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Gaišas domas, 
priecīgu prātu un 
stipru veselību, 

septembra jubilār!

Aizsūti pasaulē gaišu domu
Un nedomā par tās ceļu!
Tā apies pasaulei apkārt
Un atgriezīsies pie tevis!
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Informāciju no iedzīvotāju 
reģistra sagatavoja 

Līvija Andersone

Īpašie gaviļnieki:

Sākoties jaunajam mācību ga-
dam, augusta domes sēdē deputāti 
lēma par vairākiem ar izglītības un 
jaunatnes darbu saistītiem jautāju-
miem. Sākot ar septembri, Līgatnes 
novada Sporta centru vada Viesturs 
Dumpis, viņš jau ar pirmajām darba 
dienām ir apņēmības pilns būtiski 
uzlabot aktīvās atpūtas un spor-
ta iespējas visa novada teritorijā. 
Turpmāk sporta centra vadītāja 
pienākumos ietilpst gan sporta un 
aktīvās atpūtas infrastruktūras uz-
turēšana, tai skaitā Sporta centrs, 
sporta laukumi Gaujasmalā, pie 
Laivenes, Ošu ielas rajonā, gan arī 

aktīvās atpūtas un sporta norises 
visa novada teritorijā.

Kā iepriekšējos gados, tiek turpi-
nātas florbola un volejbola nodar-
bības visās bērnu un jauniešu gru-
pās. Funkciju nodrošina un finansē 
pašvaldība ar simbolisku dalībnieku 
līdzfinansējumu. Šobrīd tiek meklēti 
risinājumi, lai bērnus un jauniešus 
uz un no treniņiem nogādātu skolas 
autobuss.

Pašvaldība nolēma finansiāli atbal-
stīt 1. līgas vīriešu florbola komandu. 
Atbalstā ietilpst dalības maksa, spor-
tistu licences, sporta zāles izmaksu 
segšana treniņu un sacensību norisei.

Ne bez diskusijām, bet ar depu-
tātu vairākuma atbalstu pieņemts 
lēmums par jaunatnes un izglītības 
lietu speciālista štata vietas izvei-
di. Deputātu vairākums uzskata, ka 
šāda speciālista nepieciešamība, kas 
ikdienā grib un spēj ieklausīties jau-
niešu vēlmēs un vajadzībās un rast 
risinājumu to piepildījumam, ir paš-
saprotama.

6. septembrī Līgatnes kultūras 
namā notika pasākums „Līgatne sko-
lai”. Šī jaunā iniciatīva, pašu jaunie-
šu rosināta, kaut arī varēja vēlēties 
plašāku bērnu, vecāku un jauniešu 
atsaucību, tomēr uzskatāma par labu 

sākumu. Mēs kopā ticam, ka šādas un 
līdzīgas norises būs biežāk, ka tās aiz-
vien vairāk būs pašu jauniešu iniciētas.

Mums novadā ir viss nepiecieša-
mais, lai aizspriedumu „te jau nekas 
nenotiek” nomainītu ar „viss notiek!”. 
Tikai nepieciešama pašu jauniešu ini-
ciatīva, entuziasms, radošums, kā arī 
pašvaldības un sabiedrības atbalsts. 
Es ticu, ka vairumam novada jauniešu 
ir gan iniciatīva, gan entuziasms, gan 
radošums. Un zinu, ka tas saņems 
pašvaldības un sabiedrības atbalstu. 
Nāciet ar vajadzībām un idejām, un jo 
trakākas tās būs, jo labāk. Kopā mek-
lēsim risinājumu!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes  

priekšsēdētājs  

Kā jau katru gadu ierasts, okto bra 
pirmajā sestdienā no plkst. 18.00 
Vienkoču parkā notiks gadskārtējā 

„Uguns nakts”. Šogad aprit 10 gadi, 
kopš tika aizsākta šī tradīcija. Tas 
ir gaismas un noskaņu vakars, kura 
mērķis ir vienu īso rudens dienu pa-
darīt ilgāk gaišu, dot iespēju uzlādēt 
sevi ar sveču gaismu un siltumu zie-
mas tumšajam periodam, lai vieglāk 
sagaidīt pavasari. „Uguns nakts” 
laikā darbosies dažādas amatnieku 
darbnīcas un citas aktivitātes, kur 
katram būs iespēja iesaistīties un 
līdzdarboties. 21.00 notiks tradicio-
nālais lāpu gājiens pa Vienkoču par-

ka takām, veidojot šķietami nebei-
dzamo uguns čūsku. Lāpu gājiena 
noslēgumā uguns žonglieru šovs un 
uguns rituāls. Ierodoties uz „Uguns 
nakti”, līdzi jāņem degtspējīga lāpa, 
lai varētu piedalīties lāpu gājienā 
un saņemtu atlaidi ieejas maksai. 
Līgatniešu karšu īpašniekiem papil-
du atlaide. Vairāk informācijas par 

„Uguns nakts” norisi Vienkoču parka 
mājaslapā: www.vienkoci.lv.

Vienkoču parka informācijas tālr.: 
29329065.

Vienkoču parka veidotājs  
Rihards Vidzickis  

Šoruden vienai no krāšņākajām 
Līgatnes ēkām – Fāles namam jeb 
Līgatnes bērnudārzam – aprit apaļi 
100 gadi. 11. oktobrī līgatniešiem un 
pilsētas viesiem būs vienreizēja ie-
spēja paciemoties namā, kas nodots 
mazo līgatniešu ikdienas gaitām.

Bērnudārza nams vērs durvis 
apmeklētājiem plkst. 12.00, un līdz 
plkst. 18.00 svētku viesiem būs ie-
spēja vērot dzīvās vēstures bildes, 

kurās atdzīvosies Fāles nama ik-
diena, kāda tā bijusi īsi pirms Pirmā 
pasaules kara un vētrainajos 20. ga-
dos. Jums būs iespēja baudīt smal-
ku kafeju, pielaikot tā laika modīgās 
krāšņās cepures un ieklausīties 
laikmeta melodijās. Bērni un viņu 
vecāki iepazīs jūgendstilam rakstu-
rīgos ornamentus radošajās darbnī-
cās, bet mums visiem kopā tā būs 
iespēja uzzināt ko vairāk par šīs Lī-

gatnes rotas vēsturi, gan aplūkojot 
fotoizstādi, kas tapusi, sagaidot šo 
svētku reizi, gan ieklausoties dzīvo 
bilžu aktieru stāstītajā.

11. oktobrī noslēgsim arī Līgatnes 
Zaļā tirdziņa sezonu. Gaidīsim tirgo-
tājus un pircējus tirgus laukumā no 

plkst. 10.00. Būs mūzika, lustes un 
arī umurkumurs.

Uz tikšanos oktobrī!

Informāciju sagatavoja 
Inese Okonova,

Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centra vadītāja 

Līgatne skolai un jaunatnei

4. oktobrī notiks gadskārtējā „Uguns nakts” 

Līgatnes jūgendstila pērlei – bērnudārza ēkai – 100
„Uguns nakts 2013” Vienkoču parkā.

Fāles nams, Līgatnes bērnudārzs, 20. gs. sākums. Līgatnes bērnudārzs. 
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1. Par Viestura Dumpja apstiprināša-
nu Līgatnes novada Sporta centra 
vadītāja amatā.

2. Par Siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku klientiem, kam pakalpo-
jumu nodrošina Līgatnes novada 
domes Komunālo un teritoriju lab-
iekārtošanas nodaļa.

3.  Par Ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodiku klientiem, kas pakalpo-
jumu saņem no Līgatnes novada 
domes Komunālo pakalpojumu un 
teritoriju labiekārtošanas nodaļas.

4. Par Siltumenerģijas tarifu apstip-
rināšanu Augšlīgatnes dzīvojamā 
mikrorajona klientiem, kam pakal-
pojumu nodrošina Līgatnes novada 
domes Komunālo pakalpojumu un 
teritoriju labiekārtošanas nodaļa.

5. Par siltumenerģijas tarifu apstip-
rināšanu Gaujasmalas dzīvojamā 
mikrorajona klientiem, kam pakal-
pojumu nodrošina Līgatnes novada 
domes Komunālo pakalpojumu un 
teritoriju labiekārtošanas nodaļa. 

6. Par siltumenerģijas tarifa apstip-
rināšanu „Skaļupēs”, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, klien-
tiem, kam pakalpojumu nodrošina 
Līgatnes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labiekār-
tošanas nodaļa. 

7. Par Līgatnes pašvaldības centra-
lizētā kanalizācijas notekūdeņu 
savākšanas, pārvades un attīrī-
šanas tarifa apstiprināšanu klien-
tiem, kam pakalpojumu nodrošina 
Līgatnes novada domes Komunālo 
pakalpojumu un teritoriju labiekār-
tošanas nodaļa.

8. Par Līgatnes pašvaldības centra-
lizētā dzeramā ūdens sagatavoša-
nas un piegādes tarifa apstiprinā-
šanu klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Līgatnes novada domes 
Komunālo pakalpojumu un teritori-
ju labiekārtošanas nodaļa. 

9. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2013. gada 28. marta lēmumā 

„Identifikācijas kartes „Līgatniešu 
privilēģiju karte” ieviešanas notei-
kumi””. 

10. Par aprēķinātās maksas dzēšanu. 
11. Par līgumsoda – kavējuma naudas 

dzēšanu. 
12. Par līgumsoda – kavējuma naudas 

dzēšanu.
13. Par personu iekļaušanu Palīdzī-

bas reģistrā saskaņā ar Līgatnes 
novada domes saistošajiem notei-
kumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā 
Līgatnes novadā tiek sniegta paš-
valdības palīdzība dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā, un reģistrējamas 
personas, kurām izīrējamas paš-
valdībai piederošās vai tās nomā-
tās dzīvojamās telpas”.

14. Par Līgatnes novada domes saisto-
šo noteikumu Nr.14/80 „Grozījumi 
Līgatnes novada domes 2010. gada 
17. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.14/10 „Par sabiedrisko kārtību” 
apstiprināšanu.

15. Par Līgatnes novada pašvaldības 
2013. gada publisko pārskatu. 

16. Par sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību „Līgatnes nami” 2013. gada 
pārskata apstiprināšanu.

17. Par sabiedrības ar ierobežotu atbil-
dību „Rehabilitācijas centrs „Līgat-
ne”” 2013. gada pārskata apstipri-
nāšanu. 

18. Par atbalstu biedrības „Sporta 
klubs „Līgatne”” florbola 1. līgas 
vīriešu komandai. 

19. Par grozījumu Līgatnes novada do-
mes 2013. gada 24. oktobra lēmu-
mā „Par pusdienas maksas noteik-
šanu Līgatnes novada vidusskolā 
no 2014. gada 1. janvāra”. 

20. Par ēdināšanas pakalpojumu mak-
sas noteikšanu Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes 
darbiniekiem. 

21. Par papildu finansējumu pagarinā-
tās dienas grupai Līgatnes novada 
vidusskolā. 

22. Par Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes Darba kārtības 
noteikumu apstiprināšanu. 

23. Par pašvaldības valdījumā esošā 
nekustamā īpašuma – zemes vienī-
bas „Tūjas”, Augšlīgatne, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, ar ka-
dastra apzīmējumu 4262 004 0278, 
nosaukuma maiņu un iznomāšanu. 

