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Mīļie Līgatnes iedzīvotāji, novadnieki! Katru, ku-
ram ir kāds attēls un varbut arī stāsts par Ķempju lute-
rāņu dievnamu, lūdzam padalīties, atnesot savus foto un 
stāstījumus (var ar roku rakstītus), iepriekš sazvanoties ar 
Anitu Jaunzemi (tel.: 26362206) vai Līgu Pommeri (tel. 
29408385; e-pasts ligapo5@inbox.lv). Viņas foto noska-
nēs vai pārfotogrāfēs un foto atdos jums. Šie attēli tiks 
publicēti draudzes mājaslapā un īpaši (cauri gadsimtiem, 
gadu desmitiem, gadiem) veidotās slaidrādēs jūlija un au-
gusta vasaras vakaros tiks rādītas dievnama dārzā uz lielā 
ekrāna. Šiem foto obligāti nav jābūt ar svētdarbību sais-
tītiem, der arī vienkārši, garām braucot, fotografēti attēli 
vai fotogrāfi jas no padomju gadiem, vai sniegoti Ķempju 
skati, kuros redzams dievnams. Mums katram ir savas at-
miņas par mūsu dievnamu. Tie, kas to atjaunoja pirmajā 
Latvijas valsts laikā, var pastāstīt, kā no nekā, tikai ar lielu 
apņēmību un lielu sirdsdegsmi, tapa kaut kas tik skaists 
un svēts. Tie, kas šo namu uzturēja gadu desmitiem ilgi, 
tie var pastāstīt par dedzīgiem strīdiem un nebeidzamām 
cīņām, bet arī par milzīgu sevis atdošanu un nodošanos. 
Šodien daudzi var pastāstīt par savu teikto mīlestības jā-
vārdu šā dievnama altāra priekšā. Daudzi var pastāstīt, kā 
pār jums tika liets ūdens, kristījot jūs vai jūsu mīļos Tēva, 
Dēla un Svētā Gara vārdā. Kā jūs nācāt pie altāra saņemt 
dievgaldu, reizēm lēnām pieturoties pie margām, jo dzīves 
smagums un nastas spiež. Tā ir jūsu atmiņu krātuve. Mēs 
šai jubilejas gadā vēlamies veidot Jūsu stāstu – cauri gadu 
desmitiem un simtiem. 

Jau iepriekš pateicos par atsaucību, par ziedojumiem, 
par nesavtīgu darbu un mīlestību, ko cauri gadiem esat 
devuši dievnama atjaunošanai, Dieva valstības celšanas 
labā.

Esiet svētīti!
Ķempju ev. lut. draudzes padome

Paveries debesīs, ieklausies vējā -
Jūti – kā mostas puķes un strauts!
Ieklausies rīta dzīvības dziesmā,
Kuru mūža garumā sadzirdēt 
ļauts…

Sveicam aprīļa 
jubilārus
   Juris Liepiņš 
Iveta Tetere 
Tatjana Fjodorova 
Artis Gailītis 
Anda Saulīte 
Ritma Tropa 
Jānis Zariņš 
Dzintars Zelmenis
Ivars Graudiņš 
Anita Kalvāne 
Jānis Sidorovs 
Ruta Bergmane 
Jānis Goldbergs 
Jurijs Golubevs 
Gaida Grava 
Anita Jērmane 
Aleksandrs Kuzmins 
Vija Plūme 
Ieva Krumberga 
Anastasija Šulce 
Andrejs Ojārs Gecs 
Austris Salmiņš  
Mārīte Balode 
Ivars Grostiņš 
Klaudija Liniņa 
Aleksejs Martinovs
Edīte Šupiņa
Jānis Uldis Gaidlazda 
Jautrīte Zviedre  
Austra Cīrule 
Vija Strautiņa 
Rita Jaunzeme 
Tekla Saukāne 
Maiga Upīte 
Ausma Malcāne 
Austra Salne 
Vladislavs Bukovskis 
Emīlija Vīksniņa 
Ingrīda Gustsone 
Henrihs Trainis 
Lidija Breidaka 
Manfreds Dunde 

Aicinājums –
 Ķempju dievnama 180 
pamatakmens likšanas 

jubilejas gadā

No 4. līdz 5. aprīlim Līgatnē norisinājās 
brīvdabas orientēšanās pastaiga “Lieldienu 
zaķu foto medības”. 

Šogad līgatnieši un Līgatnes viesi tika 
aicināti doties interaktīvā orientēšanās pa-
staigā, meklējot daudzos zaķus, zaķēnus, 
garaušus un spicaušus Līgatnes novadā. Divu 
dienu laikā brīvdabas pastaigā piedalījās 1016 
dalībnieku no visas Latvijas – no Smiltenes, 
Aizkraukles, Saulkrastiem, Rīgas, Cēsīm un 
Siguldas. Kā pastaigas vietu Līgatni izvēlējās 
715 dalībnieki, savukārt Augšlīgatni – 301. 
Priecājamies par ikvienu dalībnieku, kas pa-
vadīja skaistu dienu Līgatnē. 

Komanda „Lote un brāļi”: „Liels paldies 
par iespēju tik superīgi pavadīt laiku kopā ar 
ģimeni, lieliski noorganizēts pasākums! No-
teikti atgriezīsimies Līgatnē vēl :)”.

Eva Koljera: „Beigās tik brīnišķīgs, sau-
lains vakars iegriezās! Izdzīvojāmies pa Lī-
gatni, medījot zaķus. Tur jau vienmēr skaisti, 
bet šoreiz likās īpaši šarmanti – visur lampi-
ņu virtenes, uzņēmēji ļoti centušies, apkārtne 
sakopta, pagrabiņi kārtīgi... UN zaķu orientē-
šanās spēle izcila!  Tiešām izpriecājāmies!”

Sigita Trauliņa: „Arī mēs bijām Lieldie-
nu zaķu foto mednieki Bija tiešām interesanti 
lielais vējš pat nebija traucēklis  Jau gaidām 
nākamā gada medības! ” 

Brīvdabas pastaigas dalībniekiem bija 
piedāvāti divi pastaigas varianti – izmanto-
jot darba lapas vai vietni aizej.lv. Vairākums 

Atvainojamies Mārim Blumbergam par 
nepareizi nodrukāto vārdu marta jubilāru 

sarakstā.

Lieldienu zaķu medības Līgatnē
izvēlējās izmantot interneta lietotnē veidotu 
spēli. Šīs spēles vizuālā un tehniskā risināju-
ma autors ir līgatnietis Einārs Lielmanis. Pal-
dies izstrādātājam par šī projekta kvalitāti un 
profesionalitāti!

Šogad Lieldienu pastaiga ir veiksmīgs 
aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tū-
risma centrs” sadarbības piemērs ar Līgatnes 
novada uzņēmējiem, biedrībām un iestādēm. 
Zaķu izgatavošanā tika iesaistīti 26 Līgatnes 
novada uzņēmēji, biedrības un iestādes, kas 
veidoja katrs savu individuālo, unikālo zaķi. 
Tāpēc vēlamies viņiem teikt sevišķi lielu pal-
dies par atsaucību un iesaisti Lieldienu pa-
staigas organizēšanā: 

• Aijai Grīnbergai un Līgatnes novada 
veikaliem „LaTS” 

• Saivai Vītolai un Jauno Līderu vidus-
skolas kolektīvam

• Inesei Kudrjavcevai un Līgatnes pil-
sētas pirmsskolas izglītības iestādes 
kolektīvam

• Gunitai Liepiņai un pirmsskolas iestā-
des „Zvaniņi” kolektīvam

• Inesei Žaimundei un rehabilitācijas 
centra „Līgatne” kolektīvam

• Ivetai Viļumsonei un Līgatnes novada 
Sociālā dienesta kolektīvam

• Jānim Smerliņam un kafejnīcai „Pie 
Jančuka”

• Ainaram Vanagam un „Līgatnes vīnu” 
veikaliņa kolektīvam 

• Jānim Rullim un kafejnīcai „Vilhelmī-
nes dzirnavas”

• Alisei Koļesņikovai un Zeit, Tīklu par-
ka kolektīvam

• Justīnei Kalējai un „Pavāru mājai”
• Andrim Aizupietim un veikala „Vēr-

diņš & Co” kolektīvam 
• Kaļvu, Lapinsku un Baložu ģimenēm
• Dace Lauderei
• Gunaram Šķēlem
• Daigai Rudzurogai un Līgatnes Mūzi-

kas un mākslas skolas kolektīvam
• Mārcim Gaušim un „Drukas studijai”
• Lindai Zaulai un kafejnīcas „Pande” 

kolektīvam
• Agnesei Lauderei un „Vienkoču par-

ka” kolektīvam
• Diānai Gustavai un „Pasaku mājai”
• Elmāram Tannim
• Birutai Svilei
• Valteram Kinnam un Līgatnes dabas 

taku kolektīvam
• Gunāram Dukštem
• Kristapam Jēkabsonam un „Pils pag-

rabiem”
• Sarmītei Šteinei un viesu namam „Ag-

ave”

Dace Lielmane, 
PA „Līgatnes novada Kultūras un

 tūrisma centrs”
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Priekšsēdētāja sleja

Cerībā, ka vasara nebūs 
atpūtai

„Dzīvojam lielās cerībās, ka šī vasara nebūs atpūtai”. Izklausās 
diezgan amizanti, un šādi varētu izteikties pārliecināts darbaholiķis ar 
psihiskas dabas novirzēm. Tomēr šoreiz stāsts nav par vēlmi upurēt va-
saru, bet par nepieciešamību izmantot dotās iespējas.

Pandēmijas krīzes pārvarēšanai valdība prāvus līdzekļus paredz 
augstas gatavības projektiem, kuru realizāciju iespējams uzsākt neka-
vējoši. Pašvaldībām, īpaši mazajām, šāda „labvēlība” nebija iespējama 
gadiem. Politiķi, gatavojot augsni administratīvi teritoriālajai reformai, 
nežēloja līdzekļus, ko ieguldīja tā saucamajos attīstības centros, pilnībā 
ignorējot 89 „mazo” pašvaldību iedzīvotāju vajadzības. Tomēr tagad ir 
pamatotas cerības, ka paredzētais finansējums varētu tikt piešķirts nevis 
pēc politiskā, bet ekonomiskā principa, un mēs iepriekšējā periodā esam 
sagatavojoši vairākus līgatniešiem nozīmīgus projektus, kuru realizāciju 
iespējams uzsākt nekavējoši.

Ilgstoši esam meklējuši iespējas, lai renovētu un restaurētu valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekli – tagadējo Līgatnes pilsētas bērnudārza 
ēku. Visi priekšdarbi ir paveikti, un gatavojam pieteikumu, lai saņemtu 
valsts aizdevumu šīs unikālās ēkas atjaunošanai. Strādājot un dzīvojot 
cerībā, ka šos darbus varēsim veikt, domājam, kur un kā nodrošināt bēr-
nudārza pieejamību remontu laikā. Ir vairākas idejas, bet visos gadīju-
mos tas būs saistīts ar zināmām neērtībām gan darbiniekiem, gan vecā-
kiem un bērniem. Tomēr, manuprāt, īslaicīgas neērtības atsvērs ieguvu-
mus. Tāpēc aicinu vecākus būt saprotošiem un pretīmnākošiem, jo tikai 
vienojoties un, kopā darbojoties, mums būs iespēja paveikt šo ieceri.

Nozīmīga mums ir Gaujas ielas renovācija. Arī šai iecerei esam pa-
veikuši praktiski visus priekšdarbus un ceram saņemt atbalstu šī projek-
ta realizācijai. Ja viss izdosies, kā iecerēts, Gaujas ielas iedzīvotājiem šī 
varētu būt diezgan putekļaina vasara vārda tiešā nozīmē. Bet atkal jau 
gribu aicināt – domāsim labas domas cerībā, ka mūsu projektu ieceres 
tiks apstiprinātas, un, kaut zināmu laiku saskarsimies ar visnotaļ lielām 
neērtībām un ierobežojumiem, tomēr labs rezultāts līgatniešiem kalpos 
daudzus gadus.

Viena no mūsu dabas pērlēm un Līgatnes vēstnešiem ir Līgatnes da-
bas takas, tomēr Jumpravas iela, kas ir ceļš uz dabas takām un ko daudzi 
Gaujasmalas iedzīvotāji izmanto ikdienas pastaigām, šādā stāvoklī nav 
un nevar būt Līgatnes vizītkarte. Šobrīd rit aktīvs darbs, lai arī Jumpra-
vas ielas rekonstrukciju varētu pabeigt šajā gadā. Esam pabeiguši ielas 
īpašumtiesību sakārtošanas birokrātiskās procedūras, un tagad atlicis 
projektēšanas pēdējais posms un atjaunošanas darbi.

Augšlīgatnē strauji pieaugošais bērnu skaits mums liek meklēt risi-
nājumus bērnudārza “Zvaniņi” paplašināšanai. Esam veikuši nepiecie-
šamos priekšdarbus un pat iztēlojamies, kur un kādas ēkas būs papildu 
72 bērnu uzņemšanai. Diemžēl valsts birokrātija joprojām nav atbildē-
jusi uz jautājumu, kā pašvaldībai, kas daudzu gadu garumā turējusi rūpi, 
lai visiem bērniem būtu pieejamas vietas dārziņā, saņemtu aizdevumu 
šāda projekta realizācijai, jo, raugi, valsts atbalsta tās pašvaldības, kurās 
uz vietām bērnudārzā ir vismaz 50 bērnu rinda. Nepiekrītu, ka mūsu 
novada bērniem jācieš tāpēc, ka esam meklējuši visvisādas iespējas, lai 
katrs bērns varētu saņemt vietu bērnudārzā. Nepiekrītu, ka bērnudārzu 
pieejamība tiek vērtēta jaunveidojamā Cēsu novada teritorijā, jo, ma-
nuprāt, ir jābūt īpaši apdalītam, lai Līgatnes bērniem piedāvātu brīvo 
vietu Vecpiebalgas vai Stalbes bērnudārzā (tas kā piemērs). Tāpēc visās 
atbildīgajās institūcijās esmu vērsies pēc informācijas pieprasījuma, lai 
līgatniešiem sniegtu skaidrojumu, kā šādā situācijā rīkoties. Un esmu 
pārliecināts, ka visdrīzākajā laikā radīsim risinājumu, lai paplašinātu 
„Zvaniņu” bērnudārzu un lai arī turpmāk dārziņa pieejamība tiktu no-
drošināta visiem līgatniešu bērniem.

