču no šī gada 1. septembra 
tās ir 40 stundas. Līdz ar to 
mainīsies arī sistēma, kā pe-
dagogi tiks sadalīti darbam 
grupiņās. Jaunā sistēma jau 
pārrunāta ar pedagogiem, 
un esam vienojušās, ka no  
2016. gada 1. septembra gru-
piņas tiks komplektētas šādi: 
n pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Gaujas ielā 7, 
Līgatnē: 
1.  grupa “Zaķēni” - 1,5 -  
2 gadus veci bērni (kuri  
2 gadu vecumu sasnieguši  
līdz 1.9.2016.) - skolotājas 
Vaira Vilciņa, Ivita Neiberga, 
Inga Krieviņa, 
2. grupa “Ežuki” - 3 un 5 ga-
dus veci bērni - skolotājas Ine-
se Ramule, Zane Kalniņa, 
3.  grupa “Vāverēni” - 4 un  
6 gadus veci bērni - skolotājas 
Veronika Akmene, Ivita Nei-
berga;
n pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā Sporta ielā 14, 
Augšlīgatnē: 
4.  grupa “Pelēni” – 1,5 -  
2 gadus veci bērni - skolotājas 
Gunta Viļuma, Ilona Skobļo-
noka, Dace Svikle, 
5. grupa “Lapsēni”-  4 gadus 
veci bērni un, iespējams, arī  
3 gadus veci bērni - skolotājas 
Dace Gaile, Sarmīte Ruka, 
6.  grupa “Lācēni” - 5, kā arī 
3 gadus veci bērni - skolotājas 
Maija Graudiņa un Ilona Sko-
bļonoka,
7. grupa “Pūcītes” - 4 gadus 
veci bērni un, iespējams, arī 
3 gadus veci bērni - skolotājas 
Agnese Gulbe un Dace Svikle,
8. grupa “Bitītes” - 2 un  
3 gadus veci bērni - skolotājas 
Anda Ķiņķere, Silvija Rijniece, 
Sarmīte Ruka. 
 Šobrīd jau gandrīz zinām 
bērnu sadalījumu pa grupi-

 Mācību stundās skolēni ne-
reti uzdod jautājumu “Kur es 
dzīvē to izmantošu?”. Paras-
ti šādos gadījumos skolotāji 
meklē atbildes kopā ar skolē-
niem.
 Lai skolēns labāk izprastu 
dzīves prasmju un kvalitātes 
kopsakarību, skolā jāveicina 
starppriekšmetu saikne. Mūs-
dienu mainīgajā un strauja-
jā laikmetā svarīgi skolēnos 
uzturēt radošuma dzirksti un 

vēlmi atklāt ko neparastu jau 
ierastajā ikdienas kārtībā.
 Līgatnes novada vidussko-
las sākumskolas skolotāja un 
1.b klases audzinātāja Antra 
Strazdiņa kopīgi ar citiem 
sākumskolas skolotājiem jau-
najā mācību gadā iecerējusi 
pilnveidot standarta mācību 
programmu 1. un 2. klasei, 
veidojot starppriekšmetu saik-
ni, iekļaujot vienotas tēmas 
nedēļai. Jau iepriekš skolotā-

jas iemīļotas darba metodes 
bija radošuma attīstīšana sko-
lēnos, praktiski eksperimenti 
dabaszinībās, saistībā ar dzī-
vi.
 Skolotāja atzīstami novēr-
tējusi humānās pedagoģijas 
idejas, kurās arī vērts ieklau-
sīties un sekot ikdienas darbā. 
Humānā pedagoģija nav atse-
višķa metode, bet gan ceļš, kā 
bērnā pamodināt viņa spējas. 
Izglītības procesi rit saska-

