
Pāris dienas pabiju tuvējā pieredzes 
braucienā tepat pie kaimiņiem, igauņiem. 
Tiku pie vairākām atziņām, kas neradīja 
lielu izbrīnu, bet gan sniedza pārliecību, 
ka Igaunija, līdzīgi kā Latvija, aug soli 
pa solim un ļoti mērķtiecīgi. Labprāt par 
saviem novērojamiem dalīšos ar “Līgatnes 
Novada Ziņu” lasītājiem.

Pirmajā dienā tikāmies ar Valgas 
novada pašvaldības vadītāju Margusu 
Lepiku, kuram ir liela pieredze pašvaldību 
darbā. Viņš pastāstīja par novadu pēc 
administratīvās reformas, kas Igaunijā 
notika 2017. gadā un kuras gaitā dažādu 
procesu rezultātā Igaunijā pašvaldību skaits 
samazinājās no 256 līdz 76. Tai pašā laikā 
igauņi nesteidz teikt, ka reforma bijusi 
veiksmīga vai izgāzusies (latvieši verdiktu 
par 2009. gada reformu pateica, vēl pirms 
tā bija notikusi, un, protams, ka darīja 
to latviski – viss ir slikti!). Arī Igaunijā 
joprojām ir mazas un ir lielas pašvaldības, 
un, ja paskatās uz novadu karti (ne uz tā otrā 
līmeņu pašvaldību karti, ko mūsu politiķi 
cenšas lētticīgai tautai iebarot šeit Latvijā), 
tad tāds pats “zirgu deķis” kā Latvijā vien 
ir. Tātad, nekas īpašs! Bet igauņi taču 
skatījās un vērtēja gan Latvijas, gan somu 
piemērus. Acīmredzot, viņu pragmatiskajā 
pieejā mega-pašvaldības neiederējās.

Pēc Lepika kunga vērtējuma, pagaidām 
nevar pateikt, vai reforma nesīs vairāk 
labumu kā zaudējumus. Katrā ziņā, pēc viņa 
teiktā, jau tagad ir skaidrs, ka finansiālā ziņā 
ieguvumu nav, bet ieguvums ir mazajām 
pašvaldībām, kurās pirms reformas bija 
līdz 1000 iedzīvotājiem. Atklāts jautājums 
par otrā līmeņa pašvaldību funkciju 
saglabāšanu. Šeit igauņi rīkojušies gudrāk 
par latviešiem – nevis nojaukt un tad domāt, 
bet vispirms domāt un tad rīkoties.

Kādu būtisku atšķirību reformas gaitā gan 
saskatīju. Un tās ir rūpes par cilvēku, kas 
pie igauņiem kā somu sociāldemokrātiskās 
politiskās kultūras pārmantotājiem redzams 
ik uz soļa. Proti, visi publiskās pārvaldes 
darbinieki, kas reformas gaitā zaudēja 
darbu, saņēma kompensāciju 6 mēnešu 
algas apmērā, bet bijušajiem pašvaldību 
vadītājiem šī kompensācija bija pat par 
12 mēnešiem. Loģiski, ka daudzi šo dāsno 
žestu izmantoja, lai vismaz dažus mēnešus 
atpūstos un būtu kopā ar ģimenēm. Tai 
pašā laikā pašvaldībām tas izmaksāja 
krietni dārgāk, jo vajadzēja pieņemt jaunus 
speciālistus, kas, līdzīgi kā Latvijā, trūkst, 
un katrs jauns darbinieks maksā dārgāk kā 
iepriekšējais.

Runājot par sociālo nodrošinājumu un 
dažādām palīdzības formām, jāteic, ka 
mūsu situācijas ir līdzīgas vai atsevišķās 
jomās Latvijā esam pat krietni dāsnāki. 
Piemēram, igauņi nelutina bērnus ar skolas 
autobusiem. Tur skolu tīkls ir sakārtots jau 
pirms gadiem, bet tas, kā bērnam nokļūt 
uz vienīgo novada ģimnāziju, ir vienīgi 
vecāku ziņā. Mēs bieži piesaucam glaunos 
Igaunijas ceļus, un tā tas tiešām ir, tai pašā 
laikā izbrīnu radīja nekaisītās un daudzviet 
arī no sniega neattīrītās gājēju ietves. Kad 
uzdevu par šo jautājumu, saņēmu atbildi 
– igauņi zina, ka atnāks pavasaris, tāpēc 
nevajag izšķiest naudu tur, kur to var 
nedarīt. Iegādājieties drošus apavus! Un 
vispār jau loģiski, īpaši ziemeļu tautai, kam 
sniegs un ledus bijusi ziemas ikdiena laiku 
laikos.

Valgā vēl apmeklējām jau pieminēto 
Valgas ģimnāziju, kas par valsts līdzekļiem 
tikusi atjaunota pirms diviem gadiem, 
un bērnudārzu, kas arī svaigi restaurēts 
kā pasīvā ēka. Ieejot grandiozajā Valgas 
ģimnāzijas ēkā, mani pārsteidza, ka šeit 
nekas neliecina par kaut ko pārmērīgu. 
Gluži vienkārša skola bez jebkādas interjera 
mīlestības un gaumes. Jā, viss ir pārdomāts 
un praktisks, bet bez odziņas. Interesanti 
šķita skolēnu soli, kuru ideju vajadzēs 
aizņemties. Vēl daži funkcionāli elementi. 
Tehnoloģiju un aprīkojuma līmenis (mūsu 
skolās noteikti nav sliktāks). Interesanti, 
ka ģimnāzijā praktiski viss mācību process 
notiek dubultajās stundās, kuru kopējais 
garums ir stunda un 30 minūtes. Skolā nav 
zvana, jo stundā nav jāatsēž. Ir intensīvs 
darbs, un, kad programma izpildīta – esiet 
brīvi (neatkarīgi no tā, cik laiks pagājis). 
Vēl kāda divdomīga lieta – Igaunijā visā 
valstī ir valsts apmaksātas brīvpusdienas. 
Darbiniekiem gan jāmaksā pilna maksa, 
kas konkrētā ģimnāzijā ir 1,50 eiro. Man 
gan, paskatoties uz šo pusdienas porciju, 
kas sastāv no viena ēdiena un maizes, īpaša 
apetīte neradās, jo dikti jau atgādināja 
krievu armijas boršču (vismaz vizuāli tas 
bija ļoti līdzīgs). Neesmu pārliecināts, vai 
mūsu bērni un vecāki ar ko tādu būtu mierā. 
Bet te atkal nav ko uztraukties, jo, kā teica 
mūsu gide Ilze, kura jau 12 gadus dzīvo 
Igaunijā, igauņi, atšķirībā no latviešiem, ēst 
gatavot nemāk.

Valgas bērnudārzs, kas, kā jau minēju, 
iekārtots svaigi restaurētā ēkā, dikti 
atgādināja mūsu Līgatnes bērnudārzus, vai 
arī, neskopošos, arī viņi vēlas līdzināties 
mūsu bērnudārziem. Viss tīrs, kārtīgs. 
Bērnudārza filozofija šķiet vairāk līdzinās 
norvēģu “bērnu mājas” filozofijai. Un atkal 
nekas pārmērīgs, nekas tāds, ka mums 
vajadzētu līst aiz kauna zemē. Tieši otrādi 
– varam būt lepni ar to, kas mums ir.

Apmeklējot Tartu, tikām izvadāti un 
iepazīstināti ar šo 100 tūkstošu iedzīvotāju 
pilsētu. Ļoti interesants stāstījums gan 
par pilsētas vēsturi, par tajā mītošajām 
dažādām kultūrām un mūsdienām. Manis 
pieminētā pilsētas gide Ilze, kas Tartu dzīvo 
jau 12 gadus, bet, runājot par Latviju, saka 
“pie mums”, ļoti labi raksturoja atšķirīgo 
igauņu un latviešu mentalitātē. Pirmkārt, 
un tas svarīgi tālāk teiktajam, igauņi nav 
īpaši turīgāki par latviešiem. Jā, vidējā alga 
Igaunijā skaitās lielāka, bet arī dārdzība 
kaimiņzemē ir augstāka. Tātad materiālais 
nodrošinājums aptuveni vienāds. Tai 
pašā laikā igaunis ļoti pragmatiski pieiet 
tēriņiem. Viņš nekad neķers lētāko, bet 
ļoti rūpīgi izvērtēs visus ieguvumus un 
zaudējumus. Parasti igaunis nebaidīsies 
maksāt vairāk, ja būs pārliecināts, ka tas 
kalpos ilgāk. Tas attiecas arī uz pārtikas 
iegādi, kur vidusmēra igaunim daudz 
svarīgāk par cenu ir kvalitāte, drošība un 
ērtums. Igaunis apmeklēs mazāk kultūras 
pasākumus, bet uzkrās naudu vērtīgāko 
pasākumu apmeklējumam.

Iespaidīgs bija Tartu Universitātes 
apmeklējums, bet pārāks par visu – 
jaunuzceltais Igaunijas Nacionālais muzejs. 
Varētu rakstīt vēl un vēl, bet vislabāk jau 
redzēt pašam. Prieks par Igauniju, un 
gandarījums par gides Ilzes teikto: “Pie 
mums, Latvijā, daudz kas ir labāk kā 
Igaunijā. Atšķirība, ka igauņi runā tikai par 
sasniegumiem, bet neveiksmes noklusē, 
kamēr mēs, latvieši, par sasniegumiem 
klusējam, bet runājam par neveiksmēm”.
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Laimīgā 
zeme

Ainārs Šteins, 
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Pretī simtgadei dodamies 

mīļu, gudru, čaklu, atsaucīgu, stipru 
vecmāmiņu meklējumos!

Līdz Latvijas dzimšanas dienai dažādos laikos un pasākumos Līgatnes vecmāmiņām 
būs iespēja sevi parādīt un pierādīt. Aicināsim vecmāmiņas gatavot mazbērnu 

mīļākos ēdienus, vārīt zaptes, lasīt grāmatas, atcerēties bērnību, pētīt dzimtas vēsturi, 
adīt, tamborēt vai kolekcionēt, dziedāt, dejot un sportot.

Lai visveiksmīgāko vecmāmiņu meklējumi izdotos, aicinām bērnus un mazbērnus 
pieteikt savas vecmāmiņas līdz 1. martam, aizpildot anketu mājaslapā vai kultūras 

namā pie Dainas Birnes. Vecmāmiņas var pieteikties arī pašas.

U-ū-ū, VECMĀMIŅAS!

2018. gada 5. janvārī Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija nosūtīja 
Latvijas pašvaldībām vēstuli “Par Datu 
valsts inspekcijas vēstuli par publikācijām 
pašvaldību izdevumos”, kura sagatavota, 
pamatojoties uz  Datu valsts inspekcijas 
2018. gada 4. janvāra vēstuli, kurā vērsta 
uzmanība uz pašvaldību mājaslapās 
publicētajiem un  pašvaldību izdotajiem 
informatīvajiem izdevumiem, kuros tiek 
publicēta informācija par attiecīgajā mēnesī 
pašvaldībā dzimušajiem, noslēgtajām 
laulībām, kā arī jubilāriem, norādot 
minēto personu vārdus un uzvārdus. 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu, Datu valsts inspekcija 
pauž viedokli, ka privātpersonu dati 
nav publicējami. Ņemot vērā minēto un 
izvērtējot Datu valsts inspekcijas sniegto 
viedokli, ministrija nolēma informēt visas 
pašvaldības par nepieciešamību turpmāk 
mainīt pašvaldību publikāciju saturu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Līgatnes 
novada domes informatīvajā izdevumā 
turpmāk informācija no iedzīvotāju 
datubāzes par mēneša īpašo jubileju 
gaviļniekiem un dzimtsarakstu nodaļas 
informācija netiks publicēta. 

Par izmaiņām pašvaldības izdevumāMēs un igauņi
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Līgatnes bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšanas laiks 
no 2018. gada 1. janvāra:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Upmale un bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 
Elita Lapsiņa

apmeklētājus pieņem Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā:

• pirmdienās 9.00-12.00
• ceturtdienās 13.00-16.00

un Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, iepriekš sazvanoties pa telefonu Nr. 
26422362 vai 64155640.

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Elita Lapsiņa notariālos apliecinājumus veic:
• piektdienās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Lūgums iepriekš par laiku un iesniedzamo ziņu nepieciešamību vienoties pa telefonu 
Nr. 26422362 vai 64155640 bāriņtiesas darba laikā:

• pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00-16.30,
• trešdienās plkst. 8.00-18.00,

• piektdienās plkst. 8.00-15.00.

Nepieciešamības gadījumā bāriņtiesa notariālos apliecinājumus pašvaldības 
iedzīvotājiem veic dzīvesvietā.

APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes novada domes 

2018. gada 25. janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 1, 2. §)

Līgatnes novada domes Saistošie 
noteikumi Nr. 18/1

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu 

audzēšanai Līgatnes novadā”

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22. panta otro 

daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

2. Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā, kurā ietilps Līgatnes pilsēta un 
Līgatnes pagasts, ir aizliegts audzēt jebkādus 
ģenētiski modificētos kultūraugus.

3. Aizliegums Līgatnes novada teritorijā 
audzēt jebkādus ģenētiski modificētos 
kultūraugus ir noteikts uz 10 (desmit) 
gadiem no saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
A. Šteins

Mūsu pašvaldībā ir ieilgusi demokrātiskai 
pašpārvaldei neatbilstoša situācija, kad 
iedzīvotājiem uzspiesti maksājumi par 
komunālajiem pakalpojumiem bez konkrēta, 
pamatota un caurskatāma skaidrojuma, no 
kā šie maksājumi sastāv. Valsts institūcija, 
kura kontrolē, pārrauga un regulē apkures 
tarifus, ir „Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija”, ikdienā dēvēta par 
Regulatoru.  Ministru kabineta noteikumi 
neuzliek Regulatoram pienākumu regulēt 
maza apjoma (zem 5 000 Mwh gadā) 
siltumenerģijas ražotāju tarifus, un tas 
attiecas arī uz mūsu novadu. Tādā gadījumā  
tarifu regulēšanas funkcijas veic dome kā 
par siltumenerģijas nodrošināšanu atbildīgā 
institūcija.