Nākamais lielais projekts ir rehabilitācijas centra „Līgatne” rekons-
trukcija un kompleksa energoefektivitātes palielināšana. Vairāku gadu 
darbs rezultējies ar zināmu potenciālo darbu veicēju un nepieciešama-
jām izmaksām. Tagad jāiesniedz projekta ideja un jācer uz atsauksmi no 
vērtētājiem, lai jau tuvākajā laikā varētu tikt uzsākti vērienīgi komplesa 
renovācijas darbi, kas vienu no Līgatnes vērtībām pacels jaunā gaismā.

Papildus saimnieciskajiem procesiem, kas ir ikkatras pašvaldības 
pamatpienākumi, liels darbs jāiegulda, lai administratīvi teritoriālā re-
forma nesagrautu esošos procesus un lai sabiedrība turpinātu saņemt pa-
kalpojumus ierastā režīmā un ritmā. To, kas darāms un kādus tas prasa 
papildu resursus, zina tikai procesā iesaistītie pašvaldības iestāžu dar-
binieki. Un es varu būt patiesi lepns un gandrīts par katra darbinieka 
profesionalitāti un atbildīgo attieksmi, jo apzinos, ka daudzi, kaut arī 
strādā uz cilvēcisko spēju robežas, dara visu iespējamo, lai līgatnieši 
nejustu neērtības un mūsu iedzīvotāju intereses tiktu godam aizstāvētas 
arī jaunajā Cēsu novadā. Tēlaini izsakoties, salīdzinot ar teātri – šīs ir kā 
aizkulises, kur daudz dusmu, sviedru, pārdzīvojumu un nežēlīgs darbs, 
lai vēlāk skatītāji baudītu augstas kvalitātes profesionāli noslīpētu izrā-
di. Paldies visiem iesaistītājiem un pārliecībā, ka līgatniešiem šī reforma 
nesīs ieguvumus, kas daudzkārt atsvērs zaudējumus.

 Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Aktualitātes aprīlī
Izsludinātas iepirkumu procedūras:

•	 Grants seguma ielu apstrāde pret 
putēšanu. Notiek pretendentu izvērtēšana. 
Šogad esam palielinājuši ar pretputekļu 
reaģentu apstrādājamo ceļu posmu skai-
tu.

•	 Minerālmateriāla piegāde SIA 
“Līgatnes komunālserviss” vajadzībām;

Noslēgušās iepirkumu procedūras:
•	 Atklāts konkurss – Pārtikas pro-

duktu piegāde Jauno Līderu vidusskolai. 
Līgumi noslēgti: 

Daļā Nr. 1 (Gaļas produktu piegā-
de) ar SIA „Rēzeknes gaļas kombināts” 
par piedāvājuma summu EUR 3 732,00 
bez PVN;

Daļai Nr. 2 (Desu un kūpinātu gaļas 
produktu piegāde) ar SIA „Rēzeknes ga-
ļas kombināts” par piedāvājuma summu 
EUR 1 430,60 bez PVN;

Daļai Nr. 3 (Piena un piena produk-
tu piegāde) ar PKS „Straupe” par piedā-
vājuma summu EUR 6 585,50 bez PVN;

Daļai Nr. 4 (Latvijā audzētu augļu, 
dārzeņu un sezonas ogu piegāde) ar SIA 
„Līgatnes ābele” par piedāvājuma summu 
EUR 2 752,00 bez PVN;

Daļai Nr. 5 (Augļu un dārzeņu pie-
gāde) ar SIA „Laki Fruit” par piedāvāju-
ma summu EUR 2 958,05 bez PVN;

Daļai Nr. 6 (Maizes un mīklas izstrā-
dājumu piegāde) ar SIA „Fazer Latvija” 
par piedāvājuma summu EUR 2 586,00 
bez PVN;

Daļai Nr. 7 (Bakalejas un citu 
saistīto produktu piegāde) ar SIA „Fu-
turus food” par piedāvājuma summu 
EUR 7 042,91 bez PVN;

Daļai Nr. 8 (Saldēto produktu pie-
gāde) ar SIA „Laki Fruit” par piedāvāju-
ma summu EUR 3 877,00 bez PVN.

•	 Iepirkums – Inženierkomunikā-
cijas tīklu remontdarbi Līgatnē – finan-
sējuma saņemšanas gadījumā iepirkuma 
līgums tiks slēgts ar SIA „Strauteks” par 
summu EUR 44 641,50 bez PVN.

Citas aktualitātes:
•	 Atsaucoties iedzīvotāju lūgu-

mam, Lielās talkas pasākumu ietvaros 
Līgatnes novada pašvaldība nodrošinās 
iedzīvotāju lielgabarīta atkritumu bez-
maksas izvešanas akciju no 19. līdz 30. 
aprīlim. Lielgabarīta atkritumu (izņemot 
būvgružu un auto riepu) novietošanai tiks 
noteikti un attiecīgi ierobežoti atseviš-
ķi laukumi Līgatnē un Augšlīgatnē. Par 
šo atkritumu novietņu atrašanās vietām 
lūdzam sekot informācijai pašvaldības 
mājaslapā un uz pašvaldības informatī-
vajiem stendiem vai vērsties pašvaldībā 
telefoniski. 

•	 Lielākajā daļā pašvaldības 
grants seguma autoceļu šobrīd joprojām 
ir noteikti transportlīdzekļu masas iero-
bežojumi. Lūdzam savlaicīgi informēt un 
saskaņot mežizstrādes darbu gaitā radušos 
kokmateriālu krautņu novietojumu paš-
valdības ceļu malās un kokmateriālu iz-
vešanu, kā arī par vēlmi veikt lielgabarīta 
kravu pārvadājumus. Tiklīdz ceļa segums 
to atļaus, masas ierobežojumi tiks atcelti. 

•	 Vasaras sezonā notiks dažādi 
ceļu atjaunošanas darbi, tajā skaitā grāv-
ju rakšana. Lūdzam iedzīvotājus sniegt 
informāciju, ja kādā privātīpašumā paš-
valdības teritorijā ir nepieciešama grāvju/
ceļa apauguma zeme kāda iesēduma aiz-
bēršanai, zemes profila labošanai vai citā-
dai izmantošanai.  

  
Egils Kurpnieks

Līgatnes novada domes 
izpilddirektors

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 28. janvāra sēdē
(protokols Nr. 1, 3.§)

Līgatnes novada domes 
sAistošie noteikumi nr. 21/1
„Grozījums Līgatnes novada domes 
2016. gada 30. jūnija saistošajos 
noteikumos nr. 16/ 9 „Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada 
kultūras un tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi”””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro daļu un ceturto daļu

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

papildināt noteikumu pielikuma 8.punktu ar 8.3. apakšpunktu 
8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8. Citi maksas pakalpojumi:

Nr. Maksas pakalpojuma nosaukums Cena, 
EUR

PVN 
21%

Cena ar 
PVN

8.3. Līgatnes dabas takās: vienas 
tirdzniecības vietas „Kioska” noma 
vienai dienai**

12,40 2,60 15,00

8.4. Līgatnes dabas takās: atklātās ielu 
tirdzniecības vietas (3x3m) noma 
vienai dienai**

9,92 2,08 12,00

**Atbalstāmais tirgošanās sortiments: suvenīri, fasēti pārtikas 
produkti, kulinārijas izstrādājumi, bezalkoholiskie dzērieni, amat-
nieku un mājsaimniecību izstrādājumi.

Aizliegta rūpnieciski ražotu alkoholisku dzērienu un tabakas 
izstrādājumu tirdzniecība. 

Paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada domes saistošajiem 
noteikumiem nr. 21/1 „Pašvaldības 
aģentūras „Līgatnes kultūras un tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi” 
Saistošo noteikumu pro-
jekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta 
būtība

Saistošo noteikumu regulējums sakārtos 
jautājumus, kas saistīti ar pakalpojumu 
organizēšanu Līgatnes novadā.

Īss Saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka vienotu 
samaksas 
kārtību fiziskajām un juridiskajām 
personām par pakalpojuma sniegšanu, 
ko pašvaldības aģentūra „Līgatnes 
kultūras un tūrisma centrs” organizē 
kultūras un tūrisma nozaru attīstībā un 
koordinācijā Līgatnes novadā.

Saistošo noteikumu pro-
jekta iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās

Saistošo noteikumu pro-
jekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu pro-
jekta iespējamā ietekme 
uz administratīvajām 
procedūrām 

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

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem Saistošie notei-
kumi sagatavoti 
 

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

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar 
Saistošo noteikumu pro-
jektu

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav 
veiktas konsultācijas.

Cita informācija Nav

 Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada.   25. marta sēdē
(protokols Nr. 3,7. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 
25. marta saistošie noteikumi nr. 21/9 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 
2021. gada 28. janvāra saistošajos 
noteikumos nr. 21/2 „Līgatnes novada 
pašvaldības budžets 2021. 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 2021. gada bu-
džeta ieņēmumus EUR 4 161 246 apmērā un sadalījumu pa ie-
ņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada bu-
džeta izdevumus EUR 4 309 181 apmērā saskaņā ar 2. pieliku-
mu un 3. pielikumu.
Līgatnes novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu Nr. 21/9 „Gro-
zījumi Līgatnes novada domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 2021. gadam”

Paskaidrojuma raksts
1. Līgatnes novada dome no LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas ir saņēmusi finansējumu pirmsskolas izglītības ies-
tāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpo-
jumus, kas paredzēti vienreizējas piemaksas piešķiršanai par 
darbu klātienē Covid-19 pandēmijas laikā. Finansējuma apmērs 
ir 9 774 EUR, kas attiecināts uz EKK 18.620 budžeta ieņēmu-
mu daļā, un attiecīgi novirzīts uz Augšlīgatnes PII “Zvaniņi” un 
Līgatnes pilsētas PII budžetiem piemaksu un attiecīgo VSAOI 
nodrošināšanai EKK 1000 sadaļā.

2. Pamatojoties uz 2021. gada 12. februāra Līgatnes 
novada domes izpilddirektora iesniegumu Nr.  D3-16/21/131 
EUR 3 110 tiek novirzīti no Labiekārtošanas budžeta pozīcijas 
EKK 2244 uz Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas budžeta pozī-
ciju EKK 5239, lai segtu izmaksas par ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes sistēmas projektēšanu un izbūvi; kā arī EUR360 
tiek novirzīti no  labiekārtošanas budžeta pozīcijas EKK 2244 
uz Augšlīgatnes PII „Zvaniņi” budžeta pozīciju EKK 2243, lai 
segtu izmaksas par apsardzes iekārtas un montāžas darbiem.

3. Pamatojoties uz 2021. gada 8. marta Līgatnes novada 
domes izpilddirektora iesniegumu Nr. D3-16/21/212 EUR 785 
tiek novirzīti no labiekārtošanas budžeta pozīcijas EKK 2244 
uz Augšlīgatnes PII „Zvaniņi” budžeta pozīciju EKK 5250, lai 
segtu papildu izmaksas par SIA „Arhitekta Ābola birojs” veikta-
jiem izpēt es darbiem Augšlīgatnes PII „Zvaniņi” piebūvei, kas 
saistās ar visas ēkas siltināšanu un ieejas mezgla pārbūvi.

4. Pamatojoties uz 2021. gada 8. marta Līgatnes novada 
domes izpilddirektora iesniegumu Nr. D3-16/21/212 EUR 910 
tiek novirzīti no labiekārtošanas budžeta pozīcijas EKK 2244 
uz pārceltuves budžeta pozīciju EKK 5231, lai segtu izmaksas 
par laivas iegādi.

Sagatavoja finanšu kontroliere, analītiķe Anete Dzērve
Ainārs Šteins,
Sēdes vadītājs, 

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI
 ar Līgatnes novada domes 
2021. gada 28. janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 1, 11. §), 

Līgatnes novada domes 
2021. gada 28. janvāra 
saistošie noteikumi nr. 21/3
„Grozījumi Līgatnes 
novada domes 2010. gada 
19. augusta
 saistošajos noteikumos 
nr. 24/10
„Par reklāmu, izkārtņu, 
sludinājumu un citu 
informatīvu materiālu 
saskaņošanas un 
izvietošanas kārtību””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pir-
mās daļas 7. punktu un
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010. gada 
19. augusta saistošajos noteikumos Nr. 24/10 
„Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu 
informatīvu materiālu saskaņošanas un izvie-
tošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Svītrot Noteikumu 4.2. punktu;
2. Izteikt Noteikumu 4.4. punktu šādā 

redakcijā:
„4.4. Administratīvā atbildība paredzēta:
4.4.1. Par nesaskaņotu reklāmu, izkārtņu, 

plakātu, afišu, sludinājumu, aģitācijas un citu 
informatīvo materiālu izvietošanu Līgatnes no-
vada administratīvajā teritorijā; 

4.2.2. Par reklāmas izvietošanu, nesamak-
sājot pašvaldības nodevu par reklāmu; 

4.2.3. Par reklāmas nenoņemšanu 5 (piecu) 
dienu laikā pēc reklāmas izvietošanas termiņa 
beigām un reklāmas nesēja nesakārtošanu;

4.2.4. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai 
izkārtnes neuzturēšanu atbilstošā tehniskā un 
vizuālā kārtībā;

4.2.5. Par reklāmas, reklāmas nesēja vai iz-
kārtnes nostiprināšanu statiski nedrošā veidā.

3. Izteikt Noteikumu 4.5. punktu šādā re-
dakcijā: 

„Administratīvā pārkāpuma procesu par 
šajos noteikumos noteiktajiem administratīva-
jiem pārkāpumiem līdz administratīvās lietas 
izskatīšanai veic:

4.5.1. Līgatnes novada Pašvaldības polici-
ja;

4.5.2. Līgatnes novada domes Būvvaldes 
inspektors”.

4. Izteikt Noteikumu 4.6. punktu šādā re-
dakcijā:

„Veicot Administratīvā pārkāpuma procesu 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīša-
nai, šo noteikumu 4.5. punktā minētajām perso-
nām ir tiesības dot rakstveida norādījumus rek-
lāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu izvietotājiem, kā arī zemes, ēkas vai 
cita objekta īpašniekam, pārvaldītājam vai lie-
totājam par reklāmas nesēja un uz tā izvietotās 
informācijas tehnisko un vizuālo sakārtošanu 
vai demontēšanu”.

5. Izteikt Noteikumu 4.7. punktu šādā re-
dakcijā: 

„Administratīvo pārkāpumu par reklāmu, 
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu ma-
teriālu saskaņošanas un izvietošanas kārtības 
neievērošanu izskata Līgatnes novada domes 
administratīvā komisija.”