ņā ar sadarbības principiem, 
savstarpēju sapratni, uzticī-
bu, radošu pacietību, izziņas 
prieku. Izmantotie principi ir 
iedvesmošana, mācību mate-
riāla saistība ar dzīvi.
 Interešu izglītībā ārpus-
stundu nodarbībām Līgatnes 
novada vidusskola piedāvās 
kora un vokālo ansambļu 
nodarbības, tautiskās dejas 
vairākām vecuma grupām, 
tehniskās modelēšanas un 

konstruēšanas pulciņu, teāt-
ra mākslas – publiskās runas 
iemaņu attīstīšanu, vizuālās 
un lietišķās mākslas pulciņu, 
kombinēto rokdarbu nodarbī-
bas, sporta spēles un pirmās 
iemaņas svešvalodā (krievu 
valodā) jau 4. un 5. klases sko-
lēniem.

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

Par tūrisma aģentūras “Overseas Adventure Travel” ziedotajiem līdzekļiem uzstādītais kuģis rotaļu laukumā pie PII ēkas 
Gaujas ielā 7.

ņām. Vēl neskaidrības ir par 
trīsgadniekiem PII ēkā Sporta 
ielā 14, Augšlīgatnē, kuriem 
vietas grupiņās varēsim ieda-
līt pēc 20. augusta, kad būs 
zināms precīzs bērnu skaits 
un sastāvs jaunajā mācību 
gadā. Labprāt atbildēsim uz 
vecāku jautājumiem par bēr-
nu sadalījumu grupiņās pa 
tālr. 28661216, e-pastu ber-
nudarzs@ligatne.lv vai pie 
vadītājas, iepriekš saskaņojot 
tikšanās laiku. 
 Mēs ļoti priecājamies, ka 
mūsu iestādē bērnu skaits 
ar katru gadu pieaug. Pagā-
jušo mācību gadu sākām ar  
135 audzēkņiem, šobrīd jau-
najam mācību gadam jau pie-
teikti 145 bērni. Īpašs piepra-

sījums ir pēc vietām PII ēkā 
Sporta ielā 14. Lai visus būtu 
iespējams nodrošināt ar vie-
tām, no 1. septembra tiks at-
vērta vēl viena grupa 24 bēr-
niem, kurai jau esam devuši 
vārdu “Bitītes”. 
 Vasara ir laiks, kad daudzi 
bērni bauda brīvdienas kopā 
ar vecākiem un vecvecākiem, 
tāpēc šajā laikā jāpaspēj veikt 
remontdarbus. Šovasar par 
tūrisma aģentūras Overseas 
Adventure Travel ziedotajiem 
līdzekļiem esam uzlabojuši 
rotaļlaukumu PII ēkā Gaujas 
ielā 7. Nu mūsu audzēkņiem 
būs iespēja jautri pavadīt lai-
ku uz rotaļu kuģa. Šajā ēkā 
tiks nomainīts grīdas segums 
“Ežuku” grupas rotaļu istabā 

un 1. stāva koridorā. Savu-
kārt PII ēkā Sporta ielā 14 
1. septembri sagaidīsim izre-
montētā zālē, kurā savu laiku 
nokalpojušais un bērniem jau 
bīstamais parkets tiks nomai-
nīts pret mūsdienīgu un ļoti 
kvalitatīvu linoleju. Mēs prie-
cājamies arī par jauno sētu, 
kas būs gan estētiski pievilcī-
ga, gan arī bērniem droša.
 Līdz 1. septembrim vēl 
daudz jāpaveic, tad pēdējās 
augusta dienās jāizrotā tel-
pas un ar smaidu un gaišām 
domām jāsagaida jaunākie 
līgatnieši, kuri pēc daudziem 
gadiem, iespējams, būs lepni 
par savu bērnudārzu. 
 Mēs esam ļoti pateicīgi 
mūsu atbalstītājiem: Līgatnes 

novada domei – par iespēju 
uzlabot bērnudārza vidi, pa-
pildināt materiālo bāzi, kā arī 
par atbalstu pedagogu atal-
gojuma nodrošināšanā, kas 
ir konkurētspējīgs ar citiem 
novadiem; kokapstrādes uz-
ņēmumam SIA 3MG par kok-
materiāliem rotaļu laukuma 
sētas nomaiņai. Tāpat pozitīvi 
novērtējam SIA “Līgatnes ko-
munālserviss” un SIA “Līgat-
nes nami” darbinieku atsaucī-
bu un palīdzību. 
 Paldies un lai mums visiem 
gaišas domas, jauno mācību 
gadu sagaidot! 

