
LīgatnesLīgatnes
Novada Ziņas

17. oktobris 2018            Nr. 10 (139)LĪGATNES NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Laimīgā 
zeme

To balto gaismu paņem dienā līdzi,
Ko kāda maiga doma tevī vieš,

To dziesmu skanīgo un savu silto prieku,
To plaukstās noturi un dāsni citiem 

sniedz.
Ar jaunu gaismu diena atnāk,

Ar jaunām domām mirkļi aizpildās
Un tieši ticība, cik sīksti dzīvei tici,

Ļauj laiku aizpildīt ar labiem nodomiem.
Šo gaismu paņem dienas gaitās līdzi,

To sevī paturi un citiem dod.
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Jauno teātra sezonu Augšlīgatnes kultūras namā septembrī 
aizsāka vienmēr lieliskie Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš 
ar izrādi “Mīlestības vēstulēs”. Sezonai uzņemot apgriezienus, 
aicinām līgatniešus apmeklēt divas izrādes, ar kurām pie mums 
ciemosies tuvējie kaimiņi no Siguldas un arī  tālāki ciemiņi no 
Baldones. 27. oktobrī skatīsimies Volfganga Kolhanzes un Ritas 
Cimmeres kriminālkomēdiju “Zivs četratā”, bet 9. novembrī - 
latviešu teātra klasiķa Mārtiņa Zīverta lugu “Sievasmāte”. 

Līgatnē sākusies jaunā teātra sezona

Aicinām izvirzīt kandidātus balvai 
“Līgatnes novada gada cilvēks 2018” 

Par Līgatnes “Gada cilvēku 2018” var kļūt ikviens, kurš ar savu 
veikumu ir paraugs līdzcilvēkiem, kura darbs šogad visvairāk 
sekmējis Līgatnes novada attīstību un veicinājis sabiedrisko 
aktivitāti. 

Dariet to zināmu! 
Aptauja notiek no 2018. gada 1. līdz 31. oktobrim.  

Kā pieteikt kandidātu?
1. solis: līdz 31. oktobrim rakstiet motivējošu vēstuli vai 

aizpildiet anketu norādot:
• kandidāta vārdu, uzvārdu, 
• motivāciju, kāpēc šis kandidāts pelnījis titulu 
2. solis: pieteikumus atstājiet anketām paredzētajā nosūtīšanas 

punkta kastē „Gada cilvēks 2018”.  

Anketu saņemšanas un nosūtīšanas punkti:
Līgatnes kultūras nams - Spriņģu iela 4, Līgatne
Augšlīgatnes kultūras nams - Nītaures iela 4, Augšlīgatne 
Līgatnes pagasta pārvalde - Nītaures iela 6, Augšlīgatne
Līgatnes novada vidusskola - Strautu iela 4, Līgatne
Augšlīgatnes Jaunā sākumskola - Upes iela 2, Augšlīgatne 

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde - Gaujas  iela 7, 
Līgatne

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde - Sporta iela 14, 
Augšlīgatne

Veikalos LaTs - Gaujas iela 21, Līgatne un Skolas iela 6-14, 
Augšlīgatne

Veikalā ELVI - Nītaures iela 5, Augšlīgatne

Balsot iespējams arī elektroniski:  
https://www.visidati.lv/aptauja/1387257298/1/ 

Gada cilvēka balvas laureātus sveiksim Valsts simtgades svinību 
pasākumā 18. novembrī plkst. 18.00 Līgatnes kultūras namā, 
kam noslēgumā pēc kopīgas himnas dziedāšanas plkst. 21.00 būs 
svētku salūts. 

Svētkus ieskandināsim 17. novembrī plkst. 19.00 ar svētku 
koncertu Augšlīgatnes kultūras namā. 

18. novembrī plkst. 11.00 Ķempju evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā būs ekumēniskais dievkalpojums par godu Latvijas 
simtgadei.

Autors apakšvirsrakstā šo darbu nosaucis arī par Pirandello 
joku. Viens no itāļu dramaturga Pirandello filozofijas un daiļrades 
pamatmotīviem ir patiesības nenosakāmība, ko, nākot uz mūsu izrādi, 
būtu vērts paturēt prātā.

Savulaik M. Zīverts, uz laikmeta norisēm paskatoties it kā no malas, 
secinājis, ka dzīve bieži vien atgādina gluži neticamu  teātra spēli. 
Darbība “Sievasmātē”notiek vienā telpā, kurā no ārpasaules ienāk 
notikumi un paradoksālas situācijas. Nenoteiktības, noslēpumainības, 
dīvaini haotisku un absurdu norišu atmosfēra kļūst kā zīme mūsdienu 
pasaulei, kurā nedrīkst zaudēt savu galvu un patstāvīgo domāšanu; 
nedrīkst izslēgt iespēju, ka ar tevi gribēs manipulēt, lai pierādītu 
kādas tev nepieņemamas lietas, un galu galā liek domāt par to, kas 
mēs esam, kādi esam un cik akli vai redzīgi dzīvojam.

Režisore – Ārija Liepiņa – Stūrniece
Māksliniece – Anna Eglīte
Izrādē izmantotas un iekļautas pasaules džeza mūzikas pērles
Biļetes: 2 eiro 

Siguldas Tautas teātris aicina 
uz Mārtiņa Zīverta lugas 

“Sievasmāte” izrādi 
9. novembrī plkst. 19.00.

Maija Kļaviņa plašākai auditorijai kļuva pazīstama pēc 2017. gada Lielās 
mūzikas balvas  pasniegšanas ceremonijas, kurā kā nominante kategorijā “Gada 
Jaunais mākslinieks” uzstājās ar vairumam vēl nedzirdētu mūzikas instrumentu 
- traversflautu. Taču tā nav vienīgā flauta, kuras spēli Maija studējusi un 
pilnveidojusi dažādos projektos. 

Koncertlekcijas “Tembru projekcijas” programmā ieļautas dažādu laiku un 
stilu kompozīcijas, kas rakstītas flautas solo. Dažādos flautu tembrus pavada 
projekcijas, kuras ne tikai paspilgtina vēlamo noskaņu, bet arī ieņem ansambļa 
dalībnieka lomu. Programmā ietverti izklaidējoši priekšnesumi, kas mijas ar 
kompaktām, izglītojošām lekcijām par flautas attīstību un tās pielietojumu mūzikā. 
Katrai flautai piemērots skaņdarbs, kas spilgti atspoguļo instrumenta raksturīgākās 
iezīmes. Traversflauta karaliski uzbur baroka laika vērtības, koncertflauta izpaužas 
neierobežotā virtuozitātē, pikolo flautai tuva ir putnu tematika, alta flauta sava 
elegancē stāsta noslēpumainu leģendu, bet basa flauta, asprātīgā un specefektiem 
bagātā koncertsoundtraka izpildījumā, pavada izklaidējošu animācijas īsfilmu.

Koncertprogramma ir piemērota un interesanta jebkura vecuma klausītājiem. 
Skolas vecuma bērnus piesaista projekcijas, pieaugušajiem interesanti šķiet 
daudzie flautu veidi, klausītājus ar profesionālāku skatu mūzikā aizrauj dažādo 
tembru krāsainība, taču stāstījumos katrs uzzina ko jaunu un nedzirdētu.

Koncertlekcija notiks 18. oktobrī plkst. 18.00 Augšlīgatnes kultūras 
namā. Biļetes:  3 eiro, ar Līgatniešu kartēm un skolēniem - 2 eiro. 

Flautistes Maijas Kļaviņas  
koncertlekcija 

“Tembru projekcijas”
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Aktualitātes oktobrī 
Izsludināti iepirkumi:
• LND/2018/22 “Ielu un ceļu mehanizēta 

tīrīšana 2018./2019. gada ziemas sezonā”.
• LND/2018/23 “Remontdarbu materiālu 

iegāde Līgatnes novada domes un tās 
iestāžu vajadzībām”.

Noslēgušies iepirkumi: 
• LND/2018/21, atklāts konkurss 

“Ķempju ielas pārbūve 1. kārta”. Notiek 
pretendentu izvērtēšana, un ir pieprasīta 
papildu informācija konkrētu pretendentu 
pieredzes apliecināšanai. Iepriekš 
iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo 
iesniegtie būvkomersantu piedāvājumi 
neatbilda pašvaldības finanšu iespējām. 
Tika veikts būvapjomu samazinājums un 
veikta atkārtota iepirkuma procedūra. Kā 
jau minēts iepriekš, plānoto darbu ietvaros 
paredzēts atjaunot Ķempju ielas asfalta 
segumu un sakārtot virsūdens atvades 
komunikācijas. Darbi tiks veikti, pielietojot 
laika apstākļiem atbilstošu būvniecības 
procedūru. Tāpat pieļaujams tehnoloģisks 
pārtraukums (piemēram, asfalta segums 
tiks liets tikai atbilstošā gaisa temperatūrā), 

nodrošinot nepārtrauktu transportlīdzekļu 
kustību. 

• LND/2018/17, atklāts konkurss 
“Elektroenerģijas piegāde Līgatnes novada 
domes, tās iestāžu, kapitālsabiedrību 
vajadzībām”. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas AS “Latvenergo” par summu 
EUR 123 456,19 bez PVN uz 36 
mēnešiem.

• LND/2018/19 “Upes ielas seguma 
pārbūve Augšlīgatnē”. Iepirkums 
izbeigts bez rezultāta sakarā ar iesniegto 
piedāvājumu neatbilstību pašvaldības 
finanšu iespējām. Iepirkumā iesniegtais 
būvdarbu cenas piedāvājums būtiski 
pārsniedza ceļu būvdarbu tirgus cenu. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, Upes ielas 
asfaltēšanas darbi ir atlikti un tika veikti 
esošā grants seguma atjaunošanas darbi.      

• LND/2018/20 “Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas fasādes un iekštelpu 
atjaunošana”. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA “AB Vidzemes nami”, Reģ. 
Nr. 44103078595, par summu EUR 73 
750,38 bez PVN. Minēto ēkas renovācijas 
apmaksai tiek ņemts aizņēmums Valsts 
kasē. Mūzikas un mākslas skolas mācību 
process uz remontdarbu laiku tiek 

nodrošināts Augšlīgatnes kultūras nama un 
Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas telpās.

Citas aktualitātes:
• Turpinās projekta “Uzņēmējdarbības 

vides sakārtošana Augšlīgatnē” realizācija. 
Ir veikti galvenie Augšlīgatnes Ošu un 
Putnu ielas seguma rekonstrukcijas un ielu 
apgaismojuma izveides darbi atbilstoši 
izstrādātajam projektam. 

• Pašvaldība ir saņēmusi pozitīvu 
atzinumu no Lauku atbalsta dienesta Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas 
(LAP) pasākuma 7.2.”Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
projekta “Līgatnes novada grants ceļu 
pārbūve” realizācijai. Līdz ar to iepriekš 
veiktā iepirkuma rezultātā izvēlētais 
būvnieks ir uzsācis ceļu atjaunošanas darbus 
pašvaldības ceļu “Ratnieki-Rūpnieki” un 
“Blodziņi (Vaisuļi)-Asaru ceļš” izvēlētajos 
kritiskākajos posmos 5,8km apjomā 
atbilstoši veiktajam projektam.

Līgatnes novada domes izpilddirektors
Egils Kurpnieks

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Šogad, atzīmējot Valsts simtgadi, 18. 
novembrī pulcēsimies Līgatnes kultūras 
namā, kur kā ierasts, skatīsim svētku 
koncertu un godināsim līgatniešus ikgadējā 
pasākumā “Līgatnes novada Gada cilvēks”, 
kuriem savu atzinību izteikuši līdzcilvēki. 

Mūsu vidū ir daudzi, kas ar savu 
apņēmību, godprātīgu darbu, sirdssiltumu 
un labestību būtu sumināmi un godājami. 
Vēsturē palikuši laiki, kad visās iespējamās 
norisēs tika godināti vieni un tie paši, partijas 
akceptēti cilvēki. Šodien savu atzinību pauž 
sabiedrība, kas ir ievērojusi un pamato 
kāpēc konkrēts līgatnietis ir šīs atzinības 
cienīgs. Un būtiski ielāgot, ka komisijai, 
kas lemj par konkrētu nominantu virzīšanu 
“Līgatnes novada gada cilvēks” balvām, visi 
līgatnieši, neatkarīgi no ieņemamā amata un 
statusa ir vienlīdz svarīgi.

Uzskatu, ka mums aizvien vairāk 
jāpārņem un jāiedzīvina tādas attieksmes 
formas kā Skandināvijā. Esot šais valstīs 
esmu iepazinis sabiedrības modeli, kurā 
katrs cilvēks, neatkarīgi kādu darbu veic, 
tiek vērtēts kā nozīmīga sabiedrības daļa, 
kā individuāla personība. Tur, cik man 
izdevies šo sistēmu iepazīt, nekādu lomu 
nespēlē personas turība (ar savu bagātību 
neviens neplātās), nav svarīgi vai esi 
akadēmiķis, mediķis, policists, pārdevējs 
vai uzkopējs. Skandināvu sabiedrība no 
bērnu dienām audzināta ar sapratni, ka visi, 
esam sabiedrībā nozīmīgi cilvēki, un katrs 
darbs ir tāds bez kura iztikt nevar. Līdz ar 
to sabiedrības attieksme ir vienlīdzīga pret 
katru līdzcilvēku. Tā veidojas līdzcietība, 
labestība, pozitīva un vienlīdzīga 
attieksme.