6. Papildināt noteikumus ar 4.7.1 punktu,. 
Izsakot to šādā redakcijā:

„Līgatnes novada domes administratīvā 
komisija par šo noteikumu pārkāpšanu uzliek 
administratīvo naudas sodu līdz 15 naudas soda 
vienībām”.

 Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 28. janvāra sēdē
(protokols Nr. 1, 14. §)

Līgatnes novada 
domes 2021. gada 
28. janvāra saistošie 
noteikumi nr. 21/4
„Grozījumi 
Līgatnes novada 
domes 2015. gada 
23. aprīļa 
saistošajos 
noteikumos nr. 15/7
„Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu 
par trūcīgu vai 
maznodrošinātu 
Līgatnes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību  
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. pantu 
sesto daļu un  Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības  likuma 3. panta otro daļu, 
33. panta trešo daļu

Izdarīt Līgatnes novada do-
mes 2015. gada 23. aprīļa saisto-
šajos noteikumos Nr. 15/7 „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu Līgatnes novadā” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā re-
dakcijā: 

„Lai ģimene (persona) tiktu 
atzīta par trūcīgu, ģimenes (perso-
nas) ienākumi un materiālais stā-
voklis tiek izvērtēts, ievērojot kār-
tību, kādu paredz 17.12.2020. Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr. 809 
„Noteikumi par mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanu 
un sociālās palīdzības saņemša-
nu” (turpmāk – MK noteikumi)”;

2. Svītrot 4. punktu un tā 
apakšpunktus ( 4.1., 4.1.3.,4.1.4, 
4.2.);

3. Papildināt II. sadaļu ar 4.1 
punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„Trūcīgas mājsaimniecības 
slieksnis tiek noteikts atbilstoši 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta otrajā 
daļā noteiktajam.”

4. 5. punktu izteikt šādā re-
dakcijā:

„Lai ģimene (persona) tiktu 
atzīta par maznodrošinātu, ģime-
nes (personas) ienākumi un ma-
teriālais stāvoklis tiek izvērtēts, 
ievērojot kārtību, kādu paredz 
17.12.2020. Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 809 „Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu” (turpmāk 
– MK noteikumi)”;

5. 6. punktu izteikt šādā re-
dakcijā: 

„Maznodrošinātas mājsaim-
niecības slieksnis Līgatnes nova-
dā tiek noteikts 327,00 euro (trīs 
simti divdesmit septiņi euro un 
00 centi) apmērā mājsaimniecības 
pirmajai vai vienīgajai personai un 
229,00 euro (divi simti divdesmit 
deviņi euro un 00 centi) pārējām 
personām mājsaimniecībā.”

 Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 28. janvāra sēdē
(protokols Nr. 1, 15. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 
28. janvāra saistošie noteikumi nr. 21/5
„Grozījums Līgatnes novada domes 
2019. gada 26. septembra saistošajos 
noteikumos nr. 19/16
„Par pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes 
novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 
43. panta trešo daļu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. pan-
ta ceturto daļu. 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2019. gada 26. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 19/16 „Par pabalstu garantētā mi-
nimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un pabalstu ēdināša-
nai bērniem Līgatnes novadā” šādu grozījumu:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 
„5. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodro-

šināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmajā daļā 
noteiktajam un atbilstoši 17.12.2020. Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 28. janvāra sēdē
(protokols Nr. 1, 16. §)

Līgatnes novada 
domes 2021. gada 
28. janvāra saistošie 
noteikumi nr. 21/6
„Grozījumi Līgatnes 
novada domes 
2015. gada 26. 
marta saistošajos 
noteikumos nr. 15/4
„Par pašvaldības 
palīdzību bāreņiem 
un bez vecāku 
gādības palikušajiem 
bērniem””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā”  25.² panta pirmo 
un otro daļu;  Ministru kabineta 15.11.2005. 
noteikumu Nr. 857  „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez  vecāku gādības pa-
likušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,  
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”  
27., 30., 31., 31.1. punktu; Ministru kabineta 
26.06.2018. noteikumu Nr. 354 „Audžuģime-
nes noteikumi” 78. punktu

Izdarīt Līgatnes novada domes 
2015. gada 26. marta saistošajos no-
teikumos Nr. 15/4 „Par pašvaldības 
palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redak-
cijā: 

„7.Vienreizējs pabalsts patstā-
vīgas dzīves uzsākšanai tiek piešķirts 
pilngadību sasniegušam bērnam pēc 
ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās 
audžuģimenē, pie aizbildņa vai insti-
tūcijā 218,00 EUR (divi simti astoņ-
padsmit euro un 00 centi) apmērā un 
personām ar invaliditāti  kopš bērnī-
bas 327,00 EUR (trīs simti divdesmit 
septiņi euro un 00 centi) apmērā”;

2. Izteikt 8. punktu šādā redak-
cijā:

„8. Vienreizējs pabalsts sadzī-
ves priekšmetu un mīkstā inventā-
ra iegādei 820,05 EUR (astoņi simti 
divdesmit euro un 05 centi) apmērā 
tiek piešķirts pēc ārpusģimenes ap-
rūpes izbeigšanās pilngadību sasnie-
gušam bērnam. Minētā pabalsta vietā 
un pabalsta summas apmērā var tikt 
izsniegti sadzīves priekšmeti un mīk-
stais inventārs.”;

3. Izteikt 9. punktu šādā redak-
cijā:

„9.Ikmēneša pabalsts 109,00 
EUR (viens simts deviņi euro un 00 
centi) apmērā un personām ar inva-
liditāti kopš bērnības 163,00 EUR  
(viens simts sešdesmit trīs euro un 00 
centi) apmērā tiek piešķirts pilngadī-
bu sasniegušam bārenim un bez vecā-
ku gādības palikušam bērnam, kurš:

9.1. sekmīgi turpina mācības vi-
dējās vai profesionālās izglītības iestā-
dē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus 
vispārējās izglītības vai profesionālo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošus dokumentus ;

9.2. sekmīgi mācās augstskolā vai 
koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts 
atzītus diplomus. Pabalsta izmaksu 
aptur studiju pārtraukuma laikā un to 
atjauno, ja studijas tiek atsāktas.”;

4. Izslēgt 11.1. apakšpunktā 
nosauktos apakšpunktus 10.1., 10.2., 
10.3.

 Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs
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kad nebija pārnācis dzīvot uz Līgat-
ni, jo strādājis arī Austrijā.

Interesanti ir tautas stāsti par šo 
tiltiņu. Viena versija – turpat pāri Lī-
gatnes upei no seniem laikiem ir atra-
dies Līgatnes krogs, un krodzinieka 
sieva bijusi Vilhelmīne. Krogs atra-

turpinājums 6. lpp.

Rasma Vanaga
15. turpinājums.
Sākums LNZ 2020. gada februāra 
Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, 
maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, 
augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, 
oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11, 
decembra Nr. 12, 2021. gada janvāra 
Nr. 1, februāra Nr. 2, marta Nr. 3.

Mazie kājāmgājēju tiltiņi Līgatnē
Līgatnes papīrfabrikas un Līgat-

nes vārds kopš 1865. gada saistīts ar 
Mencendorfu dzimtas vārdu. 

1858. gadā astoņi Rīgas tirgotāji 
nodibināja akciju sabiedrību “Rīgas 
rakstāmpapīru fabrikas kompānija”, 
kura papīrfabrikas celšanai nopir-
ka zemes gabalu pie Juglas ezera. 
Vadošie akcionāri bija arī vēlāk ar 
Līgatni saistītie Džons Viljams Ar-
mitsteds (iestājās ar 50 000 rubļu ie-
maksu) un Joahims Aleksandrs Ma-
tiass Mencendorfs (iestājās ar 20 000 
rubļu iemaksu). 1865. gadā šī akciju 
sabiedrība iegādājās Līgatnes papīr-
fabriku. Pēc Līgatnes papīrfabrikas 
pārņemšanas tai tika dots nosaukums 
„Rīgas papīrfabriku akciju sabied-
rība” (Aktien – Gesellschaft Rigaer 
Papierfabrike). Šajā akciju sabied-
rībā daļu akciju piederēja Joahimam 
Aleksandram Matiasam Mencen-
dorfam (1813–1885). Papīra ražo-
šanas jomā darbojās arī trīs no viņa 
pieciem bērniem – Joahims Antons 
(1844–1908), Aleksandrs Burhards 
(1845–1910) un Vilhelms Heinrihs 
(1848–1919).

  Kompāniju vadīja akcionāru 
ievēlēta valde – trīs direktori un divi 
direktora kandidāti, kurus ievēlēja 
uz trijiem gadiem ar tiesībām tikt 
ievēlētiem atkārtoti. Kā galvenā bija 
iecerēta Juglas papīrfabrika. Kādu 
laiku (līdz 1870. g.) Līgatnē saražoto 
papīru veda uz Juglu, kur veica ga-
līgo apstrādi un saiņošanu. Fabrikas 
direktori šai laikā bija Džons Armit-
steds, N. Kimmels un Aleksandrs 
Mencendorfs. Vēlākos gados par 
galveno akciju sabiedrību kļuva Lī-
gatnes papīrfabrika.

1876. gadā, kad „Rīgas raks-
tāmpapīru fabrikas kompānijas” gal-
venais direktors bija Joahims Alek-
sandrs Matiass Mencendorfs, akciju 
kontrolpaketi ieguva Mencendorfu 
dzimta. Nākamajā gadā A. Mencen-
dorfs atteicās no amata par labu tre-
šajam dēlam Vilhelmam Heinriham 
Mencendorfam. 1882. gadā par ak-
ciju sabiedrības saimniecisko direk-
toru ievēlēja Aleksandra otro dēlu 
Aleksandru Burhardu Mencendorfu, 
bet 1885. gadā par tās trešo direktoru 
ievēlēja vecāko brāli Joahimu Anto-
nu Mencendorfu, līdz ar to visi trīs 
akciju sabiedrības direktori bija brāļi 
Mencendorfi.

Mencendorfi izrādīja īpašas rū-
pes par strādājošo labklājību – uz-
būvēja Līgatnē 23 koka dzīvojamās 
mājas un sabiedriskās celtnes, nodro-
šināja strādniekiem tam laikam ļoti 
labas sociālās garantijas. Jāpiezīmē, 
ka Mencendorfi pastāvīgi nedzīvoja 
Līgatnē.

Varbūt liekas dīvaini, ka rakstā 
par Līgatnes tiltiņiem tik daudz stās-
tu par Mencendorfu dzimtu. Saistība 

ir vistiešākā, jo daļai no Līgatnes ma-
zajiem kājāmgājēju tiltiņiem ir doti 
cilvēku vārdi un tie ir būvēti no 1880. 
līdz 1930. gadam. Vienā tiltiņa pusē 
ir bijis vīrieša vārds, otrā – sievietes. 
Vīriešu vārdi ir bijuši Mencendorfu 
dzimtas fabrikas vadītajiem vai ci-
tiem Līgatnes papīrfabrikas speciā-
listiem veltīti, otrā pusē – viņu sievu 
vārdi. Tautas atmiņā visvairāk ir pa-
likuši tiltiņu vīriešu vārdi.

Līgatnē kā jau kalnu pilsētā til-
tiņi ir dzīves nepieciešamība, lai kā-
jāmgājējiem nebūtu jāmet lieli līku-
mi, ejot pa braucamajiem ceļiem jeb 
ielām, jo cauri pilsētai tek Līgatnes 
upe un plūst kanāla ūdeņi, par kuriem 
rakstīju iepriekšējos LNZ numuros. 
Agrākos gados (19. gs. beigās un 
20. gs. sākumā) Līgatnē ir bijuši 48 
tilti un tiltiņi – tā stāstīja Aivars Ba-
lodis 2010. gada maijā gidu kursos, 
kur apmācīja jaunos Līgatnes gidus. 
Man viņa stāstījumu bija ļoti intere-
santi paklausīties, jo tā bija laba ie-
spēja stāstījumu pierakstīt. Tagad tas 
kalpo par ļoti izzinošu, koncentrētu 
materiālu Līgatnes vēsturē.

2009. gada rudenī, kad tika ga-
tavots Līgatnes taku projekts un cen-
tāmies saskaitīt esošos un bijušos 
Līgatnes kājāmgājēju tiltiņus, mēs 
saskaitījām ap 30 tiltiņiem. Par to 
vairāk rakstīts LNZ 2020. gada sep-
tembra numurā „Kā es pazīstu Līgat-
ni” 8. turpinājumā. Koka tiltiņi kalpo 
15 – 20 gadus, tādēļ jārēķinās, ka tie 
ir regulāri jāatjauno un labi jākopj, 
lai kalpotu ilgāku laiku.

Līgatnes centrā visiem redza-
mā vietā, kur kanāls ietek ezerā, at-
radies tiltiņš „ARNOLDS”. Ezera 
pusē ir bijis uzrakstīts vīra vārds, bet 
otrā pusē sievas vārds – Elizia (Ilze, 
Elizabete). Tiltiņš no 1900. gada 
līdz 1928. gadam esot kalpojis pār-
ejai no aptiekas uz Rīgas kalnu un 
veltīts Arnoldam Tīlingam. Arnolds 

Tīlings (1844–1903) uz Līgatni at-
nācis 1875. gadā strādāt par tehnisko 
direktoru, nomiris 1903. gadā Vācijā, 
apglabāts Centra kapos Līgatnē. Ar-
nolds studējis ķīmiju Rīgas Politeh-
nikumā (1863-1866). Viņš Līgatnes 
papīrfabrikā nostrādājis 28 gadus. 
Centra kapu kapliča (1905) par godu 
aizgājējam nosaukta par „Arnold 
capela”. 1903. gadā Tīlings saslimis 
un aizbraucis uz Vāciju ārstēties, tur 
aizgājis mūžībā un viņa mirstīgās at-
liekas cinka zārkā atvestas uz Līgatni 
apbedīšanai Centra kapos. Ir saglabā-
jies foto no kapličas iesvētīšanas die-
nas, kura notikusi 1907. gada augus-
tā. Tagad tiltiņa „Arnolds” vietā ir ti-
kai zemes pāreja ezera galā, no kuras 
var uzkāpt Rīgas kalnā vai pa taciņu 
gar ezera otru pusi aiziet uz autobusa 
pieturu. Padomju gados kādu laiku ir 
bijuši pat divi tiltiņi gandrīz blakus.