Tarifu noteikšanas kārtību un tarifu 
atklātumu paredz likums Par sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem, nosakot, ka 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji (mūsu 
gadījumā “Komunālserviss”) iesniedz 
apstiprināšanai tarifu projektu kopā ar 
tarifu aprēķina projektā minēto tarifus 

veidojošo izmaksu pamatojumu un 
tarifu izmaiņu (palielinājuma vai 
samazinājuma) pamatojumu, par ko  
jāinformē iedzīvotāji. Mūsu pašvaldībā 
tā nenotiek. Deputātiem apstiprināšanai 
tika iesniegtas 4 tabulas ar skaitļiem par 
tarifu izmaksu apjomu (EUR), nenorādot 
šo skaitļu pamatojumu – no kādiem 
konkrētiem izdevumiem tie veidojas. 
Jāpieņem un jānotic, ka šie skaitļi atbilst 
patiesajām tarifu izmaksām. Atbilstoši valstī 
pastāvošajai  Regulatora apstiprinātajai 
metodikai, saskaņā ar kuru tiek aprēķināti 
tarifi “Līgatnes Komunālservisā”, tarifus 
apstiprina vai noraida, izvērtējot to 
veidojošo izmaksu pamatojumu. Dome 
nevērtēja, jo šāda pamatojuma nebija, 
tomēr tarifus apstiprināja.

Šīs sezonas apkures tarifi, salīdzinot ar 
iepriekšējo sezonu, ir jūtami pieauguši. 
Gaujasmalas iedzīvotāji, kuriem apkures 
tarifu pieaugums šajā sezonā ir 3,21  EUR 
par Mwh un sakarā ar nepamatoti ieviesto 
vienoto tarifu novadam vēl  1,34 EUR (kopā 
4,55 EUR par Mwh), rakstīja deputātiem 
protestu pret nepamatoto tarifu pieaugumu 
un atklāto vēstuli ar 90 parakstiem, kuru 

lūdza publicēt pašvaldības (tātad iedzīvotāju) 
laikrakstā „Līgatnes Novada Ziņas”, taču 
tas nenotika. Deputātu vairākums, ar 
kuru balsojumu tika apstiprināti apkures 
tarifi, iedzīvotāju viedokli nerespektē. Šie 
deputāti uzskata, ka viņi esot iepazīstināti 
ar pamatojumu un viss ir kārtībā. Kaut arī 
dokumentāla pamatojuma ar skaitļiem par 
tarifu noteikšanu nav. 

Esmu atkārtoti domes sēdēs  virzījusi 
priekšlikumu prasīt no “Komunālservisa” 
tarifu pamatojumu un iepazīstināt ar to 
iedzīvotājus, taču deputātu vairākuma 
atbalstu negūstu. Deputātiem izsniegtā 
nepilnīgā informācija (4 tabulas) par tarifu 
noteikšanu parāda uzkrītošas nepilnības, 
neatbilstības un kļūdas tarifu noteikšanā. 
Konkrētu informāciju par šiem trūkumiem 
izpilddirektors uz maniem pieprasījumiem 
nesniedz. Man ir reāls pamats apšaubīt 
apkures tarifu sadārdzinājuma atbilstību 
tarifu patiesajām izmaksām.  Vēlos 
informēt iedzīvotājus par izveidojušos 
situāciju un iedzīvotāju tiesībām saņemt no 
domes konkrētu, saprotamu un caurskatāmu 
skaidrojumu par tarifu izmaksu un tarifu 
pieauguma pamatotību.

Kādas ir apkures tarifu patiesās izmaksas?
Baiba Pelse                             
Līgatnes novada domes deputāte 

Aktualitātes 
februārī

Izsludināti iepirkumi:
• Atklāts konkurss LND/2018/ERAF 

“Ošu un Putnu ielas pārbūve Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā”. 
Saņemot ERAF līdzfinansējumu, plānota 
brauktuves seguma atjaunošana un 
apgaismojuma tīkla izveide minētajās 
ielās. 

• Atklāts konkurss LND/2018/02/ELFLA 
“Līgatnes novada grants ceļu pārbūve”. 
Atbilstoši veiktam ceļu pārbūves projektam 
plānots atjaunot pašvaldības grants ceļu 
posmus ceļā “Ratnieki - Rūpnieki” un 
“Blodziņi (Vaisuļi) - Asaru ceļš” kopā 
5,2 km apjomā. Tā kā finanšu iespējas ir 
ierobežotas (300 000 EUR) un projekta 
noteikumi paredz konkrētas veicamas 
darbības (ceļu pārbūve, nevis tikai 
virskārtas atjaunošana), mūsu veicamo 
ceļu atjaunošanas apjomu noteiks konkursa 
pretendentu noteiktā darbu cena. 

Citas aktualitātes:
• Ir pieņemts pašvaldības 2018. gada 

budžets. Galvenā uzmanība budžeta 
sadalījumā šogad tiek veltīta Augšlīgatnes 
Jaunās sākumskolas izveidei un izglītības 
sistēmas sakārtošanai Līgatnes novadā, kā 
arī dažādu ceļu posmu un infrastruktūras 
uzlabošanai un sakārtošanai. Paralēli 
uzlabosim Līgatnes kultūras nama 
aprīkojumu (jaunu krēslu iegāde), kā 
arī izveidosim jaunus tūrisma apskates 
objektus. Veiksim jauna rotaļu laukuma 
aprīkojuma uzstādīšanu divos rotaļu 
laukumos Līgatnes novadā un turpināsim 
pašvaldības publisko teritoriju sakārtošanu. 
Līdzekļu sadalījums pa pozīcijām un 
plānoto budžeta ieņēmumu un izdevumu 
skaidrojums ir pieejams Līgatnes novada 
mājaslapā.

• Aktīvi noris papīrfabrikas strādnieka 
dzīvokļa atjaunošanas darbi Brīvības ielā 5-6, 
Līgatnē. Tas atjaunotā, vēsturiskā veidolā 
būs apskatāms šī gada vasarā. Vēl joprojām 
tiek vākti un meklēti interjera priekšmeti 
un mēbeles. Paralēli tiks izstrādāts neliels 
videomateriāls, kas atainos papīrfabrikas 
strādnieka ģimenes ikdienas ainas un tiks 
demonstrēts dzīvokļa ekspozīcijā, tādējādi 
radot atbilstošu noskaņu un izpratni par 
konkrēta laika posma iezīmēm. Šogad tiks 
uzsākti arī ielas pretējā pusē esošā brūzīša 
atjaunošanas darbi, tādējādi radot vēl vienu 
tūrisma objektu un savstarpēju, papildinošu 
saikni ar papīrfabrikas strādniekā dzīvokļa 
ekspozīciju.  

Egils Kurpnieks
Līgatnes novada domes izpilddirektors

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 25. janvāra sēdē
(protokols Nr. 1,23.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 18/2  „Līgatnes novada 

pašvaldības pamatbudžets un speciālais 
budžets 2018. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas 

2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un 
likuma

 “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

1. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetu.
Ieņēmumos EUR 3 948 567 apmērā un 

sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā 
ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 
2018. gada pamatbudžetu. Izdevumos EUR  
3 781 126 apmērā saskaņā ar 2. pielikumu 
un 3. pielikumu.

3. Apstiprināt Līgatnes novada domes 
speciālā budžeta 2018. gada ieņēmumu 
daļu       EUR 126 150 apmērā un izdevumu 
daļu EUR 124 000 apmērā saskaņā ar 4. 
pielikumu.

4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, 
galvojumu un citu saistību apmēru saskaņā 
ar 5. pielikumu.

6. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par 
Līgatnes novada pašvaldības 2017. gada 
budžetu saskaņā ar 6. pielikumu.

7. Noteikt, ka budžeta izpildītāji:
7.1. ir atbildīgi par to, lai izdevumi 

saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz 
attiecīgajai programmai/pasākumam tāmē 
apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

7.2. organizējot iestādes, nodaļas un 
struktūrvienības funkciju izpildi, ir atbildīgi 
par iepirkuma procedūras ievērošanu 
atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

7.3. pamatbudžeta ieņēmumus, kā 
arī speciālā budžeta ieņēmumus (bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem), kas 
pārsniedz pašvaldības plānoto apjomu, ar 
Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt 
budžetā paredzētās programmas izdevumu 
papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu 
apstiprināšanas Līgatnes novada domē. 

Sēdes vadītājs, Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins

Jau sesto gadu Līgatnes novada dome 
dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 
līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties 
konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju 
apgūt nepieciešamās pamatprasmes un 
iemaņas.

Aicinām Līgatnes novada domes 
struktūrvienības, komersantus, kapitāl-
sabiedrības, zemnieku saimniecības 
u.c. saimnieciskās darbības veicējus, 
piedāvājot darbu vasaras brīvlaikā (no 
4. jūnija līdz 28. augustam), saskaņā 
ar “Noteikumiem par kārtību, kādā 
organizējama jauniešu (vecumā no 13 
līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā 
Līgatnes novadā” (2012. gada 27. septembra 

domes lēmums, prot. Nr. 12, 67.§.):
• sniegt jauniešiem izpratni par profesijām 

un nepieciešamo zināšanu līmeni tajā, darba 
saturu, pienākumiem, perspektīvu; 

• sniegt iespēju gūt pirmo praktisko darba 
pieredzi profesionāļu uzraudzībā ; 

• lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku.  
No 1. februāra līdz 29. martam gaidām 

domē rakstiskus pieteikumus (pieteikuma 
veidlapa atrodama interneta vietnē www.
ligatne.lv): 

Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV - 
4110 vai Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, 
Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, LV - 4108. 
Kontakttālrunis informācijai: 26866855 
(Dace Bērziņa).

Aicinājums darba devējiem par 
jauniešu vasaras praksēm brīvlaikā

Dace Bērziņa
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste



Līgatnes novada dome aicina pieteikties 
uz vakanto

sociālā darbinieka vietu 
darbam ar ģimeni un bērniem
 (profesijas klasifikatora kods 2635 03)
 (pilna darba slodze uz noteiktu laiku)

Atalgojums 781,00 EUR pirms nodokļu 
nomaksas + valsts mērķdotācija

Prasības pretendentam:
• izglītība – otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība sociālajā darbā;
• kvalifikācija – sociālais darbinieks;
• apgūta bērnu tiesību aizsardzības 

apmācības 40 stundu programma;
• prasme strādāt ar SOPA programmu;
• valsts valodas prasme augstākajā 

līmenī.
Iesniedzamie dokumenti:
• Pretendenta CV;
• Izglītības dokumentu kopijas;
• Motivācijas vēstule.
 
Dokumentus iesniegt Līgatnes novada 

domē:
Ø  Personīgi sekretārei - Spriņģu ielā 4, 

Līgatnē vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā

Ø  Dokumentus elektroniski var nosūtīt 
uz e-pasta adresi  - novadadome@ligatne.lv
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VESELĪBAS ZIŅAS

Vairāk nekā 200 
aptiekās visā Latvijā 
iedzīvotāji aicināti bez 
maksas izmērīt asins 
spiedienu. 

Šī gada februārī 
pacientu biedrība 
ParSirdi.lv 
sadarbībā ar Latvijas 
Kardiologu biedrību, 
Latvijas Hipertensijas 
un Aterosklerozes 
biedrību un 
vadošajiem aptieku 
tīkliem aicina 
Latvijas iedzīvotājus 
uz “Vislatvijas 
asinsspiediena 
mērīšanu”. Akcijas 
ietvaros visā 
Latvijā vairāk 
nekā 200 aptiekās 
varēs bez maksas 
izmērītasinsspiedienu, 
saņemt farmaceitu 
ieteikumus augsta 
asinsspiediena 
profilaksei un 
ārstēšanai, kā arī iegūt 
bezmaksas informatīvos materiālus. 

Inese Mauriņa, pacientu biedrības 
“ParSirdi.lv” vadītāja: “Tā kā augsts 
asinsspiediens ir viens no lielākajiem sirds 
un asinsvadu slimību draudiem un nāves 
cēloņiem – ik gadu pasaulē paaugstināta 
asinsspiediena dēļ mirst 9,4 miljonu 
cilvēku – svarīgi to ne tikai savlaicīgi 
atklāt, bet arī ārstēt, lai novērstu infarkta un 
insulta draudus. Arī Latvijas statistika nav 
iepriecinoša – epidemioloģiskā pētījuma 
dati* liecina, ka paaugstināts asinsspiediens 
ir 52,8% vīriešu un 41,8% sieviešu. Tāpēc 
akcijas mērķis ir pievērst iedzīvotāju 
uzmanību augsta asinsspiediena riskiem, 
veicināt pacientu zināšanas par augstu 
asinsspiedienu un tā ārstēšanas iespējām.” 

Doc. Kārlis Trušinskis, Latvijas 
Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības 
prezidents: “Hipertensija vairs nav tikai 
senioru problēma, tā skar arvien jaunākus 
cilvēkus. Līdzās tradicionālajiem riska 
faktoriem kā palielināts svars, smēķēšana, 
neveselīgs uzturs, vecums un iedzimtība, 
hipertensijas izplatību palielina mūsdienīgi 
riska faktori – “ekrāna laiks”, kas tiek 
pavadīts pie televizora, datora, planšetes 
vai veroties tālrunī, arvien pieaugošā steiga 
un stress, psihoemocionāla pārslodze, 
nenormētas darba stundas utml. Tāpēc šo 
akciju mēs lielā mērā gribētu veltīt tieši 
šiem steidzīgajiem cilvēkiem darbspējīgā 
vecumā, aicinot uz brīdi nolikt malā savus 
ikdienas pienākumus un iegriezties tuvējā 
aptiekā, lai izmērītu asinsspiedienu un 
saņemtu profesionālu konsultāciju, bet 
nepieciešamības gadījumā vērstos pie 
speciālista.” 

Kā atzīst kardiologs, prakse liecina, ka 
galvas smadzeņu insulti un miokarda jeb 
sirds infarkti pietiekami bieži skar jaunus 
cilvēkus, tāpēc ir tik svarīgi pārbaudīt 
vismaz šos pamatrādītājus – asinsspiedienu, 
pulsu un, pirmkārt, novērst tos riskus, ko 
iespējams ietekmēt. K.Trušinskis: “Veselīgs 
dzīvesveids, tai skaitā, veselīgs uzturs un 

regulāras fiziskās aktivitātes, ir pamatu 
pamats ikvienam, lai saglabātu labu sirds 
veselību, tomēr tikpat svarīgi ir apzināties, 
ka mūsdienās hipertensijas ārstēšanai ir 
pieejama moderna medikamentoza terapija. 
Vienkārša un efektīva, bez īpašiem blakņu 
draudiem.” 