Aicinu katru novada iedzīvotāju izteikt 
labus un atzinīgus vārdus nominējot 
novadniekus kādam no “Līgatnes novada 
Gada cilvēks” tituliem. Ikdienā satieku  
daudzus līgatniešus un par katru būtu 
sakāma kāda atzinība, jo, pirmkārt, katrā 
cilvēkā mīt labais. Esmu pārliecināts, ka 
līdzīgi domājat arī jūs. Nekautrēsimies teikt 
labus un atzinīgus vārdus. Labais vienmēr 
atgriežas!

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Sumināsim 
novadniekus

Gaujas Nacionālā parka Ceļotāju dienu 
laikā, 15. septembrī, Lustūža klints garajā 
alā notika pasākums “Kur saulrietā satiekas 
skaņa un gaisma”. Sanākušie līgatnieši 
un ceļotāji baudīja skaņas un gaismas 
priekšnesumu, mūzikas pavadījumā vērojot 
Līgatnes upītes tecējumam no iztekas līdz 
ietekai Gaujā.

Projektu “Citādā skaņa un gaisma” 
(Projekta Nr. 18-09-AL18-A019.2202-
000011) īstenojusi Līgatnes novada dome. 
Projektā ir iegādātas Līgatnes alai 
izstrādātas gaismas un skaņas iekārtas, 
kas darbojas ar baterijām.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 
275.36 (ar PVN). EUR 1 147.82 sedz 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai, bet Līgatnes novada dome 
nodrošina projekta līdzfinansējumu EUR 

127.54 apmērā.
Sakām paldies Lauku atbalsta dienestam 

un biedrībai “Cēsu rajona lauku partnerība”.

Īstenots projekts “Citādā skaņa un gaisma”

Saskaņā ar 2018. gada 27. septembra 
Līgatnes novada domes lēmumu (Nr.14) 
publiskajai apspriešanai tiek nodota 
lokālplānojuma zemes vienībai Ainavu ielā 
2, Līgatnē, Līgatnes novadā 2. redakcija. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķi ir grozīt 
Līgatnes novada teritorijas plānojumu, 
lai radītu priekšnoteikumus teritorijas 
ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot kvalitatīvas 

pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību 
atbilstoši Līgatnes novada stratēģiskajām 
interesēm, sabalansējot nekustamo īpašumu 
īpašnieku intereses un vēlmi teritorijā būvēt 
pārtikas ražošanas uzņēmumu ar veikala un 
muzeja telpām. 

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas 
termiņš noteikts trīs nedēļas no 15.10.2018. 
līdz 05.11.2018. Publiskās apspriešanas 

sanāksme notiks 31.10.2018. plkst. 17:00 
Līgatnes novada domē, Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē. 

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 5. 
novembrim Līgatnes novada domē, Spriņģu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV - 4110, 
vai arī sūtot elektroniski: novadadome@
ligatne.lv. 

Ar lokālplānojumu var iepazīties Līgatnes 

novada domē tās darba laikā: pirmdienās, 
otrdienās, ceturtdienās no 8:00 - 16:30, 
trešdienās no 8:00 - 18:00, piektdienās no 
8:00 - 15:00, vai interneta vietnē www.
ligatne.lv un ģeoportālā geolatvija.lv. 

geolatvija.lv saite: https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_12492

Paziņojums par lokālplānojuma 
2. redakcijas publisko apspriešanu

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 27. septembra sēdē
(protokols Nr. 14, 21.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 18/11    

“Grozījumi Līgatnes novada domes 
2017. gada 28. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 17/22 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piemērošanu 

Līgatnes novadā”.
 

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
3. panta pirmo daļu, 1.4daļu,  5. panta 

trešo daļu, 9. panta otro daļu 

Izdarīt  Līgatnes novada domes 2017. gada 
28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 
17/22 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanu Līgatnes novadā” šādus 
grozījumus :

1. Svītrot 9. punktu.
2. Svītrot 10. punktu.
3. Svītrot 11. punktu.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā  2019. 

gada 1. janvārī.

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

A.Šteins

Inese Okonova,
Līgatnes novada domes projektu vadītāja

Šajā gadā likumdošanas pieņemto izmaiņu 
dēļ, tostarp nodokļu reformas, akcīzes nodokļa 
palielināšanas degvielai, kā arī minimālās 
algas paaugstināšanas dēļ, nenovēršami ir 
arī palielinājušās  daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas izmaksas. 

SIA “LĪGATNES NAMI” pārvaldnieks 
informē, ka no 2019. gada 1. janvāra tiks 

paaugstināta pārvaldīšanas maksa no EUR 
0.1639 uz EUR 0.191 par 1m2. Minētās 
summas ir norādītas bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiks 
piemērots atbilstoši aktuālajai likumdošanai 
(2018. gadā PVN likme ir 21%). 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas maksa katru gadu tiek 
noteikta saskaņā ar 2017. gada 11. jūlija 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 
“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas 
noteikumi” un saskaņā ar 1995. gada 21. 
jūnija likumu “Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju”.

Dzīvojamās mājas pārvaldnieks ir 
sastādījis  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu 
tāmi kalendārajam gadam (tāme tiks izsūtīta 
katram dzīvokļu īpašniekam pa pastu, kā arī 
informācija tiks ievietota ligatnesnami.lv 
un ligatne.lv mājaslapās),  kur būs redzama 

informācija par uzturēšanas un citu darbu 
izmaksām.

Detalizētāku informāciju sniedzam 
klātienē SIA “LĪGATNES NAMI” Spriņģu 
ielā 4 (3. stāvā), Līgatnē, Līgatnes novadā, 
kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā 
kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu 
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu. 

 

“Līgatnes namu” informācija par pārvaldīšanas 
maksas paaugstināšanu

Dāvis Lācis,
SIA “Līgatnes nami”
Valdes loceklis                         



Pagājuši vien pāris mēneši, kopš 
Līgatnē darbojas Zeit komplekss, bet 
daudzi jo daudzi līgatnieši un Līgatnes 
viesi jau pieraduši, ka Ķiberkalnā pa 
kokiem lēkā bērni un pieaugušie, bet 
piektdienas vakaros arvien jāpošas uz 
koncertu. Šajā laikā Zeit piepulcējis 
līgatniešiem divas jaunas ģimenes, jo uz 
dzīvi šeit pārcēlies Zeit pavārs un viņa 
brālis ar savām ģimenēm. Tāpat radītas 
jaunas darbavietas. 

Uz sarunu par Zeit kompleksā 
paveikto un tālākajiem attīstības 
nodomiem aicinājām Inesi un Marģeru 
Zeitmaņus. 

Jautāti par to, kā radās Zeit kompleksa 
nosaukums, Marģers un Inese saskatās 
un smejas. 

Inese: Tas bija tā. Mums piedāvāja 
vairākas idejas. Viens no nosaukumiem, 
kas man arī patika, bija Laime. Tam bija 
ļoti uzrunājošs vizuālais noformējums. Un 
tad bija Zeit. Lai cik tas neliktos jocīgi, es 
apmēram pusstundu nesaskatīju saikni ar 
mūsu uzvārdu. Skolā mācījos vācu valodu 
un lasīju šo vārdu kā “die Zeit” - “laiks”. 
Laiks būt kopā, laiks savējiem un tā tālāk. 
Un tikai tad sapratu, ka tie ir mūsu uzvārda 
pirmie burti. Sākotnēji es to uztvēru kā 
“laiku”. Cilvēki, kas mums piepalīdz 
ar radošām idejām, šo vārdu spēli arī 
brīnišķīgi izmantoja. Tā arī palikām pie 
Zeitiņa. 

Tā kā Marģers un Inese ne tikai 
strādā, bet arī dzīvo Līgatnē, jautāju, kas 
bija pirmais - biznesa ideja vai vieta. Vai 
vispirms bija ideja, kurai tika piemeklēta 
vieta, vai gluži pretēji - vispirms bija 
Līgatne, un tad radās ideja. 

Marģers: Vispirms mēs kļuvām par 
līgatniešiem. Sākumā - par vasarniekiem 
un kādus sešus gadu cīnījāmies ar padomju 
laika atstāto mantojumu - nesakoptu, 
nolaistu zemi, aizaugušu gravu un 
pussabrukušu māju. Pa vasarām savedām 
īpašumu kārtībā un tad pieņēmām lēmumu 
pārcelties uz dzīvi Līgatnē. Pēc tam jau 
radās ideja sakopt vēl vienu stūrīti. 

I: Es gribētu papildināt, ka arī ideja 
šim kompleksam radās pamazām. Pirms 
trīs gadiem mēs uzsākām izīrēt tūristiem 
apartamentus vēsturiskajās strādnieku 
mājās.

M: Pasta mājā mēs bijām pirmie. 
I: Tad sapratām, ka vasarās nevaram 

nodrošināt istabas visiem gribētājiem. 
Redzējām, kas cilvēkiem vajadzīgs. 
Ģimenes ar bērniem interesējās par 
atrakcijām. Tā kā piedāvājumā šeit 
pamatā bija ekskursijas, bunkurs un dabas 
takas, īsti nepietika piedāvājuma divām 
pilnām dienām. Tādēļ vairums tūristu 
bija caurbraucēji. Šī interese no ģimenēm 
radīja drošības sajūtu, ka ir vajadzīgs šāds 
piedāvājums. 

M: Staigājot ar meitu gar dīķi, jau bija 
mazliet apnicis vienmēr barot pīles. Tā  
radās sajūta, ka jāuztaisa vēl kaut kas. 

Līgatniešiem un Līgatnes viesiem 
šobrīd ir bijusi iespēja izmēģināt Tīklu 
parku un apmeklēt ļoti populāros 
piektdienas koncertus. Kā jūs vērtējat, kā 
jums ir veicies un kas iecerēts nākotnē? 

M: Kad viss būs pabeigts, šeit būs 
vairākas nopietnas sadaļas. Viena sadaļa 
ir Tīklu parks. Tā ir aktīvā atpūta bērniem 
un pieaugušajiem. Nupat pie mums 
viesojās cienījama vecuma kundzes, kas arī 
izstaigāja tīklu parku un pēc tam, pašas par 
sevi lepnas, atpūtās kafejnīcā. Šeit katru 
dienu būs iespēja arī paēst. Esam nolēmuši 
strādāt katru dienu. Arī ziemā. Cauru gadu 
šeit būs iespēja paēst gan pusdienas, gan 
vakariņas. 

I: Pagaidām tā ir mūsu apņemšanās. 
M: Šobrīd mēs tā strādājam. Darbalaiks 

ir no desmitiem līdz astoņiem. Iekšā ir 

koncertzāle zem jumta. Vienlaicīgi tā ir 
semināru un konferenču zāle, kur ir vieta 
apmēram 200 cilvēkiem. To var izmantot 
dažādām svinībām, dejām, bērnu ballītēm, 
teātra izrādēm. Vēl ir divas mazākas zāles, 
katra apmēram 30 cilvēkiem. Tas nozīmē, 
ka pēc konferences tās var izmantot grupu 
darbiem. Ļoti svarīga lieta, ko paveiksim 

vēl šogad, ir bērnu rotaļu laukumi telpās. 
Viena būs aktīvā zona, otra - mierīgā. 

I: Jāpiebilst, ka šie rotaļu laukumi būs 
piemēroti visiem - arī bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Vide būs maksimāli attīstoša 
un pieejama. 

M: Laukums tātad būs sadalīts aktīvajā 
zonā un mierīgajā zonā. Tas nozīmē, ka 
vecākiem, kas vakarā atnāks vakariņās vai 
uz koncertu, būs kur atstāt bērnus. Arī šis 
laukums būs pieejams cauru gadu. Tīklu 
parks darbosies arī ziemā, ja vien nebūs 
īpaši bargi laikapstākļi. Pēdējā sadaļa ir 
viesnīca, kas tiks atvērta bijušajā kasku 
cehā. Iesākumā tur būs vieta 40 cilvēkiem. 
Ja būs pieprasījums, tad paplašināsimies. 

Galvenais uzdevums ir radīt vietu, kur 
cauru gadu ir interesanti būt un darboties 
ģimenēm. Lai šī vieta būtu piemērota 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai viņi 
justos labi un brīvi gan tīklu parka apakšā, 
gan kafejnīcā, viesnīcā un koncertzālē. Lai 
šīs telpas ir pieejamas. Mēs redzam, ka 
cilvēkiem arī patīk ņemt līdzi savus mājas 
mīluļus. Koncertos ir bijuši gan klēpju 
sunīšu, gan sanbernārs. Viņi jūtas šeit labi. 
Un tā arī ir mūsu galvenā vēlme - lai visi 
šeit justos labi. 