24. Par nosaukuma un adreses piešķir-
šanu, lietošanas mērķa noteikšanu 
nekustamam īpašumam – zemes 
vienībai Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā, ar kadastra apzīmēju-
mu 4262 004 0695.

25. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes vie-
nības daļas „Centra individuālās 
garāžas”, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, ar ka-
dastra Nr. 4262 004 0631, atsavinā-
šanas procesa uzsākšanu un pārde-
vuma līguma noslēgšanu.

26. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes vienī-
bas daļas Ziedu iela 2B („Kļavas”), 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, ar kadastra Nr. 
4262 004 0323, atsavināšanas pro-
cesa uzsākšanu un pārdevuma līgu-
ma noslēgšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma – nepriva-
tizētā dzīvokļa Nr. 13, Gaujas iela 
14, Līgatne, Līgatnes novads, ar 
kadastra numuru 4211 900 0501, 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lī-
gatnes novada pašvaldības vārda. 

28. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu nekustamam īpašu-
mam „Āres 2”, Līgatnes pagasts, 
Līgatnes novads, ar kadastra Nr. 
4262 004 0087 zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 4262 010 
0082. 

29. Par zemes ierīcības projekta izstrā-
di nekustamam īpašumam „Pakal-
nes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, ar kadastra Nr. 4262 003 
0030. 

30. Par grozījumu Līgatnes novada 
domes 2012. gada 27. decembra lē-
mumā „Par Līgatnes novada domes 
un tās struktūrvienību darbinieku 
štata sarakstu un atalgojumu no 
2013. gada 1. janvāra”.

31. Par pabalsta mācību piederumu ie-
gādei, uzsākot jaunu mācību gadu, 
piešķiršanu. 

Informāciju sagatavoja Līgatnes 
novada domes kancelejas vadītāja 

Ilze Goba 

Līgatnes novada dome 2014. gada 28. augusta domes 
sēdē ir lēmusi, uzsākot jauno mācību gadu, piešķirt vienrei-
zēju pabalstu 40,00 EUR apmērā katram bērnam:
1. Ģimenēm, kurās bērns uzsācis mācības Līgatnes novada 

vidusskolas 1. klasē;
2. Līgatnes novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm, 

kuru bērni mācās Līgatnes novada vidusskolā.
Ja ģimene atbilstoši Līgatnes novada domes saistoša-

jiem noteikumiem Nr.33/10 „Par ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Līgatnes novadā” jau ir saņēmusi pabalstu 
mācību līdzekļu iegādei 21,34 EUR apmērā, tā vēl ir tiesīga 
saņemt 18,66 EUR.

Lai saņemtu minēto pabalstu, vienam no bērnu vecā-
kiem jāgriežas Līgatnes novada Sociālajā dienestā pie 
sociālās palīdzības organizatores Anetes Bajāres:

• pirmdienās un ceturtdienās – Līgatnes pagastā, 
Nītaures ielā 6, no plkst. 9.00 līdz 12.00

• trešdienās – Līgatnes pilsētā, Pilsoņu ielā 4,
   no plkst. 9.00 līdz 12.00

Ja pamatota iemesla dēļ nav iespējams ieras-
ties norādītajos laikos, lūdzam sazināties pa tālruni 
64155587.

Līgatnes novada Sociālais dienests

Līgatnes novada domes deputātu 
vairākums augusta sēdē atbalstīja 
jaunas komunālo pakalpojumu ap-
rēķināšanas metodikas un, pama-
tojoties uz tām, apstiprināja jaunos 
tarifus. Uzskatu, ka līdz ar šī lēmu-
ma pieņemšanu esam spēruši lielu 
soli, lai izpildītu Valsts kontroles ie-
teikumus caurskatāmas komunālo 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas 
metodikas ieviešanai.

Tomēr šis ir tikai sākums apjomī-
gam darbam, ko nepieciešams pa-
veikt, lai katrs pakalpojuma pircējs 
būtu drošs, ka netiek maksāts ne 
par maz, ne par daudz. Turklāt šis ir 
tikai sākums, lai uzsāktu nopietnus 
reorganizācijas procesus pašā ko-
munālo pakalpojumu nodaļā. Visām 
veiktajām darbībām ir kopējs mēr-

ķis – efektīva resursu pārvaldība, lai 
ar pieejamiem līdzekļiem paveicam 
vairāk un kvalitatīvāk.

Domes sēdē, kad jautājums no-
nāca pie komunālo pakalpojumu 
tarifiem, sākās plašas diskusijas par 
skaitļiem un to pamatotību. Gribu 
uzteikt ieinteresēto deputātu at-
tieksmi, jo tās nebija tikai emocijas, 
bet politiķi savus argumentus cen-
tās pamatot ar skaitļiem.

Esam pabeiguši Finanšu un grā-
matvedības nodaļas reorganizācijas 
procesu. Valsts kontrole sniegusi 16 
ieteikumus, kas pašvaldībai jāievieš 
salīdzinoši īsā laikā. Reorganizāci-
jas procesa pabeigšana un ieteiku-
mu ieviešana ir solis, lai izveidotu 
caurskatāmu finanšu vadības sis-
tēmu. Pieļauju, ka pie komunālo 

pakalpojumu tarifiem atgriezīsimies 
ne vienu reizi vien. Neizslēdzu, ka 
esošajās vērtībās kāda pozīcija nav 
iekļauta vai iekļauta dubultā. Par 
katru skaitli jābūt pārliecībai, bet 
tā rodas detalizētas izpētes un salī-
dzināšanas gaitā.

Domes sēdē uzsvēru, ka neviens 
lēmums nav akmenī cirsts. Ja kon-
statēsim neatbilstības vai kļūdas, 
labosim un pilnveidosim sistēmu, 
lai šādu kļūdu iespējamību mazinā-
tu. Būtiski, lai neciestu ne pakalpo-
jumu ražotājs, ne tā pircēji. Svarīgi 
pilnveidot pašvaldības vadības sis-
tēmu, kurai tic gan pašvaldības dar-
binieki, gan visa sabiedrība.

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs Ainārs Šteins 

Šajā publikācijā vēlos paust vēlē-
tājiem savu kā vienīgās vēlētāju ap-
vienības „Mēs Līgatnei” deputātes 
subjektīvo viedokli par domes darbu 
pēdējo 4 mēnešu laikā, kopš par do-
mes priekšsēdētāju pēc 10 mēnešu 
pārtraukuma tika ievēlēts Ainārs 
Šteins.

Ļoti pozitīvi vērtējams fakts, ka 
īsā laikā veikts audits Finanšu un 
grāmatvedības nodaļā, kā rezultātā 
nodalīti un precizēti atsevišķu darbi-
nieku pienākumi un funkcijas, kas ļauj 
tuvākajā nākotnē sagaidīt normālu, 
precīzu, pārskatāmu un kontrolējamu 
nodaļas darbību līdzšinējās haotiskās 
un paviršās rīcības vietā. Pēc vai-
rāk nekā gada pārtraukuma mums ir 
pieņemta darbā galvenā grāmatvede, 
cilvēks ar atbilstošu darba pieredzi 
un zināšanām, kurš vieš ticību, ka 
turpmāk grāmatvedības darbs tiks 
mērķtiecīgi virzīts iedzīvotāju un 
pašvaldības interešu nodrošināšanai. 
Piebildīšu, ka grāmatvedības sakār-
tošana bija viens no „Mēs Līgatnei” 
priekšvēlēšanu solījumiem, ko nebija 
izdevies īstenot domes darbības pir-
majos 10 mēnešos.

6. septembrī kultūras namā notika 
domes rīkots mācību gada sākumam 
veltīts sarīkojums ar pirmklasnieku 
apsveikšanu un apdāvināšanu, ar 
skolēnu diskotēku, kurā jauniešiem 
likuma ietvaros bija ļauts priecāties 
līdz pavēlai rudens pilnmēness nakts 
stundai, tādējādi atbalstot viņu vēl-
mes un intereses. Deputātus satrauc 
fakts, ka arvien vairāk bērnu un jau-

niešu izvēlas mācīties ārpus mūsu 
novada, nevis Līgatnes vidusskolā. 
Ņemot vērā valdības piekopto praksi 
ar skolu „optimizāciju” (likvidāciju), 
tas mums draud ar skolas zaudēšanu, 
ko mēs negribam piedzīvot. Ar 2014. 
gada 28. augusta domes sēdes lēmu-
mu pašvaldībā ir izveidota jauna štata 
vieta – jaunatnes lietu organizators. Ir 
nopietna un neatliekama nepiecie-
šamība panākt, lai jaunieši nerautos 
prom no savas skolas, sava dzimtā 
novada. Dome šo darbu ir uzsākusi un 
sagaida atbalstu no katra novada ie-
dzīvotāja, kurš atzīst, ka skolasbērni 
vārda tiešā nozīmē ir mūsu nākotne.

Aktivizējas Sociālā dienesta darbs. 
Izvērtējot Sociālā dienesta budžeta 
pirmā pusgada izpildes rezultātus, 
tika rastas papildu iespējas saņemt 
skolas piederumu iegādei paredzē-
tos sociālos pabalstus: mūsu novadā 
deklarētajām daudzbērnu un trūcīga-
jām ģimenēm, kā arī pirmklasnieku 
vecākiem (par bērniem, kuri mācās 
Līgatnē) ir iespēja saņemt 40 EUR 
pabalstu, griežoties Sociālajā die-
nestā. 

 Ir iesākti risinājumi veco cilvēku 
sociālās aizsardzības uzlabošanā, ko 
Sociālais dienests un dome cer īste-
not, sākot ar 2015. gadu.

Viens no negatīviem faktiem domes 
darbā jau vairāku gadu garumā ir pa-
viršā attieksme pret komunālo pakal-
pojumu izmaksu un tarifu noteikšanu, 
kas laika gaitā nemainās. Komunālo 
pakalpojumu tarifu noteikšanas jau-
tājumus esmu pastiprināti pētījusi 

kopš 2010. gada un deputātiem no-
rādījusi uz pieļautajām kļūdām to 
aprēķinos. Arī 2014. gada 28. augus-
ta domes sēdē deputāti apstiprināja 
tarifus, kas ir kļūdaini un neatbilst 
faktiskajām komunālo pakalpojumu 
izmaksām, neieklausoties manos gan 
iepriekš, gan sēdes laikā izteiktajos 
iebildumos un kļūdu skaidrojumos. 