Kas jāzina par asinsspiedienu:

• Ideālam asinsspiedienam jebkurā 
vecumā vajadzētu būt 120/80 mmHg.

• Par paaugstinātu asinsspiedienu tiek 
uzskatīts asinsspiediens virs 140/90 
milimetriem dzīvsudraba staba (mmHg).

• Slimību ar ilgstoši paaugstinātu 
asinsspiedienu sauc par hipertensiju.  

• Augsta asinsspiediena biežākie 
simptomi: galvassāpes, reibonis, 
nervozitāte, sirdsklauves, sāpes sirds 
apvidū. Tomēr nereti paaugstināts 
asinsspiediens var neradīt nekādas sajūtas, 
un cilvēks par to uzzina, kad jau radušās 
kādas komplikācijas.

• Neārstēts paaugstināts asinsspiediens 
var izraisīt insultu un miokarda infarktu. 

• Augsta asinsspiediena profilaksē būtiska 
loma ir veselīgam dzīvesveidam, tāpēc 
svarīgi ir veselīgi ēst, samazināt sāls patēriņu 
uzturā, regulāri fiziski kustēties, samazināt 
lieko svaru un atmest smēķēšanu. 

Asinsspiedienu bez maksas varēs izmērīt 
aptiekās: Apotheka, Aptieka 1, BENU 
aptieka, Euroaptieka un Mēness aptieka. 
Par precīzu aptieku sarakstu un laikiem, 
kuros tiks veikti mērījumi, lūdzu, jautājiet 
savā tuvākajā aptiekā vai apskatiet te: www.
asins-spiediens.lv 

Plašākai informācijai: Inese Mauriņa, 
ParSirdi.lv vadītāja, info@parsirdi.lv Tel. 
29197957

*Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro 
un citu neinfekcijas slimību riska faktoru 
šķērsgriezuma epidemioloģiskais pētījums 
(2010. gads)

Februāris – Vislatvijas 
asinsspiediena mērīšanas mēnesis

Līgatnes novada dome aicina pieteikties 
uz vakanto

sociālā darbinieka (profesijas 
klasifikatora kods 2635 01) vietu

(0,7 darba slodzes sociālā darbinieka 
pienākumu pildīšana, 

0,3 darba slodzes – sociālā palīdzības 
organizatora pienākumu pildīšanai)

Atalgojums 715,00 EUR pirms nodokļu 
nomaksas

Prasības pretendentam :
• izglītība – otrā līmeņa profesionālā 

augstākā izglītība sociālajā darbā;
• kvalifikācija – sociālais darbinieks;
• prasme strādāt ar SOPA programmu;
• valsts valodas prasme augstākajā 

līmenī.
Iesniedzamie dokumenti:
• Pretendenta CV;
• Izglītības dokumentu kopijas;
• Motivācijas vēstule.
 
Dokumentus iesniegt Līgatnes novada 

domē:
Ø  Personīgi sekretārei - Spriņģu ielā 

4, Līgatnē vai Nītaures ielā 6, Līgatnes 
pagastā

Ø  Dokumentus elektroniski var nosūtīt 
uz e-pasta adresi  - novadadome@ligatne.lv 

     Līgatnes novada dome aicina pieteikties uz vakanto 
psihologa (profesijas klasifikatora kods 2634 01) vietu

 (0,5 darba slodze uz noteiktu laiku) 

Atalgojums 495,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (0,5 darba slodze)
Prasības pretendentam :
• augstākā izglītība psiholoģijā
• kvalifikācija – klīniskais psihologs;
• vismaz 1 gada darba pieredze profesijā;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
Iesniedzamie dokumenti:
• Pretendenta CV;
• Izglītības dokumentu kopijas;
• Motivācijas vēstule.

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē:
Ø  Personīgi sekretārei - Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā
Ø  Dokumentus elektroniski var nosūtīt uz e-pasta adresi  - novadadome@ligatne.lv 

2018. gada 1. septembrī darbu sāks Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, kuras centrā 
ir audzēknis-personība ar viņa individuālajām spējām un prasmēm. Skolas darbam 
kā pamata vērtības tiek izvirzītas attieksme, drošība un izglītības kvalitāte.

Lai bērniem nodrošinātu saudzīgu pāreju no pirmsskolas izglītības iestādes uz 
sākumskolu, Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā tiks integrēta Līgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādes 6-gadīgo bērnu grupa.

Ja jūs jūtat sevī spēku, zināšanas un vēlmi jauniem izaicinājumiem, radot rītdienas skolu, 
jums ir pirmsskolas un sākumskolas skolotāja izglītība, esat ar pozītvu attieksmi, mīlat 
bērnus un esat gatavs ieviest neordināras apmācību metodes (stundas dabā, zinātniskajās 
laboratorijās un zinātnes centros, muzejos u.tml.), ja jūs piekrītat, ka klašu iekārtojums 
var būt savādāks  kā vispārpieņemtais un jūs nebaida draudzīgas attiecības ar bērniem 
un kolēģiem, aicinām uz sarunu. Iespējams, tieši jums būs vienreizēja iespēja veidot un 
attīstīt Augšlīgatnes Jauno sākumskolu.

Piedāvājam:
• iespēju radošam darbam un dzīvei vienā no Latvijas skaistākajiem novadiem;
• plašas apmācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
• progresīvu, uz rezultātu balstītu atalgojuma sistēmu;
• pilnu sociālo garantiju spektru;
• labiekārtotu dzīvokli kādā no skaistākajām Līgatnes vietām;
• plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;
• lielisku bērnudārzu bērniem.
Prasības:
• sākumizglītības skolotāja (profesijas klasifikatora kods (2341 02) un/vai pirmsskolas 

izglītības skolotāja (profesijas klasifikatora kods 2342 01) izglītība saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem;

• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer, u.c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām. 

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: dace.krumina@ligatne.lv līdz 
2018. gada 20. februārim.

Pretendentu pieteikšanās darbam Augšlīgatnes Jaunajā 
sākumskolā pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem

Visās vakancēs pieteikties līdz 2018. gada 28. februārim.
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne

Baznīcas Līgatnes apkaimē

41. 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

Ķempju baznīcas un Sv. Ignata kapelas vietas 
attiecībā pret tuvākajām apdzīvotajām vietām

Mājas Viesis, Nr. 52 (27.12.1875)

Suminājuma sludinājums A. Lindiņ kungam. 
Mājas Viesis, Nr.2 (10.01.1876) 16. lpp.

Sēru sludinājums. Tēvija, Nr.292 (16.12.1942)

Rūdolfs Lindiņš. Foto no www.nekropole.info

Atgādināšu, ka iepriekšējā numurā es 
lasītājus sāku iepazīstināt ar kādu milzīgu 
un pat skandalozu diskusiju Paltemales jeb 
Paltmales sakarā, kas 1875. un 1876. gadā 
risinājās tolaik ietekmīgajā latviešu laikrakstā 
“Mājas Viesis”. 

Mani šī diskusija aizrāva un ieinteresēja 
tādā mērā, ka visus šos gotiskajā ortogrāfijā 
rakstītos tekstus pārveidoju mūsdienu lasītājam 
saprotamā formātā un no tiem izvēlējos 
fragmentus, lai atainotu dažādos viedokļus, 
domāšanas veidus, iegūtu priekšstatu par 
ģeogrāfiskiem jēdzieniem un attālumu izjūtu 
pirms 143 gadiem.

Bet sākumā tomēr jāizskaidro, kāpēc tad 
man ir tā lielā interese. Kad es pirms trīsarpus 
gadiem iesāku rakstīt “Manu mīļo Līgatni”, 
pirmajā stāstījumā mazliet pavēstīju gan 
par skaistajiem “Pumpurīšiem”, kur lielā 
saspiestībā dzīvoja četras ģimenes, gan arī 
par baznīcu. Tagad sanāks tā jocīgi, ka es pats 
sevi citēšu.

Nepilnu kilometru tālāk bija simtiem gadu 
vecā Ķempju baznīca, kas izcēlās ar dižiem 
mūriem, staltu zvanu torni un krāsainām 
vitrāžām. Neskarta tā noturējās visus 
padomju laikus, nekas netraucēja tās mieru. 
Par mācītājiem nezinu, bet pērminderis bija 
Arvīds Miķelsons. Ar viņa kundzi Elzu 
vēlāk papīrfabrikas kantorī pie pretējiem 
rakstāmgaldiem sēdējām. Miķelsons bija 
mīlīgs, laipns un allaž smaidošs. Viņa 
profesija bija laukstrādnieks. Ģimenē bērnu 
nebija, un tādēļ visus spēkus viņš veltīja 
draudzes un baznīcas kopšanai. Viņa labestība 
bija tik atbruņojoša, ka visus tumšos spēkus 
viņš uzveica vienā vēsā mierā. Baznīcā notika 
kristības, iesvētības, kāzas, bet sestdienas 
vakaros pa visu plašo apkaimi maigi plūda 
zvanu skaņas. Bultesmāte pārkrustījās un 
svinīgi nočukstēja: „Svētvakars”. 

Šinā gadījumā ir tāda jauka sakritība. 
Līgatnietis un pazīstamais aktieris Andris 
Bērziņš nereti saraudinājis plašus klausītāju 
pulkus ar skaisto Raimonda Paula dziesmu 
“Svētvakars”. To dzirdot, man uzreiz acu 
priekšā parādās gan Līgatne, gan Ķempju 
baznīca, gan sirmā Bultes māte… Un žēl, ka 
no nedēļu ritējumā izzudis Svētvakars, kas 
ievadīja Svēto dienu, kad Dievs pēc pasaules 
radīšanas atpūtās un arī cilvēkiem vēlēja 
darīt to pašu. Ikdienībā Svētā diena pārtapa 
par parastu svētdienu. Tāpat kā aicinājums 
Palīdzi, Dievs! – par ikdienišķo paldies!

Puikas gados “Pumpurīšos” reižu pa 
reizei gudroju un nevarēju saprast, kāpēc 
baznīca uzbūvēta samērā neparastā vietā. Ne 
pilsētciematā, ne Augšlīgatnē, kur dzelzceļa 
stacija un šoseju krustojums, bet te - samērā 
dziļos laukos. 

Maigi izsakoties, tas izskatījās jocīgi, bet 
padomju gados par to pārlieku interesēties 
nebija ne vēlams un ne arī ieteicams. Visādi 
varēja sanākt. Vienu manu kursa biedreni 
universitātē (studēju neklātienē) no darba 
atlaida par piedalīšanos bērēs, jo viņas tēvu 
tālā Latgales sādžas kapsētā izvadīja katoļu 
mācītājs. Toties no Līgatnes vidusskolas 
kopā ar klases audzinātāju Zigrīdu Jansoni 
bijām klāt mūsu klasesbiedra Jura Ābrama 

mammas bērēs Āraišu kapos, kur procesiju 
vadīja luterāņu mācītājs. Nevienam par to 
nestāstījām, un nevienam nekas par to nekas 
nelāgs nenotika. Bez sliktām sekām izpalika 
arī tās reizes, kad mēs, skolnieki, kā pūtēju 
orķestra dalībnieki spēlējām bērēs ar mācītāja 
piedalīšanos. Bija jāievēro nerakstīts likums – 
turēt mēli aiz zobiem. Un izlikties, ka nezini, 
pat ja zini. Arī skolas direktors Laimonis 
Rācenājs izlikās, ka viņš par to neko nezina. 
Iespējams, ka patiešām arī nezināja.

Man bija liels prieks, ka varēju būt līdzdalīgs 
tajā straujajā un krasajā pagrieziena punktā, 
kad baznīcas sāka pildīties ar cilvēkiem. 
Sākot ar 1987. gadu, biju laikraksta “Padomju 
Jaunatne” redaktors. 1988. gadā avīze jau 
bija ieguvusi milzīgu tautas atsaucību un 
lielu ietekmi uz visiem Latvijā notiekošajiem 
procesiem. Atstāstīšu kādu man ļoti patīkamu 
gadījumu.

Tas notika 1988. gada 11. novembrī, kad 
PSKP CK Politbiroja loceklis, PSKP CK 
sekretārs V. Medvedevs, kas uzturējās Latvijas 
PSR, apmeklēja PSRS 60. gadadienas Rīgas 
ražošanas apvienību «Alfa». Sanāksmē 
uzstājās frēzētājs Dmitrijs Ivanovs. Viņš 
teica: 

Kāpēc televīzija filmē un rāda to, kas 
ir izdevīgi Tautas frontei, bet to, kas nav 
izdevīgi, nerāda. Paklausieties raidījumu 
«Labvakar», kas tur tiek runāts. Manuprāt, 
pašlaik «Padomju Jaunatnes» redakcija 
komandē gan Latvijas Komunistiskās partijas 
Centrālo Komiteju, gan preses sistēmu.

Tas tika uzrakstīts laikrakstā “Cīņa” 1988. 
gada 13. novembra numurā, un to rakstu var 
izlasīt šeit: http://www.barikadopedija.lv/
raksti/972610

Kā redaktoram tas man bija liels 
pagodinājums, jo arī vēlākās lasītāju aptaujas 
to apliecināja.

Padomju laikā darbojās cenzūra jeb tā 
saucamais Glavļits. Bez Glavļita atļaujas neko 
nedrīkstēja drukāt, un bija vajadzīga māka un 
zināšanas, lai izsprauktos cauri kontroles tīkla 
acīm. Glavļita darbinieku vidū bija daudzi 
“Padomju Jaunatnes” uzskatu simpatizētāji, 
kas palīdzēja tekstu pārveidot tā, lai drukāšana 
tomēr būtu iespējama. 

Kā par nelaimi 1987. gadā “Padomju 
Jaunatnē” Valsts Drošības komitejas (VDK) 
līdzstrādnieki bez redaktora un redaktora 
vietnieces ziņas, apkrāpjot sekretariāta 
darbiniekus, avīzē iedabūja ķengu rakstu par 
jaunajiem mācītājiem. Šo VDK veikto akciju 
izpētīja un aprakstīja Ņujorkas krievu avīze 
“Novoje Russkoje Slovo” un ASV latviešu 
laikraksts “Laiks”.