Gunita Liepiņa,
Līgatnes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja

Līgatnes bērnudārzs gatavojas 
jaunajam mācību gadam

Jaunais mācību gads 
Līgatnes novada vidusskolā



72016. gada AUGUSTSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

 Papīra svētku laikā Līgat-
nes kultūras namā tika atklā-
ta papīra mākslinieces Ērikas 
Mālderes izstāde “Sievišķības 
krasta līnija”. 
 Grafikas darbu sērija “Sie-
višķības krasta līnija” (2012) ir 
Ē. Mālderes īpašā autortehni-
kā veidotie darbi. Lai tie taptu, 
daudzus gadus vērotas iespē-
jas, ko piedāvā papīra māksla, 
un apgūta prasme pagatavot 
savu papīru gan Latvijas papī-
ra galvaspilsētā Līgatnē, gan 
pasaules plašsaziņas tīklos.
 2012. gada vasarā māksli-
nieces rokas lējuma papīrus 
novērtējis 200 gadu senas 
Bruskoli papīra izstrādājumu 
firmas īpašnieks no Itālijas. 

Tas iedvesmojis neapstāties 
un eksperimentēt. 
 Māksliniece uzskata, ka 
emocionālai grafiskai izteik-
smei ir jārada it kā nejaušības 
klātbūtnes sajūta, līnijai jābūt 
veiklai, profesionālai, vieglai, 
precīzai, graciozai un vienrei-
zējai kā balerīnai. Zīmējums 
nedrīkst būt septiņreiz pārko-
pēts, pilnveidots un samocīts. 
Šāds izteiksmes veids meklēts 
ilgi. Mākslinieci visbiežāk ie-
priecināja tikai baltas papīra 
lapas. Taču pirms kāda laika 
beidzot viņai izdevies apvienot 
savu domu un līniju ar savu 
rokas lējuma papīru. Šī jaun-
izveidotā trīsvienība turpina 
spēlēties un pārsteigt gan 

pašu autori, gan skatītājus. 
 Izvēlētie darbu motīvi tiek 
atrasti visapkārt, tie dažkārt 
izlasīti vai izdzirdēti kādā ne-
jaušā sarunā, it kā kāds lab-
vēlis tos teiktu priekšā, Zāļu 
tēja nelīdzēs, Atlants parausta 
plecus vai vienkārši februārim 
tik raksturīgais: Karne vale – 
Paliec sveika, gaļa! Tagad ap-
kārt dzirdētās idejas un vārdu 
spēles māksliniece pieraksta.
 Sākumā uz baltās lapas pa-
rādas vīzija - zīmējums, tad tas 
top redzams arī citiem. Ērika 
Māldere ilustrē sevi. 
 Aicinām mākslinieces au-
tor darbus aplūkot Līgatnes 
kultūras namā līdz 9. septem-
brim domes darbalaikos.

Ērikas Mālderes 
autordarbu izstāde 
Līgatnes kultūras 
namā

 Lūdzam vecākus līdz 20. au gustam pieteikt 
bērnus, kā arī iesniegt nepieciešamos doku-
mentus. Vadītājas Gunitas Liepiņas pieņemša-
nas laiki: 
l PII ēkā Gaujas ielā 7 – pirmdienās 
 7.30 - 10.00, trešdienās 15.00 - 18.00; 

l PII ēkā Sporta ielā 14 - pirmdienās 
 15.00 - 18.00, trešdienās 8.00 - 10.00, 
 ceturtdienās 7.30 - 10.00. 
 Lai vienotos par tikšanās laiku, zvanīt uz 
tālr. 28661216 vai rakstīt uz e-pastu bernu-
darzs@ligatne.lv.