I: Un gaidīti. 
M: Es domāju, ka nākamgad mēs 

atvērsim tīklu parka apakšu un pašu parku 
paplašināsim, lai būtu kaut kas jauns. Esam 
sapratuši, ka vajadzētu ierīkot zonu tuvāk 
zemei - mazākiem ķipariem. Tāpat atklājies, 
ka tomēr ir cilvēki, kas nevar pārvarēt 
bailes no augstuma. Viņiem vajadzētu kaut 
ko apmēram metru virs zemes. Domājams, 
ka kaut ko tādu mēs arī ierīkosim. Pastāvīgi 
papildināsim parku, lai visu laiku būtu kaut 
kas jauns un interesants. 

Tīklu parka sakarā jānodod paldies 
no bērniem, kas šeit viesojušies gan no 
skolas, gan no bērnudārza. 

M: Mēs esam apņēmušies, ka vismaz 
vienu reizi mācību gadā Līgatnes skolas un 
bērnudārza audzēkņi varēs parku apmeklēt 
bez maksas. To esam sev definējuši kā 
mūsu sociālo atbildību. 

Jums droši vien bija priekšstats, kādus 
viesus jūs pie sevis sagaidīsiet. Vai tas 
ir piepildījies? Kas ir jūsu un Līgatnes 
viesi? 

I: Es esmu pārsteigta par cilvēku 

daudzumu. Un arī par to, ka daļa cilvēku 
atgriežas. Daži atgriežas reizi nedēļā, reizi 
divās nedēļās. Acīmredzot viņiem šī vieta 
ir iepatikusies. 

M: Es esmu pārsteigts, ka tas ir noticis 
bez apmaksātas reklāmas, kam nebija 
budžeta. Sākām darboties vēl puspabeigtā 
stadijā, bet tas cilvēkiem netraucē. Tas 

mani patīkami pārsteidza.
Esam pateicīgi vietējiem iedzīvotājiem 

par atbalstu. Esam pateicīgi tiem, kas 
nāk uz tīklu parku. Kas nāk uz kafejnīcu 
un koncertiem. Bez vietējo iedzīvotāju 
sapratnes un atbalsta būtu ļoti grūti. Ja 
cilvēki īgņotos, ka sestdienās, svētdienās 
visapkārt ir mašīnas, tad arī mums būtu 
grūti. Paldies par pacietību. Tāpat skaidrs, 
ka vietējie iedzīvotāji ir svarīgi, lai kafejnīca 
varētu darboties visu cauru gadu. 

Kas, pēc jūsu domām, būtu jādara 
jums, jūsu kolēģiem tūrisma biznesā un 
pašvaldībai, lai tūrisms Līgatnē būtu 
augošs arī turpmāk. Kā izvairīties no 
modes uzplaiksnījuma un tam bieži 
sekojošā kritiena? 

I: Man šķiet, ka vasarā Līgatnē un tuvējā 
apkaimē pakalpojumu klāsts ir ļoti, ļoti liels. 
Tas, ko varētu atzīmēt, ka, manuprāt, ir par 
maz sadarbības starp tūrisma uzņēmējiem. 
Dažkārt, kad klients vaicā par objektiem 
ārpus Līgatnes, uzreiz nemākam pastāstīt, 
jo, ja vien nav mērķtiecīgi meklēts, 
informācija īsti labi neaprit. Reģionam 
gan no resursu, gan ģeogrāfiskās atrašanās 
vietas ir ļoti liels attīstības potenciāls. 
Būtiski būtu nākt kopā un vienam par otru 
stāstīt. Jo pašiem jau katram ir ģimenes 
un aizņemtība. Nevienam nav īsti laika 
informāciju mērķtiecīgi meklēt. 

Vēl es domāju, ka šeit noteikti ir 
potenciāls ziemas sporta veidiem. Sigulda 
un Cēsis gan ir tepat tuvumā, bet domāju, 
ka visi novērtētu, ja mums būtu kaut vai 
kalns, kur šļūkt ar ragaviņām. Ne jau visi 
ir gatavi slēpot ar slaloma slēpēm. Ļoti žēl, 
ka Līgatnē vairs nav slēpošanas kalna. Ja 
būtu tas un laba publiskā slidotava, tad arī 
ziemā būtu ļoti liels potenciāls. 

Vasaras sezonā piedāvājums patiešām ir 
ļoti bagātīgs, bet tāds tas ir visā Latvijā. 
Ziemā savukārt trūkst piedāvājuma 
tiem, kas neslēpo vai neslido, vai neiet 
uz koncertiem. Ziemā trūkst vidusceļa 
piedāvājumā. 

Gribu pajautāt par koncertiem. Kā 
notiek mākslinieku izvēle. Kura gaume 
ir dominējošā? 

M: Tā ir improvizācija. Jāņem vērā, arī 
ideja pamēģināt šādus koncertus sarīkot 
bija pilnīga improvizācija. Vienkārši 
zvanām zināmajiem mūziķiem, kas varētu 

piestāvēt šai vietai. Gluži visi mākslinieki 
šeit neiederētos. Tas ir ļoti subjektīvs mūsu 
un mūsu kolēģu viedoklis. Šī vieta vispār 
ir subjektīva. Kādam šāda veca fabrika 
patiks, citam - ne. 

I: Es saku, ka šeit vajag balli ar 
galdiņiem. 

M: Tā ir mūsu nākamā subjektīvā ideja 
- ka vajadzētu atgriezties pie ballēm. 
Kur cilvēki sēž pie galda un dejo. Dejo 
jauni, dejo veci. Varbūt reizi nedēļā vai 
reizi mēnesī. Rudens un ziemas drūmajā 
laikā vajag izkustēties, parādīt savus 
kulinārijas brīnumus. Tie varētu būt arī 
groziņu vakari. Ja būs pieprasījums, 
piedāvājums noteikti radīsies. Gaidām 
iedzīvotāju idejas. 

I: Man patiktu arī karaoke. Vai spēļu 
vakari. Šī ir atvērta vieta, kur var uzspēlēt 
kārtis vai novusu. Zeit ir vieta visiem. 

Runājot par radošiem risinājumiem, 
man vienmēr ir šķitis, ka bērniem 
kuplās ģimenēs, kur vecāki ir noslogoti 
darbā, ir jābūt ļoti radošiem. Kāda ir 
jūsu recepte? Kā sadalīt laiku? Vai 
tieši otrādi - iesaistīt ģimeni darbā? 

M: Es domāju, ka pie mums daudzi 
nenovērtē spēku, kāds ir ģimenes biznesā. 
Mums ar sievu ģimenes bizness ir jau 
vairāk nekā desmit gadus. Citi kautrējas. 
Ko tad mēs mājās par darbu? Bet, ja tev 
darbs patīk, ir taču forši par to runāt arī 
mājās, diskutēt, sapņot. Vasarā mums 
šeit palīdzēja puikas. Meita palīdzēja 

vest ekskursijas savām draudzenēm, 
piecgadniecēm.  Jaunajai paaudzei ir jārāda 
piemērs. Nevajag moralizēt un stāstīt, kas 
ir labi un kas - slikti, bet kopīgi strādāt. 
Kas pirms simts gadiem bija izdzīvošanas 
jautājums, kad visiem kopā bija jāstrādā 
tīrumā un pie mājas, šobrīd tā vairs nav. 
Mēs visu nopērkam gatavu. Kā varam 
iemācīt darba tikumu? Kopā strādājot. 

I: Bet, ja par radošām personībām, tad 
mūsu ģimenē tas ir Marģers. Es ne. 

M: Kādam jau arī jāstāv uz zemes. 
Vēl pajautāšu, kā jūs atpūšaties un 

gūstat spēkus atkal jauniem darbiem? 
M: Strādājot. 
I: Man jāpiekrīt Marģera teiktajam. 

Mums ļoti patīk tas, ko darām. Protams, 
ir dienas, ka tu fiziski nogursti arī šeit. Bet 
atšķirībā no mūsu pamatnodarbošanās, kas 
ir veselības aprūpe, kur cilvēki pamatā ir 
nomākti, šī vieta pati rada enerģiju. Šeit 
cilvēki smejas. Cilvēki ir priecīgi. Staigājot 
pa teritoriju, visu laiku dzirdami bērnu 
smiekli. Tā tu ej un vienā brīdī saproti, ka 
smaidi arī pats, jo esi guvis pozitīvu lādiņu. 
Kad beidzas izdevusies ballīte un cilvēki 
ir gandarīti, tad aizmirstas, ka esi līdz 
naktij mazgājis grīdu un pūtis balonus, un 
nervozējis, vai viss izdosies. Šī ir vieta, kur 
cilvēki ir priecīgi. 

Esam atgriezušies pie domas, kas 
izskanēja sarunas sākumā - par vietu, 
kas radīja ideju. Par vietas maģiju.  
I: To saka arī daudzi viesi. Un redzam to arī 
paši. Mēs redzam cilvēku no rīta, kad viņš 
ir tikko atbraucis, un tad pēc pāris stundām 
relaksēti sēžam un baudām mirkli. 

M: Kāds mans draugs atsūtīja ziņu. “Es 
nevaru to noformulēt. Bet tai tavā Līgatnes 
vietā ir kas ļoti magnetizējošs. Magnetic 
Latvia stends lidostā ir tukšs, bet Magnetic 
Līgatne ir pilns.”

Saku paldies un novēlu, lai magnēts 
darbojas, sagādājot prieku un 
gandarījumu arī jums pašiem. 

I: Mēs savukārt vēlamies atvainoties 
Līgatnes iedzīvotājiem no tuvējā 
Ķiberkalna, Remdenkalna un Pluču kalna 
par skaļo mūziku un pateicamies visiem 
par sapratni un atbalstu. 

Interviju sagatavoja Inese Okonova
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Zeit - subjektīva vieta, kur būt kopā

Inese un Marģers Zeit terasē. Pētera Bērziņa foto  



5 Mātu - domāts: māšu 

1 Puds - Masas, svara mērvienība - 40 mārciņas 
– aptuveni 16,38 kilogrami (vecajā krievu 
mērvienību sistēmā).

2 Ramocka – Ieriķi
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Andrejs Cīrulis

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

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

Balss Zemkopības pielikums, Nr. 15 
(14.07.1900) Par Biškopības kursiem Ķempu 

Vīķos. Raksta noslēgums

Balss Zemkopības pielikums, Nr. 15 (14.07.1900) Par Biškopības 
kursiem Ķempu Vīķos. Raksta sākums

Balss, Nr. 20 (17.05.1900) Kursu izsludināšana

Vīķu māju atrašanās vieta 1928. gada kartē

Livonijas, Igaunijas un Kurzemes karte. 1902. Autors Kārlis 
Levis of Menārs

Specialcharte von Livland in 6 Blättern Rücker Carl Gottlieb 
1839. Fragments 

Specialcharte von Livland in 6 Blättern Rücker Carl Gottlieb 1839. 
Kopskats

Livonijas karte. 1616. gadā. Autors Abrahams Ortelius

Livonijas karte 1507. gadā. Autors Marco Beneventano

Etnogrāfiskie bišu stropi Vienkoču parkā. 
Foto: Rihards Vidzickis

Jauna bišu spieta ievietošana 
stropā. 

Foto: Rihards Vidzickis

Etnogrāfiskie bišu stropi Vienkoču parkā ziemā. 
Foto: Rihards Vidzickis

Čaklās bites 
gādā medu. 

 Foto: Rihards 
Vidzickis

3 Kursisti - te domāti kursu dalībnieki

4 Trops - bišu strops. Tolaik lietoja abas vārda 
formas. 6 Prašu - droši vien domāts: prasmi

“Manas mīļās Līgatnes” iepriekšējā laidienā 
mēs nedaudz pieskārāmies kartogrāfijas 
sākumiem un pieminējām, ka, piemēram, 
16. gadsimta sākumā karšu veidotājiem bija 
gaužām neskaidrs priekšstats par jūru, upju 
un zemju apveidiem. Pieminējām Marco 
Beneventano 1507. gadā veidoto Livonijas 
karti. Rīgas jūras līcis vēl nebija iezīmēts, jo 
par tā eksistenci nebija ne mazākās jausmas, 
bet Rīga atradās labu gabalu no Daugavas 
ietekas jūrā. Toties Smoļenska - pavisam tuvu. 
Šo karti publicējam šodien. 

Kad bija apritējuši vairāk nekā 100 gadi, 
cilvēkiem jau bija uzradusies stipri lielāka 
apskaidrība par Rīgas jūras līča aprisēm. To 
varam redzēt 1616. gadā izveidotajā Livonijas 
kartē. Tās autors bija Abrahams Ortelius. 
Baltijas jūras krasta zīmējums jau sāka 
pietuvināties realitātei, bet upju tecējums gan 
bija patāls no īstenības. Pētot karti, neatradu 
tikpat kā nevienu citu mūsdienās saprotamu 
nosaukumu kā tikai Talsi un Durbe. Un vēl 
Dvinaburga un, protams, Rīga. 