“Padomju Jaunatne” bija sarežģītā situācijā, 
jo Glavļita noteikumi aizliedza laicīgajās 
avīzēs publicēt mācītāju rakstus. Tomēr jau 
1988. gada 23. aprīlī dienasgaismu ieraudzīja 
Arņa Šablovska intervija ar Liepājas mācītāju 
Juri Rubeni. Bet par pagrieziena punktu 
Latvijā šajā jomā var uzskatīt 1988. gada 27. 
augustu, kad “Padomju Jaunatnē” pirmo reizi 
pēckara gados laicīgajā presē tika ievietots 
ordinēta garīdznieka publicistisks raksts 
(mācītāja, teoloģijas maģistra Jura Rubeņa 
apcerējums «Kāds ceļš ved uz dievnamu?»). 
Protams, ar LKP CK speciālu atļauju, kas bija 
paredzēts kā īpašs izņēmuma gadījums. Kā 
pēc signāla visi mācītāji sāka rakstīt rakstus, 

un visas avīzes tos drukāja. Atmodas procesos 
ļoti aktīvi iekļāvās arī Ķempju evaņģēliski 
luteriskās baznīcas mācītājs Jānis Vasks.

Taču pagāja tikai 42 dienas kopš pirmā 
raksta, kad visā Latvijā skanēja Doma 
baznīcas zvani, un Dieva vārds ar radio un 
televīzijas palīdzību ienāca katrā mājā un 
dzīvoklī, ievadot Latvijas Tautas frontes 1. 
kongresa otro dienu. Gados vecāki cilvēki 
bija pilnīgi noraudājušies no aizkustinājuma, 
jo nekādi nebija gaidījuši, ka kaut kas tāds 
notiks. Ka dievkalpojumu rādīs televīzijā… 
Tas radikāli mainīja situāciju pie varas esošo 
attieksmē pret baznīcu. 

*  *  *
Pirms jau pieteiktās diskusijas detalizētākas 

aplūkošanas mums nāksies vēl par šo un to 
parunāt.

Lieta tāda, ka viens no dedzīgākajiem 
un skarbākajiem jau pieminētās diskusijas 
dalībniekiem ir bijis tā laika Paltemales 
pagasta vecākais A. Lindiņ kungs. Par šo 
vēsturisko personāžu nav zināms itin nekas. 
Pat Rasmai Vanagai nē, kas tiešām ir liels 
brīnums, jo Rasma Līgatnes vēsturi pārzina 
tikpat labi kā savu roku pirkstus. 

Lindiņš ir ļoti rets uzvārds. Tāpēc rakāšanās 
pa vecām avīzēm šādus tādus rezultātus dod. 

Otrā pasaules kara laikā laikrakstā “Tēvija” 
(Nr. 292, 1942. gada 16. decembrī) bija 
ievietots sēru sludinājums, ka 12. decembrī 

miris Pēteris Lindiņš, kas dzimis 1857. gada 
10. jūnijā. Izvadīšana no sēru mājām Līgatnes 
“Jānēniem” uz Paltmales kapiem. Ja pieņem, 
ka diskusijas laikā Paltemales pagasta vecākais 
A. Lindiņ kungs bija tikpat vecs kā patlaban 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs 
Šteins, tad var sanākt, ka Pēteris Lindiņš ir jau 
pieminētā A. Lindiņ kunga dēls. Pagaidām gan 
tas ir nepierādīts pieņēmums. Bet interesanta 
versija…

Tomēr ir pilnīgi skaidrs un pierādīts, ka 
Pētera Lindiņa dēls ir 1887. gada 11. decembrī 
Līgatnes pagasta “Jānēnos” dzimušais 
Rūdolfs Lindiņš, kas bijis ļoti pazīstams 
Latvijas politiķis, Tautas padomes loceklis, 
Satversmes sapulces, 1. un 2. Saeimas 
deputāts. 1921. gadā bijis zemkopības ministra 
biedrs, kā arī Centrālās zemes ierīcības 
komisijas loceklis. Viņš piedalījies Latvijas 
Republikas proklamēšanā un redzams 1918. 
gada 18. novembrī uzņemtajā slavenajā Viļa 
Rīdzenieka fotoattēlā uz Latvijas Nacionālā 
teātra skatuves. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni.

Gan Rasmas Vanagas, gan Sigurda 
Rusmaņa, gan vēl citos pētījumos Rūdolfs 
Lindiņš nosaukts par vienu no izcilākajiem 
Līgatnes novadniekiem. Augšlīgatnes 
bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga 2010. 
gadā, sērfojot internetā, bija atradusi Rūdolfa 
Lindiņa grāmatu “Saimnieciskās krīzes cēloņi 
un krīzes pagaidu likvidēšana”, ko Raiņa klubs 
bija izdevis 1934. gadā. Vecās avīzes liecina, 
ka grāmata bija iemantojusi samērā lielu 
popularitāti, un dažās recenzijās atrodama arī 
pa kādai zobgalībai. Bet tas taču dzīvi padara 
krāsaināku, vai ne…

Rūdolfa Lindiņa dzīve aprāvās 54 gadu 
vecumā, kad okupācijas vara 1941. gada 14. 
jūnija deportāciju laikā viņu bija izsūtījusi uz 
Usoļlagu jeb Usoļjes labošanas darbu nometni, 

kur bez jebkāda tiesas lēmuma bija 
ieslodzīti vairāk nekā 800 Latvijas 
pilsoņu. Lielākā daļa no nometnē 
ieslodzītajiem nomira necilvēcīgo darba un 
dzīves apstākļu dēļ.

Jaunības gadus Rūdolfs Lindiņš bija pavadījis 
Pēterburgā, kur bija studējis Psihoneiroloģiskā 
institūta Juridiskajā nodaļā. Viņš jau tur bija 
iesaistījies politiskajā darbībā un vēl pirms 
atgriešanās Latvijā bija nodibinājis ģimeni, 
kurā 1918. gada 24. janvārī kā vecākais dēls 
piedzima Sigurds Lindiņš.

Sigurds Lindiņš 1937. gadā sāka studijas 
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātē, bet 1939. gadā 
sakarā ar iesaukumu obligātajā Latvijas valsts 
kara dienestā studijas pārtrauca. Vēlāko 
likteņa triecienu dēļ viņš devās bēgļu gaitās 
un vecumdienas pavadīja tālajā Austrālijā. 
Tagad Sigurds Lindiņš atdusas Lestenes Brāļu 
kapos. Atcerēsimies, ka Sigurds Lindiņš pats 
nebija līgatnietis, bet viņš bija līgatnieša dēls. 
Tātad — mūsējais.

Savā testamentā Sigurds Lindiņš atvēlēja 
līdzekļus Latvijas Universitātes Juridiskajai 
fakultātei, kur tika īstenoti vairāki projekti. 
Tajā skaitā – dekānu galerijas izveidošana. 

*  *  * 
Ja pamanījāt, es iepriekš teicu, ka diskusijas 

laikā Paltemales pagasta vecākais A. Lindiņa 
kungs, lūk, varējis būt gandrīz tikpat 
vecs kā patlaban Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins. Tāpat vien jau 
es to tā neteicu. Es to rakstīju speciāli, jo no 
drošiem, bet konfidenciāliem avotiem man 
kļuvis zināms, ka tagadējam Līgatnes novada 
vecākajam Aināram Šteinam 2018. gada 20. 
februārī būs ļoti skaista jubileja – viņam 
apritēs veseli piecdesmit! 

Viņa dzimšanas mēnesis ir svarīgs arī manā 
biogrāfijā - tieši tajā mēnesī tālajā 1968. gadā 
mani apstiprināja par laikraksta “Līgatnes 
Papīrnieks” redaktoru. Es pazinu daudzus un 
dažādus Līgatnes priekšniekus un par katru 
varu labus vārdus teikt.

Bet Ainārs Šteins, manuprāt, ir laba 
līgatniešu izvēle. Pirmkārt, savējais un 
otrkārt – viņš ir piemērots savam amatam. 

Es, protams, to tā neuzdrošinātos apgalvot, ja 
man nebūtu spēcīgi argumenti, kas ir pieejami 
ikvienam interesentam. Katrs var ieiet LR 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā un 
paskatīties, kā izpaudusies vēlētāju griba. 

2005. gada 12. martā, kad Ainārs Šteins 
balotējās pirmo reizi, pēc iegūto balsu 
daudzuma viņš bija tikai trešajā vietā.

Nākamajās, 2009. 
gada 6. jūnija vēlēšanās 
Aināram Šteinam 
bija 1516 punkti, bet 
tālākajiem sekotājiem 
— 1024, 964 un 
851 punkts. Sporta 
komentētāji rakstītu, 
ka tas ir galvu reibinošs 
atrāviens.

2013. gada 1. jūnija 
vēlēšanās Ainārs Šteins 
ieguva 1252 punktus, 
bet tuvākie sekotāji 
— 949, 912 un 885 
punktus. 

Un nesenajās — 
2017. gada 3. jūnija 
vēlēšanās — tendence 
palika nemainīga. A. 

Šteinam — 1344 punkti, bet nākamajiem — 
1071, 946 un 921 punkts.

Vēlētāji savu pozitīvo gribu ir pauduši 
nepārprotami, un tāpēc es uzdrošinos būt 
viens no pirmajiem, kas dažas dienas pirms 
20. februāra jubilejas publiski deklarē: “Ainār 
Štein! Apsveicu Tevi skaistajā jubilejā un 
novēlu daudz laimes un labu veselību!”

*  *  *
Un tagad nu esam nonākuši pie apsolītās 

diskusijas Paltemales jeb Paltmales sakarā, 
kas 1875. un 1876. gadā risinājās tolaik 
ietekmīgajā latviešu laikrakstā “Mājas 
Viesis”. Kā atceraties, “Manas mīļās 
Līgatnes” iepriekšējā turpinājumā es citēju 
kāda nezināma autora, kas parakstījās ar 
iniciāli “S”, rakstu no “Mājas Viesa” 1875. 
gada 8. novembra numura. Tajā viņš apcerēja 
1872. gada 10. maija virpuļviesuļa izpostītās 
Ķempju baznīcas likteni, kas jau četrus gadus 
gulēja drupās. Atjaunošanai nebija ne naudas, 
ne iespēju.

…Jaun-Ķempes muiža stāv draudzei vienā 
malā uz ziemeļiem, tā ka otra draudzes 
mala ap 151 verstu  tālu ir. Tāpēc no visiem 
paltemaliešiem, bez vien diviem vīriešiem no 
rameniešiem2, no pie šās baznīcas piederošiem 
siguldiešiem un no citiem Jaun-Ķempeniešiem 
ir tā vēlēšanās, izsacīta, lai jauna baznīca tiktu 
draudzei vidū, ap tagadēju Paltemal skolu, 
būvēta, kur tad viņi, ja tā notiktu no savas 
puses upurējot līdz 500 rub. jaunas baznīcas 
būvei.  

Pēc trīs nedēļām, 1875. gada 29. novembrī kā 
apdullinošs pērkona dārdiens nāca pretraksts. 
ko bija sacerējis “Kāds paltemaliets vairāk 
vārdā”. Viņš bija pārskaities ne pa jokam. 

Nesaprotams, kur cien. rakstītājs tādas ziņas 
sagrābis! Pēc viņa raksta būtu domājams, ka 
visi še piederīgi „vīrieši” tiešām būtu tikuši 
noprasīti savas vēlēšanās par baznīcas būvi 
izteikt. Bet tas nebūt tā nav. Es šā raksta rakstītājs 

no Paltmalas pag. vien varu simtus „vīriešus” 
uzrādīt, kas tādu noprasīšanu nepazīst, un 
kas nekad neļaus uz tādām domām pavesties 
savu baznīcu kur citur pārcelt no vecās vietas 
projām, Jaun-Ķempeniešus, kuri visi pie 
vecās baznīcas piekrīt, nemaz nepieminot. 
Tāļāk „S.” k. saka, ka «tā vēlēšanās izsacīta, 
lai šī baznīca tiktu „draudzes vidū. ”Bet tas 
tak būtu pavisam aplam, ka šo filial-, jeb 
kā rakstītājs saka, „pusbaznīciņu” draudzes 
vidū būvētu. Mūsu draudzes lielākā baznīca 
Siguldā atrodas draudzes vienā galā, tādēļ tad 
šī Ķempu baznīca krīt draudzes otrā galā, kur 
jau līdz šim bijuse, un ne “draudzes vidū.” Jā, 
—ja tagadējo Siguldas baznīcu gribētu atmest 
un abas baznīcas par vienu savienot, tad gan 
tai vajadzētu stāvēt draudzes vidū,” bet tagad 
nē.

Ķempju baznīcas vēsture ir rūpīgi aprakstīta 
vairākos Rasmas Vanagas un Sigurda Rusmaņa 
pētījumos. 

Šī dievnama pirmsākumi meklējami tālajos 
viduslaikos. Livonijas laikā vairāku kilometru 
attālumā no pašreizējās baznīcas atrašanās 
vietas pie Incēnu mājām bija vai nu kapela 
vai arī koka baznīciņa ar salmu jumtu. Tā 
atradusies netālu no Kumadas upes ietekas 
Amatā. Pa šo upi gāja Siguldas draudzes (tā 
bija dibināta 1225. gadā) austrumu robeža. 
Tolaik Siguldas draudzē ietilpa arī tagadējā 
Ķempju draudze. Rakstītajos avotos tiek 
minēti dažādi nosaukumi — Incēnu baznīciņa, 
sv. Ignata jeb Ignača kapela. 1837. gadā to 
pārcēla uz Ķempjiem, kur uzcēla baznīcu, ko 
1872. gada 10. maijā nopostīja virpuļviesulis.

“Mājas Viesī” publicētās diskusijas būtība 
bija sekojoša: atjaunot turpat vai arī pārcelt 
uz Augšlīgatni. Lai lasītājam būtu ērtāk 
saprast ģeogrāfisko novietojumu, esmu 
centies pielāgot dažas Google kartes. No 
vienas puses raugoties, Ķempju baznīca ir 
lielas teritorijas centrālais punkts, bet, no cita 
viedokļa raugoties, redzams, ka tā tomēr ir 
stipri atstatus no blīvāk apdzīvotajām vietām.