„Par” tarifu apstiprināšanu vienprātīgi 
nobalsoja visi partijas „Vienotība” de-
putāti – Ainārs Šteins, Pēteris Lideris, 
Gunita Liepiņa un Rihards Vidzickis. 
Pārējie balsoja „pret”, atturējās vai 
nepiedalījās. Kārtējo reizi ir apstipri-
nāti kļūdaini tarifi – tie ir nepamatoti 
paaugstināti. Piemēram, par apkuri 
Līgatnē tarifu noteicēji (Komunālās 
nodaļas un grāmatvedības darbinieki 
izpilddirektora Egila Kurpnieka vadī-
bā) nezināmu iemeslu dēļ mainīja līdz-
šinējo aprēķinu metodiku un apkurei 
patērēto gāzes daudzumu iepriekšējā 
(2013/2014. g.) apkures sezonā aiz-
stāja ar 2013. gadā (no 01.01.13. līdz 
01.01.14.) patērēto gāzes daudzumu. 
Līdz ar to tiek prasīts, ka 2013. gada 
sākuma mēnešos patērētais gāzes 
daudzums jāapmaksā divreiz, un tas 
ir lielāks par faktiski 2014. gada sā-
kuma mēnešos patērēto, kuru būtu 
vajadzējis ietvert tarifos, ja nebūtu 
patvaļīgi mainīta metodika. Tādējādi 
iedzīvotājiem tiek prasīts vēlreiz sa-
maksāt par apmēram 10 000 m3 gāzes, 
kas sastāda 0,05 EUR pārmaksu ap-
kures tarifā, t.i., 2,50 EUR mēnesī par 
50 kv.m. lielu dzīvokli.

Ir arī citas kļūdas un nepilnības. 
Pozitīvi vērtējams fakts, ka domes 
priekšsēdētājs tomēr pieļauj iespēju, 
ka kļūdas varētu būt, un ir izveidojis 
komisiju iespējamo kļūdu noskaid-

Līgatnes novada domes sēde 2014. gada 
28. augustā, protokols Nr. 19
Izskatītie jautājumi:

Cienījamie Līgatnes novada vidusskolas  
1. klases skolēnu vecāki un daudzbērnu ģimenes!

Komunālo pakalpojumu tarifi – ceļā uz uzticēšanos

Deputāta viedoklis
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Jūlijā Līgatnes sportiskie jaunieši 
pabija Gruzijā, lai iepazītu gruzīnu 
sportiskās aktivitātes. Mājās atgrie-
zās iespaidu pārbagāti, nevarot vien 
sagaidīt, kad sadarbības partneri ap-
ciemos mūs. Protams, saprotot, ka uz 
Līgatni atbrauks pavisam cita jaunie-
šu grupa. Jaunieši ļoti ātri sadraudzē-
jās kopējās aktivitātēs, un tā draugu 
loks izveidojās vēl plašāks.

Gruzijā, īpaši Akhmetā, no kurienes 
nāk vairāki čempioni – gan olimpiskie, 
gan valsts mērogā –, vispopulārākie ir 
cīņas sporta veidi. Akhmetā darbojas 
divas sporta skolas. Gruzijas jauniešu 
delegācijā bija gan brīvās cīņas, gan 
džudo, gan ārmreslinga pārstāvji, arī 
bokseris, basketbolisti.

Līgatnes novada Sporta hallē 
Akhmetas sportisti kopīgi ar mūsu 
jauniešiem saspēlējās volejbolā, tre-
nera vadībā iepazinās ar florbola spēli. 
Tāda „bumbiņas dzenāšana” sākumā, 
no malas skatoties, likās viegla, bet, 
kad bija jātrāpa vārtos, tad tā viltīgā 
bumbiņa tik viegli vis nepakļāvās.

Pasniedzējas Dainas Liepiņas va-
dībā varēja nodoties jogas meditatī-
vajām nodarbībām un pēc tam aktīvi 
izkustēties aerobikas ritmos. Ja jau 
izmēģināta aerobika uz sauszemes, 
tad vēl interesantāk šķita to darīt 
ūdenī – Priekuļu peldbaseinā trenera 
vadībā. Izrādās, ka tā arī ir laba fiziskā 
slodze.

Cēsu Sporta skolā izmēģinājām 
rollerslēpošanu un šaušanu no pnei-
matiskās šautenes, kādas izmanto bi-
atlonā. „Rollerslēpošana ir interesan-
ta, gandrīz kā daiļslidošana,” atzina 
viens no gruzīniem. Un tad bija pavi-
sam neierasts sporta veids – orientē-
šanās. Hm, kaut ko tādu vajadzēšot 
izmēģināt arī Akhmetā!

Karatē nodarbību dalībnieki ar lielu 
nepacietību gaidīja sportiskos Gruzijas 
jauniešus. Divi grupas dalībnieki – Kār-
lis un Jānis – tik daudz stāstīja par 
Gruziju, kad atgriezās jūlijā no braucie-
na, tagad bija iespēja pašiem parādīt, 
ko tradicionālajā karatē samācījušies, 

un pavērot džudo un brīvās cīņas 
paraugdemonstrējumus gruzīnu iz-
pildījumā.

Multifunkcionālajā ekstrēmo 
sporta veidu kompleksā „333” vēro-
jām kartingu sacensības un profesio-
nāla līmeņa veikbordista Kristapa un 
viņa draugu paraugdemonstrējumus. 
Arī šis bija visnotaļ interesants pasā-
kums, jo Kaukāza kalnu upēs ar kaut 
ko tādu nav iespējams nodarboties.

Apskatījām arī Siguldas bobsleja 
un kamaniņu trasi. Palepojāmies ar 
saviem olimpiskajiem rezultātiem 
šajos sporta veidos. Un... nejauši pa-
laimējās satikt olimpisko čempionu 

Martinu Dukuru. Aerodium paskatī-
jāmies, kā klātienē izskatās lidojums 
debesīs, ko varēja vērot daudz krāš-
ņākā izpildījumā olimpiādes atklāša-
nā Ķīnā, Pekinā.

Jaunsargu nodarbības. Kaut kas 
interesants arī gruzīniem. Jaunsargu 
vadītājs praktiskās nodarbībās parā-
dīja, jauniešiem veicot trīs dažādus 
uzdevumus, kā jaunsardzē un armijā 
māca strādāt komandā, kā apmāca 
līderus un komandierus.

Folkloras vakars Dainas Klints 
vadībā pagāja jestros latvju dančos. 
Pēc tam gruzīnu jaunieši ierādīja 
kādu savas tautas deju soli mūsu 
jauniešiem.

Tā kā Gruzijas kultūrā lielā vērtē ir 
autentiskais, cauri gadu simteņiem 
izauklētais, visvairāk Akhmetas jau-
niešiem iepatikās Riharda Vidzicka 
izveidotais Vienkoču parks, kur cilvē-
ka roku veidotais ir saskaņā ar dabu.

Liels piedzīvojums Gruzijas jaunie-
šiem bija līdzdalība Līgatnes novada 
vasaras sporta spēlēs Gaujasmalā. 
Un ne tikai dalība, bet arī vairākas 
balvas – kausi un diplomi – par ie-
gūtajām pirmajām vietām. Paldies 

Līgatnes jauniešiem, kuri palīdzēja 
Gruzijas sportistiem futbola spēlēs. 
Un Gruzijas jaunieši apņēmās šāda 
veida sporta svētkus sarīkot pie se-
vis Akhmetā, jo tādu viņiem neesot.

Visi Gruzijas jaunieši vienisprātis 
atzina, ka ļoti patīk tīrā un zaļā Lat-
vijas daba un viesmīlīgie cilvēki. Gior-
gi Svanidze teica, ka „cer atgriezties 
šeit vēlreiz nākotnē”. Dāvidam Ba-
gauri iepatikās latviešu ēdieni. Dato 
Kotorašvili un Gogam Davidovi iepa-
tikās Riharda roku darbi – vienkoči. 
Giorgi Kobrotsašvili patika smaidīgie 
Līgatnes cilvēki. Ushangi Kitesašvili 
patika viss, ko redzējis Latvijā. Nino 
Mamukelašvili sevišķi iepatikās 
Daugava, kas ir liela un skaista upe. 
Soso Khalatidze arī labprāt nākotnē 
vēl atgrieztos Latvijā. Mary Mamu-
kelašvili vēlēja Latvijai visu to labā-
ko. Beka Gvinisašvili atzina, ka iepa-
zinies ar dažiem sporta veidiem, ko 
iepriekš nav sastapis, un ka Latvija ir 
atraktīva valsts.

Tā mēs kļuvām par vēl vieniem 
jauniem draugiem bagātāki, kas 
aiznesīs Latvijas un Līgatnes vārdu 
tālāk uz Gruziju un noteikti arī pa-
saulē.

Līgatnes (Latvija) –  
Akhmetas (Gruzija) sadarbības līguma 

koordinatore Dace Bērziņa 

rošanai. Komisijas sastāvā ir tie 
paši darbinieki, kuri kļūdas radīja 
un noliedz to esamību – Komunā-
lās nodaļas vadītājs I. Antonovs un 
izpilddirektors E. Kurpnieks –, tāpēc 
nav zināms, kā viņiem veiksies ar 

„izvērtēšanu”. Cerību uz objektīvu 
vērtējumu vieš fakts, ka komisijas 
sastāvā ir galvenā grāmatvede Ieva 
Remese, acīmredzot kā atbildīgā 
par grāmatvedības darbinieku veiku-
mu, kaut gan Remeses kundze sāka 
strādāt tikai ar 2014. gada 4. augus-
tu un kļūdu radīšanā nav vainojama. 
Piebildīšu, ka arī es esmu iekļauta 
komisijas sastāvā, bet no pieredzes 
zinu (no 2010. g. līdz 2013. g. jūnijam 
kā pilsoniskās sabiedrības aktīviste, 
kopš 2013. g. jūnija kā domes depu-
tāte), ka manu viedokli šajā jautāju-
mā neviens deputāts, lai arī no kāda 
saraksta iepriekšējā vai esošajā 
domē ievēlēts, pēc būtības nevēlas 
uzklausīt. Vienīgais mierinājums, ka 
iedzīvotāji gan praktiski, gan morāli 
atbalsta manu nostāju, ka komu-
nālo pakalpojumu tarifiem jāatbilst 
faktiskajām pakalpojumu izmaksām, 
nevis kādiem citiem nepamatoti 
izvēlētiem vai kļūdaini noteiktiem 
kritērijiem.

Mans viedoklis nav uzskatāms par 
vispusīgu domes darbības vērtēju-
mu, pieskāros tikai dažiem faktiem. 
Aicinu ikvienu paust savu viedokli 

„Līgatnes Novada Ziņās” par labo un 
ne tik labo domes darbā, tas palīdzēs 
visu mūsu kopīgajam mērķim – lai 
dzīve mūsu novadā būtu pēc iespējas 
labāka un patīkamāka.

Līgatnes novada domes deputāte 
Baiba Pelse 

Augustā Līgatnē un Latvijā viesojās Gruzijas (Akh-
metas municipalitātes) oficiālā delegācija. Kopš 2010. 
gada, kad tika noslēgts sadarbības līgums, tā ietva-
ros ir notikuši vairāki kultūras, mākslas, jauniešu 
grupu apmaiņas projekti. Vairāk nekā 100 pieaugušo 
un jauno līgatniešu ir pabijuši Gruzijā. Gūtas atziņas 
un ievirzes tūrisma attīstībā. Notikušas izstādes 
Gruzijā un Latvijā, kas reklamē Akhmetu un Kakheti 
reģionu, kā arī Līgatni un Latviju.