Pēc Arnolda Tīlinga Līgatnes 
papīrfabrikā par tehnisko direktoru 
sācis strādāt Eižens Irmers (Eugen 
Irmer) – jaunais talantīgais inženie-
ris, kurš uz Līgatni atnācis strādāt 
1882. gadā. Viņš projektējis arī Rīgas 
kalna pagrabu alas un piekļuvi tām. 
Tādēļ arī pirmais tiltiņš pāri klintij 

matu Eiropā ar tam lai-
kam vislabākajiem sadzī-
ves apstākļiem. Vilhelms 
Mencendorfs par galveno 
direktoru fabrikā kļuva 
1877. gadā un nostrādāja 
līdz savai nāvei. Viņš ne-

uzraksts nav redzams. Šobrīd Līgat-
nes upē šajā vietā vēl redzamas tilta 
balstu atliekas.

Nedaudz uz augšu uz Anfabrikas 
pusi esot bijis vēl viens tiltiņš, kurš 
redzams otrajā senajā 1912. gada 
foto ar uzrakstu „ALEXANDER”. 
Otrā pusē sievas vārds Emma. Pre-
cīzi šo vietu nevaru pateikt, bet šis 
tiltiņš bijis veltīts Antona Mencendo-
rfa znotam Aleksandram Nollem, 
kurš strādājis Līgatnes papīrfabrikā 
par juristu līdz 1939. gadam. Visti-
camāk, tas bijis starp biedrības namu 
un krogu.

2007. gadā Līgatnes novada 
dome atjaunoja tiltiņu pār Līgatnes 
upi, lai līgatnieši un pilsētas viesi va-
rētu brīvi doties no kultūras nama uz 
estrādi, gan neliekot tam nosaukumu, 
bet varam uzskatīt, ka tas ir abu seno 
tiltiņu apvienojums vienā.

Vēl vairāki tiltiņi ir bijuši pie An-
fabrikas ieža. Pārejas pāri slūžām var 
uzskatīt par diviem tiltiņiem, turklāt 
vēl ir pāreja-tiltiņš pār rezerves slū-
žām. Rezerves slūžas kalpo, lai ļoti 
augsta ūdens līmeņa gadījumā vai, 
kad slūžām ir jāveic remontdarbi, tās 
var atvērt un Līgatnes upes ūdeni, ko 
nepaņem kanāls, aizvadīt pa vecupi, 
kā tautā to sauc. Pēc Aivara Baloža 
teiktā, 1928. gadā, kad Līgatnes upē 
bijuši lieli plūdi, esot izrautas slūžas 
un tad atjaunotas rezerves slūžas.  Vēl 
jāpiemin, ka aizvari mazajām slūžām 
esot saglabājušies no 1858. gada. 
Starp abiem tiltiņiem ir dziļš baseins, 
kur aukstais Līgatnes upes ūdens var 
nostāvēties un sasilt. Pirmskara ga-
dos, kad Anfabrikā bija dzīvokļi, šeit 
bijusi peldiestāde, kuru izmantojušas 
dāmas (varbūt arī kungi) stipri slēg-
tajos peldkostīmos. Pēckara gados 
to vairs neizmantoja kā peldiestādi. 
Dabā redzam, ka augšpus slūžām 
pie Anfabrikas ieža ir bijuši daži 
pagrabi. Ir saglabājies foto, kurā var 
redzēt, ka pāri upei ir bijis tiltiņš uz 
šiem pagrabiem.

Pāri kanālam, pie pašām slūžām, 
Anfabrikas iezī ir tagad pamesta ala, 
bijušais pagrabs otrā stāva līmenī, 
kurā ir uzņemti latviešu mākslas fil-
mas „Sprīdītis” kadri, kur alā buras 
Ragana. Senāk tur bija tiltiņš, pa 
kuru varēja nokļūt alā. Manā jaunībā, 
1960. gados, vairākkārt esmu staigā-
jusi pa šo tiltiņu kopā ar savu vīru, jo 
viņš strādāja taras nodaļā Anfabrikā. 
Tāpat man ir atstāstīts notikums par 
aktrisi, kura filmējās „Sprīdītī”. Esot 
bijis salts rudens rīts, un apmales lejā 
pie kanāla apledojušas. Aktrise uzkā-
pusi, paslīdējusi un iekritusi auksta-
jā kanāla ūdenī. Nu bijis jāved viņu 
uz klubu pārģērbties un sasildīties, 
pirms atsākt filmēšanu.

 Kad 2011. gadā izveidoja jaunās 
pastaigu takas, pāri kanālam bija jāie-
rīko jauns tiltiņš. Ne visi apmeklētāji 
ir ievērojuši, ka šim tiltiņam ir dots 
vārds „ANITA”, kas iegravēts tiltiņa 
sānos. Tas ir veltījums mūsu domes 
sekretārei, ilggadējai darbiniecei un 
Līgatnes fotoarhīva veidotājai un ap-
kopotājai Anitai Jaunzemei. Šo vārdu 
iegravēja tiltiņa būvētāji, par kuriem 
iepriekš rakstīju LNZ 2020. gada 
septembra numurā.

Iedzīvotāju un viesu ērtībām 
2011. gada 9. novembrī atklāja at-
jaunoto tiltiņu ezera otrā galā, no 
Brīvības ielas uz tirgus laukumu, pa 
kuru gājējiem ērtāk nokļūt uz Līgat-
nes vidusskolu, Pluču kalnu un Tīklu 
parku.

Pāri senajam kanālītim, no eze-
ra līdz papīrfabrikai, bija trīs tiltiņi. 

no Rīgas kalna puses ir nosaukts par 
„EUGEN” – Eižena Irmera vārdā. 
Otrā pusē ir sievas vārds „Marie”. 
Vārds „Eugen” ir labi redzamas no 
Līgatnes upes un kanāla puses. Til-
tiņš „Eugen” ir atjaunots 2011. gadā 
iepriekš minētā projekta ietvaros, gan 
bez sievas vārda. Gribu piezīmēt, ka, 
lai nokļūtu no Rīgas kalna līdz An-
fabrikas iezim, pa kalna vidusdaļu jā-
šķērso 12 graviņas. Projekta ietvaros 
ir atjaunota visa taka no Rīgas kalna 
līdz Anfabrikas iezim. Atjaunotas 
arī kāpnes no kanāla līdz tiltiņam 
„Eugen”. No šīs takas paveras brīniš-
ķīgs skats uz Zaķusalu, Līgatnes kul-
tūras namu, kanālu un Līgatnes upi.

Pēc Aivara Baloža teiktā, no 
tiltiņa „Eugen” uz augšu pa klin-

ti senatnē ir bijis vēl viens tiltiņš 
„ALEXANDER”, kurš veltīts Men-
cendorfu dzimtas ciltstēvam Joahi-
mam Aleksandram Matiasam Men-
cendorfam (1813–1885). Diemžēl 
nevaru pateikt precīzi to vietu, kur 
tiltiņš atradās.

Skatoties uz leju no „Eugen” un 
kāpjot lejup pa kāpnēm uz kanālu 
vai ejot no ezera gar kanāla malu uz 
Anfabrikas ieža pusi, kanāla līkumā 
ir tiltiņš „WILHELMS”.  Tiltiņš 
veltīts Vilhelmam Heinriham Men-
cendorfam (1848–1919) un uzbūvēts 
1901. gadā no metāla kā veltījums 
ilggadējam Līgatnes papīrfabrikas 
galvenajam direktoram, kurš ļoti 
daudz pūļu bija veltījis, lai Līgatne 
kļūtu par modernāko strādnieku cie-

Turklāt divi no tiem bija ar cilvēku 
vārdiem. No ezera kanāls kādu ne-
lielu gabaliņu tek taisni, bet, nonākot 
pie kalna, tas strauji pagriežas pa 
labi. Šajā vietā pāri kanālam atradās 
tiltiņš „FRIC”. Neviens no aptaujā-
tajiem līgatniešiem neatcerējās otrā 
pusē atrodošos vārdu. Tiltiņš “FRIC” 
celts kā veltījums Fricim Gerkem, 
kurš vadījis Līgatnes papīrfabrikas 
Rīgas kantori Aldaru ielā, bet vēlāk 
līdz 1930. gadiem bija direktors Lī-
gatnes papīrfabrikā.

Varbūt tas daudziem lasītājiem 
būs jaunums, ka ilgus gadus Līgatnes 
papīrfabrikai bija savs kantoris Rīgā, 
vēl arī padomju gados. Atceros, ka 
1960. gadu otrajā pusē tur bija kun-
dze gados (diemžēl uzvārds ir pie-
mirsies, varbūt kundzei bija uzvārds 
Maksiņa?), kurai samērā bieži vedu 
dažādus dokumentus no Līgatnes, lai 
viņa tos nogādā tālāk. Tāpat tur regu-
lāri iegriezās fabrikas sagādes daļas 
darbinieki Andrejs Lāsums un Niko-
lajs Grigorjevs. Viņi paņēma fabrikai 
sagādātās lietas, kad bija Rīgā ar au-
tomašīnu.

 Neliels fragments no Līgatnes 
vēstures hronoloģijas: „1882. gada 
29. decembris. Akciju sabiedrība no-
pērk zemesgabalu Rīgā Lielajā Alda-
ru ielā 12. Pēc pārbūves 1883. gada 
vasarā uz jauno ēku pārcēlās pārval-
des biroji un sabiedrības izstrādāju-
mu noliktava, kas pastāvīgi atradās 
Rīgā pie pārvaldes, lai ātrāk apkal-
potu Rīgas un tās tuvākās apkārtnes 
klientus. 1895. gads. Rīgā Lielā Al-
daru ielā 12 pārbūvēja un paplašinā-
ja veikala telpas. 1905. gada aprīlis. 
Akciju sabiedrība Rīgā nopērk bla-
kus esošo ēku Lielā Aldaru ielā 14.”

Gar kanāla malu bija daudz lie-
pu, lai saules svelmē būtu ēna, un 
skaista taciņa līdz fabrikai, pa kuru 
uz darbu nāca un brīvajā laikā pa-
staigājās strādnieki. No 1957. gada 
rudens līdz 1961. gada pavasarim, 
kad mācījos Līgatnes vidusskolā, 
es un mani klasesbiedri, kuri katru 
dienu uz skolu no Ieriķiem un Aug-
šlīgatnes braucām ar autobusu, bieži 
vien šo kanāla malu izmantojām kā 
vietu, kur gaidīt autobusu pēc sko-
las, kā arī lai gatavotu mājasdarbus. 
Ziemā mēs diezgan bieži autobusu 
gaidījām mūsu klasesbiedrenes Ine-
ses Zariņas dzīvoklī Brīvības ielā 5, 
kur šobrīd izveidots tūrisma objekts 
“Strādnieku dzīvoklis”. Atceros, ka 
Ineses mamma mūs vienmēr ļoti 
laipni uzņēma.

Līkumā, kur kanālam ir nāka-
mais pagrieziens, pretī Zaķusalas 
mājām, atradies nākamais tiltiņš ar 
cilvēka vārdu – „GUSTAVS”. Tau-
tā tas esot bijis iesaukts par Randiņu 
tiltu, jo bijis nostāk no cilvēku acīm 
un tādēļ paticis jauniešiem. Turklāt 
tiltiņam otrā pusē neesot bijis sievas 
vārda, jo viņš visu mūžu palicis vec-
puisis. Bieži vien, vadot ekskursijas, 
uzdevu jautājumu: Kādēļ tiltiņam ne-
bija sievas vārds? Atjautīgākie varēja 
atbildēt tūlīt, bet daži tā arī nebija sa-
pratuši iepriekš stāstīto.

Tiltiņš bijis veltīts fabrikas teh-
niskā direktora ilggadējam palīgam 
Gustavam Pētersonam, kurš dzīvojis 
Kungu mājā jeb Parka ielā 1. Tiltiņš 
bijis ierīkots 1884. gadā un kalpojis 
līdz 1930. gadiem. Precīzāku datu 
man nav, ir tikai veco līgatniešu stās-
tījumi. 

Ainas Alļenas stāstījums, ko 
pierakstīju 2006. gadā 9.–15. febru-
ārī: „Līgatnes tiltiņi bija ļoti skaisti, 

Pie tiltiņa „GUSTAVS” Zaķusalā, 20. gs. sākums. Līgatnes fotoarhīvs.

Tiltiņš pie slūžām uz alu, 1930. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

„Arnold capela” 
iesvētīšanas lapiņa. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Tiltiņš „HUGO” un „ELSE” pie Fāles 
mājas, 20. gs. sākums. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Kā es 
pazīstu Līgatni

Tiltiņi pāri slūžām pie Anfabrikas 
klints, 20. gs. sākums. Līgatnes 

fotoarhīvs.

Tiltiņš „HUGO” netālu no bērnudārza, 
20. gs. sākums. Līgatnes fotoarhīvs.

Pastkarte, skats uz Rīgas kalnu, tiltiņi „WILHELM” un „EUGEN”, 
1908. gads. Līgatnes fotoarhīvs.

Skats no Lustūža, pa labi, tālumā, tiltiņš 
“FRIC”, 20. gs. sākums. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Skats uz klubu no Rīgas kalna, 
priekšplānā tiltiņš „WILHELM”, 
1907. gads. Līgatnes fotoarhīvs.

Tiltiņš „ARNOLDS” pāri kanālītim uz Rīgas kalnu 
20. gs. sākums. Līgatnes fotoarhīvs.

Tiltiņš „ALEXANDER”, 1912. gads. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Tiltiņš kluba parkā, 2007. gada maijs. 
Rasmas Vanagas foto.

Tiltiņš pār Līgatnes upi ceļā uz rehabilitācijas 
centru „Līgatne”, 2021. gada 1. aprīlis. 

Rasmas Vanagas foto.

Tiltiņš pār Līgatnes upi pie fabrikas, 
2012. gads. Rasmas Vanagas 

Tiltiņš „ANITA”, 2013. gads. Rasmas Vanagas foto.

Atjaunotais tiltiņš pie tirgus laukuma, 
2011. gada 9. novembris. Rasmas Vanagas foto.

dās blakus 1897. gadā celtajam bied-
rības namam – daļēji, kur tagad kul-
tūras nama ieeja, garderobe, foajē un 
strūklaka. Tautā teikuši: Pietiek goda 
tiem īpašniekiem, mēs tiltu sauksim 
par Vilhelmīni, jo bijis tikai „W” 
burts. Tā arī tautā iegājies tilta no-
saukums „Wilhelmīne”. Otra versija 
– Līgatnē esot pabeigts būvēt visu ie-
cerēto, strādājošo dzīves un sadzīves 
apstākļi bijuši labā kvalitātē: katrai 
ģimenei atsevišķs dzīvoklis, skola, 
slimnīca, dzemdību nams, elektrība, 
ūdens, malka, pie dzīvokļa neliels 
dārziņš, pirts, brūzīši (kur mazgāt 
veļu, cept maizīti, žāvēt gaļu), grezns 

biedrības nams, kur darbojās dažādi 
pulciņi, atradās bumbotava (iespē-
jams pirmā boulinga zāle Latvijā), 
bibliotēka jeb lasāmgalds, darbojās 
veco ļaužu māja, un tas viss bez mak-
sas. Bez tam vēl strādājošie saņēmuši 
algu. Tāpēc tiltiņš esot nosaukts par 
godu Uzvarai.