Pēc mēneša — 1875. gada 21. decembrī ar 
lielu sparu un niknumu “Mājas Viesa” diskusijā 
iesaistās Paltemal valsts vecākais A. Lindiņ 
kungs. Oponenta rakstīto viņš vīzdegunīgi 
apsaukā par “rakstienu” un nopeļ arī parakstu: 
“Kāds Paltemaliets vairāk vārdā”. Tas esot 
kļūdains. A. Lindiņ kungs pamācoši norāda, 
ka „vairāk vārdā,” nav latviski; latviet’s saka: 
“Vairāku vārdā”. 

„Nesaprotams, kur cien. rakst. — draudzes 
vidū.” Kā „Māj. Viesa” 45. numurā ir sacīts, 
tā ir gan. Paltemaliešu vīrieši, bez vien divi, 
kur klāt Ramenieši, Jaun-Ķempenieši un 
pie šās baznīcas piederoši Siguldieši, cik no 
šām nupat pēdīgi pieminētām trīs valstēm 
nav jau minētu vēlēšanos te izsacījuši, nav 
man zināms, tik tos, kas paši bija nākuši 
lūgdamies viņu vēlēšanos jaunas baznīcas 
būves dēļ pieņemt, tiku pieņēmis — visi to 
vēlēšanos izsacīja, lai jauna baznīca tiktu šai 
draudzei vidū (pie Siguldas pusbaznīcas, tas 
bija Jaun-Ķempu muiža, pieder Paltemalieši, 
Jaun-Ķempenieši, Ramenieši un viena daļa 
Siguldiešu), ap tagadējo Paltemal skolu 
būvēta, un viņi tad priekš tanī tūliņ 500 rubļ. 
palīdzības solīja un ja tā notikšot, došot daudz 
vairāk. Caur saviem saimniekiem arī daudz 
sievieši naudas palīdzību ir piesolījuši. Kam 
patīkas, šo vēlēšanos lasīt, lai nāk pie manis, 
es valsts-valdības3 šņorugrāmatas parādīšu.

Pagasta vecākais A. Lindiņ kungs par visu 
vari grib baznīcu Augšlīgatnē blakus skolai 
būvēt. Tas būtu pie Vidzemes šosejas Ķempju 
gravas otrā krastā. Jeb, izsakoties mūsdienu 
terminoloģijā, starp Visendorfa dzirnavām un 
Vienkoču parku. 

Siguldas baznīca nav vis draudzes vienā galā, 
no viņas līdz draudzes galu, līdz Alažniekiem 
no launagiem ir 7 — 9 verstes. Vecā Ķempes 
baznīca (ne tā, kas 1872. gada tika nopostīta), 
kas tagad vēl savu veco, godbijīgo vaigu rāda 

(šo jau gan arī „kāds Paltemaliets” nezina, 
tā priekš viņa ir par prastu), ir Ķempes 
draudzes malā, vairāk uz rītiem, uz Amatas 
upes krasta. Šaušalas iet pa kauliem lasot: 
„Ja tagadējo Siguldas baznīcu gribētu atmest 
—”. Te pretī ir jāsaka: „Nepievilieties, Dievs 
neliekās apsmieties!” „Kāds Paltemaliets” 
sāk muldēt, no baznīcas „uz vairāk solīšanu.” 
Prātiņ, nāc mājas! Es labprāt vēlētos zināt, 
vai „kāds Paltemaliets” arī no Paltemal valsts 
biedriem, ka viņš saka: „no Paltemal pagasta 
dzīvodamiem locekļiem” ir vairāk simtu (šiem 
skaitļiem nav gals, šo sarēķināt Paltemaliets” 
vēl mācās, laikam aizkrāsnē, kamēr citi ļaudis 
svētdienā uz baznīcu brauc un iet) rubļ. 
piesolītus dabūjis. „Kāds Paltemaliets” lielās 
savā varā turēt muižniecību (viņa muižniecība 
cita gan nav, kā tā, kas līdz ar viņu aizkrāsnē 
ir, kuru citi sauc: Prūši, prusaki, tarkani                 
u. v. c.) un šejienes muižu īpašniekus. Antiņ, 
kur stabulīte… 

Ar šādu bezkaunīgu A. Lindiņ kunga 
runāšanu Kāds paltemalietis vairāku vārdā 
ir tā nokaitināts, ka viņš raksta veselus divus 
apjomīgus pretrakstus, “Mājas Viesa” 1876. 
gada 7. un 14. februārī. Ilustrācijai mazs 
fragmentiņš: 

Tā vēlēšanās, lai baznīca „dr. vidū” iznāktu, 
ir pagalam aplama. Jūs paši uzdodiet to mēru 
no Siguldas baznīcas līdz Allažu robežām 7—
9 verstes. Bet kāpēc neuzdodiet otru draudzes 
malu, kas līdz 20 verstes tāļi? Jūs Sig. draudzes 
tāļumu uz Allažu pusi stiepiet, gan caur to 
gribēdami manu teikumu par aplamu pierādīt, 
ka es teicu, ka Sig. baznīca stāv draudzei 
„vienā galā”. Bet caur šo Jūs ne manu, bet 
paši savu rēķinu sajauciet. Jo ja gribēsit liegt, 
ka Sig. b. draudzes vienā galā nestāv, tad tā 
tak stāv draudzes vidū. Un nu Jūs gribiet arī 
šo otru mūsu dr. baznīcu „dr. vidū.” Tātad 
pēc jūsu rēķina iznāktu abas baznīcas līdzās. 
Tādēļ groziet to lietu kā gribiet, arvien iznāk 
tā, ka tādēļ ka Sig. bazn. stāv draudzei uz 
vienu galu, tad šai otrai jābūt draudzei uz otru 
galu; bet ne kad „dr. vidū.”

Pirmā raksta autors “S.”ir uz vienu roku 
ar Paltemales pagasta vecāko A. Lindiņ 
kungu, un arī viņš noorganizē divus plašus 
pretrakstus. 1876. gada 29. maijā un 5. jūnijā. 
Argumentācijai tiek arī piesaukta Līgatnes 
papīrfabrika:

Tāpat „kāds Paltemaliets” ņemās A. L. k. 
pārmest, kad tas ka pagasta-vec. nezinot, ka 
Paltemales pagasta apriņķī atrodoties Ligates 
Papīru fabrika ar daudz vairāk nekā simtu — 
laikam tūkstošu — vīriešiem, kuriem nekad 
prātā neiekritīs „savu” baznīcu kur citur 
pārdēstīt. Cik es Līg. papīru fabr. pazīstu, tad 
man pēc patiesības ir jāliecina, ka tai nekādas 
„savas” baznīcas nav un ka tādēļ nevar vis 
A. L. k. spiest zināt par lietām, kuras pasaule 
pavisam neatrodās; tādēļ, ka Līg. papr. sabr. 
grunte nevis Valsts, bet muižas policejas 
apakšniecībā ir. Bet ja „kāds Paltem.” būtu 
runājis no J. Ķempes draudzes baznīcas, tad 
man gauži jānožēlo, ka viņš — kurš pagasta 
vecākam prot ceļu rādīt, pats tik nesaprātīgs ir 
un nezina, ka pēc augstiem likumiem baznīcu 
būvēšana un uzturēšana, nav vis kaut kādam 
uz īsāku vai ilgāku laiku, no dažādām pusēm 
saskrējušam rokpeļņu pulkam, bet pastāvīgai 
zemes gruntniecībai uzticēta. Pasaule ir bijusi 
Ninive, Sodoma, Gomora, Bābele u. t. pr., 
bet nu vairs nav; zeme ar gruntniecību tāpat 
ir. — Zināms, ka Līg. papr. fabr. arī ir sava 
gruntē un līdz ar to kādi gruntnieki, bet to nav 
tik daudz kā „kāds Paltem.” domā — vairāk 
simtu.

Ar šo nu mēs arī varētu beigt, labi 
saprazdami, ka tas bijis tālā pagātnē, un mēs 
neko mainīt nevaram. 1882. gadā par saviem 
līdzekļiem Jaunķempju muižas īpašnieki Volfu 
dzimta Ķempju baznīcu atjaunoja iepriekšējā 
vietā. Iespējams, ka “Mājas Viesī” ievietoto 
diskusiju viņi pat nebija lasījuši… 

Turpinājums sekos
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Suminājuma sludinājums A. Lindiņ kungam. 
Mājas Viesis, Nr.2 (10.01.1876) 16. lpp.

Sēru sludinājums. Tēvija, Nr.292 (16.12.1942)

Rūdolfa Lindiņa grāmata 
“Saimnieciskās krīzes cēloņi un 

krīzes pagaidu likvidēšana”
Sigurds Lindiņš. 

Foto no LU mājaslapas

Sigurda Lindiņa sponsorētās LU Juridiskās 
fakultātes Dekānu galerijas atklāšana 2012.gadā. 

Foto no LU mājaslapas

Atgādināšu, ka iepriekšējā numurā es 
lasītājus sāku iepazīstināt ar kādu milzīgu 
un pat skandalozu diskusiju Paltemales jeb 
Paltmales sakarā, kas 1875. un 1876. gadā 
risinājās tolaik ietekmīgajā latviešu laikrakstā 
“Mājas Viesis”. 

Mani šī diskusija aizrāva un ieinteresēja 
tādā mērā, ka visus šos gotiskajā ortogrāfijā 
rakstītos tekstus pārveidoju mūsdienu lasītājam 
saprotamā formātā un no tiem izvēlējos 
fragmentus, lai atainotu dažādos viedokļus, 
domāšanas veidus, iegūtu priekšstatu par 
ģeogrāfiskiem jēdzieniem un attālumu izjūtu 
pirms 143 gadiem.

Bet sākumā tomēr jāizskaidro, kāpēc tad 
man ir tā lielā interese. Kad es pirms trīsarpus 
gadiem iesāku rakstīt “Manu mīļo Līgatni”, 
pirmajā stāstījumā mazliet pavēstīju gan 
par skaistajiem “Pumpurīšiem”, kur lielā 
saspiestībā dzīvoja četras ģimenes, gan arī 
par baznīcu. Tagad sanāks tā jocīgi, ka es pats 
sevi citēšu.

Nepilnu kilometru tālāk bija simtiem gadu 
vecā Ķempju baznīca, kas izcēlās ar dižiem 
mūriem, staltu zvanu torni un krāsainām 
vitrāžām. Neskarta tā noturējās visus 
padomju laikus, nekas netraucēja tās mieru. 
Par mācītājiem nezinu, bet pērminderis bija 
Arvīds Miķelsons. Ar viņa kundzi Elzu 
vēlāk papīrfabrikas kantorī pie pretējiem 
rakstāmgaldiem sēdējām. Miķelsons bija 
mīlīgs, laipns un allaž smaidošs. Viņa 
profesija bija laukstrādnieks. Ģimenē bērnu 
nebija, un tādēļ visus spēkus viņš veltīja 
draudzes un baznīcas kopšanai. Viņa labestība 
bija tik atbruņojoša, ka visus tumšos spēkus 
viņš uzveica vienā vēsā mierā. Baznīcā notika 
kristības, iesvētības, kāzas, bet sestdienas 
vakaros pa visu plašo apkaimi maigi plūda 
zvanu skaņas. Bultesmāte pārkrustījās un 
svinīgi nočukstēja: „Svētvakars”. 

Šinā gadījumā ir tāda jauka sakritība. 
Līgatnietis un pazīstamais aktieris Andris 
Bērziņš nereti saraudinājis plašus klausītāju 
pulkus ar skaisto Raimonda Paula dziesmu 
“Svētvakars”. To dzirdot, man uzreiz acu 
priekšā parādās gan Līgatne, gan Ķempju 
baznīca, gan sirmā Bultes māte… Un žēl, ka 
no nedēļu ritējumā izzudis Svētvakars, kas 
ievadīja Svēto dienu, kad Dievs pēc pasaules 
radīšanas atpūtās un arī cilvēkiem vēlēja 
darīt to pašu. Ikdienībā Svētā diena pārtapa 
par parastu svētdienu. Tāpat kā aicinājums 
Palīdzi, Dievs! – par ikdienišķo paldies!

Puikas gados “Pumpurīšos” reižu pa 
reizei gudroju un nevarēju saprast, kāpēc 
baznīca uzbūvēta samērā neparastā vietā. Ne 
pilsētciematā, ne Augšlīgatnē, kur dzelzceļa 
stacija un šoseju krustojums, bet te - samērā 
dziļos laukos. 

Maigi izsakoties, tas izskatījās jocīgi, bet 
padomju gados par to pārlieku interesēties 
nebija ne vēlams un ne arī ieteicams. Visādi 
varēja sanākt. Vienu manu kursa biedreni 
universitātē (studēju neklātienē) no darba 
atlaida par piedalīšanos bērēs, jo viņas tēvu 
tālā Latgales sādžas kapsētā izvadīja katoļu 
mācītājs. Toties no Līgatnes vidusskolas 
kopā ar klases audzinātāju Zigrīdu Jansoni 
bijām klāt mūsu klasesbiedra Jura Ābrama 

mammas bērēs Āraišu kapos, kur procesiju 
vadīja luterāņu mācītājs. Nevienam par to 
nestāstījām, un nevienam nekas par to nekas 
nelāgs nenotika. Bez sliktām sekām izpalika 
arī tās reizes, kad mēs, skolnieki, kā pūtēju 
orķestra dalībnieki spēlējām bērēs ar mācītāja 
piedalīšanos. Bija jāievēro nerakstīts likums – 
turēt mēli aiz zobiem. Un izlikties, ka nezini, 
pat ja zini. Arī skolas direktors Laimonis 
Rācenājs izlikās, ka viņš par to neko nezina. 
Iespējams, ka patiešām arī nezināja.

Man bija liels prieks, ka varēju būt līdzdalīgs 
tajā straujajā un krasajā pagrieziena punktā, 
kad baznīcas sāka pildīties ar cilvēkiem. 
Sākot ar 1987. gadu, biju laikraksta “Padomju 
Jaunatne” redaktors. 1988. gadā avīze jau 
bija ieguvusi milzīgu tautas atsaucību un 
lielu ietekmi uz visiem Latvijā notiekošajiem 
procesiem. Atstāstīšu kādu man ļoti patīkamu 
gadījumu.