Līgatnes bērnudārzā vēl ir brīvas vietas!

Tradicionālais pasākums
jaunā mācību gada ieskaņai 
“Līgatne izglītībai” šogad pulcēs 
lielus un mazus interesentus
2. septembrī plkst. 18.00
Līgatnes kultūras namā.
(Uz un no pasākuma kursēs skolēnu autobuss)

 Īpaši gaidīti skolas saimē tikko uzņemtie pirmklasnieki 
un viņu vecāki. Visiem būs iespēja pārbaudīt – kurš ir gudrs 
un vēl gudrāks. Būs iespēja aktīvi līdzdarboties, būs arī kas 
 jauns... Noslēgumā? Protams, diskotēka!

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu 

speciāliste

 Aicinām Līgatnes nova-
dā deklarētos iedzīvotājus 
izmantot iespēju un pieteik-
ties līgatniešu kartēm. Karšu 
īpašniekiem  ieeja Vienkoču 
parka rīkotajā Uguns naktī, 
kas šogad notiks 1. oktobrī, 
būs ievērojami izdevīgāka:  

skolēniem un  pensionāriem -  
2 eiro,  pieaugušajiem - 3 eiro.  
Pārējiem  apmeklētājiem -   
4 un 5 eiro. 
 Atgādinām, ka karšu sa-
ņemšanai var pieteikties Lī-
gatnes un Augšlīgatnes pakal-
pojumu centros.

 10. septembrī visi laipni ai-
cināti uz Remdēnkalna svēt-
kiem Remdēnkalnā.
 Guntis Eniņš, 1993. gadā 
rakstīdams par Līgatni, teica, 
ka Līgatne esot “kalnu pilsē-
ta”. Gluži kā Roma Līgatne 
stāv uz sešiem kalniem. 
 Par jauku tradīciju kļuvu-
ši Līgatnes kalnu svētki. Ie-
priekšējos gados jau svinēti 
Rīgaskalna un Skolaskalna 
svētki. Šogad kārta Remdēn-
kalnam.
 Remdēnkalnā, kā stās-
ta Rasma Vanaga, bijuši  
4 ūdenspumpji un 3 brūzīši. 
No Remdēnkalna uz fabriku 
bijušas pavisam 4 labiekār-

totas takas ar kāpnītēm un 
atpūtas soliņiem. 30. gados 
bijusi tradīcija, ka Līgo va-
karā fabrikas strādnieki pul-
cējušies pie ūdenstorņa un 
ar pūtēju orķestri priekšgalā 
devušies sveikt fabrikas va-
dību uz Fāles māju (tagadējo 
bērnudārzu), un pēc tam svi-
nējuši Līgo vakaru ar klātiem 
galdiem aiz kluba parkā.  
 Remdēnkalna svētkos vēla-
mies cildināt vietējos amata 
meistarus, kopīgi sadziedā-
ties un sadancot, kā arī bau-
dīt līdzatnestos cienastus. 
Tas būs laiks, kad pārcilāsim 
vēstures lappuses un iepazī-
sim cits citu tuvāk.

 Aicinām visus Remdēnkal-
na iedzīvotājus uzpost savus 
pagalmus un namus ciemiņu 
uzņemšanai. Lūdzam pieteik-
ties amatu meistarus, muzi-
cētgribētājus un citus Rem-
dēnkalna aktīvistus, lai kopīgi 
veidotu svētkus.
 Sīkāka informācija un pie-
teikšanās, zvanot Ingūnai 
26457807 vai rakstot kultu-
ra@ligatne.lv.
 Tiekamies Remdēnkalna 
svētkos Remdēnkalnā 10. sep-
tembrī no plkst. 13.00.

Pašvaldības aģentūra 
“Līgatnes Kultūras un 

tūrisma centrs”

Gaujas iela 8 Remdēnkalnā 1909. gadā.

