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Laimīgā 
zeme

Tavs dzīves gājums tā kā kokle skan.
Tas simtiem kokļu skanējuma vērts.
Ne spējam izraudāt, ne izdziedāt to 

varam,
Jo tas ir Tava mūža zelts.

Bet Tavi darbi, tie lai paliek bērnos,
Un dzīves ziņa mazbērniem lai tiek.

DECEMBRIS

Decembra jubilāri:

Līgatnes novada domes priekšsēdētāja 
apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

2019. gada 28. decembrī plkst. 
21:00-04:00 visi laipni aicināti uz  
tradicionālo Vecgada balli Līgatnes 
kultūras namā. 

Par muzikālo skanējumu parūpēsies 
grupa “Pilnmēness” no Jelgavas. 
Vakara programmā apmeklētājus 
izklaidēs bārmeņu šovs ar kokteiļu 
konkursu un dejotājas ar Latino show.  
Iemūžināt skaistos mirkļus palīdzēs 
Mārītes foto kompānija, tādēļ lūgums 
balles apmeklētājiem paņemt līdzi 
naudu (maksājuma kartes netiks 
pieņemtas). 

Biļetes un galdiņu rezervācija: 
Līgatnes kultūras namā, tūrisma 
informācijas centrā, Līgatnes pagasta 
bibliotēkā.  Biļešu cena: 15,00 EUR, 
ar Līgatniešu karti - 12,00 EUR. 
Pasākuma dienā - 20,00 EUR.

Aicinām 
uz 

Vecgada 
balli

Klāt gada tumšākās dienas ar gaišākajiem svētkiem. Vieniem šis ir ziemas saulgriežu laiks, citiem - Ziemassvētki, vēl citiem - Kristus 
dzimšanas svētki. Un, lai kas mājotu katra domās un katra sirdīs, visiem šis ir gaišo svētku laiks, kam sekos gaišākas dienas, lai ieietu 
Jaunajā 2020. gadā.

Atskatoties uz aizejošā gada veikumu, vēlos izteikt pateicību katram novadniekam par darbu, rūpēm un attieksmi. Gadā bijuši gan 
prieki, gan skumjas, panākumi un neveiksmes. Izdevies realizēt daudzas iepriekšējās ieceres, un gads atnesis patīkamus pārsteigumus, 
ko esam pratuši saskatīt, novērtēt un izmantot kopējam sabiedrības labumam. Tāpat bija neizdošanās un vilšanās. Un, kaut arī katram 
novadniekam šis stāsts ir individuāls, esmu pārliecināts, ka katrs vēlamies, lai Jaunais gads būtu labāks par aizejošo, lai būtu vairāk 
prieka, veiksmes un izdošanās.

Mēs, līgatnieši, novadu veidojam visi kopā! Starp mums, tāpat kā visās sabiedrībās, ir aktīvi darītāji, ir vērotāji, ir pamācītāji un 
kritizētāji. Vislielākā pateicība aktīvajiem darītājiem, un mēs katrs zinām, kuri ir šie mūsu līdzcilvēki, kas ar savu darbu un attieksmi 
uzlabo visas kopienas dzīvi un vairo kopējo labklājību. Tāpat pateicība pamācītājiem un kritizētājiem, joir reizes, kad uz notiekošo 
vajadzīgs paskatīties no cita redzes punkta, ieklausīties citos viedokļos, jo, kā zināms, patiesība mēdz būt pa vidu.

Tuvojoties Jaunajam gadam, aicinu padomāt un izvērtēt, ko katrs varam sniegt sev, saviem līdzcilvēkiem un vietai, kur dzīvojam. 
Aicinu pārsteidzīgi neizteikt viedokļus, bet vairāk izzināt un iedziļināties faktos un patiesā informācijā. Cienīsim cits citu - gan tā 
domas, gan darbus, jo labām domām seko labi vārdi, un labiem vārdiem labi darbi.

Katram līgatnietim novēlu, lai 2020. gads būtu panākumiem bagāts, lai katra diena nestu veiksmi un izdošanos. Novēlu labu veselību, 
enerģiju un možu garu, un lai katrs dalāmies ar daļu sava sirds siltuma ar līdzcilvēkiem. Lai nāk laimīgs Jaunais gads!

Pasākumi Līgatnes novadā

19. decembrī 
plkst. 17.30 

Augšlīgatnes kultūras namā
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles nodaļas 
audzēkņu koncerts 

20. decembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Toms Ņizins 

Līdz 23. decembrim Līgatnes kultūras namā 
Ziemassvētku tirdziņš. Darba dienās plkst. 9.00-17.00; brīvdienās 
plkst. 10.00-15.00. 

19. decembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Stāstnieku vakariņas ar Noru Ikstenu un Līgu Piešiņu. Biļetes: 
20 eiro

IZSTĀDES
Augšlīgatnes kultūras namā

līdz 31. decembrim Eināra Kviļa gleznu izstāde

Līgatnes pagasta bibliotēkā
Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks”

Dzintras Egles darbu izstāde “Aizraušanās”

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

21. decembrī 
plkst. 14.00 

Līgatnes kultūras namā
Ziemassvētku pasākums senioriem

24. decembrī 
plkst. 15.00 

Ķempju baznīcā
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums. Kursēs autobuss

21. decembrī 
plkst. 14.00 

Zeit Cafe
Sergeja Jēgera Ziemassvētku koncerts. Izpārdots. 

27. decembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Kristena Cīrule 

28. decembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Vecgada balle ar grupu “Vēja runa”. Biļetes: 5 eiro; 15 eiro pie 
galdiņiem

28. decembrī 
plkst. 15.00

Zeit Cafe
Kārļa Kazāka kamerkoncerts. Izpārdots. 

28. decembrī 
plkst. 21.00 

Līgatnes kultūras namā
Vecgada balle ar grupu “Pilnmēness”. Biļetes: 15 eiro, ar 
Līgatniešu kartēm – 12 eiro; pasākuma dienā - 20 eiro. 

29. decembrī 
plkst. 14.00 

Zeit Cafe
Erudīcijas spēle “Lielā viktorīna”. Biļetes: 5 eiro

2. janvārī 
plkst. 17.30 

Augšlīgatnes kultūras namā
Animācijas filma bērniem “Auniņš Šons. 



Pielikums 
Līgatnes novada domes 2019.gada 28.novembra

saistošajiem noteikumiem Nr.19/22

NOLIKUMS PAR LAŠVEIDĪGO ZIVJU 
LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU GAUJĀ UN 

BRASLĀ

I. Vispārīgie jautājumi
1. Licencētā makšķerēšana paredzēta:

1.1. Gaujas upē, sākot no autoceļa A1 tilta pār 
Gauju (Ādažu novadā) augšup pret straumi līdz Abula 
upes ietekai Gaujā (Beverīnas novadā). Šis upes posms 
atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Siguldas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, 
Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas 
teritorijās.

1.2. Braslas upes posmā, kas atrodas Pārgaujas un 
Krimuldas novada teritorijās, no ietekas Gaujā augšup 
pret straumi līdz Braslas zivjau dzētavas teritorijas 
tuvākajai robežai.

2. Atbilstoši Civillikuma 1.pielikumam (1102. 
pantam) Gauja un Brasla ir publiskas upes, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij.

3. Licencētā makšķerēšana Gaujas un Braslas 
upēs ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. 
gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 
medību kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.799) 
5.2.apakšpunktu, lai mazinātu antropogēno slodzi 
un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu 
ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu 
pavairošanai un aizsardzībai, un makšķerēšanas 
tūrisma veicināšanai.

4. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar 
noteikumiem Nr.799, Ministru kabineta 2015. gada 
22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk 
– noteikumi Nr.800) un šo nolikumu.

5. Licencētā makšķerēšana, izmantojot spiningošanu 
vai mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo ēsmu attiecināma 
uz laša (Salmo salar) un taimiņa (Salmo trutta) 
ieguvi, un tā darbojas šī Nolikuma 8.1. punktā 
noteiktajālaika periodā un 8.2.punktā norādītajās 
diennakts stundās.Citu zivju makšķerēšanu, izņemot 
spiningošanu un mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo 
ēsmu, Gaujas un Braslas upju posmos, kuros ieviesta 
licencētā makšķerēšana, šī nolikuma 8.1.punktā 
minētajā periodā un 8.2.punktā norādītajās diennakts 
stundās drīkst veikt saskaņā ar noteikumiem Nr.800, 
neiegādājoties licenci. 

6. Licencēto makšķerēšanu Gaujas un Braslas upju 
posmos, saskaņā ar šī nolikuma 1.punktā norādīto 
pašvaldību pilnvarojumu, organizē biedrība “Gaujas 
ilgtspējīgas attīstības biedrība” (turpmāk tekstā 
“GIAB”), kas izveidota Gaujas un tās baseina upju 
apsaimniekošanai. “GIAB” adrese: Spriņģu iela 4, 
Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110, reģistrācijas 
Nr.50008235771, kontakttālrunis 29412602, e-pasts: 
novadadome@ligatne.lv. 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
7. Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslas upē 

tiek organizēta 6 (sešos) posmos, sākot no Ādažu 
novada līdz Burtnieku un Beverīnas novadiem 
(visu posmu robežas norādītas virzienā augšup pret 
straumi):

7.1. Pirmais posms –Gaujā no autoceļa A1 
(Baltezers – Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa A3 
(Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tiltam;

7.2. Otrais posms – Gaujā no autoceļa A3 
(Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tilta līdz 
autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) tiltam;

7.3. Trešais posms –Gaujā noautoceļa P8 
(Inciems – Sigulda – Ķegums) tilta līdz Braslas upes 
ietekai Gaujā;

7.4. Ceturtais posms –Braslas upē no ietekas 
Gaujā līdz Braslas zivjaudzētavas teritorijas 
tuvākajai robežai (virzienā augšup pret straumi);

7.5. Piektais posms – Gaujā starp Braslas un 
Amatas ietekām;

7.6. Sestais posms – Gaujā starp Amatas un 
Abula ietekām.

8. Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā 
notiek saskaņā ar noteikumiem Nr.800  ar šādiem 
papildus nosacījumiem:

8.1. licencētās makšķerēšanas periods visos 
posmos ir no 1. janvāra līdz 30. aprīlim;

8.2. licences izmantošanas laika periods ir no 
astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā 
saulrieta brīdim licences norādītajā darbības posmā 
un termiņā;

8.3. licencētās makšķerēšanas nolikuma 
8.1. punktā noteiktajā laika periodā 7.punktā 

aprakstītajos makšķerēšanas posmos makšķerēšana ar 
mākslīgo ēsmu (spiningošana, mušiņmakšķerēšana) 
atļauta tikai iegādājoties “Dienas licenci”.

8.4. makšķernieks, iegādājoties vienu “Dienas 
licenci”, lomā drīkst paturēt vienu mākslīgi ataudzētu 
(ar nogrieztu taukspuru) lasi (Salmo salar) vai vienu  
mākslīgi ataudzētu (ar nogrieztu taukspuru) taimiņu 
(Salmo trutta).

8.5. Noķertie laši un taimiņi ar nenogrieztu 
taukspuru ir saudzīgi jāatlaiž! Lomā (pēc noķeršanas) 
paturēts lasis vai taimiņš ar svaigi nogrieztu taukspuru 
ir uzskatāms par rupju šī nolikuma pārkāpumu.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības 
prasības 

9. Licencētās makšķerēšanas posmi vai to daļas, 
kas atrodas Gaujā un Braslā, sākot no autoceļa A3 
(Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tilta pār 
Gauju augšup pret straumi līdz P18 autoceļam Kocēnu 
un Beverīnas novadā, atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 – Gaujas 
nacionālais parks, kurā jāievēro Gaujas nacionālā 
parka likuma un Ministru kabineta 2012.gada 
2.maija noteikumu Nr.317 “Gaujas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
prasības.