Tas notika 1988. gada 11. novembrī, kad 
PSKP CK Politbiroja loceklis, PSKP CK 
sekretārs V. Medvedevs, kas uzturējās Latvijas 
PSR, apmeklēja PSRS 60. gadadienas Rīgas 
ražošanas apvienību «Alfa». Sanāksmē 
uzstājās frēzētājs Dmitrijs Ivanovs. Viņš 
teica: 

Kāpēc televīzija filmē un rāda to, kas 
ir izdevīgi Tautas frontei, bet to, kas nav 
izdevīgi, nerāda. Paklausieties raidījumu 
«Labvakar», kas tur tiek runāts. Manuprāt, 
pašlaik «Padomju Jaunatnes» redakcija 
komandē gan Latvijas Komunistiskās partijas 
Centrālo Komiteju, gan preses sistēmu.

Tas tika uzrakstīts laikrakstā “Cīņa” 1988. 
gada 13. novembra numurā, un to rakstu var 
izlasīt šeit: http://www.barikadopedija.lv/
raksti/972610

Kā redaktoram tas man bija liels 
pagodinājums, jo arī vēlākās lasītāju aptaujas 
to apliecināja.

Padomju laikā darbojās cenzūra jeb tā 
saucamais Glavļits. Bez Glavļita atļaujas neko 
nedrīkstēja drukāt, un bija vajadzīga māka un 
zināšanas, lai izsprauktos cauri kontroles tīkla 
acīm. Glavļita darbinieku vidū bija daudzi 
“Padomju Jaunatnes” uzskatu simpatizētāji, 
kas palīdzēja tekstu pārveidot tā, lai drukāšana 
tomēr būtu iespējama. 

Kā par nelaimi 1987. gadā “Padomju 
Jaunatnē” Valsts Drošības komitejas (VDK) 
līdzstrādnieki bez redaktora un redaktora 
vietnieces ziņas, apkrāpjot sekretariāta 
darbiniekus, avīzē iedabūja ķengu rakstu par 
jaunajiem mācītājiem. Šo VDK veikto akciju 
izpētīja un aprakstīja Ņujorkas krievu avīze 
“Novoje Russkoje Slovo” un ASV latviešu 
laikraksts “Laiks”.

“Padomju Jaunatne” bija sarežģītā situācijā, 
jo Glavļita noteikumi aizliedza laicīgajās 
avīzēs publicēt mācītāju rakstus. Tomēr jau 
1988. gada 23. aprīlī dienasgaismu ieraudzīja 
Arņa Šablovska intervija ar Liepājas mācītāju 
Juri Rubeni. Bet par pagrieziena punktu 
Latvijā šajā jomā var uzskatīt 1988. gada 27. 
augustu, kad “Padomju Jaunatnē” pirmo reizi 
pēckara gados laicīgajā presē tika ievietots 
ordinēta garīdznieka publicistisks raksts 
(mācītāja, teoloģijas maģistra Jura Rubeņa 
apcerējums «Kāds ceļš ved uz dievnamu?»). 
Protams, ar LKP CK speciālu atļauju, kas bija 
paredzēts kā īpašs izņēmuma gadījums. Kā 
pēc signāla visi mācītāji sāka rakstīt rakstus, 

un visas avīzes tos drukāja. Atmodas procesos 
ļoti aktīvi iekļāvās arī Ķempju evaņģēliski 
luteriskās baznīcas mācītājs Jānis Vasks.

Taču pagāja tikai 42 dienas kopš pirmā 
raksta, kad visā Latvijā skanēja Doma 
baznīcas zvani, un Dieva vārds ar radio un 
televīzijas palīdzību ienāca katrā mājā un 
dzīvoklī, ievadot Latvijas Tautas frontes 1. 
kongresa otro dienu. Gados vecāki cilvēki 
bija pilnīgi noraudājušies no aizkustinājuma, 
jo nekādi nebija gaidījuši, ka kaut kas tāds 
notiks. Ka dievkalpojumu rādīs televīzijā… 
Tas radikāli mainīja situāciju pie varas esošo 
attieksmē pret baznīcu. 

*  *  *
Pirms jau pieteiktās diskusijas detalizētākas 

aplūkošanas mums nāksies vēl par šo un to 
parunāt.

Lieta tāda, ka viens no dedzīgākajiem 
un skarbākajiem jau pieminētās diskusijas 
dalībniekiem ir bijis tā laika Paltemales 
pagasta vecākais A. Lindiņ kungs. Par šo 
vēsturisko personāžu nav zināms itin nekas. 
Pat Rasmai Vanagai nē, kas tiešām ir liels 
brīnums, jo Rasma Līgatnes vēsturi pārzina 
tikpat labi kā savu roku pirkstus. 

Lindiņš ir ļoti rets uzvārds. Tāpēc rakāšanās 
pa vecām avīzēm šādus tādus rezultātus dod. 

Otrā pasaules kara laikā laikrakstā “Tēvija” 
(Nr. 292, 1942. gada 16. decembrī) bija 
ievietots sēru sludinājums, ka 12. decembrī 

miris Pēteris Lindiņš, kas dzimis 1857. gada 
10. jūnijā. Izvadīšana no sēru mājām Līgatnes 
“Jānēniem” uz Paltmales kapiem. Ja pieņem, 
ka diskusijas laikā Paltemales pagasta vecākais 
A. Lindiņ kungs bija tikpat vecs kā patlaban 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs 
Šteins, tad var sanākt, ka Pēteris Lindiņš ir jau 
pieminētā A. Lindiņ kunga dēls. Pagaidām gan 
tas ir nepierādīts pieņēmums. Bet interesanta 
versija…

Tomēr ir pilnīgi skaidrs un pierādīts, ka 
Pētera Lindiņa dēls ir 1887. gada 11. decembrī 
Līgatnes pagasta “Jānēnos” dzimušais 
Rūdolfs Lindiņš, kas bijis ļoti pazīstams 
Latvijas politiķis, Tautas padomes loceklis, 
Satversmes sapulces, 1. un 2. Saeimas 
deputāts. 1921. gadā bijis zemkopības ministra 
biedrs, kā arī Centrālās zemes ierīcības 
komisijas loceklis. Viņš piedalījies Latvijas 
Republikas proklamēšanā un redzams 1918. 
gada 18. novembrī uzņemtajā slavenajā Viļa 
Rīdzenieka fotoattēlā uz Latvijas Nacionālā 
teātra skatuves. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu 
ordeni.

Gan Rasmas Vanagas, gan Sigurda 
Rusmaņa, gan vēl citos pētījumos Rūdolfs 
Lindiņš nosaukts par vienu no izcilākajiem 
Līgatnes novadniekiem. Augšlīgatnes 
bibliotēkas vadītāja Vera Dālberga 2010. 
gadā, sērfojot internetā, bija atradusi Rūdolfa 
Lindiņa grāmatu “Saimnieciskās krīzes cēloņi 
un krīzes pagaidu likvidēšana”, ko Raiņa klubs 
bija izdevis 1934. gadā. Vecās avīzes liecina, 
ka grāmata bija iemantojusi samērā lielu 
popularitāti, un dažās recenzijās atrodama arī 
pa kādai zobgalībai. Bet tas taču dzīvi padara 
krāsaināku, vai ne…

Rūdolfa Lindiņa dzīve aprāvās 54 gadu 
vecumā, kad okupācijas vara 1941. gada 14. 
jūnija deportāciju laikā viņu bija izsūtījusi uz 
Usoļlagu jeb Usoļjes labošanas darbu nometni, 

kur bez jebkāda tiesas lēmuma bija 
ieslodzīti vairāk nekā 800 Latvijas 
pilsoņu. Lielākā daļa no nometnē 
ieslodzītajiem nomira necilvēcīgo darba un 
dzīves apstākļu dēļ.

Jaunības gadus Rūdolfs Lindiņš bija pavadījis 
Pēterburgā, kur bija studējis Psihoneiroloģiskā 
institūta Juridiskajā nodaļā. Viņš jau tur bija 
iesaistījies politiskajā darbībā un vēl pirms 
atgriešanās Latvijā bija nodibinājis ģimeni, 
kurā 1918. gada 24. janvārī kā vecākais dēls 
piedzima Sigurds Lindiņš.

Sigurds Lindiņš 1937. gadā sāka studijas 
Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un 
tiesību zinātņu fakultātē, bet 1939. gadā 
sakarā ar iesaukumu obligātajā Latvijas valsts 
kara dienestā studijas pārtrauca. Vēlāko 
likteņa triecienu dēļ viņš devās bēgļu gaitās 
un vecumdienas pavadīja tālajā Austrālijā. 
Tagad Sigurds Lindiņš atdusas Lestenes Brāļu 
kapos. Atcerēsimies, ka Sigurds Lindiņš pats 
nebija līgatnietis, bet viņš bija līgatnieša dēls. 
Tātad — mūsējais.

Savā testamentā Sigurds Lindiņš atvēlēja 
līdzekļus Latvijas Universitātes Juridiskajai 
fakultātei, kur tika īstenoti vairāki projekti. 
Tajā skaitā – dekānu galerijas izveidošana. 

*  *  * 
Ja pamanījāt, es iepriekš teicu, ka diskusijas 

laikā Paltemales pagasta vecākais A. Lindiņa 
kungs, lūk, varējis būt gandrīz tikpat 
vecs kā patlaban Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins. Tāpat vien jau 
es to tā neteicu. Es to rakstīju speciāli, jo no 
drošiem, bet konfidenciāliem avotiem man 
kļuvis zināms, ka tagadējam Līgatnes novada 
vecākajam Aināram Šteinam 2018. gada 20. 
februārī būs ļoti skaista jubileja – viņam 
apritēs veseli piecdesmit! 

Viņa dzimšanas mēnesis ir svarīgs arī manā 
biogrāfijā - tieši tajā mēnesī tālajā 1968. gadā 
mani apstiprināja par laikraksta “Līgatnes 
Papīrnieks” redaktoru. Es pazinu daudzus un 
dažādus Līgatnes priekšniekus un par katru 
varu labus vārdus teikt.

Bet Ainārs Šteins, manuprāt, ir laba 
līgatniešu izvēle. Pirmkārt, savējais un 
otrkārt – viņš ir piemērots savam amatam. 

Es, protams, to tā neuzdrošinātos apgalvot, ja 
man nebūtu spēcīgi argumenti, kas ir pieejami 
ikvienam interesentam. Katrs var ieiet LR 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā un 
paskatīties, kā izpaudusies vēlētāju griba. 

2005. gada 12. martā, kad Ainārs Šteins 
balotējās pirmo reizi, pēc iegūto balsu 
daudzuma viņš bija tikai trešajā vietā.

Nākamajās, 2009. 
gada 6. jūnija vēlēšanās 
Aināram Šteinam 
bija 1516 punkti, bet 
tālākajiem sekotājiem 
— 1024, 964 un 
851 punkts. Sporta 
komentētāji rakstītu, 
ka tas ir galvu reibinošs 
atrāviens.

2013. gada 1. jūnija 
vēlēšanās Ainārs Šteins 
ieguva 1252 punktus, 
bet tuvākie sekotāji 
— 949, 912 un 885 
punktus. 

Un nesenajās — 
2017. gada 3. jūnija 
vēlēšanās — tendence 
palika nemainīga. A. 

Šteinam — 1344 punkti, bet nākamajiem — 
1071, 946 un 921 punkts.

Vēlētāji savu pozitīvo gribu ir pauduši 
nepārprotami, un tāpēc es uzdrošinos būt 
viens no pirmajiem, kas dažas dienas pirms 
20. februāra jubilejas publiski deklarē: “Ainār 
Štein! Apsveicu Tevi skaistajā jubilejā un 
novēlu daudz laimes un labu veselību!”

*  *  *
Un tagad nu esam nonākuši pie apsolītās 

diskusijas Paltemales jeb Paltmales sakarā, 
kas 1875. un 1876. gadā risinājās tolaik 
ietekmīgajā latviešu laikrakstā “Mājas 
Viesis”. Kā atceraties, “Manas mīļās 
Līgatnes” iepriekšējā turpinājumā es citēju 
kāda nezināma autora, kas parakstījās ar 
iniciāli “S”, rakstu no “Mājas Viesa” 1875. 
gada 8. novembra numura. Tajā viņš apcerēja 
1872. gada 10. maija virpuļviesuļa izpostītās 
Ķempju baznīcas likteni, kas jau četrus gadus 
gulēja drupās. Atjaunošanai nebija ne naudas, 
ne iespēju.

…Jaun-Ķempes muiža stāv draudzei vienā 
malā uz ziemeļiem, tā ka otra draudzes 
mala ap 151 verstu  tālu ir. Tāpēc no visiem 
paltemaliešiem, bez vien diviem vīriešiem no 
rameniešiem2, no pie šās baznīcas piederošiem 
siguldiešiem un no citiem Jaun-Ķempeniešiem 
ir tā vēlēšanās, izsacīta, lai jauna baznīca tiktu 
draudzei vidū, ap tagadēju Paltemal skolu, 
būvēta, kur tad viņi, ja tā notiktu no savas 
puses upurējot līdz 500 rub. jaunas baznīcas 
būvei.  

Pēc trīs nedēļām, 1875. gada 29. novembrī kā 
apdullinošs pērkona dārdiens nāca pretraksts. 
ko bija sacerējis “Kāds paltemaliets vairāk 
vārdā”. Viņš bija pārskaities ne pa jokam. 

Nesaprotams, kur cien. rakstītājs tādas ziņas 
sagrābis! Pēc viņa raksta būtu domājams, ka 
visi še piederīgi „vīrieši” tiešām būtu tikuši 
noprasīti savas vēlēšanās par baznīcas būvi 
izteikt. Bet tas nebūt tā nav. Es šā raksta rakstītājs 

no Paltmalas pag. vien varu simtus „vīriešus” 
uzrādīt, kas tādu noprasīšanu nepazīst, un 
kas nekad neļaus uz tādām domām pavesties 
savu baznīcu kur citur pārcelt no vecās vietas 
projām, Jaun-Ķempeniešus, kuri visi pie 
vecās baznīcas piekrīt, nemaz nepieminot. 
Tāļāk „S.” k. saka, ka «tā vēlēšanās izsacīta, 
lai šī baznīca tiktu „draudzes vidū. ”Bet tas 
tak būtu pavisam aplam, ka šo filial-, jeb 
kā rakstītājs saka, „pusbaznīciņu” draudzes 
vidū būvētu. Mūsu draudzes lielākā baznīca 
Siguldā atrodas draudzes vienā galā, tādēļ tad 
šī Ķempu baznīca krīt draudzes otrā galā, kur 
jau līdz šim bijuse, un ne “draudzes vidū.” Jā, 
—ja tagadējo Siguldas baznīcu gribētu atmest 
un abas baznīcas par vienu savienot, tad gan 
tai vajadzētu stāvēt draudzes vidū,” bet tagad 
nē.