Šogad nolēmām virzīties tālāk, lai izpētītu uzņē-
mējdarbības un ekonomisko sakaru veidošanu. Akh-
metas delegāciju iepazīstinājām ar dažām mūsu ra-
žošanas nozarēm. Bijām SIA „Lāči”, kur varēja redzēt 
latviskās maizītes tapšanas procesu, kad katrs mai-
zes kukulītis tiek apmīļots cepēja rokās, pirms nonāk 
krāsnīs. Arī Gruzijā maizīti cep pašu rokām, bet to 
mūsu izpratnē varētu nosaukt par „sentēvu” metodi, 
un to dara speciālās malkas krāsnīs – podiņos. Gruzi-
jā tā ir maize no baltajiem miltiem. Mūsu rudzu maize 
šķita baudāma arī ciemiņiem.

Nelielajā zivju pārstrādes cehā Kaltenē iepazinām, 
kā latvieši prot pagatavot zivis dažādos garšīgos ziv-
ju salātos. Arī šīs garšas ir diezgan interesantas gru-
zīnu gaumei, kas vairāk iepazinuši, piemēram, ceptu 
foreli, biežu viešņu Kaukāza kalnu upēs.

Ļoti interesanta Akhmetas delegācijai šķita Vents-
pils pilsētas koncepcija – studijas iekārtotas tā, lai 

pēc augstskolas beigšanas stu-
denti būtu nodrošināti ar dar-
bavietām turpat savā pilsētā. 

Tās ir IT speciālistu, tulkotāju, biznesa un uzņēmēj-
darbības vadības studijas. Lielajā Olimpiskajā sporta 
kompleksā notiek dažādas sportiskās aktivitātes un 
skolu jaunatne var aktīvi sportot, pavadīt savu brīvo 
laiku. Gruzijas delegācijai patika Ventspils saimnie-
ciskā domāšana. Kā tad radusies „Lemberga hūte”? 
Izmantoti pārpalikumi no ceļu, kuri tiek nemitīgi uz-
laboti, būvniecības darbiem. Ievērību izpelnījās arī 
fakts, ka, veidojot kādu objektu, kas kalpotu pilsētas 
iedzīvotājiem, par paraugu tiek ņemts vislabākais, 
kas noskatīts citā vietā vai pasaules valstī. Tā ir kā 
garantija kvalitātei un ilgtspējīgai kalpošanai.

„Cinevillā” Slampē iepazīstinājām ar kinoindustri-
jas aizkulisēm, latviešu filmu „Rīgas sargi” un „Rū-
dolfa mantojums” tapšanas ainām, vēsturiskajiem un 
kultūras stāstiem.

Līgatne, protams, pārsteidza kā EDEN balvas 
ieguvēja ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, glez-
nainajām alām, prāmi. Gruzīniem ļoti patika un ie-
interesēja Līgatnē esošās SIA „Herbe” darbība un 
produkcija: sukādes, žāvējumi, dabīgie uztura bagā-
tinātāji. Mūsu ciemiņi pastāstīja, ka Akhmetas apkai-
mē drīz tapšot dārzeņu pārstrādes uzņēmums. Tāpat 
ļoti interesants šķita SIA „ECO HOUSE INTERNA-
TIONAL” piedāvājums – augstākās kvalitātes koka 
mājas. Kā zināms, Kakheti, kur atrodas Akhmeta, ir 
vīndaru reģions, tāpēc gruzīniem ļoti interesants bija 

Vanaga ģimenes uzņēmuma vīna darītavas apmeklē-
jums, kur viņi vēroja vīna ražošanas procesu „latvie-
šu gaumē” no dārza un meža ogām, āboliem.

Latvijā un Līgatnē pavadītās dienas bija iespai-
diem bagātas un idejas rosinošas. Jāsāk pildīt „mā-
jasdarbs” – jādomā par turpmākās sadarbības plānu. 
Lai izdodas!

Līgatnes (Latvija) – Akhmetas (Gruzija)  
sadarbības līguma koordinatore Dace Bērziņa 

Gruzijas viesi Latvijā

Draudzība turpinās un sākas no jauna...

Gruzijas jauniešu delegācija „Līgat-
nes novada vasaras sporta spēlēs 
2014”.

Diplomu un kausu saņem Beka Gvinisašvili. 

Diplomu un kausu saņem Giorgi Kibrotsašvili.

Gruzijas jauniešu delegācija un Vienkoču parka veidotājs 
Rihards Vidzickis pie Gaujas prāmja Līgatnē. 
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VOLEJBOLS
Grupa Diena Laiks
No 1. līdz 4. klasei Otrdiena, piektdiena No plkst. 17.00 līdz 18.00
No 5. līdz 9. klasei Otrdiena, piektdiena No plkst. 18.00 līdz 19.30
Jaunieši un pieaugušie Otrdiena, piektdiena No plkst. 19.30 līdz 21.00

FLORBOLS
Grupa Diena Laiks
No 7 līdz 12 gadiem Pirmdiena, ceturtdiena No plkst. 16.00 līdz 17.20
No 12 līdz 14 gadiem Pirmdiena, ceturtdiena No plkst. 17.20 līdz 18.40
No 14 līdz 18 gadiem Pirmdiena, ceturtdiena No plkst. 18.40 līdz 20.00

Tālrunis informācijai: Līgatnes novada Sporta centra vadītājs Viesturs Dumpis – tālr. 26403559

Otrdien 16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

Papīra plastika
Folklora

Sk. Diāna Gustava
Sk. Aiga Auziņa

Trešdien 16.00 –17.00
17.00 – 18.00

Zīmēšana un Gleznošana
Aušana / Kokapstrāde

Sk. Ārija Bērze
Sk. Dace Lielmane,
Juris Bērziņš

Otrdien 16.00 –18.00 Radošie darbi Sk. Antra Strazdiņa

Pirmdien 16.00 – 18.00 Adīšana un tamborēšana bezmaksas Sk. Diāna Gustava
Trešdien 18.00 – 20.00 Gleznošanas un zīmēšanas studija 3,00 eiro Sk. Ārija Bērze

Otrdien 18.00 – 20.00 Adīšana un tamborēšana bezmaksas Sk. Ārija Bērze

LĪGATNES NOVADA SPORTA CENTRA DARBA LAIKS
PIRMDIENA   15.00 – 23.00
OTRDIENA  14.00 – 20.00
TREŠDIENA  14.00 – 22.00
CETURTDIENA  15.00 – 23.00
PIEKTDIENA  14.00 – 22.00
SESTDIENA  10.00 – 18.00
SVĒTDIENA  10.00 – 18.00

Nāc sportot Līgatnes novada Sporta centrā!
Ar jauno mācību gadu bērni un jaunieši tiek aicināti uzsākt un turpināt apgūt volejbola un florbola spēles iemaņas.

Līgatnes novada Dienas un interešu centra „Saulespuķe” 
pulciņu piedāvājums 2014./15. mācību gadā

Vienu dienu pirms Latvijas Nacionālās bibliotēkas inaugurācijas pasāku-
ma, 28. augustā, tautā sauktās GAISMAS PILS visos stāvos rosījās un dar-
bojās, dziedāja un muzicēja dažādu novadu amatnieki, mākslinieki, tautas 
muzikanti un profesionāli mūziķi, teātru aktieri u.c. GAISMAS PILĪ notika 
NOVADU DIENAS. Tā bija iespēja parādīt sava novada unikālās, vienreizējās 
vērtības – stāstus par paveikto, vēsturi, kultūru, tautas mākslu un tradīci-
jām.

Vidzemes novadam bija atvēlēts grandiozās ēkas 2. stāvs, kur visu pēc-
pusdienu meistardarbnīcās darbojās arī Līgatnes Amatu centra amatnieki, 
piedāvādami izmēģināt roku vilnas sukāšanā ar rokas kārstuvēm kopā ar 
audējām Lizeti Viņķeli un Dainu Klints, karošu grebšanā kopā ar meista-
ru Edgaru Vinķeli. Tāšu meistare Vizma Zvirbule pina savus smalkos tāšu 
izstrādājumus, rādot un stāstot savas zināšanas un prasmes. Ikviens inte-
resents varēja uzzināt meistara knifus un izmēģināt pats. Puzuru gatavoša-
nas meistares Ārijas Bērzes lielais, skaistais dekors no daudziem maziem 
elementiem priecēja pasākuma apmeklētājus, šeit bija iespēja iemācīties 
puzuru gatavošanu. Sevišķa interese bija par papīra gatavošanu, un meis-

Līgatnes novada Sporta centrs.
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KONTAKTINFORMĀCIJA: 
26562551

Adrese: „Līgatnes novada 
Sporta centrs”, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes 

novads, LV-4108

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem:

Piedāvājums pieaugušajiem:

Interesentus pieteikties pa tālruni 29123825 pie DC vadītājas Dainas Klints vai personīgi dienas centros.

Dienas centru darba laiks:
• Līgatnes pilsēta, Skolaskalns, Pilsoņu iela 4 – katru darba dienu no plkst. 14.00 līdz 18.00
• Līgatnes pagasts, Augšlīgatne, Mākslas iela 2 – katru darba dienu no plkst. 15.00 līdz 19.00 

Līgatnes pilsēta, Skolaskalns, Pilsoņu iela 4

Līgatnes pilsēta, Skolaskalns, Pilsoņu iela 4

Līgatnes pagasts, Augšlīgatne, Mākslas iela 2

Līgatnes pagasts, Augšlīgatne, Mākslas iela 2

Radošā Skola: Mūzika, Māksla, Amatu mācība Līgatnes amatnieki 
Gaismas pilī

Līgatnes amatu meistari Rīgā, Gaismas pilī. 
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Ar brīnišķīgi jauku laiku iesācies 
šis jaunais mācību gads. Nenolie-
dzami, tas ļauj mums vieglāk pār-
kārtoties no vasaras bezrūpības 
uz rudens darbiem. Šādā laikā arī 
jaunas idejas mūziķu un mākslinie-
ku radošajos prātos rodas daudz 
vieglāk.

Viena no mūsu jaunajām idejām 
bija Radošās dienas piedāvājums 
Līgatnes novada vidusskolas 1.–4. 
klašu skolēniem. Zinot to, ka pir-
mās mācību dienas skolā vēl nav 
tik piesātinātas ar mājas darbiem, 
Līgatnes Mūzikas un mākslas sko-
las skolotāji 2. un 3. septembrī ai-
cināja visus novada vidusskolas sā-
kumskolas audzēkņus iepazīties ar 
mūsu skolā apgūstamo. Katra klase 
kopā ar savu audzinātāju apmēram 
divu stundu laikā apmeklēja 4 ra-
došās darbnīcas, kurās katrs bērns 
izmēģināja spēlēt mūzikas instru-
mentus (klavieres, akordeonu, čellu, 
vijoli, flautu), kā arī veidoja figūri-
ņas no māla un gatavoja monotipi-
jas. Tie, kas vēlējās, savus darbiņus 
varēja ņemt līdzi uz māju. Protams, 
daudzi no sākumskolniekiem mūsu 
skolā jau mācās mākslas vai mūzi-
kas programmās, taču tagad viņiem 
bija iespēja izmēģināt darīt to, ko 
ikdienā viņi nevar. Savukārt tiem 
bērniem, kuri nemācās Mūzikas un 

mākslas skolā, bija iespēja uzzi-
nāt, ko tad īsti viņu skolasbiedri un 
draugi pie mums dara. Ceram, ka 
bērniem patika šīs nedaudz citādās 
skolas dienas un kādu no viņiem 
mēs ieinteresējām tik daudz, lai 
viņš vēlētos kļūt par Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkni.