Nedaudz no Līgatnes vēstures 
hronoloģijas par Līgatnes papīrfab-
riku: „Līgatnes krogs. visvecākā pat-
stāvīgā saimnieciskā vērtība. Pirmo 
reizi minēts 1630. gada arklu revī-
zijā, kur tiek runāts par 3 Siguldas 
pilsnovada krogiem, kas ceļa malā 
pastāvot jau „vom alten Zeiten”. 
Viens no tiem esot 2 jūdzes attālu no 
Siguldas pils – Lygats Krrogh, saukts 
Springe, kas pašlaik esot nopostīts.

1638. gada arklu revīzijā krogu 
nemin, šķiet tas vēl nav atjaunots, jo 
Siguldas pilsdraudzē uzrādīti 2 vār-
dā nesaukti krogi. Jau 17. gs. beigās 
uzcelts tiek jauns krogs Ligats Krug, 
kas figurē muižas dokumentos. 

Pēc Siguldas muižas redukci-
jas 1690. gadā Līgatnes krogs tiek 
iznomāts Johanam Baukam (citos 
dokumentos Baunam) par 10 Alberta 
dālderiem. Lielā Ziemeļu kara laikā 
1770. gadā te uzturas krievu zaldāti, 
kuru apmetne ir pie Amatas. Krievu 
kazaki izsiro visus tuvējos ciematus 
Paltmales tiesā, nomin labību, izlau-
pa mājas. Paltmales muižas pārvald-
nieks ziņo Rīgas tiesai, ka bez citiem 
zaudējumiem, arī krogs neko nav ie-
nesis, taču jau 1724. gadā šis krogs 
minēts kā viens no ienesīgākajiem 

krogiem ar 40-50 
mucu alus apgrozī-
bā gadā.

Līgatnes krogs 
ilgāk par Līgatnes 
dzirnavām saglabā 
savu neatkarību – 
tas paliek Paltma-
les muižas īpašumā 
un tikai 1879. gada 
8. jūnijā (citur mi-
nēts 1. jūnijā) pāriet 
fabrikas īpašumā 
līdz ar tam piedero-
šām zemēm.”

Pāri Līgatnes upei, no Anfabri-
kas līdz aptiekas lielajam braucama-
jam tiltam, senatnē bijuši vēl divi kā-
jāmgājēju tiltiņi, par ko liecina divi 
senie foto uzņēmumi un daļēji arī 
Aivara Baloža stāstījums gidu kur-
sos. 1901. gadā uzņemtajā foto ir re-
dzams, ka no biedrības nama durvīm 
otrā stāva līmenī pa tiltiņu pāri Lī-
gatnes upei caur labi iekopto atpūtas 
zonu pēc sarīkojumiem grezni ģērb-
tie apmeklētāji lēnā solī varēja doties 
pastaigā tālāk uz tiltiņu „Wilhelm” un 
„Eugen”. Šis tiltiņš esot bijis veltīts 
Joahimam Antonam Mencendor-
fam (ciltstēva vecākajam dēlam), bet 
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turpinājums no 5. lpp.

kā var teikt, pilnīgi mākslinieciskām 
margām  izveidoti. Tur,  kur augšā  ir 
kaskas,  tur  lejā  bija  visskaistākais 
tiltiņš pāri kanālītim – Randiņu til-
tiņš, pretīm mājām. Kanāla otra puse 
bija izkopta kā parks. Augšā bija kū-
tis, bet viss bija sakopts. Pie šī tiltiņa 
parasti tika norunāti randiņi. Kanāla 
mala bija labi sakopta. Kur tagad ir 
dārziņi,  bija  skaista  pļava  kā  rožu 
dārzs.  Tiltiņi  bija  vairāki  Zaķusalā. 
Kur  agrāk  gāja  pāri  uz  ambulanci, 
bija skaists tilts. Kur tagad ir uztai-
sīts pagaidu tilts Zaķusalā, bija liels 
skaists tilts.”

Tālāk Austras Dzērves stāstī-
jums par Zaķusalas tiltiņiem un pa-
staigu taku kopšanu, ko pierakstīju 
2006. gada 2. martā: „Te pretīm bija 
viens tilts, kur bija rakstīts „Gustavs” 
virsū. Otrā pusē liela jautājuma zīme 
virsū, viņam sieva nebija. Kam bijusi 
sieva, tam otrā pusē (tiltiņam) likuši 
sievas vārdu.

Zaķusalā  bija  tilti,  bet  bez  no-
saukuma.  Tepat  mājas  galā  1928. 
gadā,  kad bija  tas  lielais  ūdens,  nu 
lieti  lija.  Ingrīdai Gustsonei  vecais-
tēvs ar  vecomāti gāja pār  tiltiņu uz 
kūtiņu pāri, un tilts lūza un viņi no-
slīka. Tiltiņš nesadalījās – es vēl tāda 
meitene  biju  –  bet  salūza.  Viņi  ar 
tādu kā plostiņu braukuši. Un te, kur 
ir  tā  lupatzāles noliktava,  tur nākot 
pāri  ūdensvads,  tur  cilvēki  sacījuši, 
lai  ķeras pie  to ūdensvadu, bet  viņi 
laikam tā bija pārņemti, ka pieliekuši 

galviņas  un  aizbraukuši  cauri.  Tad 
tur pie Beiverkas, tur dabūjuši viņus 
rokā,  bija  apgāzušies,  vienu  un  arī 
otru. Tas bija tāds traģisks gads.

Kad beidza pavasarī skolu, skol-
niekiem  bija  jāiet  strādāt  mežā,  ne 
jau nu  lielā. Tur, kur  tiltiņš „Arnol-
ds” un tepat pāri mūsu upei, tur vēl 
tagad redz tādus lielus ceļus, kas bija 
izrakti tādi ceļi, un tos vajadzēja vi-
sus satīrīt, nokasīt no lapām. Cik ilgi 
tas tā gāja, es neatceros. Skolniekiem 
par to maksāja. Tālāk par Gaujma-
lu tur nebija, bet šeit apkārt visi ceļi 
bija  jāsatīra,  kur  pastaigāties.  Pāri 
kanālītim augšā arī bija ceļi, ko vēl 
tagad redz.”

Pie papīrfabrikas vārtiem bija 
vēl viens tiltiņš, kuru, kad kanālu 
ielika betona caurulē, likvidēja. Pa 
šo tiltiņu strādājošie nāca uz darbu 
no Remdenkalna, Pluču kalna, Ķi-
berkalna un devās savās gaitās uz 
Spriņģu kalnu: ambulanci, slimnīcu, 
gaļas veikalu, grāmatnīcu, uz centru: 
klubu, aptieku, pastu utt.

Lai šķērsotu Līgatnes upi, pa 
ceļam uz Spriņģu un Skolas kalniem 
bija tiltiņš. Ar šo tiltiņu, cik atce-
ros, vienmēr ir bijušas problēmas: 
tas vairākas reizes noslīdēja reizē ar 
upes krastu. Mūsu vidusskolas laikā 
tas bija vienā līmenī ar upes krastu, 
vēlāk tika pārtaisīts, un bija jākāpj 
jau zemākā līmenī un atkal augšup. 
Vairākus gadus tiltiņa vispār nebija, 
tad bija jāiet caur Zaķusalu vai jādo-
das apkārt pa braucamo ceļu. Strād-
nieki, lai saīsinātu ceļu, bija ierīko-

juši cauri fabrikas sētai nelegālās ta-
kas. 1990. gados bija pat sagatavots 
no metāla jauns tilts, lai to pārliktu 
pāri upei, bet notika atkal jauns ze-
mes noslīdējums, un tā to tiltu neuz-
lika. 2011. gadā jauno Līgatnes taku 
projekta ietvaros uzbūvēja pašreizējo 
tiltu, kurš kalpo jau 10 gadus un kura 
abi gali ir tālāk no paša Līgatnes upes 
krasta. 

Kā jau lasījām Austras Dzērves 
atmiņās, tad pie Brīvības ielas 1. un 
3. mājas ir bijuši vairāki tiltiņi. Tie 
bija nepieciešami, jo malkas šķūnīši 
un lopu kūtiņas atradās otrpus Līgat-
nes upei. Pēc veco ļaužu stāstiem, 
1928. gada jūnija vidū bijuši ļoti lie-
li lieti, kad plūdi turpinājušies divas 
nedēļas. Līgatnes upe jeb tā saucamā 
vecupe bijusi pilna līdz malām (Il-
māra Lācara 2005. gada 19. septem-
bra stāstījums). Ingrīdas Gustsones 
vecvecāki, Alfrēds Georgs Krākovs 
ar sievu, 20. jūnijā nesuši cūkām 
ēdienu pāri upei, un tiltiņš aizska-
lots kopā ar viņiem. (Aivara Baloža 
2012. gada 27. septembra un Leo 
Baloža 2006. 31. janvāra stāstījums). 
Leo Balodis pats esot dzirdējis un 
redzējis, kā upe krākusi un šņākusi. 
Tiltiņš starp minētajām mājām pēc 
tam vairākas reizes atjaunots.

Zaķusalā vēl esot bijuši divi til-
tiņi, lai šķērsotu Līgatnes upi. Abi 
bijuši vienkārši tiltiņi – tā stāstīja 
Aivars Balodis. Viens bijis tūlīt aiz 
senajām papīra dzirnavām jeb tagad 
„Vilhelmīnes dzirnavām”, otrs – tūlīt 
aiz „Jaunās mājas” jeb tagad Brīvī-

bas ielas 5.
Kā savās atmiņās 2005. gada 

19. septembrī dalījās Ilmārs Lācars, 
Remdenkalnā uz fabriku bijušas 
četras labiekārtotas noejas un, do-
mājams, pie fabrikas ir bijuši nelieli 
tiltiņi pāri kanālītim, pa kuru ūdens 
tecēja no Vidusfabrikas uz Beiverku: 
„No Remdēnkalna uz fabriku bija 4 
labiekārtotas noejas ar  koka  kāpnī-
tēm un lēnēm, kā arī koka soliņiem, 
kur atpūsties. 3 takas bija uz galveno 
fabriku, 4. uz Beiverku. Pirmā – ap-
tuveni no ozoliņa pie Gaujas ielas 9, 
gar ūdens pumpi bija tilts pār gravi-
ņu un pēc tam – taka uz fabriku. Pēc 
kara  vēl  bijuši  redzami  tilta  balsti. 
Otrā aiz Gaujas ielas 12b, aptuveni 
kur tagad ir taciņa. Trešā  pie Gaujas 
ielas  18. Uz Beiverku  taka  veda no 
Gaujas ielas 15.”

Vēlākos gados, tuvāk pētot 
Līgatnes vēsturi, redzot Andra To-
mašūna atsūtītos foto un noklauso-
ties Aivara Baloža stāstījumu gidu 
kursos 2010. gada 13. maijā, seci-
nāju, ka diviem no tiltiņiem ir bijuši 
cilvēku vārdi. Viens bijis „HUGO” 
ar sievas vārdu „ELSA”, bet otrs sau-
cies „KĀRĻA” tilts. Tiltiņš “Hugo” 
veltīts fabrikas grāmatvedim Hugo 
Nuksfeldam un atradies gandrīz pretī 
bērnudārzam jeb precīzāk sācies no 
mājas Gaujas iela 9, pāri graviņai un 
tālāk uz fabrikas noeju. “Kārļa” tilts 
esot bijis bez uzraksta, bet atradies 
starp pēdējām piecām Gaujas ielas 
koka mājām un vedis uz Beiverku. 
Tiltiņš veltīts Kārlim Dresleram, kurš 

APSTIPRINĀTI
ar Līgatnes novada domes 
2021. gada 25. februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 2, 14. §), 

Līgatnes novada domes 
2021. gada 25. februāra 
saistošie noteikumi nr. 21/8
„Par koku ciršanu ārpus 
meža Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar: Meža likuma 8. panta otro daļu, 
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

I Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Notei-

kumi) nosaka kārtību kādā Līgatnes novada dome, 
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 
Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
4. punktā noteiktajos gadījumos izvērtē iesniegumus 
koku ciršanai ārpus meža zemes, koku ciršanas pub-
liskās apspriešanas kārtību un atļaujas izsniegšanas 
kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad 
rīko publisko apspriešanu. 

II Koku ciršanas atļaujas izsniegšanas kārtī-
ba 

2. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 
iesniedz motivētu iesniegumu (1. pielikums) Līgat-
nes novada pašvaldībā (turpmāk tekstā - Pašvaldība). 
Iesniegumam pievieno:

2.1. zemes robežu plāna vai situācijas plāna 
kopiju ar iezīmētu plānoto koku ciršanas vietu; 2.2. 
rakstisku saskaņojumu ar zemes īpašniekiem, ja koku 
ciršana plānota kopīpašuma teritorijā; 

2.3. dzīvokļu īpašnieku lēmumu, ja koku ciršana 
plānota daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistī-
tajā zemesgabalā. 

3. Pašvaldības atbildīgais speciālists veic koka(u) 
apsekošanu dabā, pēc nepieciešamības pieaicinot 
nozares ekspertus, izvērtē iesniegumu atbilstoši Mi-
nistru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 
309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” no-
teiktajiem kritērijiem un pieņem lēmumu par atļaujas 
izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteiku-
mu izsniegt atļauju, vai arī iesniedz Pašvaldībai atzi-
numu par publiskās apspriešanas nepieciešamību.

4. Publiskās apspriešanas procedūru par koku 
ciršanu ārpus meža sabiedrībai nozīmīgos gadījumos 

rīko:
4.1. teritorijās pie sabiedriskām ēkām;
4.2. koku alejās; 
4.3. koku stādījumos ielu zemes nodalījuma joslās.
5. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadī-

jumos (5. punkts) nerīko, ja paredzēta: 
5.1. bojātu, nokaltušu un kalstošu koku ciršana; 
5.2. koku ciršana, kas nepieciešama, lai nodrošinātu 

optimālu augšanas telpu blakus esošiem kokiem. 
       5.3. koku ciršana būvniecības gadījumos, kuros 

ir veikta būvniecības ieceres publiskā
apspriešana, ietverot koku ciršanas izvērtēšanu.   
6. Koku ciršanas atļauja ir derīga divus gadus. Ja 

koku ciršana saistīta ar būvniecību un būvniecībai ir iz-
sniegta būvatļauja, vai akceptēts paskaidrojuma raksts, 
vai apliecinājuma karte, tad atļauja koku nociršanai ir 
derīga, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma 
raksts vai apliecinājuma karte. 