10. Licencētās makšķerēšanas posma daļa, kas 
atrodas Gaujā no Valmieras pilsētas robežas ar 
Burtnieku un Beverīnas novadu augšup pret straumi 
līdz Abula upes ietekai Gaujā, atrodas Eiropas 
nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā Natura 2000 
– aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, kurā 
jāievēro Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra 
noteikumu Nr.957 “Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Ziemeļgauja” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” prasības.

IV. Licenču noformējums, skaits, maksa un 
izmantošanas kārtība

11. Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana 
Gaujas un Braslas upju posmos nolikuma 8.1.punktā 
minētajā periodā atļauta tikai iegādājoties “Dienas 
licenci” kādam no šī nolikuma 7.punktā norādītajiem 
makšķerēšanas posmiem.

12. Licencē (paraugi Pielikumos Nr.7 – Nr.12) 
tiek uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja 
nosaukums un rekvizīti, makšķerēšanas posms, 
licences turētāja vārds, uzvārds un personas kods, 
licences kārtas numurs, licences izmantošanas datums 
un cena.

13. Katru gadu licencētās makšķerēšanas periodā 
pārdodamo “Dienas licenču” skaits ir ne vairāk kā 
6240 licences kopā visiem licencētās makšķerēšanas 
posmiem.Vienā dienā pārdod ne vairāk kā 60 licences 
katram posmam, izņemot 4.posmu Braslas upē, kuram 
vienā dienā pārdod ne vairāk kā 30 licences. 

14. Vienas “Dienas licences” iegādes cena katrā 
licencētās makšķerēšanas posmā ir 10 EUR (desmit 
euro).

15. Licencētās makšķerēšanas kontroles un 
uzraudzības nodrošināšanai, makšķerniekam 
jānodrošina “Dienas licences” piestiprināšana un 
makšķerēšanas laikā tās saglabāšana pie ārējā apģērba 

veidā, lai tā būtu pamanāma no attāluma, kā arī 
makšķerēšanas laikā jābūt klāt personu apliecinošam 
dokumentam. “Dienas licence” ir derīga tikai kopā ar 
personu apliecinošu dokumentu konkrētajai personai.

16. Saskaņā ar noteikumu Nr.799 27.panta 
nosacījumiem (licences maksa netiek samazināta īpaši 
aizsargājamo ierobežoti izmantojamo zivju sugu – lašu 
un taimiņu ieguvei) šī nolikuma 14.punktā norādītās 
licences maksas samazināšana nav paredzēta.

V. Makšķerēšanas licenču realizācija
17. Makšķerēšanas licenču iegādes noformēšana, 

uzskaite un atskaites notiek vienotā elektroniskā vidē 
vienā patstāvīgā tiešsaistes sistēmā. “Dienas licences”, 
var iegādāties tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai 
licenču pārdošanas vietās, kas publicētas tīmekļvietnē 
www.rivergauja.com.

18. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar 
pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekam 
netiek atlīdzināta.

VII. No makšķerēšanas licencēm iegūto līdzekļu 
izlietojums

19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās 
summas licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz 
10.janvārim un 10. jūlijam valsts pamatbudžetā Zivju 
fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaita 20%.

20. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā 
paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās 
summas, kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai 
(tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un nārsta vietu 
kvalitātes uzlabošanai), vides un zivju aizsardzības un 
licencētās makšķerēšanas organizēšanas un kontroles 
nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras 
attīstībai.

VIII. Loma uzskaites atskaites sniegšana
21. Visiem licenču īpašniekiem par katru licencētās 

zivs noķeršanu, neatkarīgi vai tā tiek paturēta vai 
atlaista, atskaitē par lomiem (Pielikumi Nr.7 – Nr.12) 
jānorāda:

21.1. licencētās makšķerēšanas posms un laiks, 
kad zivs tikusi noķerta;

21.2. vai zivs tikusi paturēta vai atlaista;
21.3. zivs suga;
21.4. zivs garumu un svaru, ja tā tiek uzmērīta 

un svērta, vai aptuveno garumu un svaru, ja zivs tiek 
atlaista un tāpēc netiek uzmērīta un svērta.

22. Atskaite par lomiem sniedzama arī tad, ja 
makšķerēšanas dienā zivis nav noķertas.

23. Licenču īpašniekiem izmantotā licence kopā 
ar atskaiti par lomiem ne vēlāk kā 10 dienu laikā 
pēc makšķerēšanas iesniedzama licences iegādes 
tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai jebkurā fiziskā 
licences iegādes vietā, kas publicēta tīmekļvietnē 
www.rivergauja.com.

24. Atskaitespar lomiem nesniegšanas gadījumos, 
kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos 
tiks liegta iespēja divu gadu laikā, no pārkāpuma 
konstatēšanas brīža,  iegādāties jebkura veida licences 
makšķerēšanai Gaujā un Braslā.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja 
sniegtie pakalpojumi un pienākumi

25. Sniegt informāciju par licencēto makšķerēšanu 
un ar to saistītajiem pakalpojumiem plašsaziņas 
līdzekļos.

26. Nodrošināt licenču pieejamību saskaņā ar šo 
Nolikumu.

27. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas 
licences atbilstoši šim Nolikumam un normatīvo aktu 
prasībām.

28. Nodrošināt no makšķerēšanas licenču 
realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu atbilstoši šim 
Nolikumam.

29. Licences un lomu uzskaites datus par pagājušo 
gadu vienu reizi gadā līdz 1. februārim iesniegt 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskajā institūtā “BIOR” (turpmāk – zinātniskais 
institūts “BIOR”) zivju krājumu novērtēšanai.

30. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības, 
uzraudzības un zivju krājumu papildināšanas 
pasākumos.

31. Noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi 
sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības 
pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju 
resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.

32. Pie licencētās makšķerēšanas posmu sākumiem 
un beigām abos upes krastos izvietot informatīvās 
zīmes par licencēto makšķerēšanu un pamatinformāciju 
par licencētās makšķerēšanas pamatnosacījumiem.

33. Pēc licencētās makšķerēšanas sezonas veikt 
upju krastu sakopšanu, tai skaitā savācot sadzīves 
atkritumus, kas radušies saistībā ar licencēto 

makšķerēšanu. 
34. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu.
35. Nodrošināt informācijas sniegšanu un pastāvīgi 

atjaunot informāciju par licenču pārdošanas vietām, 
publicējot to tīmekļvietnē www.rivergauja.com, kā arī 
citos informācijas avotos.

36. Divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. 
janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatus 
par licencēto makšķerēšanu, pārskatus pirms 
iesniegšanas saskaņojot ar pašvaldībām.

37. Katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt 
Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem dabas 
aizsardzības un kontroles pasākumiem, kā arī 
informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un 
uzturēšanu. Pārskatu pirms iesniegšanas saskaņot ar 
attiecīgajām pašvaldībām.

38. Reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā 
noteikto lomu uzskaites kārtību, un neizsniegt tām 
licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

X. Pasākumu plāns zivju resursu pavairošanai, 
saglabāšanai un aizsardzībai nolikuma darbības 

laikā
39. “GIAB” organizē sadarbību kontroles jomā starp 

atbildīgajām institūcijām un ieinteresētajām personām 
zivju un vides resursu aizsardzībai un kontrolei Gaujas 
upes baseinā, t.i., starp licencētās makšķerēšanas 
organizēšanā iesaistītajām pašvaldībām, Valsts vides 
dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Sadarbībā 
ar zinātnisko institūtu “BIOR”, Valsts vides dienestu 
un Dabas aizsardzības pārvaldi “GIAB” veic zivju 
dzīvotņu un nārsta vietu apsaimniekošanas pasākumus, 
dabīgo aizsprostu likvidēšanu (koku sanesumi, 
bebru radītie aizsprosti u.tml.), zivju migrācijas ceļu 
atbrīvošanu u.tml., sekmējot Gaujas upes baseina 
ekosistēmas saglabāšanu un uzlabošanu, t.sk. mazo 
pietekupju tīrīšanu.

XI. Licencētās makšķerēšanas un vides 
aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

40. Licencētās makšķerēšanas noteikumu un 
vides aizsardzības noteikumu ievērošanu uzrauga 
Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, un 
uzraudzībā piedalās arī Zvejniecības likuma 20. pantā 
minētās personas.

41. Šī nolikuma 40. punktā minētās amatpersonas 
un pilnvarotās personas ir tiesīgas pārkāpuma 
gadījumā atsavināt makšķerēšanas licenci, kas 
izsniegta licencētajai makšķerēšanai Gaujā vai Braslā, 
kā arī pārbaudīt makšķernieka lomu un izmantotos 
makšķerēšanas rīkus un veikt citas darbības saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XII. Noslēguma jautājumi
42. Nolikuma noteikumi attiecīgā Gaujas vai Braslas 

upju posmā vai posmos stājas spēkā, kad atbilstoši 
likuma “Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajai kārtībai 
ir stājušies spēkā visu to pašvaldību apstiprinātie 
saistošie noteikumi, kuru teritorijā ietilpst attiecīgais 
posms vai posmi.

43. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības 
ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

XIII.Nolikuma pielikumi
44. Pirmā posma atrašanās vietas shēma (pielikums 

Nr.1)
45. Otrā posma atrašanās vietas shēma (pielikums 

Nr.2)
46. Trešā posma atrašanās vietas shēma (pielikums 

Nr.3)
47. Ceturtā posma atrašanās vietas shēma 

(pielikums Nr.4)
48. Piektā posma atrašanās vietas shēma (pielikums 

Nr.5)
49. Sestā posma atrašanās vietas shēma (pielikums 

Nr.6)
50. Pirmā posma “Dienas licences” paraugs 

(pielikums Nr.7)
51. Otrā posma “Dienas licences” paraugs 

(pielikums Nr.8)
52. Trešā posma “Dienas licences” paraugs 

(pielikums Nr.9)
53. Ceturtā posma “Dienas licences” paraugs 

(pielikums Nr.10)
54. Piektā posma “Dienas licences” paraugs 

(pielikums Nr.11)
55. Sestā posma “Dienas licences” paraugs 

(pielikums Nr.12)
56. Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Gaujā un 

Braslā saskaņojumi (pielikums Nr.13)
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada. 28. novembra sēdē
(protokols Nr.14.16.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr.19/21 „Grozījumi 
2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr.19/2 „Līgatnes novada 

pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1panta 1.daļas 

2.punktu, 46.panta 1.un 2.daļu un likuma
 “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
ieņēmumus 4067119 EUR  apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 
saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
izdevumus 4099065 EUR  apmērā saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

3. Apstiprināt Līgatnes novada domes speciālā budžeta 2019. gada 
ieņēmumu daļu EUR 130037 apmērā un izdevumu daļu EUR 128101 apmērā 
saskaņā ar 4. pielikumu.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
Ainārs Šteins

Līgatnes novada domes saistošo noteikumu Nr. 19/21 „Grozījumi 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 19/2 „Līgatnes novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2019. gadam””

paskaidrojuma raksts

1. Līgatnes novada dome no Valsts izglītības 
attīstības aģentūras ir saņēmusi finansējumu 
Erasmus+ programmas projekta (līguma Nr. 
2019-1-LT01-KA229-060728) īstenošanai 17 
746 EUR apmērā. Šie līdzekļi attiecināti uz 
EKK 18.630 budžeta ieņēmumu daļā un EKK 
2000 Erasmus+ projekta budžeta izdevumu 
daļā.