Nākamā jaunā ideja – Mūzikas 
vai Mākslas studija pirmsskolas 
vecuma bērniem (iepriekš mēs to 
saucām par sagatavošanas klasi). 
Jau pagājušajā mācību gadā diez-
gan daudzi vecāki vēlējās, lai viņu 
5–6 gadus vecie bērndārznieki pa-
mazām sāktu iepazīties ar mūzikas 
vai mākslas noslēpumiem, tādēļ arī 
šogad nolēmām piedāvāt mazajiem 
šādu iespēju. 5 gadus vecajiem bēr-
niņiem vispirms būs jāsāk ar dar-
bošanos grupā, kur kopā ar citiem 
bērniem viņi pamazām attīstīs mu-
zikālo dzirdi un atmiņu, ritma izjūtu 
un balstiņas iespējas. 6 gadus vecie 
bērni jau var izvēlēties spēlēt kādu 
konkrētu mūzikas instrumentu un 
arī darboties kopā ar citiem. Jau šo-
brīd vecāki aizvien aktīvāk piesaka 
savus bērnus Mūzikas studijā, īpaši 
aktīvi ir Augšlīgatnes bērnu vecāki, 
tādēļ viņu bērni sāks darboties jau 
no 8. septembra. Arī Mākslas stu-
dijā jau ir pieteikušies vairāki bērni, 
kuri sāks veidot un zīmēt no 9. sep-

tembra. Aicinām arī Līgatnes pilsē-
tas bērnu vecākus būt aktīvākiem, 
lai Mūzikas studija var tikt izveido-
ta arī pilsētā.

Skolā diskutējot par to, kādas vēl 
iespējas Līgatnes novada bērniem 
Mūzikas un mākslas skola var dot, 
secinājām, ka neesam padomājuši 
par jauniešiem vecumā no 10 līdz 
18 gadiem. Pārsvarā mūsu skolā 
bērni iestājās no 7–8 gadu vecu-
ma, diemžēl pēc tam tie bērni, kas 
līdz šo 7–8 gadu vecumam nav pie 
mums atnākuši, par mūsējiem tā 
arī vairs nekļūst. Tā radās pavisam 
pārdroša piedāvājuma ideja – Po-
pulārās mūzikas studija jauniešiem 
līdz 18 gadu vecumam. Šajā studijā 
piedāvāsim jauniešiem apgūt ģitā-
ras un bungu spēli viņu iecienītajos 
mūzikas stilos – pop, rock, R’n’B, 
elektroniskā mūzika u.c. Izmēģinā-
sim piedāvāt dejot arī Break&house 
dance. Jācer, ka Līgatnes novada 
jauniešu vidū šis mūsu piedāvājums 
gūs atsaucību.

Tā nu jaunais mācību gads ir at-
nācis ar jaunām, radošām idejām, 
ļoti ceram, ka mūsu idejas kļūs arī 
par jūsējām. Lai mums visiem kopā 
izdodas! 

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Irita Merga 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
20. septembrī plkst. 12.00

aicina uz radošu darbošanos ikkatru Līgatnes novada ģimeni „Tūdaliņ, tagadiņ, visa ģimene kopā!”

Jauns gads, jaunas idejas

Abās skolas ēkās piedāvājam  
visiem kopā un katram atsevišķi:

• īsā laikā iemācīties nospēlēt populāro latviešu 
tautas rotaļas „Tūdaliņ, tagadiņ”  
melodiju uz kāda no instrumentiem – klavierēm, 
akordeona, vijoles, čella,

• uzzīmēt vai izveidot savu sapņu kurpi,
• izdejot populāras latviešu tautas rotaļas un 

dejas.

Īpašais piedāvājums jauniešiem!
Nāc un pamēģini:

• spēlēt ģitāru un bungas,
• dejot Break&house dance.

Radošo darbošanos noslēgsim ar kopīgu rotaļās iešanu, 
jaunapgūto mūzikas instrumentu spēles un deju soļu 

priekšnesumiem, kā arī pasākuma galvenās dejas – „Tū-
daliņ, tagadiņ” – izdejošanu un izspēlēšanu. 

TOPOŠIE MŪZIĶI BRĪNUMSKAPĪ

Foto no filmēšanas laukuma, kur redzams LMMS ansamblis – Sandija Grigorjeva, Ance 
Evelīna Meņģele, Paula Bikše, Anna Rijniece, Elīna Zaperecka, Jēkabs Bikše un Andrejs 
Mudulis. 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi raidījumā „Brīnumskapis” būs redzami jau 21. septembrī plkst. 
11.00 LTV1. Neaizmirsīsim ieslēgt savu televizoru!
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Papīra gatavošana, meistare Diāna Gustava. 

Tāšu meistare Vizma Zvirbule. 

Vilnas sukāšana ar rokas 
kārstuvēm, Daina Klints. 

Karošu grebšana, meis-
tars Edgars Viņķelis. 

tare Diāna Gustava cītīgi rādīja un stāstīja, kā papīru darinājuši Līgatnes 
papīrfabrikas pirmsākumos. 

Vidzemes novadu pārstāvēja arī citas pilsētas un pagasti: piemēram 
Limbaži, Rūjiena, Cēsis, Mazsalaca, Ķegums, Suntaži, Valka, Valga un vēl 
citi – katrs ar sev raksturīgo un unikālo. Bija ko redzēt un dzirdēt, jo katrā 
stūrītī un telpā, lasītavā vai gaiteņos kāds darbojās, atkal mainījās, un tā 
visas dienas garumā. Pirmajā stāvā bija apskatāmas vairākas izstādes, ci-
tos stāvos darbojās Latgales, Kurzemes un Sēlijas aktīvie ļaudis. Noteiktos 
laikos visos stāvos pie balkona margām sanāca dziedātāji un vienojās ko-
pīgā sadziedāšanā. 

Pasākums bija apjomīgs un izzinošs. Paldies organizatoriem un dalībnie-
kiem! 

Līgatnes Amatu centra vadītāja Daina Klints 
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Ar klases audzinātāju Zigrīdu Jansoni, blakus pa labi – matemātikas skolotāja  
Paula Guzaite; Andrejs Cīrulis otrā rindā, 1. no kreisās, 60. gadi.

Andrejs Cīrulis

SKOLA (2)
(Sākums iepriekšējā numurā)

Kad aizgājām uz jauno skolu, biju 7. 
klasē. Mēs bijām vairāk nekā 40 bērnu. 
Cik tieši, neatceros, bet tas bija kaut 
kāds kritisks skaitlis. Ja būtu vēl viens, 
tad oficiālie papīri atļautu dalīšanu 
divās paralēlklasēs, bet tā viena bēr-
na pietrūka, un mūsu milzīgo baru ie-
vietoja 2. stāva gala klasē. Tās klases 
vietas raksturošanai varētu lietot vai 
nu smalku vai arī prastu apzīmējumu. 
Tas smalkais būtu – tieši pretī skolo-
tāju istabai. Bet prastais – blakus zēnu 
tualetei. Bet pareizi bija abi.

Solu un galdu pietika, bet ļaužu 
daudzums bija milzīgs. No šodienas 
viedokļa raugoties, man bija ļoti žēl 
klases audzinātāju Annu Arbidāni, kas 
tās lielās un allaž skaļi līksmās klases 
priekšā reizēm bija pilnīgi bezpalīdzī-
ga. Tāda pati bēdu ieleja bija arī citiem 
skolotājiem. Gadījās pat tā, ka mācību 
stundu laikā troksnis bija tik liels, ka 
skolotāji no blakus klasēm skrēja kā-
dam no mūsu pasniedzējiem palīgā, 
atverot durvis un demonstratīvi nikni 

raugoties uz strauji apklusušajiem zē-
niem un meitenēm.

Un tad nāca lielais notikums. Vie-
nas meitenes vecāki no Nītaures bija 
izdomājuši, ka savu meitu nesūtīs vis 
uz Siguldas vidusskolu, kā ilgu laiku to 
bija gribējuši, bet gan pie mums. Sko-
las administrācija aiz laimes nezināja, 
kur likties, jo nu to mūsu milzīgo ne-
paklausīgo klasi juridiski pareizi varēja 
dalīt uz pusēm. (Iekavās jāpiemin, ka 
sanāca ļoti smieklīgi – tā meitene pēc 
dažiem mēnešiem uz Siguldu tomēr 
aizgāja, bet klašu atkalapvienošanās 
nenotika. Konsekventā nostāja vairs 
nevienam nebija vajadzīga.)

Kaut gan sadalīšanas detaļas tika 
turētas stingrā konspirācijā, klīda 
visdažādākās runas un tenkas. No 
drošiem avotiem tika ziņots, ka 7.a 
klase palikšot turpat, bet 7.b klasei 
būšot jāiet uz leju – uz ķīmijas kabine-
tu pirmajā stāvā. Tā tas varēja būt, jo 
itin neviena cita telpa lielajā namā šim 
nolūkam kalpot nevarēja.

Sadalīšanas lēmumu visi gaidīja ar 
tādu satraukumu, it kā tuvotos pastar-
diena. Svinīgajā lēmuma paziņošanas 
brīdī klasē ienāca direktors Laimonis 

Rācenājs, mācību daļas vadītāja Lilija 
Reiziņa, klases audzinātāja Anna Ar-
bidāne un nākamās 7.b klases audzi-
nātāja Zigrīda Jansone. Pēc kādiem 
principiem tā dalīšana notika, grūti sa-
prast. Tā jau nu nebija, ka vienā klasē 
būtu no A līdz Ķ burtam un otrā klasē – 
no L līdz Ž burtam. Sadalītajā variantā 
alfabēts bija pārstāvēts pilnībā. Bet 
visiem, kas bijām iedalīti 7.b klasē, bija 
lielas dusmas, sarūgtinājums un paze-
mojums. Pazemojums gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē. Tiešā veidā tāpēc, 
ka no otrā stāva mūs pārcēla uz pirmo 
stāvu – tātad zemāk. Pārnestā nozī-
mē mēs jutāmies kā padzītie, izsūtītie. 
Tikpat pārskaitušies bija arī palikušie, 
lai gan viņu motivāciju es nekādi vairs 
neatceros un pat nevaru iztēloties.

Pēc sadalīšanās starp abām klasēm 
valdīja nesamierināms naids un kašķē-
šanās, kam nebija itin nekāda loģiska 
pamatojuma. Lielā mērā tas atgādinā-
ja slātaviešu un čangaliešu attiecības 
brāļu Kaudzīšu „Mērnieku laikos”. Aiz-
steidzoties notikumiem priekšā, gan 
jāteic, ka laika gaitā A klase izčākstēja 
un tie pārpalikumi pārnāca pie mums – 
uz B klasi. Tas gan notika dažus gadus 
vēlāk. 