7. Lēmumu par koku ciršanas ārpus meža atļaujas 
izsniegšanu vai atteikumu izsniegt minēto atļauju, apstrīd 
Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

III Publiskā apspriešana
8. Lēmumu par publisko apspriešanu koku ciršanai 

ārpus meža pieņem un publisko apspriešanu nodrošina 
Pašvaldība.

9. Pašvaldība nodrošina informācijas par publisko 
apspriešanu izvietošanu Līgatnes novada domes admi-
nistrācijas ēkā un mājas lapā, norādot Publiskās apsprie-
šanas sākuma un beigu datumu.

10. Publiskās apspriešanas termiņš nevar būt mazāks 
kā 3 (trīs) kalendārās nedēļas.

11. Pēc Publiskās apspriešanas rezultātu apkopoša-
nas, Pašvaldības Plānošanas, būvniecības un nekustamo 
īpašumu nodaļa sniedz atzinumu Pašvaldībai un Pašval-
dība pieņem lēmumu par koku ciršanas atļaujas vai attei-
kuma izsniegšanu.

12. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par 
notikušu arī tad, ja pēc Publiskās apspriešanas beigām 
nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. 

IV Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
koeficienti 

13. Pašvaldības koeficients par koku ciršanu ārpus 
meža ir:

13.1. 0 - ja tiek cirsti koki nekoptā, ar kokiem un 
krūmiem aizaudzētā teritorijā un ciršanas rezultātā tiek 
uzlabota ainavas kvalitāte;

13.2. 0,15 – pārējos gadījumos.
V Noslēguma jautājumi
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Līgatnes novada 

domes 2013. gada 24. oktobra saistošos noteikumus Nr. 
14/55 „Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes novada ad-
ministratīvajā teritorijā”.

bijis fabrikas darbu vadītājs.
Beiverkas teritorijā ilgus gadus 

bija tiltiņi pāri Līgatnes upei, cauri 
mežam uz Spriņģu kalnu, lai strād-
niekiem nebūtu jāmēro garais ap-
kārtceļš cauri fabrikas teritorijai un 
tad pa Pilsoņu ielu garām ambulan-
cei (Dzemdību namam, tagad Pavāru 
mājai) uz Skolas un Spriņģu kalniem. 
Cik atceros, tad tur bija pat divi tiltiņi: 
viens ārpus fabrikas vārtiem, otrs – 
fabrikas teritorijā pretī Beiverkas no-
liktavai. Vienu reizi esmu pati gājusi 
pa šo taciņu no Beiverkas uz Spriņģu 
kalnu 1990. gadu beigās. Man likās, 
ka taciņa nekad nebeigsies, ka esmu 
nomaldījusies, bet izgāju pareizi uz 
Cēsu ielas vidējām mājām, kas bija 
mans ceļamērķis.

Gaujasmalā zināmākie ir divi 
tiltiņi: tiltiņš pāri Līgatnes upei pie 
pagrabiem, pa kuru var doties uz re-
habilitācijas centru “Līgatne” un til-
tiņš pie Līgatnes upes ietekas Gaujā, 
netālu no peldvietas.

Iespējams, neesmu aprakstījusi 
visus mazos tiltiņus Līgatnes pilsētā, 
bet mums visiem kopā vienmēr ie-
spējams uzzināt ko jaunu par Līgat-
nes vēsturi.

Nobeigumā izsaku vislielāko 
pateicību Līgatnes novada iedzīvotā-
jiem Augustam Pelkausam un Jānim 
Tropam, kuri pēc avīzes kārtējo nu-
muru izlasīšanas sniedza ļoti intere-
santus faktus un foto par aprakstīta-
jām vietām Līgatnes novadā.

Turpinājums sekos

Līgatnes novada domei 
IESNIEGUMS

Koku ciršanai ārpus meža 
Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:
Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums _________________________________________
Personas kods/Reģistrācijas Nr. ________________Kontakttālrunis, epasts __________________
Adrese__________________________________________________________________________
Pilnvarotā persona:
Vārds, Uzvārds______________________________________ Personas kods_________________
Adrese, pasta indekss____________________________ Kontakttālrunis, epasts _______________
Pilnvaras Nr._______ Izdošanas datums__________Izdevēja iestāde________________________
Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese: __________________________________________
Koku ciršanas pamatojums:_________________________________________________________

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Koku suga

Stumbra 
apkārtmērs

1,3 m/h (cm)

Vidējais stumbra 
diametrs

1,3 m/h (cm)*

Platība
(ha) *

Skaits 
(gab.)

1 2 3 4 5 6

 1.,2.,3. un 6. aili aizpilda gadījumos, kad tiek veikta atsevišķu koku ciršana.
 1.,2.,4. un 5. vai 6. aili (pēc izvēles) aizpilda gadījumos, kad tiek veikta lauksaimniecībā izmantojamo 
zemju notīrīšana ārpus ciema un pilsētas.
Pievienoti dokumenti:
1. Zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopija (s) __________gab.
2. Citi__________________________________________________________________
201___. gada_____._________________          ________________ 

                                                                                               (paraksts) 

Paskaidrojuma raksts
 Saistošie noteikumu Nr. 21/8 „Par koku ciršanu ārpus meža Līgatnes 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

 1.1. 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 309 
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, 22. pants nosaka, ka 
“vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku 
ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību 
un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai 
nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. 
  1.2. Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība 
savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un 
ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības 
samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek 
saskaņota koku ciršana ārpus meža Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā, amatpersonas, kuras izsniedz atļaujas koku ciršanai, kā arī 
zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības 
samazināšanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

 3.1. Nav attiecināms 

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

4.1. Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
4.2. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir Līgatnes novada administratīvās teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji).
4.3. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, 
higiēniskas, ekoloģiski tīras un drošas vides veidošanu un uzturēšanu 
novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var 
vērsties Līgatnes novada domē.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas 
ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes  priekšsēdētājs
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Dace Bicāne, sieviešu vokālā an-

sambļa „MANTOJUMS” vadītāja:
Līgatnes Kultūras un tūrisma 

centra sieviešu vokālajam ansamblim 
„Mantojums” šopavasar skaista jubileja 
– astoņpadsmit. 

Liekas, vēl pavisam nesen savu 
dziesmu draugu lokā atzīmējām apaļus 
piecpadsmit, skaisto tīņu vecumu, ko 
aizrautīgi un jauneklīgi 2018. gada va-
sarā nosvinējām pašvaldības sarūpētā 
braucienā uz Stokholmu. To ierosināja, 
nokārtoja un ceļā mūs pavadīja brīnišķī-
gā Ingūna Millere, kura tobrīd strādāja 
mūsu kultūras namā par māksliniecisko 
vadītāju. Viņa pamanījās arī īsu brīdi 
padziedāt mūsu ansamblī.

 Šobrīd pietiek laika atskatīties uz 
visu to, kas ir bijis un kas ir paveikts. 
Un novērtēt to. 

Ap 2000. gadu Latvijā sākās plašs 
senioru kustības uzplaukums, arī Līgat-
nē. Nodibinājās klubiņš „Spēkavots”, 
un tā ietvaros izveidojās grupiņa dziedāt 
gribošu sievu, kuras meklēja skolotāju. 
Viņas uzrunāja mani, es piekritu, un tā 
esam kopā vēl šodien: gan priekos, gan 
diemžēl arī bēdās. Sākumā nebija prātā 
ne lieliskie daudzkārtējie panākumi da-
žāda mēroga skatēs, ne draudzības sai-
tes ar ansambļiem un komponistiem, ne 
sava novada pārstāvēšana valsts mēro-
gā, ne ārzemju braucieni. Pat ansambļa 
nosaukums vēl nebija izdomāts. Dzie-
dājām pārsvarā latviešu tautas dziesmu 
apdares, diezgan pamatīgi izkopjot a ca-
pella (bez pavadījuma) dziedājumu, jo 
sievas ar mūža pieredzi kora dziedāšanā 
to spēja.  Šis ceļš bija pareizs. Kā gan 
citādi mēs būtu tikušas pie tik skaista 
ansambļa nosaukuma! Domes priekš-
sēdētājs, mūsu ansambļa dziedātājas 
Dzidras Šteinas dēls Ainārs Šteins, kādā 
pasākumā pēc mūsu uzstāšanās teica: – 
Tas ir “mantojums”.  Skaists vārds, ar 
lielu jēgu un nozīmi. Tā arī tikām pie 
ansambļa nosaukuma.

Pirmajā ansambļa sastāvā dzie-

dāja Maija Briede, Dzidra 
Šteina, Gunta Zariņa, Silvija 
Āboltiņa, Ingrīda Gustso-
ne, Millija Rupmeija, Aina 
Šleicere. Dziedājām senioru 
eglītes vakarā, dziedājām 
klubiņā, veltot apsveikuma 
dziesmas jubilāriem, Jāņos 
līgojām pansionātā un ielī-
gojām svētkus visā ciematā. 
Vienmēr kopā ar mums bija 
un arī šodien ir pašdarbnieku 
sargeņģelis Daina Birne. Viņa 
prot uzklausīt, dot padomu 
un izpalīdzēt visdažādākajās situācijās. 
Viņa iedrošināja mūs piedalīties vokā-
lo ansambļu skatē Cēsīs. Tur startējām  
kā Līgatnes pilsētas sieviešu vokālais 
ansamblis, un panākumi bija labi. Va-
rējām domāt par skatuves tērpu. Tika 
uzšūtas burvīgas rozā blūzes un gari, 
melni svārki.

Gāja laiks, un ansambļa sastāvs 
mainījās. Pakāpeniski no mums aizgā-
ja Ingrīda, Aina, Millija, tad arī Silvija. 
Turpinājām dziedāt, un laika gaitā uz 
īsāku vai garāku laika sprīdi ansamblim 
pievienojās lieliskas dziedātājas, stabi-
las balsu turētājas un atraktīvas dāmas 
Vija Meņģele, Valija Mortuļeva, Ras-
ma Šleicere, Maija Krūze un Dzintra 
Stumbure. Mūsu radošās darbības katrs 
nākamais gads kļuva arvien bagātāks 
un piepildītāks. Neaizmirstams ir no-

tikums, kad Līgatnē 
viesojās Valsts prezi-
dents Valdis Zatlers. 
Zeltaini košā rudens 
dienā kultūras nama 
pagalmā viņu sagai-
dījām ar skanīgām 
dziesmām. Kad Eiro-
pas Parlamenta vēlē-
šanām gatavojās par-
tija „Vienotība”, tika 
sniegta vesela kon-
certprogramma. Arī, 

kad Līgatni apmeklēja Ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis, dziedājām 
koncertā un izpelnījāmies atzinīgus 
vārdus. Brīnišķīgs piedzīvojums bija 
Latvijas XXV Dziesmu un Deju svētku 
ieskaņas diena, piedalīšanos tajā mums 
noorganizēja deju kolektīva „Zeperi” 
vadītāja Iveta Pētersone-Lazdāne. Rīgā, 
veikalā „Stockmann”, dejotāji pirmajā 
stāvā dejoja latviešu tautas dejas, bet 
mēs – ansamblis –, lēni slīdot eskalato-
ra trepēm  augšā un lejā, saposušās un 
ziediem rotājušās, dziedājām skaistas, 
daudzbalsīgas latviešu tautas dzies-
mas. Valsts simtgadē bijām uzaicinātas 
sniegt koncertu Zaubes pašvaldībā, un 
tas, mūsuprāt, bija ļoti pagodinoši.

Katru gadu esam piedalījušās Cēsu 
apriņķa vokālo ansambļu skatēs. Pēc 
tām bieži tikām izvirzītas Vidzemes 

zonas skatēm, un vairākas reizes mēs 
tikām vēl tālāk – piedalījāmies valsts 
mēroga konkursos.  2011. g. 15. maijā 
Vallē Latvijas vokālo ansambļu kon-
kursā senioru vokālo ansambļu kate-
gorijā mēs ieguvām I vietu un naudas 
balvu 150 latu vērtībā.  Mūsu sniegumu 
toreiz vērtēja žūrijas komisija šādā sa-
stāvā: Sigvards Kļava, Andris Sējāns un 
igauņu diriģents Rauls Talmars. Seko-
ja līdzīga līmeņa konkursi. 2012. gadā 
Siguldā ieguvām III vietu, 2013. gadā 
Rīgā saņēmām II pakāpi, 2016. gadā 

Ķekavas novada Baložos – 
II pakāpi. Piedaloties skatēs, 
kļuvām pamanāmas, mums 
radās daudz draugu.  Viņi 
aicināja dziedāt un atpūs-
ties pie sevis. Mēs, protams, 
aicinājām uz Līgatni. Patie-
sa draudzība daudzu gadu 
garumā mūs vieno ar mūsu 
tuvākajiem kaimiņiem, un 
tie ir: skanīgās un jautrās 
„Pārgaujas lakstīgalas” no 
Stalbes, jauktais ansamb-
lis, „Dziesmotā senatne” 
no Valmieras, Priekuļu vīru 

ansamblis, „Neprāts” (viņi gan savu 
darbību nesen pārtrauca),  Vaives tautas 
nama sieviešu ansamblis „Tieši tāpēc”, 
Auciema jauktais ansamblis, „Laika 
ritmi”. Mūsu draugu lokā ir arī VEF 
kultūras pils vīru vokālais ansamblis un 
viņu vadītājs komponists Vilnis Salaks. 
Kopā ar VEF vīriem un „Dziesmoto 
senatni” 2012. gadā kuplinājām  Baltu 
vienības dienu Klaipēdā. Šie ansambļi 
ir ikgadējie Līgatnē organizēto sadzie-
dāšanās koncertu dalībnieki. Par mūsu 
ballītēm draugi runā vēl tagad. Visi sap-
ņo vēlreiz atbraukt uz Līgatni -  izdzie-
dāties, izdancoties, parunāt, un varbūt 
iziet kādu skaistu taku. 