Ķempju baznīcas vēsture ir rūpīgi aprakstīta 
vairākos Rasmas Vanagas un Sigurda Rusmaņa 
pētījumos. 

Šī dievnama pirmsākumi meklējami tālajos 
viduslaikos. Livonijas laikā vairāku kilometru 
attālumā no pašreizējās baznīcas atrašanās 
vietas pie Incēnu mājām bija vai nu kapela 
vai arī koka baznīciņa ar salmu jumtu. Tā 
atradusies netālu no Kumadas upes ietekas 
Amatā. Pa šo upi gāja Siguldas draudzes (tā 
bija dibināta 1225. gadā) austrumu robeža. 
Tolaik Siguldas draudzē ietilpa arī tagadējā 
Ķempju draudze. Rakstītajos avotos tiek 
minēti dažādi nosaukumi — Incēnu baznīciņa, 
sv. Ignata jeb Ignača kapela. 1837. gadā to 
pārcēla uz Ķempjiem, kur uzcēla baznīcu, ko 
1872. gada 10. maijā nopostīja virpuļviesulis.

“Mājas Viesī” publicētās diskusijas būtība 
bija sekojoša: atjaunot turpat vai arī pārcelt 
uz Augšlīgatni. Lai lasītājam būtu ērtāk 
saprast ģeogrāfisko novietojumu, esmu 
centies pielāgot dažas Google kartes. No 
vienas puses raugoties, Ķempju baznīca ir 
lielas teritorijas centrālais punkts, bet, no cita 
viedokļa raugoties, redzams, ka tā tomēr ir 
stipri atstatus no blīvāk apdzīvotajām vietām.

Pēc mēneša — 1875. gada 21. decembrī ar 
lielu sparu un niknumu “Mājas Viesa” diskusijā 
iesaistās Paltemal valsts vecākais A. Lindiņ 
kungs. Oponenta rakstīto viņš vīzdegunīgi 
apsaukā par “rakstienu” un nopeļ arī parakstu: 
“Kāds Paltemaliets vairāk vārdā”. Tas esot 
kļūdains. A. Lindiņ kungs pamācoši norāda, 
ka „vairāk vārdā,” nav latviski; latviet’s saka: 
“Vairāku vārdā”. 

„Nesaprotams, kur cien. rakst. — draudzes 
vidū.” Kā „Māj. Viesa” 45. numurā ir sacīts, 
tā ir gan. Paltemaliešu vīrieši, bez vien divi, 
kur klāt Ramenieši, Jaun-Ķempenieši un 
pie šās baznīcas piederoši Siguldieši, cik no 
šām nupat pēdīgi pieminētām trīs valstēm 
nav jau minētu vēlēšanos te izsacījuši, nav 
man zināms, tik tos, kas paši bija nākuši 
lūgdamies viņu vēlēšanos jaunas baznīcas 
būves dēļ pieņemt, tiku pieņēmis — visi to 
vēlēšanos izsacīja, lai jauna baznīca tiktu šai 
draudzei vidū (pie Siguldas pusbaznīcas, tas 
bija Jaun-Ķempu muiža, pieder Paltemalieši, 
Jaun-Ķempenieši, Ramenieši un viena daļa 
Siguldiešu), ap tagadējo Paltemal skolu 
būvēta, un viņi tad priekš tanī tūliņ 500 rubļ. 
palīdzības solīja un ja tā notikšot, došot daudz 
vairāk. Caur saviem saimniekiem arī daudz 
sievieši naudas palīdzību ir piesolījuši. Kam 
patīkas, šo vēlēšanos lasīt, lai nāk pie manis, 
es valsts-valdības3 šņorugrāmatas parādīšu.

Pagasta vecākais A. Lindiņ kungs par visu 
vari grib baznīcu Augšlīgatnē blakus skolai 
būvēt. Tas būtu pie Vidzemes šosejas Ķempju 
gravas otrā krastā. Jeb, izsakoties mūsdienu 
terminoloģijā, starp Visendorfa dzirnavām un 
Vienkoču parku. 

Siguldas baznīca nav vis draudzes vienā galā, 
no viņas līdz draudzes galu, līdz Alažniekiem 
no launagiem ir 7 — 9 verstes. Vecā Ķempes 
baznīca (ne tā, kas 1872. gada tika nopostīta), 
kas tagad vēl savu veco, godbijīgo vaigu rāda 

(šo jau gan arī „kāds Paltemaliets” nezina, 
tā priekš viņa ir par prastu), ir Ķempes 
draudzes malā, vairāk uz rītiem, uz Amatas 
upes krasta. Šaušalas iet pa kauliem lasot: 
„Ja tagadējo Siguldas baznīcu gribētu atmest 
—”. Te pretī ir jāsaka: „Nepievilieties, Dievs 
neliekās apsmieties!” „Kāds Paltemaliets” 
sāk muldēt, no baznīcas „uz vairāk solīšanu.” 
Prātiņ, nāc mājas! Es labprāt vēlētos zināt, 
vai „kāds Paltemaliets” arī no Paltemal valsts 
biedriem, ka viņš saka: „no Paltemal pagasta 
dzīvodamiem locekļiem” ir vairāk simtu (šiem 
skaitļiem nav gals, šo sarēķināt Paltemaliets” 
vēl mācās, laikam aizkrāsnē, kamēr citi ļaudis 
svētdienā uz baznīcu brauc un iet) rubļ. 
piesolītus dabūjis. „Kāds Paltemaliets” lielās 
savā varā turēt muižniecību (viņa muižniecība 
cita gan nav, kā tā, kas līdz ar viņu aizkrāsnē 
ir, kuru citi sauc: Prūši, prusaki, tarkani                 
u. v. c.) un šejienes muižu īpašniekus. Antiņ, 
kur stabulīte… 

Ar šādu bezkaunīgu A. Lindiņ kunga 
runāšanu Kāds paltemalietis vairāku vārdā 
ir tā nokaitināts, ka viņš raksta veselus divus 
apjomīgus pretrakstus, “Mājas Viesa” 1876. 
gada 7. un 14. februārī. Ilustrācijai mazs 
fragmentiņš: 

Tā vēlēšanās, lai baznīca „dr. vidū” iznāktu, 
ir pagalam aplama. Jūs paši uzdodiet to mēru 
no Siguldas baznīcas līdz Allažu robežām 7—
9 verstes. Bet kāpēc neuzdodiet otru draudzes 
malu, kas līdz 20 verstes tāļi? Jūs Sig. draudzes 
tāļumu uz Allažu pusi stiepiet, gan caur to 
gribēdami manu teikumu par aplamu pierādīt, 
ka es teicu, ka Sig. baznīca stāv draudzei 
„vienā galā”. Bet caur šo Jūs ne manu, bet 
paši savu rēķinu sajauciet. Jo ja gribēsit liegt, 
ka Sig. b. draudzes vienā galā nestāv, tad tā 
tak stāv draudzes vidū. Un nu Jūs gribiet arī 
šo otru mūsu dr. baznīcu „dr. vidū.” Tātad 
pēc jūsu rēķina iznāktu abas baznīcas līdzās. 
Tādēļ groziet to lietu kā gribiet, arvien iznāk 
tā, ka tādēļ ka Sig. bazn. stāv draudzei uz 
vienu galu, tad šai otrai jābūt draudzei uz otru 
galu; bet ne kad „dr. vidū.”

Pirmā raksta autors “S.”ir uz vienu roku 
ar Paltemales pagasta vecāko A. Lindiņ 
kungu, un arī viņš noorganizē divus plašus 
pretrakstus. 1876. gada 29. maijā un 5. jūnijā. 
Argumentācijai tiek arī piesaukta Līgatnes 
papīrfabrika:

Tāpat „kāds Paltemaliets” ņemās A. L. k. 
pārmest, kad tas ka pagasta-vec. nezinot, ka 
Paltemales pagasta apriņķī atrodoties Ligates 
Papīru fabrika ar daudz vairāk nekā simtu — 
laikam tūkstošu — vīriešiem, kuriem nekad 
prātā neiekritīs „savu” baznīcu kur citur 
pārdēstīt. Cik es Līg. papīru fabr. pazīstu, tad 
man pēc patiesības ir jāliecina, ka tai nekādas 
„savas” baznīcas nav un ka tādēļ nevar vis 
A. L. k. spiest zināt par lietām, kuras pasaule 
pavisam neatrodās; tādēļ, ka Līg. papr. sabr. 
grunte nevis Valsts, bet muižas policejas 
apakšniecībā ir. Bet ja „kāds Paltem.” būtu 
runājis no J. Ķempes draudzes baznīcas, tad 
man gauži jānožēlo, ka viņš — kurš pagasta 
vecākam prot ceļu rādīt, pats tik nesaprātīgs ir 
un nezina, ka pēc augstiem likumiem baznīcu 
būvēšana un uzturēšana, nav vis kaut kādam 
uz īsāku vai ilgāku laiku, no dažādām pusēm 
saskrējušam rokpeļņu pulkam, bet pastāvīgai 
zemes gruntniecībai uzticēta. Pasaule ir bijusi 
Ninive, Sodoma, Gomora, Bābele u. t. pr., 
bet nu vairs nav; zeme ar gruntniecību tāpat 
ir. — Zināms, ka Līg. papr. fabr. arī ir sava 
gruntē un līdz ar to kādi gruntnieki, bet to nav 
tik daudz kā „kāds Paltem.” domā — vairāk 
simtu.

Ar šo nu mēs arī varētu beigt, labi 
saprazdami, ka tas bijis tālā pagātnē, un mēs 
neko mainīt nevaram. 1882. gadā par saviem 
līdzekļiem Jaunķempju muižas īpašnieki Volfu 
dzimta Ķempju baznīcu atjaunoja iepriekšējā 
vietā. Iespējams, ka “Mājas Viesī” ievietoto 
diskusiju viņi pat nebija lasījuši… 

Turpinājums sekos



No 18. februāra Augšlīgatnes kultūras 
namā apskatāma līgatnietes, dzimušas 
siguldietes, jogas pasniedzējas Dainas 
Liepiņas radošo darbu izstāde. Jau vairākus 
gadus mandalu zīmēšanu un radīšanu 
Daina atradusi par veidu, kā izteikt savas 
sajūtas, meklēt līdzsvaru sevī un radīt 
prieku citiem. Tas aizsākās 2009. gadā, kad 
jogas studijā “Labo sajūtu laboratorija” 
tika rīkots seminārs un mandalu zīmēšanas 
apmācība, kuru vadīja Ilze Karlāne. Tas 
iepatikās, un Daina aizrāvās ar šo nodarbi. 
Siguldas mākslinieka Elmāra Gaigalnieka 
pamudināta, Daina sākusi arī veidot 
mandalas no krāsainām smiltīm. Izstādē 
apskatāmi gan šie ārkārtīgi smalkie smilšu 
mandalu veidojumi, gan baltās „mežģīņu 
mandalas”, zīmētas ar balto tintes pildspalvu, 
gan arī krāsaino zīmuļu mandalas.

Mandalu zīmēšana ir kā mākslas terapija, 
laiks, kuru vari veltīt sev, pabūt klusumā, 
ieklausīties sevī, spēlēties ar krāsām, rast 
atbildes uz jautājumiem  vai izaicinājumus 
sevī. Tā ir iespēja rast prieku un mieru. 

Ikdienas darbs jogas nodarbību vadīšanā 
ir saskarsme ar cilvēkiem, un ir svarīgi 
vienpatības brīži.

Sanskritā vārds „mandala” nozīmē „aplis”. 
Apļi ir gan saule,  mēness, laika ritums, gan 
cilvēka dzīve. Apļi mums ir ikdiena, un 
intuitīvi mēs zinām, kur ir centrs. Mēs arī 
zinām, vai vismaz nojaušam , ka arī mums 
ir centrs, kuru mēdzam  pazaudēt. Mandalu 
zīmēšana ir veids, kā meklēt „savu centru”, 
atgriezties pie sevis.

Kā saka Daina Liepiņa: „Mandalu 
zīmēšana ir būšana Dieva dārzā, esības 
brīdis.”

Piedzīvot „mandalu radīšanas” prieku un 
jogas nodarbību būs iespējams svētdien, 
18. februārī, izstādes atklāšanas dienā. 
Plkst. 9.00 joga un rīta tēja, plkst. 10.30 
izstādes atklāšana, plkst. 11.00 mandalu  
meistardarbnīca kopā ar  Dainu Liepiņu.

Paldies Ērikam Liepiņam par atbalstu un 
ieguldījumu smilšu mandalu ierāmēšanā. 
Paldies Ingunai Galdiņai un Dainai Klints.
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Mandalu izstāde 
Augšlīgatnes kultūras namā

3. martā Līgatnē notiks gaismas 
un skaņu koncerts “Dimensijas”

Līgatnē notiks gaismas un skaņu 
koncerts “Dimensijas”, kuru papildinās 
iespaidīgas gaismas projekcijas uz 16 
metrus augstās Līgatnes Ānfabrikas 
klints.

Sestdien, 3. martā, plkst. 19.00 Līgatnē 
notiks ambientās un folkmūzikas  koncerts 
“Dimensijas”. Gaismas projekciju ieskautā 
Anfabrikas klints pārtaps portālā, caur kuru 
klausītājs nokļūs citā dimensijā. 

Koncerta pirmajā daļā folkmūzikas 
ritmos muzicēs Juris Kaukulis un draugi 
(akustiski), bet kulminācijā talantīgais 
7SYNTHS mūziķis Kaspars Tobis radīs īpašu 
noskaņu ar ambientās mūzikas šarmu. 