Kad mēs, tie padzītie un pazemotie, 
pēc sadalīšanas ceremonijas aizgājām 
uz savu jauno klasi, ieraudzījām gan 
trūkumus, gan priekšrocības. Vislie-

lākā no priekšrocībām bija tā, ka visā 
stāvā mēs bijām vieni paši. Tiesa, te 
bija virtuve un ēdamzāle, pionieru ista-
ba, kas stundu laikā bija slēgta, kā arī 
kanceleja un direktora kabinets – bet 
tas bija tālu. Stundu pārtraukumos vi-
siem vajadzēja iet uz otro stāvu un pa 
diviem pastaigāties pa gaiteni. Parasti 
jau visi skolas čībās pa lepno parketu 
šļūca, ieurbušies nākamās stundas 
mācību grāmatās, lai saglābtu, kas 
glābjams. Mēs to norādījumu iet pa-
staigāties parasti ignorējām un starp-
brīžos iztrakojāmies turpat uz vietas.

Līdzekļu trūkuma dēļ ķīmijas kabi-
netam specifiskās mēbeles vēl nebija 
sapirktas. Garie galdi bija steigā sa-
nagloti no milzīgiem, vismaz piecus 
centimetrus bieziem dēļiem, kas bija 
nokrāsoti ar brūno grīdas krāsu. Tā 
kā dēļi iepriekš nebija izžāvēti, tie 
skolas siltumā sarāvās, un skolēniem 
vajadzēja uzmanīt zīmuļus, jo tie mē-
dza ieripot platajās spraugās. Ārā tos 
varēja izdabūt vienīgi no apakšpuses 

izbakstot. Arī rakstot papīru vajadzēja 
nolikt tā, lai pildspalva tam negaidīti 
neizurbtos cauri. Tikpat monumentāli 
un vareni bija galdu krāģi (es nemaz 
nevaru iedomāties, kā tos literārajā 
valodā nosaukt), kā arī soli. Pirmajā 
rindā, protams, sēdēja meitenes, bet 
otrajā – puikas.

Šāds klases iekārtojums radīja 
papildu delverēšanās iespējas. Kā 
zināms, rasetnēs ir arī tādi mērcirku-
ļi, kam ir divas adatas. Vienreiz viens 
resgalis pirms skolotāja ienākšanas 
palīda zem zēnu galda un ar šo aso 
instrumentu pēc kārtas iedūra dibe-
nos diezgan daudzām meitenēm, kas 
satraukti lasīja fizikas likumus. Tracis 
bija neaprakstāms. 

Otrreiz atkal daži palaidņi cetur-
tajam galdam izņēma vienu krāģi un 
galdu pārvērta par šūpolēm, kam kat-
rā galā sēdēja pa trim, četriem razbai-
niekiem. Kad šūpoļu tālākais gals bija 
pie griestiem, pēkšņi atvērās durvis un 
ienāca allaž elegantais direktors. Pie 

zemes esošie uzreiz leca nost, un otra-
jā galā sēdošie paātrinātā tempā tika 
lejā, tikdami cauri bez vērā ņemamiem 
sasitumiem. Direktoru bija pamanījuši 
itin visi, izņemot Brigitu Volmeri, kuras 
skaļie un sirsnīgie smiekli aizrautīgi 
turpināja skanēt vispārējā pēkšņajā 
klusumā. Direktors pilnīgi klusējot 
pastāvēja un tikpat nemanāmi aizgāja. 
Lielo līksmību pārņēma liels un vispā-
rējs satraukums: „Kas tagad būs? Kas 
tagad būs?”

Mūsu klases audzinātāja bija Zigrīda 
Jansone, un viņa bija ķīmijas skolotāja. 
Viņai pašai bija savs kabinets klasei 
blakus, ko tagad sauc par laboratoriju, 
bet sendienās daudz latviskāk – par 
sagatavotavu. Šīs abas telpas savie-
noja tāda kā vitrīna, kas bija divpusī-
gi atverama, kā arī durvis, kas reizēm 
mēdza atvērties mums negaidītos un 
nepiemērotos brīžos. Šīs parādības 
izskaidrošanai noder salīdzinājums ar 
pusvadītāju. Vai audzinātāja ir savā 
kabinetā, mēs nevarējām noskaidrot, 
bet viņai bija slepenas iespējas palū-
koties uz mums.

Savu klases audzinātāju mēs burtis-
ki dievinājām – bija izveidojies Zigrīdas 
Jansones personības kults. Tiesa gan – 
viņa mēdza ļoti gari bārties. Apnīkstoši 
ilgi. Ar šo parādību mēģināja cīnīties 
mūsu pats visgudrākais un labākais 
skolnieks Austris Salmiņš. Viņš vienā 
tādā rāšanās reizē skolotājai iebilda: 

„Skolotāj! Sekmju ziņā, sabiedriskajā 
darbā, sportā mēs skolā esam vislabā-
kie, visur mēs esam priekšgalā, bet jūs 
rājaties un rājaties. Kāpēc tā?” 

Bet mūsu klases audzinātājas Zigrī-
das Jansones loģika bija dzelžaina un 
negrozāma: „Jūs visur pirmajās vietās 
esat tikai tāpēc, ka tie pārējie ir vēl 
sliktāki par jums.”

Mūsu klases lielākajai daļai ķīmi-
ja kļuva par visaizraujošāko mācību 
priekšmetu. Vesela virkne absolventu 
pat aizgāja studēt šo jaunmodīgo zi-
nātni. Iepriekš viens no obligātajiem 
padomju cilvēku lozungiem bija Ļeņi-

Mana mīļā Līgatne
(2. turpinājums. Sākums LNZ, jūnijs, Nr.6, LNZ; augusts, Nr. 7 )

Ķīmijas kabinetā ar klases audzinātāju – ķīmijas skolotāju Zigrīdu Jansoni, aizmugurē 
stāv matemātikas skolotāja Paula Guzaite; Andrejs Cīrulis – pirmajā solā pa labi, 2. no 
labās, 60. gadi. 
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Līgatnes vidusskolas 1964. gada izlaidums 1969. gada  
1. novembrī – Līgatnes vidusskolas 10 gadu salidojumā.
No kreisās: Andrejs Cīrulis, Vilnis Imša, Astrīda Jansone, 
Brigita Volmere, klases audzinātāja Zigrīda Jansone un 
Juzefa Jaskoviča. 
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na spārnotais teiciens: „Komunisms – 
tas ir padomju vara plus elektrifikāci-
ja.” Tajos gados tas tika papildināts ar 
Ņikitas Hruščova iemīļoto un aizrautī-
gi popularizēto ķimizāciju. Par ķīmijas 
svarīgo nozīmi runāja visur, visādi un 
nemitīgi, tika celtas milzīgas rūpnīcas, 
augstskolās atvērtas papildu fakul-
tātes. Ķīmijas popularizācijā tika ie-
saistīti visi resursi – arī kinožurnālos 
ievietoja aizraujošus sižetus par šīs 
zinātnes nozares milzīgo lomu. Pie-
mēram, multiplikācijas filmā rādīja 
teātri, kurā sēž cienījama publika. Tad 
diktors mistiskā balsī ievaicājas: „Kas 
ar šiem ļaudīm notiktu, ja pēkšņi iz-
gaistu ķīmijas sasniegumi?” Aizkadrā 
bija dzirdama milzīga spiegšana, un 
uz ekrāna kļuva redzams, ka visi nu 
ir pilnīgi pliki. Tad diktors pamācoši 
turpināja: „Redziet, cik liela loma ir 
ķīmijai!”

Pēc iepriekš rakstītā redzams, ka 
mūsu klase bija ļoti moderni orientē-
ta. Diemžēl par sevi es tik labus vār-
dus sacīt nevaru. Pašā sākumā – 5. 
vai 6. klasē – es kaut ko biju palaidis 
garām, un – jo tālāk gāja, jo sliktāk 
veicās. Kā pa celmiem. 8. klases 
beigās es jau biju tādā ķezā, ka ne-
sapratu itin neko. Pilnīgs murgs! Ķī-
mijas stundas jaunās vielas izklāstu 
uztvēru kā vienu vienīgu nesaprota-
mu vārdu virknējumu. Situācija veda 
pilnīgā strupceļā. Nākotne rādījās 
bezcerīgi melnās krāsās. Klases 
biedri jau līdzjūtīgi bija pieraduši pie 
tā, ka man ar ķīmiju ir liela nesapra-
šanās…

Padomu atradu, pateicoties savai 
alkatīgajai lasīšanas kārei. Vienā 
stāstu grāmatā līdzīga situācija jau 
bija detalizēti aprakstīta. Pēc 8. kla-
ses visu vasaras brīvlaiku un pēc tam 
katru dienu es slepeni mācījos ķīmiju 
no paša sākuma. Neteicu nevienam – 
ne mammai, ne tētim, ne skolasbied-
riem. Tas bija mans noslēpums. Pāris 
gadu laikā es visu izmācījos perfekti 
un pat pamācījos kādas mācībstun-
das uz priekšu. Manas aizvien la-
bākās sekmes ķīmijā gan skolotājā, 
gan klasesbiedros radīja aizdomas 
par kaut kādu sevišķi izsmalcinātu 
špikošanu. Vēlāk viņi pie manām zi-
nāšanām jau pierada, un arī apaļais 
piecnieks gala eksāmenos nāca vieg-
li. Šo situāciju esmu atcerējies ikreiz, 
kad likās, ka esmu nonācis galīgi 
bezcerīgā situācijā.

Žēl, ka mūsu mīļā skolotāja Zigrī-
da Jansone nomira tik jauna. Viņa 
apbedīta Spriņģu kapos pie paša 
zvanu torņa.

Mums visiem ļoti patika skolotāja 
Paula Guzaite. Viņa bija ļoti zinoša, 
labsirdīga, sirsnīga, lietišķa un tajā 
pašā laikā profesoriski izklaidīga. 
Viņa varēja nepamanīt, ka cimdi ir 
dažādās krāsās un ka viena piedurk-
ne ir uzlocīta, bet otra ne.

Uz stundas sākumu viņa klasē ie-
brāzās kā viesulis, uzreiz lika izdalīt 
skolēnu burtnīcu lapas, klasē sēdo-
šie tika sagrupēti 6 joslās, lai izslēg-
tu norakstīšanas iespējas, un lielā 
ātrumā uz tāfeles sarakstīja katrai 
grupai savu uzdevumu, ko žigli va-
jadzēja izpildīt. Un tad viņa kaislīgi 
metās uzbrukumā jaunajai vielai. 
Viņa to darīja tik aizrautīgi, ka visa 
klase momentāni kļuva par visaiz-
rautīgākajiem algebras, ģeometrijas 
vai trigonometrijas faniem, kam tajā 

mirklī nekas cits dzīvē vairs nebija 
tik svarīgs kā tikai kāds no jau piemi-
nētajiem mācību priekšmetiem.

Skolotājai Guzaitei ļoti patika 
joki, un, kad viņa smējās, visa klase 
smieklos locījās līdzi. Viņai ļoti gāja 
pie sirds manis izdomātā „pieklājī-
bas teorija” trigonometrijā, un viņa 
to esot popularizējusi arī citās kla-
sēs.