2. Līgatnes novada dome līdz 2019. gada 
15. novembrim no biļešu ieņēmumiem par 
pārceltuves pakalpojumiem ir saņēmusi par 
EUR 2 810 vairāk nekā plānots gada sākumā, 
kā arī saņemtie līdzekļi no Pārgaujas novada 
domes par pārceltuves izdevumu segšanu ir par 
EUR 2 391 lielāki, nekā plānots gada sākumā. 
Šīs starpības attiecinātas uz EKK 21.39 budžeta 
ieņēmumu daļā un EKK 2244 pārceltuves 
budžeta izdevumu daļā.

3. Pamatojoties uz 2019. gada 19. novembra 
Līgatnes novada Izpilddirektora iesniegumu 
Nr. D3-16/19/1476, tiek veikti sekojoši budžeta 
grozījumi – uz Labiekārtošanas budžeta 
izdevumu sadaļu EKK 2244 tiek novirzīti EUR 
2 000 no Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
budžeta (EKK 2232), EUR 7 000 no Kancelejas 
nodaļas budžeta (EKK 1119), EUR 3 500 no 
Policijas budžeta (EKK 1119) un EUR 2 000 no 
Sporta centra budžeta (EKK 2279).

4. Sakarā ar audzēkņu skaita pieaugumu 
Līgatnes novada dome no LR Izglītības un 
zinātnes ministrijas saņems lielāku mērķdotāciju 
Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas pedagogu 
darba samaksai, nekā plānots gada sākumā. 
Starpība EUR 13 286 tiek attiecināta uz EKK 
18.620 budžeta ieņēmumu daļā un EKK 1 000 
budžeta izdevumu daļā.

5. Līgatnes novada kultūras un tūrisma centrs 
no Vidzemes plānošanas reģiona saņēmis EUR 
260 lielu finansējumu projektam: Dzimtas 
pētniecības interesentu tikšanās un praktiskā 
nodarbība “Dzimta ar saknēm”. Šie līdzekļi 
attiecināti uz Līgatnes bibliotēkas ieņēmumu 
pozīciju EKK 17.200, kā arī uz Līgatnes 
bibliotēkas budžeta izdevumu pozīcijām: EUR 
190 uz EKK 1150, EUR 10 uz EKK 1210 un 
EUR 60 uz EKK 2239.

Sagatavoja Finanšu kontroliere, analītiķe 
Anete Dzērve

Sēdes vadītājs,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Ainārs Šteins

APSTIPRINĀTI
                  Līgatnes novada domes

               2019.gada 28.novembra
sēdē (protokols Nr.14, 21.§)

Līgatnes novada domes 2019.gada 28.novembra 
saistošie noteikumi Nr.19/22 “Par lašveidīgo zivju 

licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

Izdots saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā tiek 
organizēta licencētā makšķerēšana Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā esošajā Gaujā. 

2. Licencētā makšķerēšana Gaujā tiek organizēta 
saskaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības 
biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771, Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto Nolikumu par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un 
Braslā (pielikumā).

3. Saistošie noteikumi ir spēkā trīs gadus no to spēkā 
stāšanās brīža.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 
A.Šteins
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Līgatnes novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.19/22
“Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”

paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Zvejniecības likuma10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta 
makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 7. punkts nosaka, ka Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā 
ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās makšķerēšanas noteikumus un citus nosacījumus makšķerēšanai konkrētajā ūdenstilpē, 10. punkts nosaka 
nepieciešamos saskaņojumus, savukārt 15. punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.
Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
Par iesniegto nolikumu saskaņojumus ir snieguši – Zemkopības ministrija 30.10.2019., valsts zinātniskais institūts “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 
“BIOR”” – 15.10.2019. , Dabas aizsardzības pārvalde – 29.10.2019., un Valsts vides dienests – 16.10.2019.

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Gaujā un Braslā. 
Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Līgatnes  novada pašvaldības pilnvarojumu organizē “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771, juridiskā adrese: Spriņģu 
iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Līgatnes novada domē un pie organizētāja – “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, tālr.25420000.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs     A.Šteins

PIELIKUMS Nr.1
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un 

Braslā”

Pirmais posms no autoceļa A1 (Baltezers – Igaunijas robeža) tilta 
līdz autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža) tiltam 

PIELIKUMS Nr.2
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un 

Braslā”

Otrais posms – Gaujā no autoceļa A3 (Inčukalns – Valmiera – 
Igaunijas robeža) tilta līdz autoceļa P8 (Inciems – Sigulda – Ķegums) 

tiltam 

PIELIKUMS Nr.3
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un 

Braslā”

Trešais posms –Gaujā no autoceļa P8 (Inciems – Sigulda 
– Ķegums) tilta līdz Braslas upes ietekai

PIELIKUMS Nr.4
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un 

Braslā”

Ceturtais posms – Braslas upē no Braslas zivjaudzētavas 
teritorijas tālākās robežas (virzienā uz Gauju) līdz ietekai Gaujā

PIELIKUMS Nr.5
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslā”

Piektais posms – Gaujā starp Braslas un Amatas ietekām

PIELIKUMS Nr.6
Nolikumam “Lašveidīgo zivju licencētā makšķerēšana Gaujā un 

Braslā”

Sestais posms – Gaujā starp Amatas un Abula ietekām

Turpnājums 7.lpp.

Pielikums Nr.7
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu

Gaujā un Braslā”

Pielikums Nr.8
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu

Gaujā un Braslā”



Rakstu sērijai “Mana mīļā Līgatne” 
tuvojoties noslēgumam, lasītājiem 
piedāvājam sarunu ar publikāciju autoru 
Andreju Cīruli. Apcerējuma sākums 
meklējams tālajā 2014. gada jūnijā. 
Kopskaitā rakstu ir 64, un papildus vēl 
viens raksts 2014. gada maijā. Līgatnes 
iedzīvotāji ar savu balsojumu Andreju 
Cīruli izvēlēja par 2015. gada Līgatnes 
Gada cilvēku. Tāpat Andrejs Cīrulis 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un 
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi.

Sakiet, lūdzu, vai rakstu sērijas 
nosaukums atbilst arī jūsu pašreizējam 
noskaņojumam?

Visā pilnībā! Ikreiz, kad kaut kur dzirdu 
Līgatnes vārdu, uzreiz izjūtu patīkamas 
emocijas. Īpaši patīkami tas ir tāpēc, ka par 
Līgatni parasti visi runā labu. Un balsīs un 
rakstos vienmēr dzirdamas tikai pozitīvas 
un jauki sentimentālas emocijas. Tieši tāpēc 
man žēl, ka jaunā teritoriālā reforma Līgatni 
atvirzīs it kā otrajā plānā, bet vēsture rāda, 
ka līgatnieši vienmēr ir pratuši izkārpīties no 
visādām sarežģītībām. Gan jau tā tas būs arī 
tagad un Līgatnes vārds nenoklusīs. 

Pastāstiet īsos vārdos, kā sākās jūsu 
darba gaitas Līgatnes papīrfabrikā, kur 
jūs visai īsā laikā uztaisījāt samērā spožu 
karjeru. 

Līgatnes vidusskolu pabeidzu 1964. gadā un 
faktiski nonācu strupceļā, jo es jau no bērnības 
gribēju būt žurnālists. Pat lasīt nemācēdams, 
no vecām avīzēm griezu ārā rakstu gabalus, 
lai uz lielākas lapas ar līmes palīdzību 
uztaisītu pats savu avīzi. Bet liktenīgajā 1964. 
gadā Latvijas Valsts universitāte pārtrauca 
uzņemt žurnālistus dienas nodaļā, atstājot 
tikai neklātienes nodaļu. Es tur arī iestājos, 
izturot fantastisku konkursu – 17 uz vienu 
vietu. Man palīdzēja gan Līgatnes vidusskolā 
iegūtās zināšanas, gan arī tas, ka biju viens 
no retajiem, kas varēja iesniegt pabiezu mapi 
ar skolas gados uzrakstītajām publikācijām.  
Mani kursa biedri bija vēlāk pazīstami 
žurnālisti, piemēram, Pēteris Tabūns, Baiba 
Šāberte, Dzintra Šešo, Rita Leja, kas skaitījās 
ļoti ietekmīga dāma, jo viņas vīrs bija augstā 
amatā Latvijas Televīzijas vadībā. Studēšanas 
gribēšanu īpaši veicināja tas, ka mācību laikā 
tika atlikts iesaukums Padomju Armijā, bet 
augstskolas sekmīgas pabeigšanas gadījumā 
bija jādienē tikai viens gads, bet nevis trīs 
gadi kā pārējiem. 

Līdz ar to bija aktuāls jautājums par 
strādāšanu, jo maizi pelnīt taču vajadzēja. Arī 
no šīs galvas lauzīšanas tiku atbrīvots – mums 
taču vidusskolā noslēguma klasēs skolotāja 
Valda Norīte no papīrfabrikas mācīja papīra 
ražošanas tehnoloģiju, bet skolotājs Andris 
Birze (tolaik Andris Čakars) organizēja 
praktiskās nodarbības dažādos fabrikas cehos 
un nodaļās. Kopā ar vidusskolas diplomu 
saņēmām arī papīrražotāja apliecību, ko bija 
parakstījusi fabrikas vadība. Strādāju pašus 
visvienkāršākos un grūtākos darbus gan pie 
1. un 3. papīrmašīnas, gan apdares nodaļā, 
gan vielu maltuvē, kas, protams, nebūt 
neatgādināja sanatoriju. Tolaik konstatēju – jo 
zemāks amats un grūtāks darbs, jo mazāka 
alga. 

Kā veidojās jūsu karjera?
Tas tā jocīgi sanācis, bet manas dzīves laikā 

man tikpat kā nekad nav nācies pašam meklēt 
amatus – par to vienmēr parūpējies kāds cits. 
Piemēram, skolas laikā mani ievēlēja par 
komjaunatnes sekretāru (tolaik tā bija vienīgā 
atļautā organizācija), bet man tas amats 
nepatika un ar jau pieminētā skolotāja Andra 

Čakara dedzīgu atbalstu izveidoju skolēnu 
komjauniešu klubu “Rītdienas ritmā”, kas 
ieguva milzīgu un nedalītu popularitāti un 
turpinājās vēl dažus gadus pēc tam, kad 
vidusskolu jau biju pabeidzis. Tie bija atpūtas 
vakari skolēniem ar dejošanu, rotaļām, joku 
stāstīšanu, viktorīnām un tā tālāk. Turklāt 
– bez jebkādas politikas.

Kad aizgāju strādāt uz papīrfabriku, tur 
izveidojās tāda situācija, ka iepriekšējais 
komjauniešu sekretārs Gunārs Kauliņš 
bija sasniedzis tādu vecumu, ka viņu vairs 
nedrīkstēja ievēlēt un bija jāmeklē cits. Un 
tad ievēlēja mani, kaut gan biju tikai 17 
gadus vecs puika. Kaut kas tāds man ne prātā 
nebija nācis. Tā tiešām bija jokaina situācija, 
jo fabrikā strādāja nepilns tūkstotis cilvēku. 
Un man kantorī pat ierādīja kabinetu, kurā 
bija vecs ar zaļu tūbu apklāts rakstāmgalds, 
telefons, noskrambāts sēžu galds un krēsli. 

Ar tām komjauniešu padarīšanām ņēmos no 
darba brīvajā laikā, jo strādāju maiņu režīmā. 
Taču samērā bieži nācās ņemt apmaksātas 
brīvdienas, lai brauktu uz rajona komiteju 
uz visādiem plēnumiem, biroju sēdēm, 
konferencēm un tā tālāk. Par sekretāru sabiju 
divus gadus, un tad mani nomainīja Maija 
Malkause.