10. septembrī Remdēnkalna svētki

Šogad Uguns naktī  
ieeja izdevīgāka ar 
līgatniešu kartēm

mailto:kultura@ligatne.lv
mailto:kultura@ligatne.lv


“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, e-pasts ligatnes.zinas@gmail.com. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. 

Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par 
avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2016. gada 14. septembrī.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Šī vasara caur balto dienu krācēm kā zaļa cerība,
Kā zaļa laiva slīd, - uz apsolīto zemi ceļš jums sācies,
Un zelta gredzenos tas ierakstīts. 
Lai vienmēr tā - lai plaukstu sajūt plauksta,
Lai mūžs kā šodien saules krāsā zied,
Lai jūsu vasara zem debess augstās 

uz rudens augļu bagātību iet!

Jūlijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

jāvārdu teikuši seši pāri:
Roberts un Santa
Krīvs un Sanda
Andis un Līva

Mārtiņš un Līva
Kristaps un Kristīne

Dailis un Rudīte

un divi pāri
“Ķempju” evaņģēliski luteriskajā 

draudzē
Jānis un Ieva
Nauris un Ilze

Sveicam jaunās ģimenes!

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!

Jūlijā Līgatnes novadā 
piedzimušas 

trīs meitenītes:
Sibilla, Paula un Sofija.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Tā es aizeju projām pa staru,
Kādu dziesmu atstājot jums.
Ko gan es vēl novēlēt varu?
Varbūt zvaigzni,
Kas debesīs skumst...

Jūlijā mūžībā aizgājuši:
Ilgmars Žanis Kuģis - 6. jūlijā

Aleksandrina Krūmiņa – 12. jūlijā 
Valda Kronīte - 18. jūlijā

Vilnis Jānis Miljons – 30. jūlijā

Izsakām līdzjūtību!

 Izsakām lielu pateicību Ilzei Koļesņikovai par skaisto puķudobi pie daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Skolas ielā 2, Augšlīgatnē.

Skolas ielas 2. nama Augšlīgatnē trešās kāpņu telpas iedzīvotāji

Līgatnes novada pašvaldības aģentūra 
„Līgatnes novada Kultūras un

tūrisma centrs” (90010438201) 
aicina pieteikties uz 

galvenā grāmatveža 
(profesijas klasifikatora kods 1211 04) 

amatu

Galvenie pienākumi:
l	 nodrošināt	pašvaldības	aģentūras	pilnu	
	 grāmatvedības	uzskaites	ciklu;
l	 sagatavot	gada	pārskatus	saskaņā	ar	
	 LR	spēkā	esošajiem	normatīvajiem	
	 aktiem;
l	 nodrošināt	grāmatvedības	
	 dokumentācijas	apstrādi,	uzskaiti	un	
	 kontroli;
l	 sagatavot	ikmēneša	finanšu,	statistikas	
	 un	citas	atskaites	vadībai	un	valsts	
	 institūcijām	saskaņā	ar	LR	spēkā	esošās	
	 likumdošanas	prasībām;
l	 īstenot	citus	normatīvajos	aktos	noteiktos	
	 uzdevumus;
l	 personāla	lietvedības	un	aģentūras	
	 lietvedības	nodrošināšana.

Prasības pretendentam:
l	 augstākā	izglītība	(finansēs,	
	 grāmatvedībā,	ekonomikā);
l	 vēlama	darba	pieredze	bilancspējīga	
	 grāmatveža	amatā	pašvaldībā	vai	
	 valsts	iestādē;
l	 nodokļu	likumdošanas	pārzināšana;
l	 labas	komunikācijas	spējas;
l	 labas	datorzināšanas;
l	 pārzināt	grāmatvedības	programmu	
 Horizon;
l	 prasme	organizēt	un	plānot	savu	darbu.	

Piedāvājam:
l	 interesantu	darbu;
l	 stabilu	atalgojumu	(bruto	860	EUR)	un	
	 sociālās	garantijas; 
l	 draudzīgus	un	izpalīdzīgus	kolēģus;
l	 iespējas	pilnveidot	savas	zināšanas	un	
	 prasmes,	apmācības	iespējas.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš –  
līdz 2016. gada 31. augustam.