Tā „pieklājības teorija” palīdz at-
cerēties, kas ir sinuss un tangenss. 
Ja tas ir iegaumēts, tad ir nieka lie-
ta izskaitļot, kas ir kosinuss, kotan-
genss, sekanss un kosekanss. Kā 
zināms, ir pieklājīgi kafiju vispirms 
pasniegt otram un tikai tad ņemt 
pašam. Nu, lūk – sinuss ir leņķa 
pretkatetes attiecība pret hipo-
tenūzu, bet kosinuss ir lenķa pie-
katetes attiecība pret hipotenūzu. 
Pamanījāt? Vispirms pretkatete un 
tikai tad piekatete. Tāpat ir ar tan-
gensu un kotangensu. Tangenss ir 
pretkatetes attiecība pret piekateti, 
bet kotangenss ir piekatetes attie-
cība pret pretkateti. Tātad tangen-
sos vispirms priekšroka ir pretkate-
tei un tikai tad – piekatetei. Pilnīgi 
atbilst „pieklājības teorijai”. Nu, bet 
kosekansam un sekansam viss ir 
otrādi nekā sinusam un kosinusam. 
Kā redzams, tas viss ir ārkārtīgi ērti 
un tāpēc viegli un bez pūlēm sapro-
tams ikvienam, kam ir vismaz vidējā 
izglītība.

Pedantisma kalngals bija skolo-
tājs Jānis Zariņš, kurš mums mācīja 
matemātiku un astronomiju. Viņš 
bija neprecēts džentlmenis, kas pēc 
izskata bija līdzīgs Albertam Belam, 
bet pēc uzvedības atgādināja Erki-
la Puaro lomas atveidotāju Deivi-
du Sušē. Skolotājam Zariņam bija 
perfekti izgludinātas bikses, sterili 
krekli, gaumīgas kaklasaites, līdz 
mirdzumam nospodrinātas kurpes. 
Frizūra bija izcila – katrs matiņš 
precīzi savā vietā un vajadzīgajā 
garumā. Diemžēl tik ļoti perfekts 
cilvēks līgatniešiem krita uz ner-
viem. Arī skolēni viņu kaitināja.

Bet tad, kad viņš jau bija pār-
cēlies uz Rīgu, visiem pēkšņi ļoti 
sametās žēl, ka viņa vairs nav Lī-
gatnē. Visi pāridarītāji mocījās ar 
sirdsapziņas pārmetumiem. Un tad 
nāca prieka vēsts – skolotājs Za-
riņš esot apprecējies un viņa ģime-

nē piedzimis bērniņš. Visi par to ļoti 
nopriecājās un savus pāridarījumus 
aizmirsa. Skolotājs Zariņš bija at-
braucis uz vienu no salidojumiem, 
bet pēc tam vairs nav redzēts. Var-
būt kāds ko zina? 

Kad nupat pieminēju astronomiju, 
atcerējos, kā neveicās ar zvaigžņu 
pētīšanu dažām vecākās klases 
meitenēm, kam skolā bija labas 
sekmes un tāpēc bija jādodas uz re-
publikānisko olimpiādi. Viņas tā bija 
pārņemtas ar zvaigžņu stāvokli un 
to nosaukumiem, ka, steidzoties uz 
visagrāko Rīgas autobusu, pa ceļam 
melnajās debesīs vien bija skatīju-
šās un pamatīgi sastrīdējušās. Līdz-
paņemto grāmatu tumsā nav izde-
vies saskatīt, baterijas bija greznība, 
ko varēja atļauties tikai pārtikuši 
cilvēki, bet sērkociņus meitenēm 
neviens nekad nebija devis. Pro-
tams, ka pēc tik lielas ķīvēšanās 
autobusu viņas nokavēja. Diena bija 
auksta, un sals bija sevišķi negants. 
Nabaga skolotājs Zariņš pieturvietā 
bija gaužām pārsalis un pilnīgā ne-
ziņā. Bet visvairāk viņu skumdināja 
gudro meiteņu neuzstāšanās repub-
likāniskajā olimpiādē, jo parasti jau 

viņa audzēkņi mājās brauca ar vis-
augstākā līmeņa uzslavām.

Tādās olimpiādēs līgatnieši uz-
stājās daudz un bieži – daudzās 
jomās gan rajona, gan republikā-
niskajā līmenī. Gūtie sasniegumi 
apliecināja skolas sniegto zināšanu 
patiesi augsto līmeni.

Fiziku un rasēšanu mums mācīja 
skolotājs ar iesauku Opis. To pats 
sev radīja skolotājs Ojārs Pakalns, 
izlabotos mājasdarbus parakstot 
ar iniciāļiem OP. Viņa galvenais 
bauslis bija – disciplīna, disciplīna 
un vēlreiz disciplīna. Kad disciplīna 
bija nodibināta, mēs visi fanātiski 
metāmies virsū fizikas likumiem, 
uzveicot vienu pēc otra sava spo-
žā karavadoņa vadībā. Kad tagad 
es kaut kur dzirdu kaut ko saistī-
bā ar fizikas likumiem, jo īpaši ar 
lodēm, virzuļiem, paātrinājumiem, 
elipsēm un vēl kaut ko tamlīdzīgu, 
man uzreiz acu priekšā nostājas 
Ojāra Pakalna tēls ar savu ironisko 
labsirdību. Man ļoti žēl, ka netiku 
uz viņa bērēm, un diez vai kādreiz 
aizbraukšu uz tālajiem Alūksnes 
kapiem. Neiznāk satikt arī Ojāra 
dzīvesbiedri – Līgatnes vidussko-

las skolotāju Ernu Šternu (vēlāk 
Pakalnu). Viņa tagad dzīvo Rīgā, 
Imantā.

Jau iepriekš biju jūsmojis par Elzu 
Viņķeli, bet jaunajā skolā par mūsu 
latviešu valodas skolotāju kļuva 
Veronika Dorbe (vēlāk Širina). Kad 
Lilija Reiziņa pārcēlās uz Rīgu, sko-
lotāja Širina kļuva arī par mācību 
daļas vadītāju. Pēc kādiem gadiem 
tā amata nosaukumu modernizēja – 
nu tas bija mācību pārzinis. Perso-
nīgi man liekas, ka mācību pārziņa 
darbs ir viens no vissarežģītākajiem 
pasaulē. Es nekādi nespēju saprast, 
kā iespējams sastādīt stundu sa-
rakstu, ņemot vērā daudzās klases 
un paralēlklases, katrā priekšmetā 
nepieciešamo stundu skaitu, skolo-
tāju noslodzes, mācību dienas ga-
rumu, skolā esošo mācību kabinetu 
sistēmu un citus bezgala daudzus 
faktorus. Skolotāju istabās pie sie-
nas bija kopējais stundu saraksts ar 
visām klasēm un mazām kabatiņām, 
kur varēja iespraust daudzkrāsai-
nas plakātveida lapiņas ar priekš-
metu nosaukumiem. Man vienmēr 
tas ir izskatījies kā mākslas šedevrs, 
jo tad jau nekādu datoru nebija…

Kad skolotāja Širina mācīja lat-
viešu valodu, tas vienkārši bija ļoti 
skaisti. Radās iespaids, ka tepat 
blakus ir iemājojusi Daile. Arī ikdie-
nā viņa runāja ļoti izkoptā valodā, 
un tas bija tik teicams piemērs, ka 
gribējās to atdarināt.

Mani tas ļoti piesaistīja tāpēc, ka 
no mazām dienām mamma mani 
pieradināja pie grāmatu lasīšanas. 
Vēlāk tas kļuva par paradumu un 
normu. Atceros, ka vēl Lubezerē 
man bija jāuzrauga ģimenes vienī-
gā gotiņa un pāris aitas, ganot tās 
pļaviņā meža ielocē. Lasīšana tad 
kļuva par manu lielāko aizraušanos.

Padomju laikā lasīja visi un visur 
katru mīļu brītiņu.

Bet lasīšana ir tik nozīmīga no-
darbe, ka stāstīšanai par to ir jāsa-
krāj pamatīga entuziasma deva, un 
tādēļ tā pārceļama uz nākamo laik-
raksta numuru.

Turpinājums sekos 

Līgatnes vidusskolas skolotāju kolektīvs, vidū direktors Laimonis Rācenājs, 60. gadi, 
skolotāji Jānis Zariņš, 1. no kreisās pēdējā rindā, tad Fricis Vimba, Ojārs Pakalns, Stella 
Poriete, Aivars Meisters, Feodors Terentjevs, Helēna Terentjeva.

Skolotājs Ojārs Pakalns (vidū), 60. gadi.
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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2014. gada 21. oktobrī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr. 64153176, e-pasts: novadadome@ligatne.lv. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, 
personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli.

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

Jauktais koris „Līgatne” aicina  
pievienoties dziedātāju pulkam

Aicinām pievienoties Latvijas simtgades  
Dziesmu svētku kopkorim jau tagad!

Jauktais koris „Līgatne” uzņem jaunus dalībniekus visās balsu grupās.
Pirmais sezonas mēģinājums  

22. septembrī plkst. 19.00 Augšlīgatnes „Zvaniņos”.
Mēģinājumi notiek pirm-

dienās un trešdienās  
no plkst. 19.00 līdz 21.00 
Augšlīgatnes „Zvaniņos”.
Diriģenti Mārcis Katajs 

un Ilmārs Seilis.
Informācija pa tālruni: 

29346946 (Daina Birne)

Vēlēšanu dienā, 4. oktobrī, balsoša-
nas iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no 
pulksten 7.00 līdz 20.00. Līgatnes no-
vada vēlēšanu iecirkņi atradīsies:

VĒLĒŠANU IECIRKNIS Nr.366 
Pašvaldības Centrālās administrāci-

jas ēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgat-
nes novadā.

VĒLĒŠANU IECIRKNIS Nr.376
Līgatnes novada pirmsskolas izglītī-

bas iestādes ēkā, Sporta ielā 14, Augš-
līgatnē, Līgatnes pag., Līgatnes novadā. 

Vēlētājs var vēlēt jebkurā vēlēšanu 
iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Par vē-
lētāju var būt tikai Latvijas pilsonis. 
Vēlētājam ir jābūt vismaz 18 gadus 
vecam. Vēlēšanu laikā katrs cilvēks var 
vēlēt tikai vienu reizi. Vēlētājam jāuz-

rāda derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā 
tiks izdarīta atzīme. Daudziem Latvijas 
pilsoņiem nav pilsoņa pases, ir tikai 
personas apliecība. Arī viņi varēs pie-
dalīties vēlēšanās, ja izņems vēlētāju 
apliecību. Vēlētāju apliecību var izņemt 
no 22. septembra līdz 3. oktobrim Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes 
nodaļā, kur izsniegta personas aplie-
cība. Vēlētāja apliecību izsniegs bez 
maksas! Ja vēlētājs balso ar vēlētāja 
apliecību, viņam jāuzrāda personas 
apliecība. Vēlētāja apliecība jāatstāj 
vēlēšanu iecirkņa komisijai. Vēlētājiem, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs 
nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespē-

ja pieteikt balsošanu savā atrašanās 
vietā. Balsošanai vēlētāju atrašanās 
vietā jāpiesakās no 2014. gada 29. sep-
tembra līdz 4. oktobrim, iesniedzot rak-
stisku iesniegumu vēlēšanu iecirknim, 
kas atrodas vistuvāk vēlētāja atraša-
nās vietai. Dažreiz slimiem un veciem 
cilvēkiem ir aprūpētāji, kas ikdienā ir 
viņiem līdzās. Gadījumā, ja aprūpētājs 
vēlēšanu dienā pilda savus pienāku-
mus aprūpējamā dzīvesvietā, tur var 
arī nobalsot, iepriekš par to uzrakstot 
iesniegumu.