Tā komjaunatnes birokrātija mani diez ko 
nesaistīja, bet daudz vairāk interesēja fabrikā 
iznākošais laikraksta “Līgatnes Papīrnieks”. 
Tur mani pretī ņēma mīļuprāt, jo rakstu 
sacerēšana un meklēšana tolaik bija viens 
diezgan drūms pasākums. Padomju laikā bija 
jāraksta pusoficiālā stilā, lietojot štampus, un 
katrā avīzes numurā bija jāpiesauc Ļeņins, 
Komunistiskā partija un kāds no priekšā 
stāvošajiem plēnumiem. Tas bija obligāti, un 
parastie cilvēki mocījās ar rakstu sacerēšanu. 
Parasti netika lietota cilvēcīga valoda, bet 
gan samākslotas frāzes. Cenzora funkcijas 
veica Cēsu rajona avīzes redaktore vai viņas 
vietniece.

Bet mani žurnālistika interesēja tik un tā, un, 
lai man būtu iespēja to darīt, man izdomāja 
amatu – no 1965. gada vasaras kļuvu par 
fabrikas juriskonsulta v.i. Un ne tikai formāli, 
bet visā nopietnībā. Izskatīju pretenzijas, 
meklēju paskaidrojumus, rakstīju vēstules 
dzelzceļam par papīra ķīpu sabojāšanu. 
Piņķerīga padarīšana. Sēdēju vienā kabinetā 
ar apgādes daļas priekšnieku Jāni Zaķi, 
manu vēlāko draugu - realizācijas daļas 
priekšnieku Broņislavu Beķeri, grāmatvedi 
Elzu Miķelsoni, kas dzīvoja Ķempjos un 
ar kuru centāmies iet kopā uz darbu, jo ceļš 
bija garš un garlaicīgs. Blakus kabinetā bija 
komercdirektors Georgs Lakučs, kas agrāk 
bija bijis Valmieras stiklašķiedras rūpnīcas 
direktors un kura mazdēls ir slavenais BMX 
treneris Ivo Lakučs. Kad fabrika tika pie 
diplomētā jurista Alda Liberta, mani pārcēla 
par kadru sagatavošanas un tehniskās 
informācijas inženieri, un vienlaikus biju 
tehniskās bibliotēkas vadītājs. Pārvaldes ēkas 
4. stāvā man bija skaists un brīnišķīgs divistabu 
kabinets. Papildus man vēl pusi no darbdienas 
bija jāpavada pie rakstāmgalda kadru daļā, 
jo bija jāpilda darba organizācijas un kadru 
daļas priekšnieka vietnieka pienākumi. Pie 
viena arī studēju. Es mācījos katru dienu un 
ieskaites un eksāmenus kārtoju iepriekš – 
sesiju starplaikos. Tā sanāca, ka tajā laikā visi 
fabrikas vadītāji man bija labvēļi, bet Viktors 
Veištorts un Norīšu ģimene jo īpaši. 

Bet “Līgatnes Papīrnieks”? 
Darbojos arī tur. Sākumā biju redaktora 

Voldemāra Guzaiša palīgs. Braucu arī uz 
Siguldas tipogrāfiju mācīties avīzi taisīt. Kad 
viņš pārgāja citā darbā un vairs nevarēja avīzi 
taisīt, no 1966. gada 14. maija biju redaktora 
vietas izpildītājs, bet no 1968. gada 6. marta 
– redaktors. 

Kāpēc tikai pēc diviem gadiem, bet ne 
uzreiz?

Tāpēc, ka vēl nebiju PSKP biedrs. Atbilstoši 
1977. gada PSRS Konstitūcijas 6. pantam, 
kas noteica vienīgās atļautās partijas, t. i., 
kompartijas vadošo lomu, nevienā vadošā 
amatā nedrīkstēja iecelt bezpartejisko. Un vēl 
bija nosacījums – uz četriem strādniekiem 
un zemniekiem partijā drīkstēja uzņemt 
vienu inteliģences pārstāvi. Bet strādniekiem 
un kolhozniekiem tā partija īpaši nebija 
vajadzīga, bet inteliģenci dzina izmisumā, jo 
viņiem nebija nekādu karjeras iespēju. Tas ļoti 
spilgti izpaudās Rīgā, Preses namā. Man tie 
divi gadi Līgatnē pagāja, gaidot rindu, jo es 
jau biju inženiertehniskais darbinieks. Tepat 
varu piebilst, ka man bija tā vēsturiskā laime 
kā PSRS tautas deputātam Kremlī balsot par 
šī 6. panta izslēgšanu no PSRS Konstitūcijas, 
un 1990. gadā 7. aprīlī kā Bauskas rajonā 
ievēlētam delegātam kopā ar vēl 260 
delegātiem, protestējot par latviešu tautas 
interešu neievērošanu, mēs atstājām kongresa 
sēžu zāli un izstājāmies no Kompartijas.

Jums jau Līgatnē tik labi gāja, tad kāpēc 
jūs devāties prom?

Septiņdesmito gadu sākumā pēkšņi 
saņēmām ziņu, ka “Līgatnes Papīrnieks” ir 
jāslēdz. Lēmumu pieņēma PSKP CK, un 
izskaidrojums Līgatnes gadījumā bija ļoti 
muļķīgs. Papīra trūkuma dēļ. Ar šo ieganstu 
tika slēgts liels daudzums daudztirāžu 
avīžu, kas iznāca fabrikās un rūpnīcās. Tas 
apliecināja, ka Padomju Savienībā iezīmējās 
nopietnas ekonomiskās grūtības, kas izpaudās 
gan tukšajos veikalos, gan vispārējā deficītā. 

Un labi, ka tā. Jo, ja PSRS tautsaimniecība 
nebūtu sagājusi ķīselī, mēs pie neatkarības 
nebūtu tikuši.

Kad “Papīrnieku” slēdza, mēs uzrakstījām 
tik spēcīgu sūdzību, ka pie mums atbrauca 
viens biedrs no partijas centrālkomitejas. Tas 
mani mierināja un piedāvāja kļūt par Ludzas 

rajona laikraksta “Za pobedu komuņizma” 
redaktora vietnieku. Tas bija milzīgs solis 
ceļā uz lielo žurnālistiku. Tā nu aizbraucu uz 
Ludzu. 

Vai Ludzā jutāties tikpat labi kā 
Līgatnē? 

Teikšu skaidri un gaiši – nekāda medus 
maize tā nebija. It īpaši aizbraucot no skaistās 
Līgatnes, kur biju vispārējās mīlestības 
aplolots. 

Tur es biju “čiulis” starp “čangaļiem”. 
Savukārt vietēji krievi nesatika ar tiem “za 
kanavoi” (aiz grāvja – krievu val.) jeb aiz 
Zilupes. Latgaliešu ciemi ar krieviem satika 
mazliet labāk nekā ar krieviem. Es no tā 
neko nesapratu. Avīze iznāca krievu valodā, 
bet es biju atbildīgais par latviešu tulkojuma 
izdošanu. Ja cilvēks 24 gadu vecumā kļuva 
par rajona avīzes redaktora vietnieku, tam 
laikam tā bija prātam neaptverama karjera. 
Reiz es redakcijas zilajā volgā aizbraucu uz 
kolhozu. Redakcijā pienāk zvans: “Ar jūsu 
mašīnu atbraucis viens pusaudzis un saka, ka 
esot redaktora vietnieks. Vai tā varētu būt?”. 
Rakstus es varēju sacerēt tādus, kas atšķīrās 
no iepriekš publicētajiem, un publikā tie 
izraisīja interesi. 

Bet visšausmīgākie bija vakari, kā arī 
sestdienas un svētdienas un televizora 
nepieejamība. No garlaicības varēju prātā 
sajukt – visu skatāmo iepazinu dažu dienu 
laikā. Viena izprieca bija iet uz restorānu 
ēst pusdienas, bet oficiantes mani ienīda, 
jo nepasūtīju alkoholu, no kā nāca peļņa. 
Pāris reižu nedēļā gāju uz pilnīgi visiem 
kinoseansiem, bet tas bija mokoši. Kinoteātris 
bija iekārtots vecā baznīcā. Tur bija divas 
nelaimes. Pagrabā iekārtotā sausā tualete 
bagātīgi tika izkaisīta ar hloru, un seansa 
beigās acis bagātīgi asaroja. Bija arī papildu 
bēda. Grīda bija šķība, skatītāji no glumajiem 
krēsliem šļuka nost. Vajadzēja iekrampēties 
ar kājām. Tās tirpa, un sevišķi grūti bija garie 
seansi. 

Patikšanu man sagādāja iespēja rakstīt 
materiālus “Padomju Jaunatnei”, kur tos 
rakstus drukāja uzreiz. Bija sarežģīti aizsūtīt 
korespondentu uz tik tālu provinci. Redaktors 
Voldemārs Krustiņš pats personīgi atbrauca 
uz Ludzu un piedāvāja pārcelties uz Rīgu. 
Ludzā izcēlās tracis, un nekas nesanāca. Tā 
es tur nostrādāju līdz augstskolas pabeigšanai, 
kad bija uz vienu gadu jāiet armijā. 

Armijā man gāja izcili labi. Bezgala daudz 
pozitīvu apstākļu sakritības dēļ. Es nonācu 
sakaru pulkā. Tas atradās Rīgā, tagadējā 
Abrenes ielā, kur tagad ir Rīgas pilsētas 
Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Bet es laimīgas 
apstākļu sagadīšanās dēļ nokļuvu atsevišķajā 
rotā Zaķumuižā. Dziļi mežā, atsevišķā valstībā. 
Tur es biju gan komjauniešu sekretārs, gan 
bibliotekārs un sienas avīzes redaktors, gan 
vienīgā kioska pārdevējs un radiotranslācijas 
tīkla vadītājs. Man bija arī savs kabinets un 
telefons, radio un rakstāmmašīna. Iepriekš ne 
mūžam nebūtu varējis ticēt, ka tā sanāks. Un 
nekad neesmu dzirdējis, ka vēl kādam tā būtu 
gadījies.  

Pēc dienesta meklēju darbu Rīgā, jo uz 
Ludzu braukt vairs negribējās. Visur, kur gāju, 
zvanīja uz Ludzu. Un tie saka, ka es esmu 
baigais draņķis, lai mani neņemot, lai sūtot 
atpakaļ uz Ludzu. Pēdīgi devos uz radio māju. 
Te gudro, ko darīt: ņemt vai neņemt. Beidzot 
izdomāja, ka esot viena vieta propagandas 
redakcijā. Mani piesēdināja pie galda, kur 
pašreiz sēž Aidis Tomsons. Tā es kļuvu par 
radio redaktoru ar pārbaudes laiku uz vienu 
mēnesi. Biju čaklāks par čaklu, centīgāks 
par viscentīgāko. Mēnesis pagāja, neviens 
mani netraucēja. Vēl pēc pāris nedēļām mani 
izsauc pie priekšniecības. Es jau sabēdājos, 
sāku domāt, ka mani dzen prom un ko darīšu 
tālāk Kad pārbijies iegāju Latvijas Radio šefa 
Pētera Jērāna ar dārgu tehniku pieblīvētajā 
kabinetā, ieraudzīju lielu priekšnieku baru, uz 
kuriem biju raudzījies ar lielu bijību.

Man lika izstāstīt, ko esmu darījis un kā 
gāja, un tad vienā rāvienā tiku iecelts par 
Latvijas Radio Lauksaimniecības nodaļas 
vadītājs. Es gan izmisīgi saucu, ka no 
lauksaimniecības neko nesaprotu, bet Jērāns 
atbildēja: “Iemācīsies!” 