Līgatnē dziedāts ļoti daudz. Saka, 
ka savās mājās uzstāties esot visgrūtāk, 
un tas laikam ir tiesa. Liela atbildība, jo 
tūlīt pat dzirdēsi: patika, malači, varēja 

jau labāk, atkal tās pašas kleitas… Gan-
drīz visos Līgatnes kalnu svētkos esam 
uzstājušās, LR proklamēšanas dienā 
un pilsētas svētkos dziedam vienmēr. 
Esam dziedājušas izstādes atklāšanā, 
tirdziņā, Jāņos, Ražas un Papīra svēt-
kos. Vienos no tiem tā gāza lietus, ka 
ne tikai papīrs izmirka un visas deko-
rācijas saplaka, bet arī paši svētki iz-
šķīda. Pametām āra skatuvīti, kas sāka 
pārvērsties par plostu milzu peļķē, iz-
žāvējām matus, un sākām dziedāt mūsu 
kultūras nama mazajā, skanīgajā zālītē 
visu, ko protam. Skanēja lieliski, iznā-
ca stundu gara programma, un mūsu 
priekšnesumu noklausījās divi cilvēki. 
Regulāri kuplinām pensionāru klubiņu 
„Spēkavots” un „Možums” jubilāru 
sveikšanas pasākumus. Vienu, divas 
reizes  gadā apciemojam Senioru māju, 
sniedzam koncertu un parunājam ar cil-
vēkiem. Pirms dažiem gadiem kultūras 
namā tika iedibināts Mīlas dziesmu fes-
tivāls, tajā ar lielu aizrautību iesaistījās 
arī dažas ansambļa dāmas, nebaidoties 
iziet uz lielās skatuves  un kopā ar or-
ķestri dziedāt solo.           

Šobrīd tā visa pietrūkst. Sievas 
saka – dzīvei vairs nav ritma. Nedēļa 
vienmēr sākās ar ansambļa mēģinājumu 
pirmdien, un nedēļas nogalēs diezgan 
bieži notika mūsu kultūras nama vai 
kādi citi plānoti pasākumi, kuriem jau 
laikus vajadzēja sagatavoties. Bieži vien 
arī visu citu kultūras nama pasākumu 
apmeklētājas bija tieši ansambļa sievas. 
Brīnumainā kārtā abu mājsēdes periodu 
starplaikā pagājušajā rudenī paspējām 
uzstāties Gaujasmalas svētkos un arī nu 
jau par tradīciju kļuvušajos Svecīšu va-
karos Līgatnes novadā. Kopā ar Dainu 
Birni  kuplinājām Svecīšu vakaru norisi 
četrās mūsu novada kapsētās.

Šobrīd ansamblī dzied septiņas 
dāmas, septiņas pilnīgi atsķirīgas, ļoti 
spēcīgas personības. Kā atrasts ceļš pie 
dziesmas un  kāda  nozīme viņu dzīvē ir 
dziedāšanai? 

Ansamblis radās senioru kustī-
bas ietekmē, kad klubiņa „Spēkavots” 
dziedāt gribošās dāmas vēlējās dzie-
dāt skolotāja vadībā, nevis vienkārši 
tāpat, tikai sava prieka pēc. Kopš tā 
laika pagājuši nu jau gandrīz 20 gadi, 
bet pamatsastāvs un vadītāja nav mai-
nījušies. Šobrīd ansamblī dzied Gunta 
Zariņa, Maija Briede, Dzidra Šteina, 
Valija Viļuma, Maija Krūze, Vija Meņ-
ģele un Dzintra Stumbure. Īsas intervi-
jas ar dalībniecēm par to, kā sācies ceļš 
ar dziesmu.

Gunta Zariņa: Dziedāt sāku 
Nītaures septiņgadīgajā skolā. Atce-
ros, kad mācījos 2. klasē, sarīkojumā 
dziedāju „Suļiko”. Taču visvairāk tika 
dziedāts duetā ar skolasbiedreni. Pār-
svarā dziedāju otro balsi. Skološanās 
laiks tālāk bija īss un dramatisks, ļoti 
agri nācās sākt strādāt. Darba un dzīvo-
šanas vieta uzradās Līgatnē, un ļoti drīz 
pēc ierašanās šajā vietā sāku dziedāt 
korī. Tas bija 1955. gads. Kopš tā laika 
dziedu: korī, ansamblī, solo. Līgatnes 
papīrfabrikas korī mani pamanīja, un 
tiku iekļauta izlases grupā. Tad nāca 
visdažādāko ansambļu un viņu vadītā-
ju laiks. Man būtu ļoti grūti atcerēties, 
cik koncertu, festivālu, jubileju un da-
žādu citu pasākumu ir bijis, kur esmu 
uzstājusies kopā ar ansambli. Vienmēr 
esmu iestājusies par to, ka jāpiedalās 
skatēs. Tas man vienmēr ir bijis ār-
kārtīgi svarīgi. Esmu pierunājusi gan 
vadītāju, gan visas pārējās dziedātājas 
iet uz skati, jo tur, protams, sevi pa-
rādi no vislabākās puses. Rodas jauni 
dziesmu draugi, jauni uzaicinājumi uz-
stāties, jaunas iespējas. Šobrīd cenšos 
saglabāt optimismu, kaut arī šķiet, ka 
dzīve zaudējusi kaut ko ļoti svarīgu, jo 

Līgatnes kultūras un tūrisma centra sieviešu vokālais ansamblis mAntoJums
ansamblis un dziedāšana man ir svēta 
lieta – es taču neesmu nokavējusi ne-
vienu mēģinājumu visu šo gadu laikā! 
Ļoti žēl, ka šogad nenotika Ingūnas 
Milleres iedibinātais Mīlas dziesmu 
festivāls, jo visos trijos līdz šim notiku-
šajos festivālos piedalījos kā soliste. Ar 
nepacietību gaidu ierobežojumu atcel-
šanu, jo mūsu kolektīvā esmu atbildīgā 
par jubilāru sveikšanu, un arī tas ir pa-
matīgi iekavējies.

Dzidra Šteina: Esmu līgatnie-
te – dzimusi, augusi, visu savu mūžu 
pavadījusi te, Līgatnē. Agri sāku dar-
ba gaitas, vispirms palīgsaimniecībā, 
pēc tam papīrfabrikā. Pie fabrikas tika 
organizēts koris, un diriģents Alberts 
Sala apstaigāja mājas, aģitēdams ie-
saistīties korī. Es sāku dziedāt, un pēc 
neilga laika pierunāju uz kori nākt arī 
Guntu, kas, tikko ieradusies Līgatnē, 
dzīvoja man kaimiņos. Mēs ļoti aizrā-
vāmies ar kora dziedāšanu, jo tas pati-
ka un padevās! Atceros spilgtu epizodi, 
kā Latvijas konservatorijā dziedājām 
A. Jurjāna kantāti „Tēvijai” un diriģen-
ta Salas kundze Hermīne izpildīja solo. 
Ar kori gājām uz skatēm, braucām 
uz Dziesmusvētkiem, ceļojām pa Pa-
domju Savienību – bijām Ļeņingradā, 
Erevānā. Ap 1956., 1957. gadu paralēli 
korim tika veidots sieviešu ansamblis. 
Siguldas komjaunatnes komiteja rīko-
ja koncertus kolhozos, turp devāmies 
smagajās mašīnās, dažkārt ziemā ceļi 
nebija izbraucami, tad pretī sūtīja zir-
gu kamanas. Pārsalušas dziedājām un 
smaidījām, mazās zālītes jau bija sa-
kurinātas siltas! Kādu laiku ansamblī 
nedziedāju, pietika jau ar kori. Tad sa-
rosījās seniori visā Latvijā, arī Līgatnē, 
un it kā pats no sevis radās ansamblis.

Maija Krūze: mācījos Tirzas pa-
matskolā un dziedāju korī, ko vadīja 
skolas direktors Strante. Tālāk seko-
ja mācības Gulbenes vidusskolā, kur 
dziedāju skolas ansamblī. Manas mā-
cības iekrita eksperimentālajā gadā, 
un vidusskolu beidzu 16 gadu vecu-
mā! Sāku strādāt Olainē, tur dziedāju 
ansamblī. Vēlāk kopā ar māsu Rīgas 
gaļas kombināta paspārnē darbojā-
mies drāmas pulciņā, dziedājām duetā 
un daudz uzstājāmies. Pēc 80. gada 
sāku dziedāt elektromehāniskās rūp-
nīcas korī „Sakta”. Tur sadraudzējos 
ar vokālo pedagoģi Valēriju, un viņa 
mani aizveda uz slaveno sieviešu kori, 
„Ausma”, kurā dziedāju līdz 1992. ga-
dam. Strādājot Rēzeknes Augstskolā, 
savu darba grafiku sakārtoju tā, lai va-
rētu tikt uz Rēzeknes poļu sievu kora 
mēģinājumiem. Man poļu vārdi tika 
rakstīti ar latviešu burtiem, bet dziedāt 
šajā korī ļoti patika! Bijām arī uzstāties 
Polijā. Tagad mani ceļi bieži ved caur 
Līgatni, un ne tikai tādēļ, ka te dzīvo 
mana māsa. Abas kopā dziedam an-
samblī „Mantojums”. Drīz būs veseli 
astoņi gadi.

Valija Viļuma: mācījos Tirzas 
pamatskolā no 1. līdz 3. klasei. Atce-
ros, ka skolā bija labs koris un man ļoti 
patika tajā dziedāt. Tad vecāki mainīja 
dzīvesvietu, un nokļuvu Garkalnē, kur 
beidzu 8. klasi. Par šo periodu nekādu 
īpašu atmiņu saistībā ar mūziku nav, 
taču tad es sāku mācīties Rīgas 16. 
profesionāli tehniskajā skolā, un tur vi-
sus gadus dziedāju brīnišķīgā vokālajā 
ansamblī, ko vadīja Aldona Kalniņa. 
Koncertmeistare bija komponiste Elga 
Īgenberga. Mākslinieciskais līmenis 
bija patiešām augsts, mēs pat tikām uz 

Čehoslovākiju! 1979. gadā atnācu uz 
Līgatni un sāku strādāt konservu cehā. 
Tur strādāja Vija un izteica priekšliku-
mu par dziedāšanu korī. Nodziedāju 
vairākus gadus, diriģents Andrejs Ma-
tīss pat uzticēja solo dažās dziesmās. 
Tad koris it kā pajuka, bet atkal veido-
jās kāds sieviešu ansamblis, ko vadīja 
Inese Aizupiete. Nodziedāju vairākas 
sezonas. Un tad atkal daži mierīgi gadi, 
līdz mani uzrunāja senioru klubiņā ra-
dies sieviešu ansamblis – „Lūdzu, vai 
ar pirmo soprānu mums palīdzēsi?” Un 
tā esam kopā jau vairāk nekā desmit 
gadu.

Vija Meņģele: Korī dziedāt sāku 
2. klasē, kad mācījos Kārsavas vidus-
skolā, un atceros, kā uz skatuves dzie-
dāju solo. Vecāki bija lieli dziedātāji, 
viņi dziedāja ansamblī, un arī mājās 
tika ļoti daudz dziedāts. Pārcēlāmies 
uz Ludzu, un tur dziedāju vidussko-
las korī, tad pārcēlāmies uz Dobeli, 
protams, arī tur dziedāju korī. Tad se-
koja mācības Bulduru tehnikumā un 
dziedāšana gan korī, gan vokālajā an-
samblī. Uzsākot darba gaitas Līgatnē, 
sāku dziedāt korī, ko bez pārtraukuma 
turpinu darīt arī vēl tagad. Kad kultū-
ras namā Inese Aizupiete dibināja an-
sambli, sāku dziedāt tajā un nodziedāju 
vairākus gadus. Kad sieviešu senioru 
ansamblis „Mantojums” sauca piepalī-
dzēt, neatteicu, un ar nelieliem pārtrau-
kumiem dziedu tajā arī tagad.

Dzintra Stumbure: Esmu no Us-
mas, skolas gaitas sāku Ugāles vidus-
skolā, kur 2. klasē kļuvu par kora dzie-
dātāju. Vēlāk, mācoties Valdemārpils 
vidusskolā, dziedāju skolas korī. Esmu 
padziedājusi nelielos sastāvos baznīcu 
koros, šobrīd pēc neliela pārtraukuma 

atkal esmu „Mantojuma” dalībniece.
Maija Briede: Dziedāt iemācīja 

mamma. Pašos grūtākajos brīžos Sibī-
rijā mēs patvērāmies pie dziesmas. Ne-
pārspīlēšu, ja teikšu, ka zinu no galvas 
visām pazīstamākajām latviešu tautas 
dziesmām melodiju un vārdus. Korī 
sāku dziedāt kā skolniece, kad mācījos 
Lejasciema vidusskolā. Mācības tur-
pināju Rīgas pedagoģiskajā skolā un 
dziedāju skolas meiteņu korī, ko vadīja 
Jānis Milzarājs. Kora mākslinieciskais 
līmenis bija ļoti augsts – 1960. gadā mūs 
pat rādīja Latvijas televīzijā! Es vairā-
kas sundas Rīgā pastā gaidīju tālsarunu, 
lai pateiktu mammai, cikos viņai jābūt 
pie kaimiņiem, lai redzētu mani un 
manu kori. Toreiz televizors mājās bija 
tikai dažiem cilvēkiem. Atnākot strādāt 
uz Līgatni, sāku dziedāt korī un dziedā-
ju, kamēr vien koris pastāvēja. Arī sie-
viešu ansamblī dziedāju, atceros pirmo 
uzstāšanaos Staiceles kultūras namā. 
Koncerttērpi bija visai palietotas baltas 
tafta kleitas, bet atjautīgs gaismotājs 
izdaiļoja tās ar skaistu violetas gaismas 
staru kūli, un izskatījās ļoti eleganti. 
Dažādas jaukas epizodes nāk prātā, 
atmiņā pārcilājot piedzīvoto kā pašdar-
bības kolektīvu dalībniecei. Vienmēr 
esmu bijusi atbildīga, un ar lielu prieku 
šobrīd turpinu darboties ansamblī ne 
tikai kā dziedātāja. Esmu palašinājusi 
ansambļa repertuāru, sameklējot notis 
vairākām skaistām dziesmām, dažkārt 
padomāju par atbilstošiem rekvizītiem, 
un, galvenais, rakstu hroniku. Pēc ma-
niem pierakstiem sanāk, ka sezonas lai-
kā piedalāmies vidēji 20 – 25 pasāku-
mos un līdz šodienai esam iemācījušās 
146 dziesmas. 

Atmiņas apkopoja Dace Bicāne 
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2021. gada 19. maijā

Iespiests: 
SIA „Erante”

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs!