Pieteikumā	ietilpst	CV,	pieteikuma	vēstule	
un	izglītību	apliecinošu	dokumentu	kopijas.
Pieteikumu	iesniegt	PA	„Līgatnes	novada	
Kultūras	un	tūrisma	centrs”	Spriņģu	ielā	4,	
Līgatnē,	Līgatnes	novadā	vai	e-pastā	
kultcentrs@ligatne.lv.

Līgatnes novada dome atkārtoti 
aicina pieteikties uz

vakanto amatu - 

Līgatnes novada domes
pašvaldības 

nekustamā īpašuma 
pārvaldnieks

(būvinženieris)
(profesijas	klasifikatora	kods	2422	20,	 

3.	amatu	saime	IIC	līmenis)	

Galvenie pienākumi:.
uzraudzīt	pašvaldības	nekustamo	
īpašumu	tehnisko	stāvokli,	izstrādāt	
darba	uzdevumus,	pasūtītāja	prasības,	
tehniskās	specifikācijas,	kā	pašvaldības	
pārstāvim	veikt	būvdarbu	uzraudzību	
pašvaldības	nekustamā	īpašuma	objektos,	
plānot	un	organizēt	remontdarbus,	veikt	
energoresursu	uzskaiti	un	analīzi,	pārstāvēt	
pašvaldību	dzīvojamo	māju	kopīpašnieku	
sapulcēs	u.c.
 
Prasības pretendentam:
l	 augstākā	izglītība	inženierzinātnēs;
l	 profesionālā	pieredze	būvniecības	jomā;
l	 vēlams	profesionālās	kvalifikācijas	
	 sertifikāts	būvniecības	jomā;
l	 latviešu	valodas	zināšanas	augstākajā	
	 līmenī	(atbilstoši	07.07.2009.	
	 MK	noteikumos	Nr.	733	noteiktajam	-	
	 C	līmenis	1.	pakāpe);
l	 pieredze	darbā	ar	datortehniku	un	
 MS Office	programmatūru;
l	 B	kategorijas	auto	vadīšanas	tiesības;
l	 prasme	strādāt	komandā	un	veikt	darbu	
	 pastāvīgi,	precīzi,	sistemātiski	
	 ar	iniciatīvu	un	augstu	atbildības	sajūtu.	
 
Piedāvājam:
l	 dinamisku,	interesantu	un	atbildīgu	darbu	
	 pašvaldībā;
l	 atlīdzību	(mēnešalga	1000	EUR	(bruto)),	
	 sociālās	garantijas	un	tehnisko	
	 nodrošinājumu.
 
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt: 
e-pasts novadadome@ligatne.lv vai 
fakss 64153176.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 
2016. gada 26. augusta plkst. 12.00 
Līgatnes novada dome – Spriņģu iela 4, 
Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde
aicina darbā 

l mūzikas skolotāju –	0,6	slodzes;
l sporta skolotāju –	1	slodze.
Atalgojums	680	EUR	par	vienu	slodzi	pirms	nodokļu	nomaksas.
CV	sūtīt	bernudarzs@ligatne.	Tālr.	28661216.

Gunita Liepiņa,
vadītāja	

PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!
 No 2016. gada 15. augusta paredzētas izmaiņas 
maršrutos:
l Nr. 5084 Cēsis – Līgatne, Nr. 6244 Līgatne – Gaujasmala 
l un Nr. 6276 Līgatne – Ratnieki, nedaudz grozot 
 autobusu atiešanas laikus pieturvietās. 
 Reiss no Cēsu AO uz Līgatni paredzēts plkst. 18.30 (ie-
priekš plkst. 18.55).
 Lūdzam sekot autobusu kustības izmaiņām informā-
cijas plāksnēs pieturvietās un www.cata.lv. 

mailto:novadadome@ligatne.lv
mailto:bernudarzs@ligatne
http://www.cata.lv