Kad vēlāk manus raidījumus atskaņoja 
plānošanas sapulcēs, es beidzot ieraudzīju, 
kāda izskatās skaudība. Un Ingrīda Stroda to 
izskaidroja: “Tas tiešām labi, ka Cīrulis no 
lauksaimniecības neko nesaprot. Viņš aizbrauc 
uz kolhozu, visu izpēta un tad kā lielu brīnumu 
izstāsta pārējiem”. Un man bija tikai 27 gadi. 
Tas bija ļoti augsts amats. Visi citi nodaļu 
vadītāji bija sirmgalvji. Mums bija raidījumi 

plkst. 6.45. Laukos tie bija vispopulārākie 
raidījumi. Tos klausījās visi lauksaimnieki. Tā 
nu strādāju, bet dzīvoju Līgatnē. Apprecējos 
ar Līgatnes vidusskolas skolotāju Ilzi Medeni. 
Līgatnē mums piedzima dēli Mārtiņš un 
Edgars, kas apmeklēja Līgatnes bērnudārzu.  
Pirmdienās, otrdienās braukāju uz Rīgu. 
Trešdienās pēc manis atbrauca redakcijas 
mašīna, un tad braucu komandējumos. Darbs 
bija grūts un nogurdinošs. 

Pēc kāda laika pēkšņi saņēmu pavēsti no 
Cēsu kara komisariāta. Tur nu neko nevarēja 
darīt. Es ierados, un man izstāstīja, kur jāiet 
tālāk. Tas bija Cēsīs. Mani samācīja, ka jāiet 
gar Cēsu pils mūri un uzmanīgi jāskatās. 
Mūrī atradās ļoti neuzkrītošas baltas durvis. 
Nospiedu rokturi, un tur uzreiz ienācu 
kabinetā. Turpat pie rakstāmgalda sēdēja 
elegants biedrs. Stādījās priekšā, ka esot no 
Valsts Drošības komitejas, un aicināja mani 
pāriet darbā pie viņiem. Man būšot ļoti augsts 
amats un dzīvoklis, un liela alga. Man bija 
skaidrs, ka, lai nu ko, bet ar čeku es neko 
kopīgu negribu. Man bija bail no čekas un 
sapratu, ko nedrīkst darīt. Es gudroju, kā tikt 
vaļā. Visbeidzot teicu, ka man ir viena īpašība, 
kas varētu traucēt. Es esmu šausmīgi pļāpīgs. 
Nu, ja ne, ne. Priecīgi braucu prom. Pēc 
mēneša saņēmu uzaicinājumu no komisariāta 
iziet medicīnisko pārbaudi. Es zvanu. Man 
atbild, ka mani paredzēts iesaukt armijā un 
nosūtīt uz Tālajiem Austrumiem, uz raķešu 
karaspēku. Jābrauc ar visu ģimeni. Nejutu ne 
rokas, ne kājas. Biju izmisumā un gudroju, 
kā lai tiek vaļā. Aizgāju pie radio komitejas 
priekšsēdētāja vietnieka Pētera Jērāna., 
kurš bija mani iecēlis amatā. Viņš teica, lai 
neuztraucos. Piezvanīja, kur vajadzēja, un 
tā man armijā nebija jāiet. Ar to es gribu 
pateikt, ka tie, kas tagad kliedz pret tiem, kas 
ir čekas maisos, nevar zināt, kā pašiem būtu 
gājis. Neviens nezina, kā būtu rīkojies šādos 
apstākļos. Cilvēki bija nostādīti bezizejas 
situācijā. Bija, protams, tādi, kas ziņoja 
paši. Līgatnē toreiz, pateicoties Volginam, 
bija citāds stāvoklis. Šeit nevienu neizveda, 
un izdevās saglabāt latvietību un latvisko 
dzīvesziņu. Citur klājās grūtāk. 

Pēc radio nokļuvu “Cīņas” redaktora 
vietnieka amatā. Tā bija laba un profesionāla 
avīze. Par tās godaprātu liecināja, ka 1990. 
gada 24. maijā — LKP CK plēnums (CK 
pirmais sekretārs tad bija Alfrēds Rubiks) 
pieņēma lēmumu ar 5. jūniju apturēt laikraksta 
“Cīņa” redakcijas darbu par nepakļaušanos šīs 
partijas organizācijas ietekmei. Tika izveidota 
jauna redakcija, kas “Cīņu” izdeva kā burtisku 
“Sovetskaja Latvija” pārcēlumu latviešu 
valodā. 

Man “Cīņas” redakcijā gāja ļoti labi, lai gan 
manas prasības bija ļoti augstas. Es rakstīju 
visādus interesantus rakstus pat pa vairākām 
avīzes lappusēm. Man bija jālasa puse no 
materiāliem. Es tos nevis laboju, bet rakstīju 
klāt zaļas zīmītes ar jautājumiem un piezīmēm. 
Interesanti atzīmēt, ka otrs redaktora vietnieks 
bija Elmārs Heniņš. Viņš bija man radinieks 
- tēva brāļa sievas māsas vīra brālis. 

Vēlāk Centrālkomitejā nomainījās sekretāri, 
un tur sāka strādāt Anatolijs Gorbunovs. 
Es par viņu neko nebiju dzirdējis. Vēl tur 
strādāja Imants Daudišs, kurš mani uzaicināja 
darbā uz Centrālkomiteju. Es negribīgi ļāvos 
pierunāties. 1986. gadā Dzintaros notika 
Čatokvas konference. Tā bija mana darba 
pirmā diena. Konference beidzās, un pie manis 
ieradās radio priekšnieka vietniece. Viņa 
jautāja, ko darīt ar konferences ierakstiem. 
Radio trūka lentes. Viņa prasīja atļauju lentes 
izdzēst un tās izmantot tālāk savā darbā. Es 
teicu, ka ierakstus vajadzētu izdot grāmatā. 
Sarunāju ar Gorbunovu un Daudišu. Viņi bija 
sajūsmā. Es sarunāju tulkotājus, piesaistīju 
universitāti. Centrālkomitejai jau tas bija 
vienkārši. Vesela brigāde ierakstus atšifrēja. 
Es uzrakstīju ievadvārdus. Grāmata bija jau 
pabeigta, mākslinieks sarunāts, bet pēkšņi 
man pasaka, ka VDK grāmatu aizliedz. Pie 

vainas bija fakts, ka konferences gaitā ASV 
prezidenta konsultants Metloks savu runu 
sāka latviešu valodā un paziņoja, ka ASV 
nekad nav atzinušas Baltijas valstu okupāciju. 
Grāmata iestrēga. Milzīgais manuskripts 
stāvēja manā seifā. Pie manis brauca dažādi 
cilvēki no Maskavas, un es vienam no PSKP 
stāstīju, ka būtu labi izdot grāmatu un kādus 
200 eksemplārus paņemt līdzi uz nākamā 
gada konferenci, kas bija plānota Čatokvā, 
ASV. Tas parādītu, ka Gorbačova programma 
patiešām darbojas. Tā nu pašās augšās 
Maskavā tika pieņemts lēmums grāmatu izdot. 
Tika izdomāts, ka Metloka teikto nepublicēs, 
bet, lai grāmata būtu dokumentāli precīza, 
virsrakstos pie visām runām uzrakstīja “no 
tāda un tāda runas”, lai gan īsināta bija tikai 
Metloka runa.  Tad mums ļāva grāmatu izdot. 
Bet Pugo bija ļoti nikns par šādu “iekšējo 
nodevību” un lika man sameklēt citu darbu. 

Tobrīd Monika Zīle gāja prom no 
“Padomju Jaunatnes” redaktores amata, un 
tur bija brīva vieta. Pēc tālaika standartiem 
tas bija ļoti zems amats, jo bija komjaunatnes 
pakļautībā. Bet man ļoti gribējās uz kādu 
avīzi. Tad nu Daudišs teica, ka “sodīs līdaku 
ar slīcināšanu”. Mani aizsūtīja uz “Padomju 
Jaunatni. Redakcijā mani sākumā uztvēra ļoti 
skeptiski, jo biju no Centrālkomitejas. Bet 
es paziņoju, ka žurnālists var rakstīt kaut uz 
akmeņa Daugavmalā, ja viņam tā patīk. Tikai 
visam jābūt izdarītam laikā. Visi bija priecīgi, 
un redakcija kļuva ļoti populāra. Viens no 
pirmajiem darbiem bija jaunatnes Preses 
svētku organizēšana. Katra avīze un žurnāls tos 
rīkoja savā vietā. Mūsu redakcijā radās doma 
par Dzegužkalnu, kas tolaik bija piemēslots 
un aizmirsts. Gatavojot programmu, sapratu, 
cik atšķirīgi domā cilvēki. Ja mēs, vecie, 
taisījām plānu un nozīmējām atbildīgos, tad 
jaunie gāja un sačukstējās, un rīkojās. Pēteris 
Bankovskis pat noorganizēja “Haidparku” 
- brīvo mikrofonu, kur ikviens varēja brīvi 
izteikties. Tā lūk, Dzegužkalna atklāšana un 
tur sarīkotās talkas bija viens no “Padomju 
Jaunatnes” paveiktajiem labajiem darbiem. 

Kā tas nācās, ka “Padomju Jaunatne” 
nospēlēja tik lielu lomu Atmodas laikā? 

Godīgi sakot, zināmu lomu nospēlēja tas, 
ka biju strādājis Centrālkomitejā un man 
ar daudziem bija draudzīgas attiecības. Ja 
piezvanīja citiem redaktoriem, tie baidījās 
un izpildīja komandas. Es runāju pretī un 
piesolīju nopublicēt par zvanītāju karikatūru. 
Vēl man bija liels atbalsts no komjaunatnes 
centrālkomitejas. 

Viens no mūsu nopelniem bija bibliotēkas 
akcija. Tolaik bija katastrofāla situācija Viļa 
Lāča Valsts bibliotēkā. Grāmatas puva kopā. 
Mēs pat noorganizējām 30 komjauniešu 
vēstuli, ko publicējām “Padomju Jaunatnē” 
kopā ar milzīgiem rakstiem. Paralēli televīzijā 
strādājošie jaunie puiši Ojārs Rubenis un 
Edvīns Inkēns nofilmēja raidījumu. Raksti 
un raidījums sacēla milzīgu ažiotāžu. Visos 
darba kolektīvos milzīgs satraukums. Visi 
rakstīja vēstules. Pēc dažām dienām man bija 
jāierodas uz nākamo televīzijas raidījumu. 
Raidījums bija paredzēts 15 minūtes. Pirms 
tam notika pārrunas. Tad nu Rubiks mani šajās 
pārrunās sāka lamāt par pretpadomju elementu 
utt. Es teicu, ka esmu nevis pretpadomju, bet 
pretizpildkomitejas elements. Kad raidījumu 
vajadzēja rādīt, to pēkšņi pārcēla uz vēlāku 
laiku. Izrādās, ka Rubenis un Inkēns bija 
ierakstījuši visu to jezgu, kas notika pirms 
raidījuma, un saņēmuši atļauju to parādīt.  
Viņi bija jauni un galīgi dulli čaļi. Skatījos 
to raidījumu, un ap dūšu kļuva pavisam 
neomulīgi. Bet tas bija tas brīdis, kad tika 
sagrauta Rubika reputācija, bet es kļuvu 
ļoti populārs. Savukārt Rubenis un Inkēns 
uztaisīja raidījumu “Labvakar”, bet Rīgas 
pilsētas partijas plēnumā pieņēma lēmumu 
uzdot Kultūras ministrijai atrisināt bibliotēkas 
jautājumu. Tā tika ielikti pamati Gaismas pils 
celtniecībai. 