Un tālāk mēs paši sevi iepriecināsim ar 
vēl vienu pavecāku karti - Specialcharte von 
Livland in 6 Blättern Rücker Carl Gottlieb 
1839. Kā redzams, tā datēta ar 1839. gadu. 
Tātad nākamgad tai jau būs 180 gadu! Ja 
paņemam to kartes daļu, kas atbilst tagadējam 
Līgatnes novadam, var sameklēt uzrakstus, kam 
kaut kādu līdzību ar mūsdienām saskatīt var. 
Neu Kempemhof (Jaunķempju muiža), Lihgat, 
Papirfabrik, Paltemal, Slawek, Guhte (pie Gūdu 
ieža), Bigge (Bigu mājas), Akmentin, Wehsulen 
(Viesulēni), Ignatius Kapelle (Ķempju baznīcas 
priekštece), Skahlup (Skāļupi) utt. Pacietīgāks 
pētītājs tur saskatīs vēl kaut ko citu!

Tāpat konkrētu vietu ieraudzīšana iespējama 
Kārļa Levis of Menāra 1902. gadā izdotajā 
Livonijas, Igaunijas un Kurzemes kartē. Arī 
šeit esmu iezīmējis dažas bultiņas.

Un vēl mēs atgriezīsimies uz mirkli pie 1928. 
gadā izdotās topogrāfiskās kartes fragmenta, 
jo tā ir vienīgā vieta, kur man izdevās atrast 
norādes uz Vīķu mājām, kas man ir ļoti 
svarīgas atbilstoši stāstījuma turpinājumam. 
Vīķu māju atrašanās vietu ieraudzīsit arī jūs, ja 
vien kartē aplūkosit vietu, kas ir kādu gabaliņu 
pa labi no Līgatnes papīrfabrikas un apmēram 
tādā pašā attālumā no Ķempju muižas, ja vien 
savu skatienu no tās vērsīsit augšup. Es pat 
tādu sarkanu bultiņu kartē iezīmēju, lai mūsu 
dārgajiem lasītājiem maksimāli palīdzētu 
saskatīt atrašanās vietu. 

Kad šo rindkopu biju uzrakstījis, tad atcerējos 
vienu anekdoti, kurā profesors bija stāstījis, 
kā konstatēt, ka ūdens temperatūra dažādos 
dziļumos ir atšķirīga. Viņš bija teicis: “Ielieciet 
vienu roku 1,5 metru dziļumā, bet otru - 8 
metru dziļumā, un šo atšķirību sajutīsit!”. Es te 
varētu rakstīt tā: “Ja jūs ar vienu aci skatīsities 
no Līgatnes papīrfabrikas pa labi, bet ar otru – 
no Ķempju muižas taisni, tad skatienu sadures 
punktā būs Vīķu mājas.” 

Kāpēc gan tāda milzu interese par Vīķu 
mājām? Vai tur kāda saistība ar VVF (Vairu Vīķi 
Freibergu)? – tā jūs varētu vaicāt. Par saistību 
ar mūsu bijušo prezidenti gan nemācēšu neko 
teikt, bet esmu atradis, ka 19. gadsimta nogalē 
gan Līgati, gan Vidzemi un Kurzemi, kā arī 
citas zemes bija sākusi pārņemt modes lieta: 
biškopība jeb dravniecība, kas arī mūsdienās 
kļūst aizvien populārāka un populārāka. 

Latvijas Biškopības biedrības interneta 
mājaslapā ir daudz interesanta gan par biškopību 
antīkajos laikos, gan parādīts, ka mūsu zeme 
dravniecības jomā itin nemaz neatpalika no 
Eiropas valstīm. Piemēram, Dānijas biškopju 
asociācijas pirmsākumi meklējami 1866. gadā, 
bet Kurzemes Biškopības biedrība dibināta 
1867. gadā Jelgavā.

Vietnē www.strops.lv īpaši atzīmēts, ka viena 
no pirmajām biškopības biedrībām vēlākajā 
Latvijas teritorijā nodibināta Ķempjos - mūsējie 
iekļaujas pirmajā desmitniekā. Lasītājiem gan 
mazas neērtības radīs sekojošais - tolaik stropus 
sauca par tropiem.

Latvijā 19. gadsimta nogale un biškopības 
biedrību veidošanās sasaucas arī ar latviešu 
tautas pirmās atmodas laiku. Var izdarīt pat 
zināmus pieņēmumus, ka biškopības biedrības 
latvieši izmantoja tādai kā nacionālai kopā 
sanākšanai un nacionālā gara stiprināšanai, 
jo kā zinām, tad liela loma biškopības biedrību 
organizēšanā bija tā laika latviskajai inteliģencei 
– tautskolotājiem.

Arī es tagad esmu salasījies visādus rakstus 
gan laikrakstos, žurnālos, bet jo īpaši internetā. 
Tāpēc man šī tēma kļuvusi saistoša, un tagad ar 
lielu prieku rādīšu vairākus rakstus, kas varētu 
patikt arī jums.

Bet pirms tam piebildīšu, ka līgatniešu 
iecienītajā Vienkoču parkā arī izvietoti divi 
etnogrāfiskie bišu stropi, kas mazliet atgādina 
tos senos laikus, kad bitēm veidoja stropus 
koku dobumos jeb dorēs. Šīs fotogrāfijas 
ieguvu no Riharda Vidzicka, ar kura rokām šie 
etnogrāfiskie stropi tika atjaunoti. 

Laikraksta Balss Zemkopības pielikums 
1900. gada 12. februārī, Nr. 4.

Ķempu dravnieku biedrība noturēja 16. 
janvārī š. g. vispārīgu gada sapulci Ķempu Vīķu 
mājās.

Kā iz Biedrības gada pārskata bija redzams, 
tad tai pagājušā 1899. gadā bijuši 74 biedri (to 
starpā 3 goda biedri un 8 kundzes). Pagājušā 
gadā noturētas 1 gada sapulce, 4 vienkāršas 
un 1 valdes sapulces. Sapulces caurmērā 
apmeklētas no 23 biedriem un 15 viesiem.

Uz 1. janvāri 1900. gadā biedrība atlīdzinājusi 
20 rbļ. 37 kap. Ar šo gadu tā arī pavairojusi savu 
inventāru caur dažādu biškopības grāmatu 
iegādāšanu, kuras biedrības biedriem par brīvu 
- lasīšanai.

Sapulcēs bijuši šādi priekšlasījumi: «Agrāka 
un tagadēja dravniecība Ķempu un apkārtējos 
novados”; „Kā pazīt māti stropā” un „Saules 
puķe” no biedrības priekšnieka E. Berga. Goda 
biedris Apsīts garāki izskaidrojis un atstāstījis 
par četrsaimju tropa būvi un tā celšanos: par 
mākslīgo šūnu spiešanu, viņas celšanos. 
Sevišķi valcēzēto mākslīgu šūnu izgatavošanu 
un lietošanu u. t. t. Bez tam bija daudz citi 
izskaidrojumi. Biedrības valdē nākošam gadam 
vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējos: par priekšnieku 
- E. Bergu, tā palīgu - K. Kreičmani, rakstvedi 
- I. Vītolu un mantzini - I. Inveisu.

Tālāk priekšnieks ziņoja, kā uz sapulces 
nolēmuma no 8. augusta kursu lieta jau tik tālu 
veikusies, ka tie paši 1900. gadā tiks sarīkoti 
no 11.-18. jūnijam Ķempu Vīķos, arī kā kursu 
vadītājs apsolījies būt ievērojamais biškopības 
rakstnieks un centīgais dravnieks I. Kreicberga 
kgs iz Kurzemes.

Tad biedris Bērziņa kungs ziņoja savu 
mēģinājumu dravēt ar divām mātēm vienā 

stropā, pēc Vellsa metodes, un ka panākumi 
bijuši ļoti teicami. Tā ka pie diezgan sliktas 
vasaras un īsa laika viņš no tās saimes ievācis 
7 pudus1 medus. - arī jāvēlas, ka citi dravnieki 
šo metodi izmēģinātu un savus panākumus 
ziņotu sapulcēs. 

B.—

Sludinājums laikrakstā Balss 1900. gada 17. 
maijā, Nr. 20.

Ķempu dravn. biedrība izrīkos no 11. līdz 
18. jūnijam š. g. Ķempe Vīķu mājās biškopīb. 
kursus.

Piedalīšanās maksa: nebiedriem uz visu 
laiku 150 kap., dienā 20 kap., dāmām 75 kap., 
vai dienā 10 kap. Ķempu dravn. biedriem, kuri 
uzrāda 1900. g. biedru karti, mācība brīva. Par 
uzturu jāmaksā uz visu laiku 400 kap. vai dienā 
55 kap. Gultas drēbes jāņem katram pašam 
savas. Telpas brīvas. Kas vēlas pie kursiem 
piedalīties, tam jāpieteicās vēlākais līdz 1. 
jūnijam pie Ķempu dravn. biedr. priekšnieka E. 
Berga Slavēļos vai pie tā biedra K. Kreičmaņa. 
Vīķos (чр. ст. Лигатъ un Зегевольдъ). 
Iestājoties kursos, jāmaksā mācības kā uztura 
nauda.

Kursu vieta atrodas no Līgates, kā no 
Ramockas2 dzelzceļa stacijas 7 verstes, netālu 
no laun-Ķempumuižas un Ligates papīru 
fabrikas.

Kempu dravn. biedrības priekšniecība.

Par dravniecības kursiem Ķempos kā par 
lielu notikumu ziņoja mēnešraksts Zemkopis 
1900. gada 21. jūnijā, Nr. 25. 

Ķempu Vīķos svētdien, 11. jūnijā š. g., 
Vidzemes dravnieku biedrības „Dravnieks” 
pirmā nodaļa atklāja dravniecības kursus. Pie 
atklāšanas bij ieradušās kādas 50 personas, no 
kurām 30 tūliņ kā kursisti3 uz visu kursu laiku 
ierakstījās, kamēr pārējās no malas dēļ domāja 
tikai pa daļai pie kursiem piedalīties. Kursus 
atklāja nodaļas priekšnieks E. Berga kgs, pēc 
kam kursistus un kursu vadoni Kreicberga kgu 
no „Dravnieka” puses apsveica priekšnieks 
Gūtmaņa kgs un Enkmaņa kgs, „Dravnieka” 
– sekretārs. Siltiem vārdiem tie slavēja nodaļu, 
kura īsā laikā krietni rīkojusēs dravniecības 
laukā un caur šo kursu sarīkošanu rādījuse, ka 
tai ne vien laba griba, bet arī spēja stāties citu 
dravniecības biedrību pulciņā, veicināt mūsu 
dravnieku arodisko izglītību un pacelt tēvijas 
dravniecību. Novēlam tai arī uz priekšu labākās 
sekmes!

Un te, lūk, ļoti plašs apraksts laikraksta Balss 
Zemkopības pielikumā 1900. gada 14. jūlijā, 
Nr. 15. 

Vidzemes “Dravnieka” biedrības Ķempu 
nodaļas biškopības kursi, sarīkoti no 11. –18. 
jūnijam 1900. g. Ķempu Vīķos.

Lai novērojumi un atradumi dravēšanas 
laukā Baltijā atrastu jo tāļu izplatīšanu un 
caur to zemkopjus un citus pamudinātu uz 
šā rūpniecības zara cītīgāku piekopšanu, 
tad Vidzemes “Dravnieka” biedrības nodaļa 
Ķempos jau pērn sāka domāt par biškopības 
kursu sarīkošanu. Kad valdība kursu sarīkošanu 
ne vien atļāva, bet tiem vēl piešķīra 100 rubļu 
lielu pabalstu, tad biedrības priekšniecība par 
visu derīgāko laiku izraudzīja dienas no 11.-18. 
jūnijam 1900. g. un par kursu vietu noteica ļoti 
jaukā apvidū atrodošās, Kreičmaņa kungam 
piederīgās Vīķu mājas. Par kursu vadoni 

aicināja Kreicberga kungu no Kurzemes, kurš 
Vidzemē senākos gados kā šādu kursu vadons 
jau rīkojies Cēsīs un Valmierā.

11. jūnijā uz kursu atklāšanu bij arī ieradušies 
Gūtmaņa kungs no Pleskavas un Enkmaņa 
kungs no Valmieras. Kad biedrības priekšnieks 
Berģa kungs kursus bij noteicis par atklātiem, 
tad Gūtmaņa kungs apsveica sanākušos viesus 
un kursistus, kamēr Enkmaņa kungs garākā 
runā norādīja uz dravniecību senatnē un tās 
svaru un nozīmi tagadnē, pie kam novēlēja 
izdošanos un sekmes tā kursu sarīkotājiem un 
vadoņiem, kā arī kursu apmeklētājiem.

Ar pirmdienu, 12. jūniju sākās īstā mācība, pie 
kam pēc sastādītas programmas katras dienas 
rīta puse noderēja teorijai, bet vakara puse -  
praktiskiem darbiem. Tā arī 12. jūnijā kursisti 
tapa pamācīti par to, kas jāievēro bišu saimes 
pirkot [pērkot], par saimu [saimju] spekulatīvo 
ēdināšanu un ēdināšanu vajadzībām un par 
citiem bišudārzā pastrādājamiem pavasara 
darbiem. Kad minētā dienā laiks bij lietains, tad 
šis apstāklis drusku traucēja uzstādīto dienas 
kārtību un kursistiem bij jāapmierinās tikai ar 
mājastēva — Kreičmaņa kunga bišu dārza 
aplūkošanu.