Koncertu papildinās multimediju 
mākslinieces Zanes Zelmenes 16 m augsta 
video projekcija uz iespaidīgas smilšakmens 
atseguma klints sienas, kura atrodas Līgatnes 
upes krastā. Ānfabrikas klints pakājē uz 
Līgatnes upes ierīkotas slūžas, kur, ūdenim 

sasalstot, izveidojas ledus skulptūras.  
Pasākuma teritorijā ir paredzēts izvietot 

tēlnieces Justīnes Šteinas piecu zvaigznāju 
gaismas instalācijas (Cassiopeia, Orion, 
Cancer, Cygnus (The Swan), Ursa Major 
(Big Dipper).  

Norises vietā būs iespēja iegādāties 
“Līgatnes vīnu darītavas” karstvīnu un 
“Lustīgo meistaru” gatavoto tēju un 
gardumus. 

Biļetes iespējams iegādāties Biļešu 
Paradīzes kasēs, internetā: www.
bilesuparadize.lv, kā arī Līgatnes tūrisma 
informācijas centrā, Spriņģu ielā 2, 
Līgatnē. 

Lai visiem maģisks šis vakars! 
Lai gaismu un skaņu baudījums aizved 

jaunā dimensijā!  

Koncerts norisināsies brīvā dabā, lūdzam 
ģērbties atbilstoši laika apstākļiem! 

Vairāk par notikumu: www.visitligatne.lv 
/  info@visitligatne.lv

Ieva Šulca
Līgatnes Tūrisma un informācijas centra vadītāja 

Līgatnes kultūras nams tagad var lepoties 
ar jauniem un ērtiem krēsliem. Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros Līgatnes novada pašvaldība ir 

veiksmīgi realizējusi projektu Nr. 17-09-
AL18-A019.2202-000008 “Krēslu iegāde 
Līgatnes kultūras namam”.

Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 
kvalitatīvi un ērti skatītāju krēsli. Projekta 
kopējās izmaksas ir 44 467.50 EUR, no 
kurām attiecināmās izmaksas ir 16 661.51 
EUR. 14 995.36 EUR finansē Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programma. 

Liels paldies biedrībai “Cēsu rajona lauku 

partnerība” par šādu iespēju un 
atbalstu projekta realizēšanā. 

Sekojiet līdzi pasākumu 
reklāmām Līgatnes novada 
mājaslapā www.ligatne.
lv, kā arī Facebook: 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/LigatnesNovads/ un 
https://www.facebook.com/
ligatnestakas/

Līgatnes kultūras nama apmeklētājus turpmāk 
priecēs jauni krēsli

Daina Tērauda
Līgatnes novada domes projektu vadītāja

Jaunie krēsli Līgatnes kultūras nama lielajā zālē
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Pasākumi Līgatnes novadā
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Lasīšanas pusdienlaiks “Lasi kopā ar zvēriņu!” pirmsskolas un 
sākumskolas bērniem. 
Ieeja bez maksas.

14. februārī 
plkst. 10.30 

Līgatnes Dienas un interešu centrā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Angļu valodas kursi pieaugušajiem (bez priekšzināšanām). 
Skolotāja: Mudīte Grava. 
Maksa par nodarbību: 4 eiro. 

14. februārī 
plkst. 18.00 

Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
Florbola čempionāta spēle Līgatne-FK “Valka”.
Ieeja bez maksas.

15. februārī 
plkst. 20.00 

Līgatnes Dienas un interešu centrā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Sirsniņu ballīte bērniem.
Ieeja bez maksas.

16. februārī 
plkst. 18.00 

IZSTĀDES

1.- 28. februārī Līgatnes pagasta bibliotēkā, Nītaures iela 4, Augšlīgatnē
Fotomateriālu izstāde no laikraksta “Druva” “Cauri gadsimtiem Līgatnes novadā”

1.- 28. februārī Līgatnes bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Grāmatu izstāde veltīta Ārijai Elksnei 90 gadu jubilejā

8.- 16. februārī Līgatnes bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Grāmatu izstāde Valentīndienas noskaņās

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

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Māmiņu klubs: bulciņu cepšana ar Annu Romanovsku. 
Ieeja bez maksas.

14. februārī 
plkst. 11.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Senioru kluba “Spēkavots” tikšanās. 
Ieeja bez maksas.

15. februārī 
plkst. 14.00 

Līgatnes dabas takās
Lūšu diena. 
Ieeja ar Līgatnes dabas taku biļetēm.

17. februārī 
plkst. 12.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Mīlas dziesmu festivāls: koncerts “Līgatnieši dzied par 
mīlestību”. 
Ieeja: 3 eiro, ar Līgatniešu privilēģijas karti – 2 eiro. Pasākuma 
laikā darbosies kafejnīca.

17. februārī 
plkst. 17.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Mīlas dziesmu festivāls: balle pie galdiņiem “Ar mīlestības 
pinekļiem”. Spēlē grupa “Kārklu blūzs”. 
Ieeja: koncerts, balle 7 eiro, ar Līgatniešu privilēģijas karti – 5 
eiro, balle 7 eiro. Darbosies kafejnīca.

17. februārī 
plkst. 20.00 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Dainas Liepiņas “Mandalu izstādes” atklāšana. 
Plkst. 9.00 rīta joga, plkst. 11.00 mandalu krāsošanas 
meistardarbnīca. 
Ieeja bez maksas.

18. februārī 
plkst. 10.30 

Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Māmiņu klubs: ziepju gatavošana ar Natāliju Juškovu. 
Ieeja bez maksas.

21. februārī 
plkst. 11.00 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Konditorejas meistarklase ar “Trīs Kūku” konditori Noru 
Bērtiņu.
Ieeja: 4 eiro.

22. februārī 
plkst.16.00 

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

22. februārī  
plkst. 17.00 

Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
Līgatnes galda tenisa atklātais kauss. 
Ieeja bez maksas.

24. februārī 
plkst. 10.00 

Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Ģimenes Skola. Vecāki gatavos zaļos kokteiļus, bērni un 
jaunieši gatavos slaimu. 
Ieejas bez maksas.

24. februārī 
plkst. 11.00 

Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē
Līgatnes novusa atklātais kauss. 
Ieeja bez maksas.

24. februārī 
plkst. 14.00 

Amatu māja, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
Māmiņu klubs: priekšautu šūšana ar Agnesi Lauderi. 
Ieeja bez maksas.

28. februārī 
plkst. 11.00 

Pie Ānfabrikas klints
Skaņas un gaismas koncerts “Dimensijas”
Biļetes: 14 eiro; skolēniem, pensionāriem - 10 eiro; ar Līgatniešu 
karti - 7 eiro; pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas

3. martā 
plkst. 19.00 

Līgatnes dabas takās
Bērnu ratiņu brauciens Līgatnes dabas taku dzimšanas dienā

10. martā 
plkst. 12.30 

Novadnieka, zinātnieka Edgara Imanta Siliņa 
grāmatas “Search for the Great Truths”-

“Lielo patiesību meklējumi” 
atvēršanas svētki

Augšlīgatnes kultūras namā 8. februārī 
tika svinīgi atklāta novadnieka, Edgara 
Imanta Siliņa, grāmatas “Lielo patiesību 
meklējumi” angļu valodas versija “Search 
for the Great Truths”. 

Grāmatas autors, Edgars Imants Siliņš 
(1927.-1998.), dzimis Līgatnes pagasta 
“Veclapsās” kā ceturtais bērns turīgu 
zemnieku ģimenē, ir izcils latviešu 
zinātnieks -  organisko cietvielu fizikas 
skolas izveidotājs Latvijā. Grāmata “Lielo 
patiesību meklējumi” ir ļoti personisks 
un tādēļ uzrunājošs stāsts par viņa paša 
patiesības meklējumiem mūža garumā. 
Pasākumā piedalījās apgāda “Jumava” 
vadītājs Juris Visockis, Edgara Imanta 
Siliņa dēls Toms Siliņš, kā arī autora 

dzīvesbiedre. Apmeklētājiem bija iespēja 
iegādāties arī jaunākās apgāda “Jumava” 
izdotās grāmatas. 

Juris Visockis pastāstīja, ka grāmata 
tiek izdota piekto reizi, ka tā ir viena no 
sarežģītākajām grāmatām no redakcijas 
skatupunkta, jo tajā atspoguļoti dažādu 
autoru mākslas darbi. Toms Siliņš mūs 
tuvāk iepazīstināja ar sava tēva personību, 
grāmatas tapšanas procesu, tēva lomu 
fizikas zinātnes attīstībā. Viņš arī atzina, 
ka grāmatu laiku pa laikam pārlasa, tā 
sarunājoties ar tēvu. 

Šī bija sirsnīga tikšanās, pēc kuras 
daudziem klātesošajiem radās interese par 
grāmatu. Lai arī tā no pirmā acu uzmetiena 
šķiet sarežģīta, tā ir jālasa lēnām, eseju 
pēc esejas, tuvinot izpratni par patiesības 
meklējumiem.

Madara Židaua
Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja 
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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. martā

Līgatnes Māmiņu klubs, pateicoties 
projektam “Sabiedrība ar dvēseli”, turpina 
nodarbību ciklu Ģimenes skola. Sestdien, 24. 
februārī, plkst. 11.00 Augšlīgatnes Dienas un 
interešu centrā, Nītaures ielā 4, Ģimenes skolā 
viesosies uzņēmuma “Rūtas grozs” īpašniece, 
siguldiete Ligija Zariņa, lai  dalītos ar savu 
veselīgā dzīvesveida stāstu, kā var atrast 
alternatīvu aptiekai dabas veltēs, un praktiski 
iemācīs pagatavot zaļos 
kokteiļus un smūtijus 
mājas apstākļos.

Ko dod zaļie kokteiļi?
Zaļo kokteiļu lietošana 

uzturā palīdz organismam 
būt gudrai, pašregulējošai 
sistēmai arī tad, ja savus 
ēšanas paradumus 
radikāli nemainām. Zaļais 
kokteilis gan jālieto 
atsevišķi no ēdienreizes, 
jo tā sastāvā esošie dabīgie 
cukuri var radīt nevēlamu 
vēdera uzpūšanos, ja to 
lietojam kopā ar gaļu 
vai saldumiem. Vislabāk 
– otro brokastu vietā 
enerģijas tonusam starp 
ēdienreizēm. Ja katru dienu uzņemsim 
pietiekami daudz augu valsts dabiskās 
izcelsmes neapstrādātu pārtiku, tad, lietojot 
uzturā tradicionālo pārtiku, organisms būs 

spēcināts, lai arī ziemas laikā justos mundri. 
Saaukstēšanās vai vīruss var piemeklēt katru, 
bet ar to, ko dod daba –  smiltsērkšķiem, 
dzērvenēm, saknēm, medu, sēkliņām – , 
organisms var sapurināties un dažu dienu 
laikā tikt galā ar saaukstēšanos. Protams, 
ir situācijas, kad palīdz medicīna, tomēr 
ikdienas dzīvē, lietojot augu valsts produktus 
visa gada garumā, esam gudri palīgi paši sev.

Kādas ir populārākās “Rūtas groza” 
kokteiļu receptes?

Pirmais ir zaļais kokteilis, 
kurā apvienojam dažādus 
zaļumus, dīgstus, sēkliņas 
ar augļiem, ogām un medu. 
Piemēram, spinātus, keila 
lapas, rukolu, zirņu dīgstus, 
čia sēkliņas sablenderējam 
ar ūdeni, pievienojam 
ķirbi, nedaudz dzērvenes, 
ābolu, smiltsērkšķu ogas 
un saldumam medu. Tā būs 
tipiska mūsu pašu, Latvijas 
dabas labumu ziemas 
recepte. Vai gardais biešu 
smūtijs zemeņu kokteiļa 
krāsā – mazliet pilngraudu 
auzu pārslu uzbriedinām 
ūdenī ar linsēklām, 
pievienojam ābolu, citronu, 
svaigu bietīti, banānu un 

medu. Garšu dažādībai noder arī dažādas 
garšvielas – muskatrieksts, kanēlis, kakao, 
vaniļas pāksts. Ar šādiem gardiem kokteiļiem 
varam viegli pieradināt bērnus izgaršot, 

piemēram, tik veselīgo bieti vai spinātus, 
kuri kombinācijā ar zemenēm, mellenēm, 
avenēm, banānu mango garšo lieliski. Ja 
ikdienā pierodam pie šādiem produktiem, 
organisms apzinās to pozitīvo devumu un 
iznākumā rodas labs pieradums jeb kāre pēc 
zaļumiem.

Vai šis ir ekskluzīvs un dārgs 
dzīvesveids?

Nē, un tas ir mīts. Lielākoties 
esam pieraduši veikalā raudzīties 
uz gaļas, piena produktu un miltu 
izstrādājumu vitrīnām un iet garām 
dārzeņu plauktiem, bet, tiklīdz 
spējam mainīt savu domāšanu, 
izrādās, ka no zaļumiem un 
dārzeņiem var pagatavot ļoti 
garšīgus ēdienus, kuri dod ne tikai 
sāta sajūtu, bet dabīgā veidā satur 
arī visas nepieciešamās uzturvielas. 
Mēs neesam veģetārieši un 
neatsakāmies no gaļas vai zivs, 
taču ir patīkami redzēt, ka bērni 
ātri pierod pie vērtīga uztura un 
ka ballītēs pirmā uz mūsu svētku 
galda tiek notiesāta svaigo salātu 
bļoda.

Paralēli arī bērniem tiks piedāvāta 
aizraujoša nodarbe, kad gatavosim 
slaimu. Šobrīd pēc spineriem 
(virpināmais vai grozāmgrābslis) 
strauju popularitāti bērnu vidū 
ir iegūvis slaims (slime) jeb 
glumeklis. Elastīga masa, ar 

kuru var jautri rotaļāties, veidojot dažādas 
figūras, kas arī lietojama kā  antistresa lietiņa. 
Interesanta nodarbe visa vakara garumā!  
Slaimu ir iespējams pagatavot paša spēkiem. 
Kā? Nāc uz nodarbību Ģimenes skolā! 

Ģimenes skolā un Māmiņu klubā viesojas 
veselīga dzīvesveida piekritēja

Natālija Juškova
Līgatnes Māmiņu kluba vadītāja

Aicinām piedalīties Ģimenes skolā!
 Natālijas Juškovas foto