Runājot par tālākajiem Atmodas 
notikumiem, 1987. gada 18. novembrī 
teritorija ap Brīvības pieminekli tika 
norobežota. Tāpat bija paredzēts darīt 1988. 
gada 25. martā. Inteliģence sanāca kopā un 
izlēma, ka piemiņas pasākums būs Brāļu 
kapos. Mēs publicējām aicinājumu “Padomju 
Jaunatnē”. Es pieliku aicinājumu arī no sevis. 
Tā bija pirmā neatkarības demonstrācija 
Latvijā. Bija jāatrod vadītājs. Visiem bija 
bail. Daudišs teica, ka vajadzīgs cilvēks, 
kurš prot runāt radio, pārzina situāciju un 
prot izteikties. Mēs tur bijām kādas divarpus 
stundas iepriekš, un jau tobrīd kapos bija tik 
daudz cilvēku, ka vairs nevarēja ieiet. Lielākās 
bailes bija par to, ka jebkādas drūzmēšanās 
gadījumā varēja ierasties omonieši. Tā nu es 
runāju, aicināju pieminēt izvešanas, bet neiet 
šobrīd iekšā kapos. Tad divas kundzītes man 
ieteica organizēt kolonnu. Es lūdzu visiem 
sastāties pa četri un tad virzīties uz priekšu. 
Gājiens ilga kādas sešas septiņas stundas. 
Piebrauca autobuss ar māksliniekiem. Tur bija 
Džemma Skulme, Jānis Peters un citi. Ja man 
var pārmest sadarbību ar čeku, tad tā notika 
tobrīd: Man pateica, ka kapos būs čekists un, 
ja nu kas, es varēšot pie viņa griezties. Bija 
paredzēts klusuma mirklis, bet es nevarēju 
zināt, kurā brīdī to izsludināt. Aizgāju pie 
čekista un palūdzu, lai viņš pabrīdina, kurā 
brīdī mākslinieku delegācija būs nonākusi 
pie Mātes Latvijas. Viņš arī pakalpīgi piekrita 
un pamāja ar roku. Tad izsludināju klusuma 
brīdi. Todien nenotika neviens incidents. Un 
tālāk tas bija raksturīgs visai mūsu Trešajai 
atmodai

Tad vēl bija dažādas akcijas pret metro un 
1988. gada 14. jūnija mītiņš pie Politiskas 
izglītības nama. Tās ir demonstrācijas, 
ko atceras visa tauta. Šajā mītiņā nonācu 
dilemmas priekšā. No vienas puses Pugo 
mani brīdināja, ka nedrīkstu dot vārdu 
Eduardam Berklavam. Es neko par Berklavu 
nezināju. Neviens redakcijā nekā nezināja. 
Mītiņā man pienāca klāt pārstāvis no Vides 
aizsardzības kluba un saka, ka obligāti jādod 
vārds Berklavam, citādi viņš aizvedīšot visus 
mītiņa dalībniekus uz Centrālkomiteju logus 
sist. Man bija bail no Pugo, bet vēl vairāk no 
VAK. Es nopūtos un devu vārdu Berklavam. 
Tas bija ļoti nozīmīgs notikums. Cilvēku bija 
milzīgi daudz. 

Tam sekoja gājiens, kura priekšgalā 
Konstantīns Pupurs nesa sarkanbaltsarkano 
karogulīdz Brīvības piemineklim un tālāk līdz 
Brāļu kapiem. Nekad pie Brīvības pieminekļa 
nebija bijis tik daudz ziedu kā todien. 
Piemineklis bija burtiski iemūrēts ziedos. 

Jūlijā Ilmārs Latkovskis bija sagatavojis 
rakstu “Sarkani - balti - sarkans”. Mēs 
gribējām to publicēt, bet Glavļits aizliedza. 
Mēs to atlikām rezervē. Pēc dažām dienām 
man zvanīja no Glavļita. Mums tur bija savi 
cilvēki. Man pateica, ka rītdienas “Cīņā” 
būšot raksts par sarkanbaltsarkano karogu. 
Es tad izlēmu, ka publicēsim arī Latkovska 
rakstu. Tā nu nākamajā dienā tika publicēti abi 
raksti. Mēs saņēmām milzum daudz vēstuļu. 
Tāpat arī par rakstu par latviešu valodu. Citās 
redakcijās bija bail, un visi gaidīja, kas ar 
mani notiks. Man ir vēl ļoti daudz interesanta 
ko stāstīt, jo esesmu bijis klāt un līdzdarbojies 
vissvarīgākajos Trešās atmodas notikumos.

Bet tagad mēs esam noklusēti. Ir sāpīgi, 
ka runājot par Atmodu, parasti aizmirst par 
1988. gadu un tiem notikumiem, kuros biju 
iesaistīts. Tāpēc esmu sapratis, ka nāksies 
ķerties pie darba un uzrakstīt grāmatu par 
Atmodas notikumiem. 

Es jau daudz esmu rakstījis par to dažādos 
rakstos, bet gribu uzrakstīt arī grāmatu. 

Lasītājiem es ieteiktu palasīt interneta vietni 
www.brikadopedija.lv .   

Novēlam Andrejam Cīrulim stipru 
veselību un ar nepacietību gaidīsim vēl 
jaunus rakstus par Līgatni.

Interviju sagatavoja Inese Okonova

Publikācija par 1988. gada 14. jūnija 
demonstrāciju laikrakstā “Laiks”
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Līgatne man patiešām ir mīļa!



Rakstu sērijai “Mana mīļā Līgatne” 
tuvojoties noslēgumam, lasītājiem 
piedāvājam sarunu ar publikāciju autoru 
Andreju Cīruli. Apcerējuma sākums 
meklējams tālajā 2014. gada jūnijā. 
Kopskaitā rakstu ir 64, un papildus vēl 
viens raksts 2014. gada maijā. Līgatnes 
iedzīvotāji ar savu balsojumu Andreju 
Cīruli izvēlēja par 2015. gada Līgatnes 
Gada cilvēku. Tāpat Andrejs Cīrulis 
apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni un 
1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi.

Sakiet, lūdzu, vai rakstu sērijas 
nosaukums atbilst arī jūsu pašreizējam 
noskaņojumam?

Visā pilnībā! Ikreiz, kad kaut kur dzirdu 
Līgatnes vārdu, uzreiz izjūtu patīkamas 
emocijas. Īpaši patīkami tas ir tāpēc, ka par 
Līgatni parasti visi runā labu. Un balsīs un 
rakstos vienmēr dzirdamas tikai pozitīvas 
un jauki sentimentālas emocijas. Tieši tāpēc 
man žēl, ka jaunā teritoriālā reforma Līgatni 
atvirzīs it kā otrajā plānā, bet vēsture rāda, 
ka līgatnieši vienmēr ir pratuši izkārpīties no 
visādām sarežģītībām. Gan jau tā tas būs arī 
tagad un Līgatnes vārds nenoklusīs. 

Pastāstiet īsos vārdos, kā sākās jūsu 
darba gaitas Līgatnes papīrfabrikā, kur 
jūs visai īsā laikā uztaisījāt samērā spožu 
karjeru. 

Līgatnes vidusskolu pabeidzu 1964. gadā un 
faktiski nonācu strupceļā, jo es jau no bērnības 
gribēju būt žurnālists. Pat lasīt nemācēdams, 
no vecām avīzēm griezu ārā rakstu gabalus, 
lai uz lielākas lapas ar līmes palīdzību 
uztaisītu pats savu avīzi. Bet liktenīgajā 1964. 
gadā Latvijas Valsts universitāte pārtrauca 
uzņemt žurnālistus dienas nodaļā, atstājot 
tikai neklātienes nodaļu. Es tur arī iestājos, 
izturot fantastisku konkursu – 17 uz vienu 
vietu. Man palīdzēja gan Līgatnes vidusskolā 
iegūtās zināšanas, gan arī tas, ka biju viens 
no retajiem, kas varēja iesniegt pabiezu mapi 
ar skolas gados uzrakstītajām publikācijām.  
Mani kursa biedri bija vēlāk pazīstami 
žurnālisti, piemēram, Pēteris Tabūns, Baiba 
Šāberte, Dzintra Šešo, Rita Leja, kas skaitījās 
ļoti ietekmīga dāma, jo viņas vīrs bija augstā 
amatā Latvijas Televīzijas vadībā. Studēšanas 
gribēšanu īpaši veicināja tas, ka mācību laikā 
tika atlikts iesaukums Padomju Armijā, bet 
augstskolas sekmīgas pabeigšanas gadījumā 
bija jādienē tikai viens gads, bet nevis trīs 
gadi kā pārējiem. 

Līdz ar to bija aktuāls jautājums par 
strādāšanu, jo maizi pelnīt taču vajadzēja. Arī 
no šīs galvas lauzīšanas tiku atbrīvots – mums 
taču vidusskolā noslēguma klasēs skolotāja 
Valda Norīte no papīrfabrikas mācīja papīra 
ražošanas tehnoloģiju, bet skolotājs Andris 
Birze (tolaik Andris Čakars) organizēja 
praktiskās nodarbības dažādos fabrikas cehos 
un nodaļās. Kopā ar vidusskolas diplomu 
saņēmām arī papīrražotāja apliecību, ko bija 
parakstījusi fabrikas vadība. Strādāju pašus 
visvienkāršākos un grūtākos darbus gan pie 
1. un 3. papīrmašīnas, gan apdares nodaļā, 
gan vielu maltuvē, kas, protams, nebūt 
neatgādināja sanatoriju. Tolaik konstatēju – jo 
zemāks amats un grūtāks darbs, jo mazāka 
alga. 

Kā veidojās jūsu karjera?
Tas tā jocīgi sanācis, bet manas dzīves laikā 

man tikpat kā nekad nav nācies pašam meklēt 
amatus – par to vienmēr parūpējies kāds cits. 
Piemēram, skolas laikā mani ievēlēja par 
komjaunatnes sekretāru (tolaik tā bija vienīgā 
atļautā organizācija), bet man tas amats 
nepatika un ar jau pieminētā skolotāja Andra 

Čakara dedzīgu atbalstu izveidoju skolēnu 
komjauniešu klubu “Rītdienas ritmā”, kas 
ieguva milzīgu un nedalītu popularitāti un 
turpinājās vēl dažus gadus pēc tam, kad 
vidusskolu jau biju pabeidzis. Tie bija atpūtas 
vakari skolēniem ar dejošanu, rotaļām, joku 
stāstīšanu, viktorīnām un tā tālāk. Turklāt 
– bez jebkādas politikas.

Kad aizgāju strādāt uz papīrfabriku, tur 
izveidojās tāda situācija, ka iepriekšējais 
komjauniešu sekretārs Gunārs Kauliņš 
bija sasniedzis tādu vecumu, ka viņu vairs 
nedrīkstēja ievēlēt un bija jāmeklē cits. Un 
tad ievēlēja mani, kaut gan biju tikai 17 
gadus vecs puika. Kaut kas tāds man ne prātā 
nebija nācis. Tā tiešām bija jokaina situācija, 
jo fabrikā strādāja nepilns tūkstotis cilvēku. 
Un man kantorī pat ierādīja kabinetu, kurā 
bija vecs ar zaļu tūbu apklāts rakstāmgalds, 
telefons, noskrambāts sēžu galds un krēsli. 

Ar tām komjauniešu padarīšanām ņēmos no 
darba brīvajā laikā, jo strādāju maiņu režīmā. 
Taču samērā bieži nācās ņemt apmaksātas 
brīvdienas, lai brauktu uz rajona komiteju 
uz visādiem plēnumiem, biroju sēdēm, 
konferencēm un tā tālāk. Par sekretāru sabiju 
divus gadus, un tad mani nomainīja Maija 
Malkause.

Tā komjaunatnes birokrātija mani diez ko 
nesaistīja, bet daudz vairāk interesēja fabrikā 
iznākošais laikraksta “Līgatnes Papīrnieks”. 
Tur mani pretī ņēma mīļuprāt, jo rakstu 
sacerēšana un meklēšana tolaik bija viens 
diezgan drūms pasākums. Padomju laikā bija 
jāraksta pusoficiālā stilā, lietojot štampus, un 
katrā avīzes numurā bija jāpiesauc Ļeņins, 
Komunistiskā partija un kāds no priekšā 
stāvošajiem plēnumiem. Tas bija obligāti, un 
parastie cilvēki mocījās ar rakstu sacerēšanu. 
Parasti netika lietota cilvēcīga valoda, bet 
gan samākslotas frāzes. Cenzora funkcijas 
veica Cēsu rajona avīzes redaktore vai viņas 
vietniece.