13. jūnijā, kad kursisti bij iepazīstināti 
ar mākslīgām šūnām un to vēsturi, tāpat 
arī ar spietošanu un dažādiem mākslīgas 
vairošanas veidiem, tad ap pusdienu visi 
ķērās pie praktiskiem darbiem Kreičmaņa 
kunga dārzā. Visupirms dalīja kādu stipru 
bišu saimi caur to, ka tropu4 ar bitēm nolika 
citur un viņa vietā uzstādīja tropu, kurā iekāra 
dažus šūnu rāmīšus ar un bez periem, kā arī 
šūnas ar iedētām darba bišu oliņām, no kurām 
bitēm ieperinājama māte. Protams, ka visas 
izskrējušās un vecās bites atgriezās uz agrāko 
vietu, jaunsarīkotā tropā, kamēr jaunās bites ar 

apvaisļoto veco māti palika citā vietā pārceltā 
tropā un pēc pāra dienām sāka izskriet un uzsākt 
darbus. Šai operācijai sekoja saimes izdzīšana 
no vecā “bluķa” rāmīšu tropā, ko it viegli un ātri 
izdarīja bites iepriekš krietni sadūmojot un tad 
bluķi pāršķeļot un bites pārceļot jaunā miteklī, 
kas uzstādams tanī pat vietā, kur vecais trops 
stāvējis.

14. jūnijā aplūkoja dažādas bišu slimības un to 
dziedināšanas vīzes, kā arī mātu audzināšanu. 
Pēc Dootlites un Aleja metodēm, pie tam 
lietojot Kondratjeva ierīkojumu - tropiņu ar 4 
nodaļām, kuru kursu vadons bij licis pagatavot 
un arī atvedis līdz. Kad šā mātu audzināšanas 
tropina galvenais rāmis ar visām nodaļām it 
viegli izņemams un pēc vajadzības ievietojams 
bišu saimes peru telpās, kur to ilgāku vai īsāku 
laiku var uzglabāt, tad šāds ierīkojums atrada 
daudz piekritēju.

15. jūnijs kursu praktiskiem darbiem bij 
neizdevīga diena. Kad priekš pusdienas 
Kreicberga kungs pārrunāja par bišu tropu 
vēsturi un dažādām tropu sistēmām, katram 
biškopim ieteikdams rūpēties par to, lai viņa 
bišu dārzā būtu vienāda lieluma šūnu rāmīši. 
Tad pēcpusdienā kursisti cēlās pāri uz Gaujas 
labo krastu - Liel-Straupes Līņiem, lai apskatītu 

Šleja kunga bišu dārzu un tur izdarītu dažu 
saimju dalīšanu. Te pašā Gaujmalī kursistus 
pārtrauca pērkoņa lietus un tos krietni 
samērcēja. Kad lietus tik drīz nerima, tad varēja 
apraudzīt tikai dažas bišu saimes. Š. kungs, 
ka dažādu sistēmu tropu un dravēšanas daiku 
pagatavotājs, savu bišu dārzu arī apgādājis 
glītiem, parocīgiem tropiem un pietiekoši lielu 
medsviedi. Kursisti viņa darbnīcā bišu draudzes 
saiešanas „kambarī” - ņēmās mēģināties 
zāģēšanā, rāmīšu pagatavošanā un citos 
dravnieku darbos. Vispāri Š. kunga bišu dārzs 
pelna, ka to vērīgi aplūko, jo tas iekārtojuma un 
tropu ziņā pārāks par citiem kursos redzētiem 
bišu dārziem.

16. jūnijā kursu vadons cēla priekšā no viņa 
par labu atzīto un līdzatvesto tropu ar zemi 
platiem rāmīšiem. Trops sastāvēja no trim 
daļām: peru telpām un divām viegli noceļamām 
un uzliekamām medus magazinām, pie kam 
tapa ierādīts, kā ar minēto tropu jārīkojas. 
Kad ziemās tropa skrejcaurumu caur sevišķu 
ierīkojumu var viegli aizsargāt no pelēm, 
putniem, aizputināšanas un siltākiem saules 
stariem, kā arī ievērojot to, kā ap minēto tropu 
rīkoties, tad daudzi piekrita viņa derīgumam. 
Vēlāk tropu kopā ar trim mātu5 audzināmiem 
tropiņiem kursisti savā starpā izlozēja. 

Kad kursistiem vēl bija izrādīts uz to, ka par 
labu medu var saukt vienīgi tādu, kurš no bitēm 
šūnās jau aizvākots un ka daži dravnieki grēko, 
izsviezdami un pārdodami neaizvākotu medu, 
kuram klāt liela daļa ūdens un trūkst tā sauktās 
skudru skābes, tad visi devās uz Juveisa 
kunga bišu dārza aplūkošanu. Pārnākot kursisti 
mēģinājās mākslīgu šūnu pagatavošanā, kuras 
vēlāk paši kursisti paņēma, ar ko rīkoties savos 
bišu dārzos. 

17. jūnijā tapa pārrunāts par bišu ganībām 
un aizrādīts, ka zemkopim-dravniekam gan 
vajadzētu rūpēties par savas mājas apdēstīšanu 
liepām, kļavām, vītoliem un citiem kociņiem 
un krūmiem, no kuriem bites sameklē ziedu 
putekļus un medu, kamēr tīrumos vajadzētu sēt 
vairāk lēcu un sarkanam āboliņam klāt piejaukt 
arī balto. Tālāk pārgāja uz biškopības literatūru 
un uz biškopja rudens un ziemas darbiem, 
pie kam pēc pusdienas daži kursisti apskatīja 
Ligates jaukos kalnus un lejas un plašo 
papīrafabriku. Tā nemanot bij pienākusi kursu 
beidzamā diena - 18. jūnijs. Kad lielākā kursistu 
daļa bija zināšanās pārbaudīta un tiem izdalītas 
ap 30 apliecības par kursu apmeklēšanu un 
sekmēm, tad uz biedrības priekšnieka rīcības 
no Cēsīm bij atbraucis fotogrāfs, kurš tās dienas 
kursu dalībniekus nofotografēja.

Lielākā kursistu daļa bij nolēmusi šķirties pie 
sarīkotā goda mielasta, kādēļ tad arī visi sēdās 
pie kopīgi klāta galda. Iebaudot uzkožamos, 

iedzerot miestiņu radās arvien vairāk jautrības 
un omulības. Kursistì izsauca augstas laimes 
kursu vadonim Kreicberģa kungam un tam kā 
dāvanu pasniedza alus kausu, kamēr pēc tam 
netapa piemirsti arī Ķempu biškopības biedrības 
priekšniecība, mājas tēvs un citi. Pateikdamies 
par pasniegto balvu, Kreicberģa kungs izsacīja 
savu prieku par to, ka pie kursiem piedalījušās 
tik daudz jaunavu, kuras, kā cerams, vēlāk 
ar labu veiksmi pratīšot rīkoties savu dzīves 
biedru bišu dārzos. Lai tad nu kursisti, līdzīgi 
apustuļiem, kuriem bijis uzdots priecas vārdu 
sludināt un izplatīt visā pasaulēs tagad dodoties 
mājās un savas iegūtās zināšanas dravēšanas 
laukā aiznesot uz dažādiem Latvijas novadiem 
un vēl pāri pār tās robežām. Kad biedrības 
priekšnieks bij kursistiem pateicies par kursu 
apmeklēšanu un biedrības mērķu pabalstīšanu, 
tad runas un laimes vēlējumi negribēja nemaz 
rimties. Tapa cildināti gan kurzemnieki, gan 
vidzemnieki, zemkopji, jaunie un vecie darbinieki 
skolas druvā, tautu meitas -zeltenītes un viņu 
mātes, kas tās audzinājušas godīgas un tiklas. 
Pulksten 4 pēc pusdienas kopmielasts beidzās 
un zināšanās stiprinātie, praksē vingrinātie 
jaunie dravnieki izklīda, ceļā vēl pārrunādami 
Ķempos lietderīgi pavadītās dienas.

Kursus uz visu laiku apmeklēja 39 dalībnieki, 
kuros ieskaitītas arī 10 dāmas, kamēr pie 
kursiem tikai uz dažām dienām piedalījās 15 
personas. Pēc amatiem šķirojot, vislielākā 
kursistu daļa piederēja zemkopju šķirai, pēc 
kuras nāca skolotāji, skrīveri un citi.

K. K.

Un tagad, kā jau ierasts, atkal viens 
kriminālgabaliņš, kas šoreiz ļoti skumdināja. 
Tas publicēts laikrakstā Balss 1902. gada 6. 
novembrī, Nr. 45.

No Cēsu novada. Šinī, dravniekiem rūpju 
pilnā gadā, it nepatīkami uzmācas raizes medus 
viltotāju un bišu ziemās barības izlaupītāju dēļ. 
Jau kopš rudens sākuma pilsētas nedēļas tirgos 
sacēla dravnieku neuzticību un īgnumu kāds 
veikalnieks, kas par īstu medu pārdeva tikai 
mazliet bišu medum līdzīgu pagatavojumu jeb 
virumu. Policija gan viņa veikalu bij apturējusi, 
bet nu pēdējā laikā tas atkal sācis rīkoties un 
nekautrējas pat laikrakstā izsludināties par īsta 
medus pārdevēju. Kā zināms, tad šis medus 
veikalnieks pārdod ārzemju fabrikās pagatavotu 
niedru cukuru medu, kuram jau nebūt nav 
īsta bišu medus jauko īpašību. Bez tā sevišķi 
notēlojama medus zagļu necilvēcīgā rīkošanās. 
kāda bij izdarīta 8. vai 9. oktobra naktī Veismaņu 
Lejasdzirnavās pie L. kga bišu saimēm. Te 
necilvēcīgais garnadzis izņēmis no tropiem ar 
krietnu prašu6 visus medus rāmus, atstādams 
simtām nevainīgo centīgo kustonīšu bada un 
sala nāvē, un apkraudams jauno dravnieku grūti 
panesamām raizēm. Kā dzird, tad šāda pati 
bišu izpostīšana izdarīta arī Ķempu skolotāja 
Bormaņa kga dravā, kur izlaupīta arī Ķempu 
biškop. biedrības bišu saime. Dziļi nožēlojami 
un bargi it bargi nosodāmi šādi nedarbi. Un 
vēlējams, ka katrs godīgs un taisnīgas dzīves 
cienītājs cik iespējams, gādātu, ka šādi nelieši i 
tiktu pie gaismas vilkti, lai dabūtu savu pienācīgo 
algu. Sevišķi biškopību biedrībām caur šo 
rodas svarīgs uzdevums, vārdiem un darbiem 
izpalīdzēt apbēdinātajiem biteniekiem un gādāt, 
ka virsminētie ļaunumi jeb dravniecības parazīti 
nespētu ieviesties mūsu dzimtenē vispār.

Turpinājums sekos
 



5 Mātu - domāts: māšu 

1 Puds - Masas, svara mērvienība - 40 mārciņas 
– aptuveni 16,38 kilogrami (vecajā krievu 
mērvienību sistēmā).

2 Ramocka – Ieriķi
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Andrejs Cīrulis

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

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

Balss Zemkopības pielikums, Nr. 15 
(14.07.1900) Par Biškopības kursiem Ķempu 

Vīķos. Raksta noslēgums

Balss Zemkopības pielikums, Nr. 15 (14.07.1900) Par Biškopības 
kursiem Ķempu Vīķos. Raksta sākums

Balss, Nr. 20 (17.05.1900) Kursu izsludināšana

Vīķu māju atrašanās vieta 1928. gada kartē

Livonijas, Igaunijas un Kurzemes karte. 1902. Autors Kārlis 
Levis of Menārs

Specialcharte von Livland in 6 Blättern Rücker Carl Gottlieb 
1839. Fragments 

Specialcharte von Livland in 6 Blättern Rücker Carl Gottlieb 1839. 
Kopskats

Livonijas karte. 1616. gadā. Autors Abrahams Ortelius

Livonijas karte 1507. gadā. Autors Marco Beneventano

Etnogrāfiskie bišu stropi Vienkoču parkā. 
Foto: Rihards Vidzickis

Jauna bišu spieta ievietošana 
stropā. 

Foto: Rihards Vidzickis

Etnogrāfiskie bišu stropi Vienkoču parkā ziemā. 
Foto: Rihards Vidzickis

Čaklās bites 
gādā medu. 