Vēlēšanu iecirkņi sāk strādāt piecas 
dienas pirms vēlēšanām, visā Latvijā 
iecirkņiem ir vienots darba laiks:

• pirmdien, 29. septembrī,  
no plkst. 17.00 līdz 20.00

• otrdien, 30. septembrī,  
no plkst. 8.00 līdz 11.00

• trešdien, 1. oktobrī,  
no plkst. 17.00 līdz 20.00

• ceturtdien, 2. oktobrī,  
no plkst. 9.00 līdz 12.00

• piektdien, 3. oktobrī,  
no plkst. 10.00 līdz 16.00

Šajā laikā iecirkņos varēs iepazīties 
ar Centrālās vēlēšanu komisijas saga-
tavoto informatīvo materiālu par depu-
tātu kandidātiem. 

Dažos vēlēšanu iecirkņos, kuros ir 
vismaz 7500 balsstiesīgo, varēs balsot 

3 dienas pirms vēlēšanām. Saeimas 
vēlēšanu likumā to sauc par balsu no-
došanu glabāšanā. Nodot balsis glabā-
šanā varēs 61 iecirknī 1., 2. un 3. oktobrī 
iecirkņu darba laikā. 

Līgatnes novadam tuvāk esošie ie-
cirkņi, kuros var balsot pirms vēlēša-
nām:
• Siguldas novada 770. iecirknis, 

Siguldas novada kultūras centrs, 
Pils iela 10, Sigulda, Siguldas 
novads.

• Cēsu novada 363. iecirknis, firma 
„CATA”, Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, 
Cēsu novads.

Līgatnes novada vēlēšanu 
komisijas sekretāre 

Līvija Andersone 

Dzimšana

Laulības 

Aizgājuši mūžībā...

Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu  
nodaļas informācija 
par 2014. gada  
augustā veiktajām 
reģistrācijām

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīt!
Atnākusi, iesējusi
Cerību, kam lielai augt,
Ka tu mūsu vidū spēsi
Tā kā dižens ozols plaukt.
Darot gaišas mūsu dienas,
Visu saviem smaidiem vīt.
Augot lielākam, bez ēnām,
Lai tavs ceļš ir, mazulīt!

Augustā Līgatnes novadā piedzi-
mis 1 bērns: zēns – Gustavs. 

Sirsnīgi sveicam vecākus  
un vecvecākus!

Es tev izdziedāšu laimes dvašu,
Tavam spītam savu jaukšu klāt,
Tikai, laikam mīļais, tevi pašu
Nespēšu nekad es izdziedāt.

 /Ārija Elksne /

Līgatnes novadā noslēgtas divas 
laulības: viena dzimtsarakstu noda-
ļā, otra – Ķempju ev. lut. draudzes 
baznīcā.

Sveicam jaunās ģimenītes!

Tāds dīvains klusums šodien priedēs
Tur dzenis serdei laukā sāpi kaļ...
Bet brūci sirdī putnēns nesadziedēs,
Nav spēka dzīvību griezt atpakaļ.
(A. Vējāns)

Augustā mūžībā aizgājuši 3 Lī-
gatnes novada iedzīvotāji. Izsakām 
visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Informāciju no Dzimtsarakstu 
nodaļas reģistra sagatavoja  

Līvija Andersone

Galvenie pienākumi:
Plāno un uzrauga darbu ar jau-

natni, sadarbojoties ar jaunatnes 
politikas īstenošanā iesaistītajām 
personām, izstrādā priekšlikumus 
jaunatnes politikas pilnveidei, ko-
ordinē informatīvus un izglītojošus 
pasākumus, projektus un program-
mas jaunatnes politikas jomā, sek-
mē jauniešu pilsonisko audzināšanu, 
veicina jauniešu brīvprātīgo darbu 
un līdzdalību lēmumu pieņemšanā 
un sabiedriskajā dzīvē, konsultē jau-
niešus jaunatnes politikas jomā, tajā 
skaitā par pasākumu, projektu un 
programmu izstrādi un īstenošanu, 
kā arī veicina jauniešu personības 
attīstību. Koordinē izglītības darbu 
un analizē mācību sasniegumus Lī-
gatnes novadā.

Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība (pedagoģijā 

vai izglītības vadībā);
• Labas komunikācijas prasmes;
• Pozitīva attieksme, iniciatīva un 

mērķtiecīga rīcība;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu 

darbu un strādāt komandā;
• Labas iemaņas darbā ar datoru;

• Valsts valodas prasme augstā-
kajā līmenī, vismaz vienas sveš-
valodas (angļu, vācu, franču) 
zināšanas;

• Labas zināšanas par izglītības 
un jaunatnes politikas regulējo-
šiem normatīvajiem aktiem;

• Pieredze vietēja mēroga un 
starptautisku izglītības un jau-
natnes projektu koordinācijā.

Piedāvājam:
• interesantu un radošu darbu;
• atbilstošu atalgojumu un soci-

ālās garantijas.
Iesniedzamie dokumenti:

• Pretendenta CV
• Izglītības dokumentu kopijas
• Pieteikuma vēstule
• Eseja – redzējums (līdz 1 A4 

lapa) par praktiskām rīcībām 
jaunatnes un izglītības jomā Lī-
gatnes novadā.

Dokumentus iesniegt Līgatnes 
novada domē (sekretārei) Spriņģu 
ielā 4, Līgatnē, Līgatne novadā, vai 
elektroniski sūtot uz e-pasta adre-
si: novadadome@ligatne.lv, fakss – 
64153176, līdz 2014. gada 18. sep-
tembrim. 

Mēģinājumi notiek Līgatnes kultūras namā – skaistā, vēsturiskā ēkā ar 
pozitīvu auru – katru otrdienu un ceturtdienu no plkst. 20.00 līdz 22.00.

Koncertmeistara rīcībā ir labs instruments, kas palīdz plūst skaņai pāri 
skatuves rampai.

Tuvāka informācija pie Kultūras un tūrisma centra vadītājas Ineses Oko-
novas, tālr. 64153180 vai 28395513.

Nepacietīgi gaidām!

Aicinām uz filmas pirmizrādi Lī-
gatnē! 27. septembrī plkst. 17.00 
Līgatnes kultūras nama lielajā zālē 
demonstrēsim režisores Antras 
Cilinskas jauno dokumentālo filmu 

„4. maija republika”. Filmas scenāri-
ju veidojis žurnālists Jānis Domburs. 

Lūk, ko par filmu saka tās autori: 
„Kā zināms, ir tie, kuri domā par nāka-
majām vēlēšanām, un tie, kuri domā 
par nākamajām paaudzēm. Dokumen-
tālajā filmā „4. maija republika” tiek 
meklētas atbildes uz jautājumiem par 
to, kas un kāpēc ir noticis ar mūsu val-
sti tās visjaunākajā vēsturē – divdes-
mit neatkarības gados – un kas notiks 
turpmāk.

Kāpēc? Vai iestāšanās ES un NATO 
bija tikai pašapmāns, ka esam „pieau-
guši” un neatkarīgi no citiem un paši no 
sevis? Vai vaina ir konkrētos cilvēkos? 
Latvijas Republikas brīvvalsts vēstu-
re ir īsa – šie paši 20+ gadi starp ka-
riem pagājušā gadsimta pirmajā pusē. 

Varbūt vēl un vēl 
jāatgriežas pie pa-
matjautājuma – ko 
mums īsti nozīmē 
Latvijas Republi-
kas neatkarība?

Uz šiem jautājumiem „4. maija re-
publika” meklē atbildes notikumos un 
cilvēkos. Pretstatot pagātni un tagad-
ni, vārdus un darbus, intereses Latvijas 
un pasaules mērogā. Jautāts tiek tiem, 
kuri balsoja par Latvijas neatkarību un 
sāka veidot valsti deviņdesmito gadu 
sākumā. Daudzi no viņiem šajā divdes-
mitgadē piedalījušies publiskajos un 
aizkulišu politekonomiskajos procesos, 
noteikuši vai ietekmējuši tos un turpi-
na to darīt.„

Seansa sākums: plkst. 17.00, filmas 
garums – 90 minūtes.

Informāciju sagatavoja:
Inese Okonova,

Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centra vadītāja 

Amatas novada pašvaldība sadarbībā ar nodibinājumu „Āraišu Ezerpils fonds” 
jau otro reizi izsludina pieteikšanos konkursam par „Arheologu Zigrīdas un Jāņa 
Apalu prēmijas” piešķiršanu. Konkursa mērķis ir popularizēt kultūras mantojuma 
apzināšanu un izpēti novadā, vēstures mācīšanu un sabiedrības izglītošanu, zināt-
nisko pētījumu un publikāciju izstrādi vēstures zinātnē.

Aicinām Vidzemes reģiona iedzīvotājus pieteikt gan savu, gan arī kāda zināma 
atzinības cienīga novadnieka kandidatūru nominācijā „Par vēsturiskā mantojuma 
un cilvēka dzīves izpēti novados”. 

Pieteikumus iespējams iesniegt Amatas novada domē personīgi vai elektroniski, 
sūtot uz e-pastu amatasdome@and.lv, sākot ar š. g. 1. septembri, līdz 1. novem-
bra plkst. 17.00. 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī notiks apbalvošana, ku-
ras laikā nominācijas uzvarētājam tiks pasniegta prēmija 300 eiro apmērā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties http://www.amatasnovads.lv/apalu-balva/.

Informāciju sagatavoja: Indra Paseka, 
Amatas novada pašvaldības 

Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
tālr.: +371 28339843, e-pasts: indra.paseka@and.lv 

2014. gada 4. oktobrī 12. Saeimas vēlēšanas

VIENS NO LABĀKAJIEM UN ATRAKTĪVĀKAJIEM DEJU 
KOLEKTĪVIEM VIDZEMĒ – „ZEPERI” NO LĪGATNES – AICINA 

SAVĀ PULKĀ KONCERTMEISTARU.

Filmas pirmizrāde. „4. maija republika” 
27. septembrī Līgatnē

Amatas novada pašvaldība aicina Vidzemes 
reģiona iedzīvotājus pieteikt savu  
kandidatūru „Arheologu Zigrīdas un  
Jāņa Apalu prēmijas” piešķiršanai

Līgatnes novada dome izsludina pieteikšanos 
vakancei – jaunatnes un izglītības lietu  
speciālists (0,5 slodzes)