Bet mani žurnālistika interesēja tik un tā, un, 
lai man būtu iespēja to darīt, man izdomāja 
amatu – no 1965. gada vasaras kļuvu par 
fabrikas juriskonsulta v.i. Un ne tikai formāli, 
bet visā nopietnībā. Izskatīju pretenzijas, 
meklēju paskaidrojumus, rakstīju vēstules 
dzelzceļam par papīra ķīpu sabojāšanu. 
Piņķerīga padarīšana. Sēdēju vienā kabinetā 
ar apgādes daļas priekšnieku Jāni Zaķi, 
manu vēlāko draugu - realizācijas daļas 
priekšnieku Broņislavu Beķeri, grāmatvedi 
Elzu Miķelsoni, kas dzīvoja Ķempjos un 
ar kuru centāmies iet kopā uz darbu, jo ceļš 
bija garš un garlaicīgs. Blakus kabinetā bija 
komercdirektors Georgs Lakučs, kas agrāk 
bija bijis Valmieras stiklašķiedras rūpnīcas 
direktors un kura mazdēls ir slavenais BMX 
treneris Ivo Lakučs. Kad fabrika tika pie 
diplomētā jurista Alda Liberta, mani pārcēla 
par kadru sagatavošanas un tehniskās 
informācijas inženieri, un vienlaikus biju 
tehniskās bibliotēkas vadītājs. Pārvaldes ēkas 
4. stāvā man bija skaists un brīnišķīgs divistabu 
kabinets. Papildus man vēl pusi no darbdienas 
bija jāpavada pie rakstāmgalda kadru daļā, 
jo bija jāpilda darba organizācijas un kadru 
daļas priekšnieka vietnieka pienākumi. Pie 
viena arī studēju. Es mācījos katru dienu un 
ieskaites un eksāmenus kārtoju iepriekš – 
sesiju starplaikos. Tā sanāca, ka tajā laikā visi 
fabrikas vadītāji man bija labvēļi, bet Viktors 
Veištorts un Norīšu ģimene jo īpaši. 

Bet “Līgatnes Papīrnieks”? 
Darbojos arī tur. Sākumā biju redaktora 

Voldemāra Guzaiša palīgs. Braucu arī uz 
Siguldas tipogrāfiju mācīties avīzi taisīt. Kad 
viņš pārgāja citā darbā un vairs nevarēja avīzi 
taisīt, no 1966. gada 14. maija biju redaktora 
vietas izpildītājs, bet no 1968. gada 6. marta 
– redaktors. 

Kāpēc tikai pēc diviem gadiem, bet ne 
uzreiz?

Tāpēc, ka vēl nebiju PSKP biedrs. Atbilstoši 
1977. gada PSRS Konstitūcijas 6. pantam, 
kas noteica vienīgās atļautās partijas, t. i., 
kompartijas vadošo lomu, nevienā vadošā 
amatā nedrīkstēja iecelt bezpartejisko. Un vēl 
bija nosacījums – uz četriem strādniekiem 
un zemniekiem partijā drīkstēja uzņemt 
vienu inteliģences pārstāvi. Bet strādniekiem 
un kolhozniekiem tā partija īpaši nebija 
vajadzīga, bet inteliģenci dzina izmisumā, jo 
viņiem nebija nekādu karjeras iespēju. Tas ļoti 
spilgti izpaudās Rīgā, Preses namā. Man tie 
divi gadi Līgatnē pagāja, gaidot rindu, jo es 
jau biju inženiertehniskais darbinieks. Tepat 
varu piebilst, ka man bija tā vēsturiskā laime 
kā PSRS tautas deputātam Kremlī balsot par 
šī 6. panta izslēgšanu no PSRS Konstitūcijas, 
un 1990. gadā 7. aprīlī kā Bauskas rajonā 
ievēlētam delegātam kopā ar vēl 260 
delegātiem, protestējot par latviešu tautas 
interešu neievērošanu, mēs atstājām kongresa 
sēžu zāli un izstājāmies no Kompartijas.

Jums jau Līgatnē tik labi gāja, tad kāpēc 
jūs devāties prom?

Septiņdesmito gadu sākumā pēkšņi 
saņēmām ziņu, ka “Līgatnes Papīrnieks” ir 
jāslēdz. Lēmumu pieņēma PSKP CK, un 
izskaidrojums Līgatnes gadījumā bija ļoti 
muļķīgs. Papīra trūkuma dēļ. Ar šo ieganstu 
tika slēgts liels daudzums daudztirāžu 
avīžu, kas iznāca fabrikās un rūpnīcās. Tas 
apliecināja, ka Padomju Savienībā iezīmējās 
nopietnas ekonomiskās grūtības, kas izpaudās 
gan tukšajos veikalos, gan vispārējā deficītā. 

Un labi, ka tā. Jo, ja PSRS tautsaimniecība 
nebūtu sagājusi ķīselī, mēs pie neatkarības 
nebūtu tikuši.

Kad “Papīrnieku” slēdza, mēs uzrakstījām 
tik spēcīgu sūdzību, ka pie mums atbrauca 
viens biedrs no partijas centrālkomitejas. Tas 
mani mierināja un piedāvāja kļūt par Ludzas 

rajona laikraksta “Za pobedu komuņizma” 
redaktora vietnieku. Tas bija milzīgs solis 
ceļā uz lielo žurnālistiku. Tā nu aizbraucu uz 
Ludzu. 

Vai Ludzā jutāties tikpat labi kā 
Līgatnē? 

Teikšu skaidri un gaiši – nekāda medus 
maize tā nebija. It īpaši aizbraucot no skaistās 
Līgatnes, kur biju vispārējās mīlestības 
aplolots. 

Tur es biju “čiulis” starp “čangaļiem”. 
Savukārt vietēji krievi nesatika ar tiem “za 
kanavoi” (aiz grāvja – krievu val.) jeb aiz 
Zilupes. Latgaliešu ciemi ar krieviem satika 
mazliet labāk nekā ar krieviem. Es no tā 
neko nesapratu. Avīze iznāca krievu valodā, 
bet es biju atbildīgais par latviešu tulkojuma 
izdošanu. Ja cilvēks 24 gadu vecumā kļuva 
par rajona avīzes redaktora vietnieku, tam 
laikam tā bija prātam neaptverama karjera. 
Reiz es redakcijas zilajā volgā aizbraucu uz 
kolhozu. Redakcijā pienāk zvans: “Ar jūsu 
mašīnu atbraucis viens pusaudzis un saka, ka 
esot redaktora vietnieks. Vai tā varētu būt?”. 
Rakstus es varēju sacerēt tādus, kas atšķīrās 
no iepriekš publicētajiem, un publikā tie 
izraisīja interesi. 

Bet visšausmīgākie bija vakari, kā arī 
sestdienas un svētdienas un televizora 
nepieejamība. No garlaicības varēju prātā 
sajukt – visu skatāmo iepazinu dažu dienu 
laikā. Viena izprieca bija iet uz restorānu 
ēst pusdienas, bet oficiantes mani ienīda, 
jo nepasūtīju alkoholu, no kā nāca peļņa. 
Pāris reižu nedēļā gāju uz pilnīgi visiem 
kinoseansiem, bet tas bija mokoši. Kinoteātris 
bija iekārtots vecā baznīcā. Tur bija divas 
nelaimes. Pagrabā iekārtotā sausā tualete 
bagātīgi tika izkaisīta ar hloru, un seansa 
beigās acis bagātīgi asaroja. Bija arī papildu 
bēda. Grīda bija šķība, skatītāji no glumajiem 
krēsliem šļuka nost. Vajadzēja iekrampēties 
ar kājām. Tās tirpa, un sevišķi grūti bija garie 
seansi. 

Patikšanu man sagādāja iespēja rakstīt 
materiālus “Padomju Jaunatnei”, kur tos 
rakstus drukāja uzreiz. Bija sarežģīti aizsūtīt 
korespondentu uz tik tālu provinci. Redaktors 
Voldemārs Krustiņš pats personīgi atbrauca 
uz Ludzu un piedāvāja pārcelties uz Rīgu. 
Ludzā izcēlās tracis, un nekas nesanāca. Tā 
es tur nostrādāju līdz augstskolas pabeigšanai, 
kad bija uz vienu gadu jāiet armijā. 

Armijā man gāja izcili labi. Bezgala daudz 
pozitīvu apstākļu sakritības dēļ. Es nonācu 
sakaru pulkā. Tas atradās Rīgā, tagadējā 
Abrenes ielā, kur tagad ir Rīgas pilsētas 
Vidzemes priekšpilsētas tiesa. Bet es laimīgas 
apstākļu sagadīšanās dēļ nokļuvu atsevišķajā 
rotā Zaķumuižā. Dziļi mežā, atsevišķā valstībā. 
Tur es biju gan komjauniešu sekretārs, gan 
bibliotekārs un sienas avīzes redaktors, gan 
vienīgā kioska pārdevējs un radiotranslācijas 
tīkla vadītājs. Man bija arī savs kabinets un 
telefons, radio un rakstāmmašīna. Iepriekš ne 
mūžam nebūtu varējis ticēt, ka tā sanāks. Un 
nekad neesmu dzirdējis, ka vēl kādam tā būtu 
gadījies.  

Pēc dienesta meklēju darbu Rīgā, jo uz 
Ludzu braukt vairs negribējās. Visur, kur gāju, 
zvanīja uz Ludzu. Un tie saka, ka es esmu 
baigais draņķis, lai mani neņemot, lai sūtot 
atpakaļ uz Ludzu. Pēdīgi devos uz radio māju. 
Te gudro, ko darīt: ņemt vai neņemt. Beidzot 
izdomāja, ka esot viena vieta propagandas 
redakcijā. Mani piesēdināja pie galda, kur 
pašreiz sēž Aidis Tomsons. Tā es kļuvu par 
radio redaktoru ar pārbaudes laiku uz vienu 
mēnesi. Biju čaklāks par čaklu, centīgāks 
par viscentīgāko. Mēnesis pagāja, neviens 
mani netraucēja. Vēl pēc pāris nedēļām mani 
izsauc pie priekšniecības. Es jau sabēdājos, 
sāku domāt, ka mani dzen prom un ko darīšu 
tālāk Kad pārbijies iegāju Latvijas Radio šefa 
Pētera Jērāna ar dārgu tehniku pieblīvētajā 
kabinetā, ieraudzīju lielu priekšnieku baru, uz 
kuriem biju raudzījies ar lielu bijību.

Man lika izstāstīt, ko esmu darījis un kā 
gāja, un tad vienā rāvienā tiku iecelts par 
Latvijas Radio Lauksaimniecības nodaļas 
vadītājs. Es gan izmisīgi saucu, ka no 
lauksaimniecības neko nesaprotu, bet Jērāns 
atbildēja: “Iemācīsies!” 

Kad vēlāk manus raidījumus atskaņoja 
plānošanas sapulcēs, es beidzot ieraudzīju, 
kāda izskatās skaudība. Un Ingrīda Stroda to 
izskaidroja: “Tas tiešām labi, ka Cīrulis no 
lauksaimniecības neko nesaprot. Viņš aizbrauc 
uz kolhozu, visu izpēta un tad kā lielu brīnumu 
izstāsta pārējiem”. Un man bija tikai 27 gadi. 
Tas bija ļoti augsts amats. Visi citi nodaļu 
vadītāji bija sirmgalvji. Mums bija raidījumi 

plkst. 6.45. Laukos tie bija vispopulārākie 
raidījumi. Tos klausījās visi lauksaimnieki. Tā 
nu strādāju, bet dzīvoju Līgatnē. Apprecējos 
ar Līgatnes vidusskolas skolotāju Ilzi Medeni. 
Līgatnē mums piedzima dēli Mārtiņš un 
Edgars, kas apmeklēja Līgatnes bērnudārzu.  
Pirmdienās, otrdienās braukāju uz Rīgu. 
Trešdienās pēc manis atbrauca redakcijas 
mašīna, un tad braucu komandējumos. Darbs 
bija grūts un nogurdinošs. 