 Foto: Rihards 
Vidzickis

3 Kursisti - te domāti kursu dalībnieki

4 Trops - bišu strops. Tolaik lietoja abas vārda 
formas. 6 Prašu - droši vien domāts: prasmi

“Manas mīļās Līgatnes” iepriekšējā laidienā 
mēs nedaudz pieskārāmies kartogrāfijas 
sākumiem un pieminējām, ka, piemēram, 
16. gadsimta sākumā karšu veidotājiem bija 
gaužām neskaidrs priekšstats par jūru, upju 
un zemju apveidiem. Pieminējām Marco 
Beneventano 1507. gadā veidoto Livonijas 
karti. Rīgas jūras līcis vēl nebija iezīmēts, jo 
par tā eksistenci nebija ne mazākās jausmas, 
bet Rīga atradās labu gabalu no Daugavas 
ietekas jūrā. Toties Smoļenska - pavisam tuvu. 
Šo karti publicējam šodien. 

Kad bija apritējuši vairāk nekā 100 gadi, 
cilvēkiem jau bija uzradusies stipri lielāka 
apskaidrība par Rīgas jūras līča aprisēm. To 
varam redzēt 1616. gadā izveidotajā Livonijas 
kartē. Tās autors bija Abrahams Ortelius. 
Baltijas jūras krasta zīmējums jau sāka 
pietuvināties realitātei, bet upju tecējums gan 
bija patāls no īstenības. Pētot karti, neatradu 
tikpat kā nevienu citu mūsdienās saprotamu 
nosaukumu kā tikai Talsi un Durbe. Un vēl 
Dvinaburga un, protams, Rīga. 

Un tālāk mēs paši sevi iepriecināsim ar 
vēl vienu pavecāku karti - Specialcharte von 
Livland in 6 Blättern Rücker Carl Gottlieb 
1839. Kā redzams, tā datēta ar 1839. gadu. 
Tātad nākamgad tai jau būs 180 gadu! Ja 
paņemam to kartes daļu, kas atbilst tagadējam 
Līgatnes novadam, var sameklēt uzrakstus, kam 
kaut kādu līdzību ar mūsdienām saskatīt var. 
Neu Kempemhof (Jaunķempju muiža), Lihgat, 
Papirfabrik, Paltemal, Slawek, Guhte (pie Gūdu 
ieža), Bigge (Bigu mājas), Akmentin, Wehsulen 
(Viesulēni), Ignatius Kapelle (Ķempju baznīcas 
priekštece), Skahlup (Skāļupi) utt. Pacietīgāks 
pētītājs tur saskatīs vēl kaut ko citu!

Tāpat konkrētu vietu ieraudzīšana iespējama 
Kārļa Levis of Menāra 1902. gadā izdotajā 
Livonijas, Igaunijas un Kurzemes kartē. Arī 
šeit esmu iezīmējis dažas bultiņas.

Un vēl mēs atgriezīsimies uz mirkli pie 1928. 
gadā izdotās topogrāfiskās kartes fragmenta, 
jo tā ir vienīgā vieta, kur man izdevās atrast 
norādes uz Vīķu mājām, kas man ir ļoti 
svarīgas atbilstoši stāstījuma turpinājumam. 
Vīķu māju atrašanās vietu ieraudzīsit arī jūs, ja 
vien kartē aplūkosit vietu, kas ir kādu gabaliņu 
pa labi no Līgatnes papīrfabrikas un apmēram 
tādā pašā attālumā no Ķempju muižas, ja vien 
savu skatienu no tās vērsīsit augšup. Es pat 
tādu sarkanu bultiņu kartē iezīmēju, lai mūsu 
dārgajiem lasītājiem maksimāli palīdzētu 
saskatīt atrašanās vietu. 

Kad šo rindkopu biju uzrakstījis, tad atcerējos 
vienu anekdoti, kurā profesors bija stāstījis, 
kā konstatēt, ka ūdens temperatūra dažādos 
dziļumos ir atšķirīga. Viņš bija teicis: “Ielieciet 
vienu roku 1,5 metru dziļumā, bet otru - 8 
metru dziļumā, un šo atšķirību sajutīsit!”. Es te 
varētu rakstīt tā: “Ja jūs ar vienu aci skatīsities 
no Līgatnes papīrfabrikas pa labi, bet ar otru – 
no Ķempju muižas taisni, tad skatienu sadures 
punktā būs Vīķu mājas.” 

Kāpēc gan tāda milzu interese par Vīķu 
mājām? Vai tur kāda saistība ar VVF (Vairu Vīķi 
Freibergu)? – tā jūs varētu vaicāt. Par saistību 
ar mūsu bijušo prezidenti gan nemācēšu neko 
teikt, bet esmu atradis, ka 19. gadsimta nogalē 
gan Līgati, gan Vidzemi un Kurzemi, kā arī 
citas zemes bija sākusi pārņemt modes lieta: 
biškopība jeb dravniecība, kas arī mūsdienās 
kļūst aizvien populārāka un populārāka. 

Latvijas Biškopības biedrības interneta 
mājaslapā ir daudz interesanta gan par biškopību 
antīkajos laikos, gan parādīts, ka mūsu zeme 
dravniecības jomā itin nemaz neatpalika no 
Eiropas valstīm. Piemēram, Dānijas biškopju 
asociācijas pirmsākumi meklējami 1866. gadā, 
bet Kurzemes Biškopības biedrība dibināta 
1867. gadā Jelgavā.

Vietnē www.strops.lv īpaši atzīmēts, ka viena 
no pirmajām biškopības biedrībām vēlākajā 
Latvijas teritorijā nodibināta Ķempjos - mūsējie 
iekļaujas pirmajā desmitniekā. Lasītājiem gan 
mazas neērtības radīs sekojošais - tolaik stropus 
sauca par tropiem.

Latvijā 19. gadsimta nogale un biškopības 
biedrību veidošanās sasaucas arī ar latviešu 
tautas pirmās atmodas laiku. Var izdarīt pat 
zināmus pieņēmumus, ka biškopības biedrības 
latvieši izmantoja tādai kā nacionālai kopā 
sanākšanai un nacionālā gara stiprināšanai, 
jo kā zinām, tad liela loma biškopības biedrību 
organizēšanā bija tā laika latviskajai inteliģencei 
– tautskolotājiem.

Arī es tagad esmu salasījies visādus rakstus 
gan laikrakstos, žurnālos, bet jo īpaši internetā. 
Tāpēc man šī tēma kļuvusi saistoša, un tagad ar 
lielu prieku rādīšu vairākus rakstus, kas varētu 
patikt arī jums.

Bet pirms tam piebildīšu, ka līgatniešu 
iecienītajā Vienkoču parkā arī izvietoti divi 
etnogrāfiskie bišu stropi, kas mazliet atgādina 
tos senos laikus, kad bitēm veidoja stropus 
koku dobumos jeb dorēs. Šīs fotogrāfijas 
ieguvu no Riharda Vidzicka, ar kura rokām šie 
etnogrāfiskie stropi tika atjaunoti. 

Laikraksta Balss Zemkopības pielikums 
1900. gada 12. februārī, Nr. 4.

Ķempu dravnieku biedrība noturēja 16. 
janvārī š. g. vispārīgu gada sapulci Ķempu Vīķu 
mājās.

Kā iz Biedrības gada pārskata bija redzams, 
tad tai pagājušā 1899. gadā bijuši 74 biedri (to 
starpā 3 goda biedri un 8 kundzes). Pagājušā 
gadā noturētas 1 gada sapulce, 4 vienkāršas 
un 1 valdes sapulces. Sapulces caurmērā 
apmeklētas no 23 biedriem un 15 viesiem.

Uz 1. janvāri 1900. gadā biedrība atlīdzinājusi 
20 rbļ. 37 kap. Ar šo gadu tā arī pavairojusi savu 
inventāru caur dažādu biškopības grāmatu 
iegādāšanu, kuras biedrības biedriem par brīvu 
- lasīšanai.

Sapulcēs bijuši šādi priekšlasījumi: «Agrāka 
un tagadēja dravniecība Ķempu un apkārtējos 
novados”; „Kā pazīt māti stropā” un „Saules 
puķe” no biedrības priekšnieka E. Berga. Goda 
biedris Apsīts garāki izskaidrojis un atstāstījis 
par četrsaimju tropa būvi un tā celšanos: par 
mākslīgo šūnu spiešanu, viņas celšanos. 
Sevišķi valcēzēto mākslīgu šūnu izgatavošanu 
un lietošanu u. t. t. Bez tam bija daudz citi 
izskaidrojumi. Biedrības valdē nākošam gadam 
vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējos: par priekšnieku 
- E. Bergu, tā palīgu - K. Kreičmani, rakstvedi 
- I. Vītolu un mantzini - I. Inveisu.

Tālāk priekšnieks ziņoja, kā uz sapulces 
nolēmuma no 8. augusta kursu lieta jau tik tālu 
veikusies, ka tie paši 1900. gadā tiks sarīkoti 
no 11.-18. jūnijam Ķempu Vīķos, arī kā kursu 
vadītājs apsolījies būt ievērojamais biškopības 
rakstnieks un centīgais dravnieks I. Kreicberga 
kgs iz Kurzemes.

Tad biedris Bērziņa kungs ziņoja savu 
mēģinājumu dravēt ar divām mātēm vienā 

stropā, pēc Vellsa metodes, un ka panākumi 
bijuši ļoti teicami. Tā ka pie diezgan sliktas 
vasaras un īsa laika viņš no tās saimes ievācis 
7 pudus1 medus. - arī jāvēlas, ka citi dravnieki 
šo metodi izmēģinātu un savus panākumus 
ziņotu sapulcēs. 

B.—

Sludinājums laikrakstā Balss 1900. gada 17. 
maijā, Nr. 20.

Ķempu dravn. biedrība izrīkos no 11. līdz 
18. jūnijam š. g. Ķempe Vīķu mājās biškopīb. 
kursus.

Piedalīšanās maksa: nebiedriem uz visu 
laiku 150 kap., dienā 20 kap., dāmām 75 kap., 
vai dienā 10 kap. Ķempu dravn. biedriem, kuri 
uzrāda 1900. g. biedru karti, mācība brīva. Par 
uzturu jāmaksā uz visu laiku 400 kap. vai dienā 
55 kap. Gultas drēbes jāņem katram pašam 
savas. Telpas brīvas. Kas vēlas pie kursiem 
piedalīties, tam jāpieteicās vēlākais līdz 1. 
jūnijam pie Ķempu dravn. biedr. priekšnieka E. 
Berga Slavēļos vai pie tā biedra K. Kreičmaņa. 
Vīķos (чр. ст. Лигатъ un Зегевольдъ). 
Iestājoties kursos, jāmaksā mācības kā uztura 
nauda.

Kursu vieta atrodas no Līgates, kā no 
Ramockas2 dzelzceļa stacijas 7 verstes, netālu 
no laun-Ķempumuižas un Ligates papīru 
fabrikas.

Kempu dravn. biedrības priekšniecība.

Par dravniecības kursiem Ķempos kā par 
lielu notikumu ziņoja mēnešraksts Zemkopis 
1900. gada 21. jūnijā, Nr. 25. 

Ķempu Vīķos svētdien, 11. jūnijā š. g., 
Vidzemes dravnieku biedrības „Dravnieks” 
pirmā nodaļa atklāja dravniecības kursus. Pie 
atklāšanas bij ieradušās kādas 50 personas, no 
kurām 30 tūliņ kā kursisti3 uz visu kursu laiku 
ierakstījās, kamēr pārējās no malas dēļ domāja 
tikai pa daļai pie kursiem piedalīties. Kursus 
atklāja nodaļas priekšnieks E. Berga kgs, pēc 
kam kursistus un kursu vadoni Kreicberga kgu 
no „Dravnieka” puses apsveica priekšnieks 
Gūtmaņa kgs un Enkmaņa kgs, „Dravnieka” 
– sekretārs. Siltiem vārdiem tie slavēja nodaļu, 
kura īsā laikā krietni rīkojusēs dravniecības 
laukā un caur šo kursu sarīkošanu rādījuse, ka 
tai ne vien laba griba, bet arī spēja stāties citu 
dravniecības biedrību pulciņā, veicināt mūsu 
dravnieku arodisko izglītību un pacelt tēvijas 
dravniecību. Novēlam tai arī uz priekšu labākās 
sekmes!

Un te, lūk, ļoti plašs apraksts laikraksta Balss 
Zemkopības pielikumā 1900. gada 14. jūlijā, 
Nr. 15. 

Vidzemes “Dravnieka” biedrības Ķempu 
nodaļas biškopības kursi, sarīkoti no 11. –18. 
jūnijam 1900. g. Ķempu Vīķos.

Lai novērojumi un atradumi dravēšanas 
laukā Baltijā atrastu jo tāļu izplatīšanu un 
caur to zemkopjus un citus pamudinātu uz 
šā rūpniecības zara cītīgāku piekopšanu, 
tad Vidzemes “Dravnieka” biedrības nodaļa 
Ķempos jau pērn sāka domāt par biškopības 
kursu sarīkošanu. Kad valdība kursu sarīkošanu 
ne vien atļāva, bet tiem vēl piešķīra 100 rubļu 
lielu pabalstu, tad biedrības priekšniecība par 
visu derīgāko laiku izraudzīja dienas no 11.-18. 
jūnijam 1900. g. un par kursu vietu noteica ļoti 
jaukā apvidū atrodošās, Kreičmaņa kungam 
piederīgās Vīķu mājas. Par kursu vadoni 

aicināja Kreicberga kungu no Kurzemes, kurš 
Vidzemē senākos gados kā šādu kursu vadons 
jau rīkojies Cēsīs un Valmierā.