Martā 
mūžībā aizgājuši

Ilga Plūme – 3. martā
Vera Ozoliņa – 11. martā
Edgars Otomārs Puriņš – 
12. martā
Vasilijs Berngards – 18. martā
Mārtiņš Platkovs – 22. martā
Silvija Emberga – 23. martā
Guntars Zariņš – 29. martā

Izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem!

Paņem manu plaukstu 
vēlreiz savā,
Vai tu jūti, kā tā sildīt spēj?
Tāpēc sargā savu laimi cieši,
Neļauj prom kā putnam 
aizlidot!

Martā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

jāvārdu teica: 
Mareks un Evija
Alberts un Iveta
Jānis un Katrīna

Sveicam jaunās 
ģimenes!

Pūpola maigumā izplaucēt 
dienu,
Aizņemt no saulītes gaismiņu 
vienu,
Ielikt to sirsniņā, izbaudīt 
dienu
Lai atplauksti priekā 
Un atplauksti laimē!

Martā 
Līgatnes novadā 
reģistrētas divas 
meitenītes:
Kate un Adrija
Sirsnīgi sveicam vecākus un 
vecvecākus!

Lai bērniņi aug veseli un 
laimīgi!

NODOD L IELGABAR ĪTA
ATKRITUMUS 

 
L ĪGATNĒ :
•  GAUJASMALĀ   
•  REMDENKALNĀ   
•  CĒSU IELĀ

L ĪGATNES NOVADA PAŠVALD ĪBA
AICINA

AUGŠL ĪGATNĒ :
•  DĀRZA IELĀ  8 
•  OŠU IELĀ

Tālrunis saziņai par mantas apskati – 25677977 un par izsoles 
procesuālo kārtību – 29181845.

Izsoles noteikumi atrodami interneta vietnē www.ligatne.lv

Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu 
soli SIA „Līgatnes komunālserviss” kustamai mantai – traktoram Bela-
rus 320.4 ar agregātiem, valsts reģistrācijas Nr. T7706LH.

Izsoles sākumcena – EUR 13 050,00; nodrošinājuma nauda – 
EUR 1 305,00 un dalības maksa – EUR 20,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 15. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada 17. maijam plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2021. gada 15. aprīļa plkst. 13.00 
līdz 2021. gada 5. maijam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://iz-
soles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi SIA „Lī-
gatnes komunālserviss” norēķinu kontā – A/S “Swedbank”, konts: LV26HA-
BA0551039851805 un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko 
izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Līgatnes novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšup-
ejošu soli nekustamo īpašumu „Springšļu dzirnavas”, Līgatnes pag., Lī-
gatnes nov. (kad. Nr. 4262 010 0114) – kopējā platība 2,38 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 4 500,00, nodrošinājuma nauda – EUR 450,00 
un dalības maksa – EUR 20,00.

Izsoles norisināsies elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 
2021. gada 14. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2021. gada 14. maijam plkst. 13.00.

Izsolēm pretendenti var reģistrēties no 2021. gada 14. marta plkst. 13.00 
līdz 2021. gada 4. maijam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://iz-
soles.ta.gov.lv.

Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama attiecīgi Līgatnes 
novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko 
izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Līgatnes mūzikas un mākslas skolas pavasara 
aktivitātes un ieceres

2021. gada 1. aprīlī Ministru ka-
binetā tika nolemts pēc 2021. gada 
6. aprīļa neturpināt Covid-19 dēļ iz-
sludināto ārkārtējo situāciju valstī. 
Aprīlī Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā turpinām mācību procesu or-
ganizēt attālināti, tomēr šobrīd pie-
ļaujamas individuālās klātienes kon-
sultācijas tiem audzēkņiem, kuriem 
šajā mācību gadā jāabsolvē mūsu 
izglītības iestāde un jāiegūst atbilsto-
ša profesionālā izglītība. Šajā mācību 
gadā Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolu gatavojas absolvēt pavisam 
11 audzēkņi: seši mūzikas nodaļā un 
pieci mākslas nodaļā. Organizējam 
mācību procesu atbilstoši visām epi-
demioloģiskām drošības prasībām tā, 
lai individuālās klātienes konsultā-
cijas varētu īstenot gan mūzikā, gan 
vizuāli plastiskajā mākslā. Tāpat ir 
pieļaujams organizēt nodarbības brī-
vā dabā vienas klases izglītojamiem, 
bet ne vairāk kā 10 personām. Šobrīd 
strādājam pie klātienes mācību pro-
cesa organizācijas formas iespējamās 
īstenošanas un ceram, ka aprīļa otrajā 
pusē varēsim īstenot šādas nodarbības 
mākslas nodaļas audzēkņiem, kuriem 
ir vitāli svarīgi sajust klātienes mācī-
bu procesu, lai veiksmīgi turpinātu 
attīstīt savas prasmes un iemaņas iz-
vēlētajā izglītības programmā.

Vēlamies sirsnīgi sveikt mūsu 
skolas ilggadējo mūzikas teorētisko 
priekšmetu skolotāju Daci Bicāni 
dzimšanas dienā, kura savu skais-
to dzīves jubilejas dienu atzīmēja 
15. aprīlī. Tāpat novērtējam viņas 
neatsveramo ieguldījumu gan Līgat-
nes mūzikas un mākslas skolas jauno 
mūziķu attīstībā un izaugsmē, gan 
nerimstošo darba sparu citās Līgatnes 
novada struktūrvienībās. Skolotāja 
Dace Bicāne savas darba gaitas Lī-

gatnē uzsākusi 1986. gada 1. augustā, 
līdz ar to pašvaldībā nostrādājusi jau 
35 gadus. Suminājumi, veselības un 
ikdienišķa dzīves prieka vēlējumi ik 
mirkli gan darbā, gan atpūtas brīžos. 
Daudz laimes! Tāpat mūsu mūzikas 
nodaļas metodiskās komisijas vadī-
tāja, akordeona spēles un vispārējo 
klavieru skolotāja Vineta Golubkova 
1. maijā atzīmē savu dzīves gadskār-
tu. Arī viņa ir viena no mūsu ilgga-
dējām skolas skolotājām, kura nu jau 
27 gadus piedalījusies mūsu tradīci-
ju veidošanā, attīstījusi akordeona 
un klavierspēli Līgatnes mūzikas un 
mākslas skolā. No sirds sveicam un 
pievienojamies sveicēju pulkam!

Savukārt mūzikas nodaļas au-
dzēkņu koporķestris marta nogalē 
sarūpēja lielisku pavasara muzikālo 
sveicienu gan saviem vecākiem, gan 
ikvienam mūzikas mīļotājam. Ieska-
ņojām Renāra Kaupera „Krāsaino 
maršu”. Katrs koporķestra audzēknis 
individuāli ieskaņoja savu atskaņoja-
mo nošu partiju, kuras pēc tam savie-
nojām ar digitālo tehnoloģiju palīdzī-
bu. Esam gandarīti, ka šis muzikālais 
sveiciens izdevās tik optimistisks, 
krāsains un dzīvespriecīgs. Tajā pie-
dalījās gan mūsu skolas instrumentā-
listi, gan koris. 

Vizuāli plastiskās mākslas au-
dzēkņi iesaistījušies „GreenFest`21” 
mākslas festivāla norisēs. Festivāla 
ietvaros tiek radīti sabiedrību uzrunā-
joši un aktuāli vides mākslas objekti 
Gaujas Nacionālā parka (GNP) teri-
torijā gan pilsētvidē, gan perifērijā. 
Ar vides mākslas objektu starpniecī-
bu šogad tiek uzsvērta dažādu augu 
un dzīvnieku sugu izzušanas prob-
lēma, kas ir tiešs videi nedraudzīgas 
saimniekošanas rezultāts ar ilgtermi-
ņa sekām ekoloģijai, videi, dabai un 

cilvēkam. „GreenFest`21” mākslas 
festivāla tēma šogad ir „Kad bites pa-
zudīs no planētas pavisam, cilvēkam 
paliks tikai četri gadi, ko izdzīvot” 
(Moriss Meterlinks). Skiču idejas 
iesnieguši LMMS audzēkņi Este-
ra Serkova („Nojume – Otrā elpa”), 
Kate Daniela Skrastiņa („Vecās mā-
jas stāsts”), Evelīna Gulbe („Zudu-
šās mājas”) un Paula Hamčanovska 
(„Nāvējošie kalni”).  Paldies mākslas 
nodaļas pedagogiem Daigai Rudzu-
rogai un Ingūnai Briedei par šīs ini-
ciatīvas virzīšanu.

Tāpat mākslas nodaļas audzēk-
ņi Paula Nikola Mellīte un Lindsija 
Barinova piedalījās Ķekavas novad-
pētniecības muzeja mākslinieka un 
karikatūrista Edgara Ozoliņa piemi-
ņai veltītajā skolēnu karikatūru zīmē-
jumu konkursā „Pa-smejies”. Paulas 
darba nosaukums ir „Cilvēce vēršas 
pret Covid-19 jeb lielais uzbrukums”, 
bet Lindsijas darba – „Izmainītā pa-
saule”. 

Cēsis ir pilsēta, kura pretendē uz 
Eiropas kultūras galvaspilsētas godu 
2027. gadā.  Arī Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skola ir domājusi un ieski-
cējusi radošas idejas par to, kā mēs 
varētu būt kāda daļiņa šāda zīmīga 
notikuma kontekstā. Padalīsimies 
ar dažām idejām, kuras mums radās 
skolas iekšējā diskusijas procesā.

1. „Keramikas ceļojums Cēsu 
novadā”. Keramikas darbnīca da-
žādām grupām „Līgatnes līkloči” – 
iedvesmojoties no dabas takām, ne-
skartās dabas. 

2. Radošā muzikāli – māks-
linieciskā darbnīca „Papīrs un 
akordeons”. Tā varētu būt muzikāla 
performance mākslinieciskā vidē, pa-
pīra tēli. Iesaistīšanās papīra liešanas 
un  veidošanas darbnīcā. Iespējams, 

ka akcents varētu tikt likts uz plašāka 
sabiedrības loka iepazīstināšanu ar 
akordeona spēli un instrumentu. 

3. Mūsu skolas mākslas nodaļas 
absolventes Anete Hamčanovska 
un Elīza Vaska apguvušas formas 
dizainu Rīgas Dizaina vidusskolā 
un turpina izglītoties dizaina jomā. 
Iespējams, ka viņas varētu aicināt da-
līties savā iegūtajā pieredzē ar mūsu 
jaunajiem māksliniekiem, lai nodotu 
nepieciešamo iedvesmas dzirksti sa-
redzēt plašākus apvāršņus jomas iz-
augsmē un attīstībā.

4. „Mūzikas un mākslas parka 
veidošana”. Audzēkņu, skolotāju, 
vietējo iedzīvotāju, pašvaldības ie-
saistīšanās tā veidošanā, apdzīvošanā 
un lietošanā. 

5. „Egils Siliņš – līgatnieša ie-
dvesmas ceļš uz virsotnēm”. Neviļus 
nāk prātā šī izcilā personība uz pasau-
les opermūzikas skatuves, kura savas 
bērnības takas staigājusi Līgatnē.

Strauji tuvojas laiks, kad vecāki 
un potenciālie mūsu skolas jaunie 
audzēkņi sāk domāt par savām iz-
glītības ieguves izvēlēm nākamajā 
mācību gadā. Pielāgojoties situācijai, 
Līgatnes mūzikas un mākslas skola 
maijā organizēs iespēju interesentiem 
iepazīties ar mūsu skolas piedāvāta-
jām izglītības programmām. 

Pateicība „Līgatnes komunālser-
visam” par lielisko Lieldienu zaķi pie 
Līgatnes mūzikas un mākslas skolas 
ēkas. Šāds svētku rotājums radīja lie-
lisku svētku noskaņu, lika smaidam 
sejā atplaukt gan lielam, gan mazam. 
Tāpat visus svētkos priecēja mūsu 
pašu mākslas nodaļas Lieldienu zaķis 
„Otiņš-Notiņš”.

Kaspars Gulbis
Līgatnes mūzikas un mākslas 

skolas direktors
 
 
 
Meklējam dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāju  
 
Ja Tu zini prieka, drosmes un līderības ķīmisko formulu un esi gatavs runāt ne tikai ar skolēniem, bet ar putniem 
un strautiem - Tu esi tieši tāds skolotājs, kādu meklējam 2021./2022.mācību gadam! 
Piedāvājam pilnas slodzes darbu dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotājam, lai mācītu 5.-12.klašu jaunos 
prātus! 
 
Mēs tiecamies pēc kolēģiem, kas vēlas būt skolotāji, iedvesmojot jaunos līderus, kādi ir mūsu skolēni. Jauno 
Līderu vidusskola būs lieliska vieta gan tiem mācībspēkiem, kuri vēlas piepildīt savus pedagoģiskos sapņus, 
gan tiem, kas vēlas mācīties kopā ar audzēkņiem un palikt kopā ar mums spēcīgāki! 
 
Mēs piedāvājam sociālās garantijas, konkurētspējīgu atalgojumu, daļēju veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma 
pabalstu, kā arī visu nepieciešamo kvalitatīviem un mūsdienīgiem darba apstākļiem - mācību līdzekļus un 
materiālus, ērtu darba vidi gan telpās, gan ārpus telpām, kursus, plašas sadarbības iespējas ar vietējiem 
uzņēmējiem, pašvaldības struktūrvienībām, augstākām mācību iestādēm. 
 
Uzzini vairāk par Jauno Līderu vidusskolu mūsu mājaslapās www.jaunielideri.lv un www.jlv.lv un, ja Tu redzi 
sevi pie mums, gaidīsim Tavu CV un stāstu, kā Tu iepazīstinātu sevi ar skolēniem pirmajā tikšanās reizē! 
 

Direktore Saiva Vītola 
mob. 26361250 

e-pasts: saiva.vitola@jlv.lv 
Jauno Līderu vidusskola 

Strautu iela 4, Līgatne 
 

 

• Meklējam dabaszinību, bioloģijas un 
ķīmijas skolotāju
• Meklējam datorikas, dizaina un 
informācijas tehnoloģiju skolotāju
Uzzini vairāk par Jauno Līderu vidusskolu mūsu 

mājaslapās  www.jaunielideri.lv un www.jlv.lv un, 
ja Tu redzi sevi pie mums, gaidīsim Tavu CV un stāstu, kā Tu 

iepazīstinātu sevi ar skolēniem pirmajā tikšanās reizē!
Direktore Saiva Vītola mob. 26361250 , e-pasts: saiva.vitola@jlv.lv
Jauno Līderu vidusskola,  Strautu iela 4, Līgatne