11. jūnijā uz kursu atklāšanu bij arī ieradušies 
Gūtmaņa kungs no Pleskavas un Enkmaņa 
kungs no Valmieras. Kad biedrības priekšnieks 
Berģa kungs kursus bij noteicis par atklātiem, 
tad Gūtmaņa kungs apsveica sanākušos viesus 
un kursistus, kamēr Enkmaņa kungs garākā 
runā norādīja uz dravniecību senatnē un tās 
svaru un nozīmi tagadnē, pie kam novēlēja 
izdošanos un sekmes tā kursu sarīkotājiem un 
vadoņiem, kā arī kursu apmeklētājiem.

Ar pirmdienu, 12. jūniju sākās īstā mācība, pie 
kam pēc sastādītas programmas katras dienas 
rīta puse noderēja teorijai, bet vakara puse -  
praktiskiem darbiem. Tā arī 12. jūnijā kursisti 
tapa pamācīti par to, kas jāievēro bišu saimes 
pirkot [pērkot], par saimu [saimju] spekulatīvo 
ēdināšanu un ēdināšanu vajadzībām un par 
citiem bišudārzā pastrādājamiem pavasara 
darbiem. Kad minētā dienā laiks bij lietains, tad 
šis apstāklis drusku traucēja uzstādīto dienas 
kārtību un kursistiem bij jāapmierinās tikai ar 
mājastēva — Kreičmaņa kunga bišu dārza 
aplūkošanu.

13. jūnijā, kad kursisti bij iepazīstināti 
ar mākslīgām šūnām un to vēsturi, tāpat 
arī ar spietošanu un dažādiem mākslīgas 
vairošanas veidiem, tad ap pusdienu visi 
ķērās pie praktiskiem darbiem Kreičmaņa 
kunga dārzā. Visupirms dalīja kādu stipru 
bišu saimi caur to, ka tropu4 ar bitēm nolika 
citur un viņa vietā uzstādīja tropu, kurā iekāra 
dažus šūnu rāmīšus ar un bez periem, kā arī 
šūnas ar iedētām darba bišu oliņām, no kurām 
bitēm ieperinājama māte. Protams, ka visas 
izskrējušās un vecās bites atgriezās uz agrāko 
vietu, jaunsarīkotā tropā, kamēr jaunās bites ar 

apvaisļoto veco māti palika citā vietā pārceltā 
tropā un pēc pāra dienām sāka izskriet un uzsākt 
darbus. Šai operācijai sekoja saimes izdzīšana 
no vecā “bluķa” rāmīšu tropā, ko it viegli un ātri 
izdarīja bites iepriekš krietni sadūmojot un tad 
bluķi pāršķeļot un bites pārceļot jaunā miteklī, 
kas uzstādams tanī pat vietā, kur vecais trops 
stāvējis.

14. jūnijā aplūkoja dažādas bišu slimības un to 
dziedināšanas vīzes, kā arī mātu audzināšanu. 
Pēc Dootlites un Aleja metodēm, pie tam 
lietojot Kondratjeva ierīkojumu - tropiņu ar 4 
nodaļām, kuru kursu vadons bij licis pagatavot 
un arī atvedis līdz. Kad šā mātu audzināšanas 
tropina galvenais rāmis ar visām nodaļām it 
viegli izņemams un pēc vajadzības ievietojams 
bišu saimes peru telpās, kur to ilgāku vai īsāku 
laiku var uzglabāt, tad šāds ierīkojums atrada 
daudz piekritēju.

15. jūnijs kursu praktiskiem darbiem bij 
neizdevīga diena. Kad priekš pusdienas 
Kreicberga kungs pārrunāja par bišu tropu 
vēsturi un dažādām tropu sistēmām, katram 
biškopim ieteikdams rūpēties par to, lai viņa 
bišu dārzā būtu vienāda lieluma šūnu rāmīši. 
Tad pēcpusdienā kursisti cēlās pāri uz Gaujas 
labo krastu - Liel-Straupes Līņiem, lai apskatītu 

Šleja kunga bišu dārzu un tur izdarītu dažu 
saimju dalīšanu. Te pašā Gaujmalī kursistus 
pārtrauca pērkoņa lietus un tos krietni 
samērcēja. Kad lietus tik drīz nerima, tad varēja 
apraudzīt tikai dažas bišu saimes. Š. kungs, 
ka dažādu sistēmu tropu un dravēšanas daiku 
pagatavotājs, savu bišu dārzu arī apgādājis 
glītiem, parocīgiem tropiem un pietiekoši lielu 
medsviedi. Kursisti viņa darbnīcā bišu draudzes 
saiešanas „kambarī” - ņēmās mēģināties 
zāģēšanā, rāmīšu pagatavošanā un citos 
dravnieku darbos. Vispāri Š. kunga bišu dārzs 
pelna, ka to vērīgi aplūko, jo tas iekārtojuma un 
tropu ziņā pārāks par citiem kursos redzētiem 
bišu dārziem.

16. jūnijā kursu vadons cēla priekšā no viņa 
par labu atzīto un līdzatvesto tropu ar zemi 
platiem rāmīšiem. Trops sastāvēja no trim 
daļām: peru telpām un divām viegli noceļamām 
un uzliekamām medus magazinām, pie kam 
tapa ierādīts, kā ar minēto tropu jārīkojas. 
Kad ziemās tropa skrejcaurumu caur sevišķu 
ierīkojumu var viegli aizsargāt no pelēm, 
putniem, aizputināšanas un siltākiem saules 
stariem, kā arī ievērojot to, kā ap minēto tropu 
rīkoties, tad daudzi piekrita viņa derīgumam. 
Vēlāk tropu kopā ar trim mātu5 audzināmiem 
tropiņiem kursisti savā starpā izlozēja. 

Kad kursistiem vēl bija izrādīts uz to, ka par 
labu medu var saukt vienīgi tādu, kurš no bitēm 
šūnās jau aizvākots un ka daži dravnieki grēko, 
izsviezdami un pārdodami neaizvākotu medu, 
kuram klāt liela daļa ūdens un trūkst tā sauktās 
skudru skābes, tad visi devās uz Juveisa 
kunga bišu dārza aplūkošanu. Pārnākot kursisti 
mēģinājās mākslīgu šūnu pagatavošanā, kuras 
vēlāk paši kursisti paņēma, ar ko rīkoties savos 
bišu dārzos. 

17. jūnijā tapa pārrunāts par bišu ganībām 
un aizrādīts, ka zemkopim-dravniekam gan 
vajadzētu rūpēties par savas mājas apdēstīšanu 
liepām, kļavām, vītoliem un citiem kociņiem 
un krūmiem, no kuriem bites sameklē ziedu 
putekļus un medu, kamēr tīrumos vajadzētu sēt 
vairāk lēcu un sarkanam āboliņam klāt piejaukt 
arī balto. Tālāk pārgāja uz biškopības literatūru 
un uz biškopja rudens un ziemas darbiem, 
pie kam pēc pusdienas daži kursisti apskatīja 
Ligates jaukos kalnus un lejas un plašo 
papīrafabriku. Tā nemanot bij pienākusi kursu 
beidzamā diena - 18. jūnijs. Kad lielākā kursistu 
daļa bija zināšanās pārbaudīta un tiem izdalītas 
ap 30 apliecības par kursu apmeklēšanu un 
sekmēm, tad uz biedrības priekšnieka rīcības 
no Cēsīm bij atbraucis fotogrāfs, kurš tās dienas 
kursu dalībniekus nofotografēja.

Lielākā kursistu daļa bij nolēmusi šķirties pie 
sarīkotā goda mielasta, kādēļ tad arī visi sēdās 
pie kopīgi klāta galda. Iebaudot uzkožamos, 

iedzerot miestiņu radās arvien vairāk jautrības 
un omulības. Kursistì izsauca augstas laimes 
kursu vadonim Kreicberģa kungam un tam kā 
dāvanu pasniedza alus kausu, kamēr pēc tam 
netapa piemirsti arī Ķempu biškopības biedrības 
priekšniecība, mājas tēvs un citi. Pateikdamies 
par pasniegto balvu, Kreicberģa kungs izsacīja 
savu prieku par to, ka pie kursiem piedalījušās 
tik daudz jaunavu, kuras, kā cerams, vēlāk 
ar labu veiksmi pratīšot rīkoties savu dzīves 
biedru bišu dārzos. Lai tad nu kursisti, līdzīgi 
apustuļiem, kuriem bijis uzdots priecas vārdu 
sludināt un izplatīt visā pasaulēs tagad dodoties 
mājās un savas iegūtās zināšanas dravēšanas 
laukā aiznesot uz dažādiem Latvijas novadiem 
un vēl pāri pār tās robežām. Kad biedrības 
priekšnieks bij kursistiem pateicies par kursu 
apmeklēšanu un biedrības mērķu pabalstīšanu, 
tad runas un laimes vēlējumi negribēja nemaz 
rimties. Tapa cildināti gan kurzemnieki, gan 
vidzemnieki, zemkopji, jaunie un vecie darbinieki 
skolas druvā, tautu meitas -zeltenītes un viņu 
mātes, kas tās audzinājušas godīgas un tiklas. 
Pulksten 4 pēc pusdienas kopmielasts beidzās 
un zināšanās stiprinātie, praksē vingrinātie 
jaunie dravnieki izklīda, ceļā vēl pārrunādami 
Ķempos lietderīgi pavadītās dienas.

Kursus uz visu laiku apmeklēja 39 dalībnieki, 
kuros ieskaitītas arī 10 dāmas, kamēr pie 
kursiem tikai uz dažām dienām piedalījās 15 
personas. Pēc amatiem šķirojot, vislielākā 
kursistu daļa piederēja zemkopju šķirai, pēc 
kuras nāca skolotāji, skrīveri un citi.

K. K.

Un tagad, kā jau ierasts, atkal viens 
kriminālgabaliņš, kas šoreiz ļoti skumdināja. 
Tas publicēts laikrakstā Balss 1902. gada 6. 
novembrī, Nr. 45.

No Cēsu novada. Šinī, dravniekiem rūpju 
pilnā gadā, it nepatīkami uzmācas raizes medus 
viltotāju un bišu ziemās barības izlaupītāju dēļ. 
Jau kopš rudens sākuma pilsētas nedēļas tirgos 
sacēla dravnieku neuzticību un īgnumu kāds 
veikalnieks, kas par īstu medu pārdeva tikai 
mazliet bišu medum līdzīgu pagatavojumu jeb 
virumu. Policija gan viņa veikalu bij apturējusi, 
bet nu pēdējā laikā tas atkal sācis rīkoties un 
nekautrējas pat laikrakstā izsludināties par īsta 
medus pārdevēju. Kā zināms, tad šis medus 
veikalnieks pārdod ārzemju fabrikās pagatavotu 
niedru cukuru medu, kuram jau nebūt nav 
īsta bišu medus jauko īpašību. Bez tā sevišķi 
notēlojama medus zagļu necilvēcīgā rīkošanās. 
kāda bij izdarīta 8. vai 9. oktobra naktī Veismaņu 
Lejasdzirnavās pie L. kga bišu saimēm. Te 
necilvēcīgais garnadzis izņēmis no tropiem ar 
krietnu prašu6 visus medus rāmus, atstādams 
simtām nevainīgo centīgo kustonīšu bada un 
sala nāvē, un apkraudams jauno dravnieku grūti 
panesamām raizēm. Kā dzird, tad šāda pati 
bišu izpostīšana izdarīta arī Ķempu skolotāja 
Bormaņa kga dravā, kur izlaupīta arī Ķempu 
biškop. biedrības bišu saime. Dziļi nožēlojami 
un bargi it bargi nosodāmi šādi nedarbi. Un 
vēlējams, ka katrs godīgs un taisnīgas dzīves 
cienītājs cik iespējams, gādātu, ka šādi nelieši i 
tiktu pie gaismas vilkti, lai dabūtu savu pienācīgo 
algu. Sevišķi biškopību biedrībām caur šo 
rodas svarīgs uzdevums, vārdiem un darbiem 
izpalīdzēt apbēdinātajiem biteniekiem un gādāt, 
ka virsminētie ļaunumi jeb dravniecības parazīti 
nespētu ieviesties mūsu dzimtenē vispār.

Turpinājums sekos
 



2018. gada rudens iezīmē Latvijas valsts simtgadi. 
Gaidot svētkus, cenšamies paveikt daudz – 100 metrus 
garu vadmalu noaust, 100 kilometrus nostaigāt, 100 
dziesmas izdziedāt un 100 sapņus izsapņot. 

Bet, vai, darot lielas lietas, reizēm neaizmirstam par 
mazajām? Paskatīties un pamanīt, ko varam izmainīt, 
uzlabot vai radīt no jauna tepat – savā mājā, sētā, pilsētā? 
Reizēm kāda pavisam maza, ikdienišķa lieta var kļūt par 
iedvesmas avotu lieliem darbiem!

Piemēram, pastkastīte - laikmeta zīme, saikne starp tās 
īpašnieku un jebkuru vietu pasaulē, no kuras adresātam 
iespējams saņemt savu sūtījumu. “Pastkastītes ir cerību 
simbols”, saka Jānis Deinats, fotogrāfiju albuma “100 
pasta pieturas” autors.

Kāda ir Tava pastkastīte?
Sestdien, 20. oktobrī, Amatu mājā katram būs iespēja 

mākslinieces-dizaineres Aivas Bumbures vadībā 
izveidot savas pastkastītes dizainu.

Māksliniece beigusi Rīgas Lietišķās mākslas 
vidusskolu, ādas mākslinieciskās apdares nodaļu, 
absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā 
dizaina nodaļu. Šobrīd strādā Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikuma Interjera dizaina nodaļā.

Rudens Latvijā ir īpašs laiks, kad daba ar savu 
dāsnumu un krāšņumu iedvesmo krāsainiem sapņiem 
un radošiem darbiem.

Nāc ar savu pasta kasti uz Līgatnes Amatu māju!
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Nāc ar 
savu pasta 

kasti!

No 16. oktobra līdz 4. novembrim Līgatnes kultūras namā būs 
apskatāma Noras Veihmanes un projekta “U-ū-ū, vecmāmiņas” 
dalībnieču hobiju darbu izstāde. Svinīga atklāšana notiks 19. 
oktobrī plkst. 16.00.

Vecmāmiņai Norai Veihmanei šogad būtu apritējuši jau 94 gadi, 
un viņas darbu izstāde ir veltījums no mazmeitiņas Lāsmas. Nora 
jaunībā mācījās Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā un sapņoja 

kļūt par mākslinieci. To, ka Norai bija talants, apliecinājis arī viņas 
toreizējais skolotājs – gleznotājs Jānis Lauva. Norai vislabāk paticis 
zīmēt zirgus un dabas skatus.

1952. gadā Nora ar ģimeni pārceļas uz Līgatni un visu mūžu 
pavada, strādājot Līgatnes papīrfabrikā. Sapnis par mākslinieces 
karjeru pagaisis, bet talantu Nora izmanto vēl esot pensijā - zīmējot 
un tirgojot apsveikuma kartiņas. Dažas no tām būs iespēja apskatīt 
arī izstādē.

Noras Veihmanes un projekta
 “Ū-ū-ū, vecmāmiņas!” 

dalībnieču izstāde
Ieva Šulca 

Areta Raudzepa,
Dienas, interešu un amatnieku centra 
vadītāja

Interešu izglītība Līgatnes novadā (2018./2019. septembris-maijs)

Interešu izglītība Līgatnes novada vidusskolā  
(2018./2019.m.g. septembris-maijs)

*nodarbību sarakstā var būt precizējumi 
Maksa  €/mēn.
Volejbols  7,12
Florbols  7,12
Peldēšana  25,00
Karatē   10,00

*nodarbību sarakstā var būt precizējumi 
Maksa   €/mēn.
Robotika   10.00
Masu mediji un žurnālistika 3.00
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IZSTĀDES
No 16. oktobra līdz 4. novembrim 

Līgatnes kultūras namā
Noras Veihmanes un projekta “Ū-ū-ū, vecmāmiņas!” dalībnieču hobiju 

darbu izstāde

Pasākumi Līgatnes novadā

Līgatnes kultūras namā
Noras Veihmanes un projekta “Ū-ū-ū, vecmāmiņas!” dalībnieču 
hobiju darbu izstādes atklāšana

19. oktobrī 
plkst. 16.00 

Līgatnes Amatu mājā
Pastkastīšu dizaina meistardarbnīca. 

20. oktobrī 
plkst. 12.00-17.00 

Sīkāka informācija www.ligatne.lv
Sekojiet informācijai: 
www.facebook.com/ligatnestakas/; www.draugiem.lv/ligatnesnovads/

Līgatnes kultūras namā
Flautistes Maijas Kļaviņas koncertlekcija “Tembru 
projekcijas”. 
Biļetes: 3 eiro, ar Līgatniešu kartēm un skolēniem - 2 eiro. 

18. oktobrī 
plkst. 18.00 

Līgatnes kultūras namā
Animācijas filma “Lino piedzīvojums ar deviņām dzīvībām”. 
Biļetes bērniem no 4 gadu vecuma - 2 eiro, pieaugušajiem - 3 eiro. 

20. oktobrī 
plkst. 11.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Baldones tautas teātra izrāde: Volfganga Kolhanzes un Ritas 
Cimmeres kriminālkomēdija “Zivs četratā”. 
Biļetes: 2 eiro.

27. oktobrī 
plkst. 19.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Siguldas tautas teātra izrāde: Mārtiņš Zīverts. “Sievasmāte”. 
Biļetes: 2 eiro. 

9. novembrī 
plkst. 19.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Ģimeņu rīts “Abru taisītājs”. 
Biļetes: ģimenei - 2 eiro.

27. oktobrī 
plkst. 11.00 

Ar tādu moto Līgatnes novada 
vidusskolas skolēni pavadīs visu mācību 
gadu. Septembra otrā nedēļa mūsu skolā 
bija ļoti aktīva. Ceturto gadu pēc kārtas  
skola piedalās Eiropas sporta nedēļā. 
Mūsu skolas skolēni nedēļas gaitā ļoti 
aktīvi piedalījās dažādās sporta aktivitātēs 
starpbrīžos, bet nedēļas nogalē tika 
organizēta sporta diena. 

Sporta dienā bērniem tika piedāvātas 
dažādas aizraujošas un jautras stafetes. 
Beigās visas klases varēja pārbaudīt sevi 
virves vilkšanā. Šo pasākumu palīdzēja 
organizēt un vadīt 10., 11. un 12. klašu 
skolēni.

Sporta nedēļas ietvaros sestdien, 29. 
septembrī, Līgatnē otro reizi notika 

taku skrējiens “Stirnu buks”. Arī mūsu 
skolēni kopā ar pedagogiem un vecākiem 
izveidoja savu komandu. Pagājušogad 
startēja 20 cilvēki, šogad bijām jau 51 un 
skrējām kopā ar vairāk nekā 4000 citiem 
dalībniekiem. “Stirnu buka” organizatori 
deva mums fantastisku iespēju izbaudīt šo 
jauko pasākumu, kurā mēs piedalījāmies 
distancēs “Vāvere” (5,3km) un “Susuri” 
(1km), kā arī ļoti interesanti pavadījām 
laiku.

Uzreiz pēc “Stirnu buka”, 2. oktobrī, 
Līgatnes novada 
vidusskolas skolēni 
piedalījās Rudens krosā, 
kas notika Cēsu pils 
parkā. Sacenšoties ar 
citām skolām, mūsu 
skolas skolēni parādīja 
ļoti labus rezultātus. 
Līdz III vietai viņiem 
trūka tikai viena vai 
piecas sekundes, bet viņi 
zina – tikai mēģinot var 
sasniegt to, ko vēlies!

16. oktobrī mūsu 
skolas 4.-5. klašu skolēni 
piedalīsies tautas bumbas 
sacensībās. Gribu novēlēt 
izturību un veiksmi.

Mēs lepojamies 
ar saviem sportistiem un vēlam daudz 
panākumu. Vēlamies katru Līgatnes novada 
iedzīvotāju aicināt veidot un izbaudīt 
veselīgu, aktīvu un panākumiem bagātu 
dzīvesveidu.

Foto Beāte Kobilinska, Liene Pīlēģe, 
Cēsu sporta skolas arhīvs

Beāte Kobilinska, 
Līgatnes novada vidusskolas sporta 
skolotāja

Esi vesels, aktīvs, 
dzīvespriecīgs!

Rudenī, kad gājputni dodas uz 
dienvidiem, arī jauktais koris “Līgatne” 
devās nelielā koncertceļojumā dienvidu 
virzienā - uz Polijas pilsētu Zlotovu. Šis 
brauciens kora dzīvē bija ļoti zīmīgs, jo 
tieši uz šo vietu toreiz vēl kā Līgatnes 
pagasta koris kolektīvs devās savā pirmajā 
ārzemju braucienā. Tas 
notika pagājušā gadsimta 90-
tajos gados, kad pēc ilgiem 
izolācijas gadiem Latvijas 
koriem parādījās iespējas 
izbraukt un uzstāties ārpus 
Padomju Savienības. Atrast 
sadraudzības kolektīvu 
ārzemēs - tas bija grūts 
uzdevums kora diriģentiem, 
kuriem bez interneta 
un citām mūsdienās jau 
pierastām informācijas 
ieguves iespējām vajadzēja 
atrast sadraudzības korus 
citās valstīs. Līgatnes korim, 
ne bez grūtībām, tas izdevās un 1991. gadā 
koris devās ciemos pie kora “Cecylia” un 
sniedza koncertus Polijas pilsētās Zlotovā 
un Pilā. Sadarbība starp koriem turpinājās 
un koris “Cecylia” 1993. gadā viesojās 
pie mums Latvijā, kur piedalījās arī 21. 
Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, kā 
arī viesojās Līgatnē. Pēdējā tikšanās notika 
1995. gadā, kad Līgatnes koris devās uz 
festivālu Čehijā, pa ceļam viesojoties arī 
Zlotovā. Laika gaitā iepriekš nodibinātā 
sadraudzība paira, zuda iepriekš nodibinātie 
kontakti. 

Kopš pēdējās tikšanās ar kori “Cecylia” 
bija pagājuši jau vairāki gadu desmiti, un 
koris “Līgatne” uzsāka mērķtiecīgu darbu 

pie zudušās sadraudzības atjaunošanas. Ar 
Zlotovas pilsētas municipalitātes palīdzību 
mums izdevās atjaunot komunikāciju starp 
koriem, un jauktais koris “Līgatne” saņēma 
uzaicinājumu atkal viesoties Zlotovā, lai 
piedalītos 13. Zlotovas koru sadziedāšanās 
dienās, kas šogad bija veltītas Polijas 
neatkarības atjaunošanas simtgadei. 

Jauktais koris “Līgatne” ar lielu prieku 
un gandarījumu atkal devās ceļā uz 

Zlotovu, pa ceļam apskatot viduslaikos 
uzcelto Malborkas Vācu ordeņa pili, kas 
pēc platības ir pasaulē lielākā no ķieģeļiem 
celtā pils. Lai arī ilgais pārbrauciens 
autobusā nebija no vieglajiem, tomēr 
atkalredzēšanās ar draugu kori bija tā vērta 
- tik sirsnīgu uzņemšanu laikam nebijām pat 
gaidījuši. Arī pēc koncerta pilsētas kultūras 
centrā koru draudzība tika stiprināta kopējā 
pasākumā, kur dejās un dziesmās tika 
pavadīti neaizmirstami mirkļi, un ir skaidrs, 
ka mums nāksies krietni papūlēties, lai pēc 
gada, diviem, kad aicināsim ciemos pie 
sevis kori “Cecylia”, mēs spētu Līgatnē 
radīt tikpat lielisku atmosfēru un svētku 
noskaņojumu.

Ciemos pie draugiem 
Zlotovā

Mārcis Katajs,
Jauktā kora “Līgatne” diriģents 

Lāčplēša dienas pasākumi11. novembrī
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

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

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2018. gada 14. novembrī

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Ir pēdējais mūža cēliens beidzies,
Ar dzērvju kāsi uz debesīm steidzies.

Ženija Apala – 2. septembrī
Aina Plūmīte – 10. septembrī
Sandis Balajs – 14. septembrī

Ivans Nazarovs – 24. septembrī
Elga Lopenova – 27. septembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Septembrī mūžībā aizgājuši

Sveicam jaunās ģimenes!

Septembrī Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā  jāvārdu teikuši

Jānis un Sigita
Jānis un Daiga

Rudens visskaistākais laiks.
To jūt mana sirds un to jūt tava.
Var augstu debesīs pavērties,
Lai paskatītos, kā aizlido gājputni.
Es neļaušu tev rudenī skumt,
Būšu tev blakus,
No rudens aukstajiem vējiem tevi sargāšu,
Un vienmēr mūs vienos mīlestība.

Mazas rociņas ap kaklu man tveras,
Zilas debesis acīs man veras.
Pasaule liekas tik tīra un skaista,
Acīs lietus varavīksne laistās.

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

Septembrī Līgatnes novadā piedzimuši divi bērniņi
Milda Lidija un Ernests

Līgatnes novada dome (90000057333)
izsludina atklātu konkursu vakancei - 

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītājs

(klasifikatora kods 1345 08)
Pietiekumus gaidām līdz 2018. gada 31. oktobrim plkst. 12.00

Konkursa nolikums pieejams mājaslapas www.ligatne.lv 
sadaļās “vakances” un “jaunumi”.

No 1. oktobra Līgatnes pārceltuves darbalaiks noteikts 
no plkst. 8.00 līdz 18.00