Pēc kāda laika pēkšņi saņēmu pavēsti no 
Cēsu kara komisariāta. Tur nu neko nevarēja 
darīt. Es ierados, un man izstāstīja, kur jāiet 
tālāk. Tas bija Cēsīs. Mani samācīja, ka jāiet 
gar Cēsu pils mūri un uzmanīgi jāskatās. 
Mūrī atradās ļoti neuzkrītošas baltas durvis. 
Nospiedu rokturi, un tur uzreiz ienācu 
kabinetā. Turpat pie rakstāmgalda sēdēja 
elegants biedrs. Stādījās priekšā, ka esot no 
Valsts Drošības komitejas, un aicināja mani 
pāriet darbā pie viņiem. Man būšot ļoti augsts 
amats un dzīvoklis, un liela alga. Man bija 
skaidrs, ka, lai nu ko, bet ar čeku es neko 
kopīgu negribu. Man bija bail no čekas un 
sapratu, ko nedrīkst darīt. Es gudroju, kā tikt 
vaļā. Visbeidzot teicu, ka man ir viena īpašība, 
kas varētu traucēt. Es esmu šausmīgi pļāpīgs. 
Nu, ja ne, ne. Priecīgi braucu prom. Pēc 
mēneša saņēmu uzaicinājumu no komisariāta 
iziet medicīnisko pārbaudi. Es zvanu. Man 
atbild, ka mani paredzēts iesaukt armijā un 
nosūtīt uz Tālajiem Austrumiem, uz raķešu 
karaspēku. Jābrauc ar visu ģimeni. Nejutu ne 
rokas, ne kājas. Biju izmisumā un gudroju, 
kā lai tiek vaļā. Aizgāju pie radio komitejas 
priekšsēdētāja vietnieka Pētera Jērāna., 
kurš bija mani iecēlis amatā. Viņš teica, lai 
neuztraucos. Piezvanīja, kur vajadzēja, un 
tā man armijā nebija jāiet. Ar to es gribu 
pateikt, ka tie, kas tagad kliedz pret tiem, kas 
ir čekas maisos, nevar zināt, kā pašiem būtu 
gājis. Neviens nezina, kā būtu rīkojies šādos 
apstākļos. Cilvēki bija nostādīti bezizejas 
situācijā. Bija, protams, tādi, kas ziņoja 
paši. Līgatnē toreiz, pateicoties Volginam, 
bija citāds stāvoklis. Šeit nevienu neizveda, 
un izdevās saglabāt latvietību un latvisko 
dzīvesziņu. Citur klājās grūtāk. 

Pēc radio nokļuvu “Cīņas” redaktora 
vietnieka amatā. Tā bija laba un profesionāla 
avīze. Par tās godaprātu liecināja, ka 1990. 
gada 24. maijā — LKP CK plēnums (CK 
pirmais sekretārs tad bija Alfrēds Rubiks) 
pieņēma lēmumu ar 5. jūniju apturēt laikraksta 
“Cīņa” redakcijas darbu par nepakļaušanos šīs 
partijas organizācijas ietekmei. Tika izveidota 
jauna redakcija, kas “Cīņu” izdeva kā burtisku 
“Sovetskaja Latvija” pārcēlumu latviešu 
valodā. 

Man “Cīņas” redakcijā gāja ļoti labi, lai gan 
manas prasības bija ļoti augstas. Es rakstīju 
visādus interesantus rakstus pat pa vairākām 
avīzes lappusēm. Man bija jālasa puse no 
materiāliem. Es tos nevis laboju, bet rakstīju 
klāt zaļas zīmītes ar jautājumiem un piezīmēm. 
Interesanti atzīmēt, ka otrs redaktora vietnieks 
bija Elmārs Heniņš. Viņš bija man radinieks 
- tēva brāļa sievas māsas vīra brālis. 

Vēlāk Centrālkomitejā nomainījās sekretāri, 
un tur sāka strādāt Anatolijs Gorbunovs. 
Es par viņu neko nebiju dzirdējis. Vēl tur 
strādāja Imants Daudišs, kurš mani uzaicināja 
darbā uz Centrālkomiteju. Es negribīgi ļāvos 
pierunāties. 1986. gadā Dzintaros notika 
Čatokvas konference. Tā bija mana darba 
pirmā diena. Konference beidzās, un pie manis 
ieradās radio priekšnieka vietniece. Viņa 
jautāja, ko darīt ar konferences ierakstiem. 
Radio trūka lentes. Viņa prasīja atļauju lentes 
izdzēst un tās izmantot tālāk savā darbā. Es 
teicu, ka ierakstus vajadzētu izdot grāmatā. 
Sarunāju ar Gorbunovu un Daudišu. Viņi bija 
sajūsmā. Es sarunāju tulkotājus, piesaistīju 
universitāti. Centrālkomitejai jau tas bija 
vienkārši. Vesela brigāde ierakstus atšifrēja. 
Es uzrakstīju ievadvārdus. Grāmata bija jau 
pabeigta, mākslinieks sarunāts, bet pēkšņi 
man pasaka, ka VDK grāmatu aizliedz. Pie 

vainas bija fakts, ka konferences gaitā ASV 
prezidenta konsultants Metloks savu runu 
sāka latviešu valodā un paziņoja, ka ASV 
nekad nav atzinušas Baltijas valstu okupāciju. 
Grāmata iestrēga. Milzīgais manuskripts 
stāvēja manā seifā. Pie manis brauca dažādi 
cilvēki no Maskavas, un es vienam no PSKP 
stāstīju, ka būtu labi izdot grāmatu un kādus 
200 eksemplārus paņemt līdzi uz nākamā 
gada konferenci, kas bija plānota Čatokvā, 
ASV. Tas parādītu, ka Gorbačova programma 
patiešām darbojas. Tā nu pašās augšās 
Maskavā tika pieņemts lēmums grāmatu izdot. 
Tika izdomāts, ka Metloka teikto nepublicēs, 
bet, lai grāmata būtu dokumentāli precīza, 
virsrakstos pie visām runām uzrakstīja “no 
tāda un tāda runas”, lai gan īsināta bija tikai 
Metloka runa.  Tad mums ļāva grāmatu izdot. 
Bet Pugo bija ļoti nikns par šādu “iekšējo 
nodevību” un lika man sameklēt citu darbu. 

Tobrīd Monika Zīle gāja prom no 
“Padomju Jaunatnes” redaktores amata, un 
tur bija brīva vieta. Pēc tālaika standartiem 
tas bija ļoti zems amats, jo bija komjaunatnes 
pakļautībā. Bet man ļoti gribējās uz kādu 
avīzi. Tad nu Daudišs teica, ka “sodīs līdaku 
ar slīcināšanu”. Mani aizsūtīja uz “Padomju 
Jaunatni. Redakcijā mani sākumā uztvēra ļoti 
skeptiski, jo biju no Centrālkomitejas. Bet 
es paziņoju, ka žurnālists var rakstīt kaut uz 
akmeņa Daugavmalā, ja viņam tā patīk. Tikai 
visam jābūt izdarītam laikā. Visi bija priecīgi, 
un redakcija kļuva ļoti populāra. Viens no 
pirmajiem darbiem bija jaunatnes Preses 
svētku organizēšana. Katra avīze un žurnāls tos 
rīkoja savā vietā. Mūsu redakcijā radās doma 
par Dzegužkalnu, kas tolaik bija piemēslots 
un aizmirsts. Gatavojot programmu, sapratu, 
cik atšķirīgi domā cilvēki. Ja mēs, vecie, 
taisījām plānu un nozīmējām atbildīgos, tad 
jaunie gāja un sačukstējās, un rīkojās. Pēteris 
Bankovskis pat noorganizēja “Haidparku” 
- brīvo mikrofonu, kur ikviens varēja brīvi 
izteikties. Tā lūk, Dzegužkalna atklāšana un 
tur sarīkotās talkas bija viens no “Padomju 
Jaunatnes” paveiktajiem labajiem darbiem. 

Kā tas nācās, ka “Padomju Jaunatne” 
nospēlēja tik lielu lomu Atmodas laikā? 

Godīgi sakot, zināmu lomu nospēlēja tas, 
ka biju strādājis Centrālkomitejā un man 
ar daudziem bija draudzīgas attiecības. Ja 
piezvanīja citiem redaktoriem, tie baidījās 
un izpildīja komandas. Es runāju pretī un 
piesolīju nopublicēt par zvanītāju karikatūru. 
Vēl man bija liels atbalsts no komjaunatnes 
centrālkomitejas. 

Viens no mūsu nopelniem bija bibliotēkas 
akcija. Tolaik bija katastrofāla situācija Viļa 
Lāča Valsts bibliotēkā. Grāmatas puva kopā. 
Mēs pat noorganizējām 30 komjauniešu 
vēstuli, ko publicējām “Padomju Jaunatnē” 
kopā ar milzīgiem rakstiem. Paralēli televīzijā 
strādājošie jaunie puiši Ojārs Rubenis un 
Edvīns Inkēns nofilmēja raidījumu. Raksti 
un raidījums sacēla milzīgu ažiotāžu. Visos 
darba kolektīvos milzīgs satraukums. Visi 
rakstīja vēstules. Pēc dažām dienām man bija 
jāierodas uz nākamo televīzijas raidījumu. 
Raidījums bija paredzēts 15 minūtes. Pirms 
tam notika pārrunas. Tad nu Rubiks mani šajās 
pārrunās sāka lamāt par pretpadomju elementu 
utt. Es teicu, ka esmu nevis pretpadomju, bet 
pretizpildkomitejas elements. Kad raidījumu 
vajadzēja rādīt, to pēkšņi pārcēla uz vēlāku 
laiku. Izrādās, ka Rubenis un Inkēns bija 
ierakstījuši visu to jezgu, kas notika pirms 
raidījuma, un saņēmuši atļauju to parādīt.  
Viņi bija jauni un galīgi dulli čaļi. Skatījos 
to raidījumu, un ap dūšu kļuva pavisam 
neomulīgi. Bet tas bija tas brīdis, kad tika 
sagrauta Rubika reputācija, bet es kļuvu 
ļoti populārs. Savukārt Rubenis un Inkēns 
uztaisīja raidījumu “Labvakar”, bet Rīgas 
pilsētas partijas plēnumā pieņēma lēmumu 
uzdot Kultūras ministrijai atrisināt bibliotēkas 
jautājumu. Tā tika ielikti pamati Gaismas pils 
celtniecībai. 

Runājot par tālākajiem Atmodas 
notikumiem, 1987. gada 18. novembrī 
teritorija ap Brīvības pieminekli tika 
norobežota. Tāpat bija paredzēts darīt 1988. 
gada 25. martā. Inteliģence sanāca kopā un 
izlēma, ka piemiņas pasākums būs Brāļu 
kapos. Mēs publicējām aicinājumu “Padomju 
Jaunatnē”. Es pieliku aicinājumu arī no sevis. 
Tā bija pirmā neatkarības demonstrācija 
Latvijā. Bija jāatrod vadītājs. Visiem bija 
bail. Daudišs teica, ka vajadzīgs cilvēks, 
kurš prot runāt radio, pārzina situāciju un 
prot izteikties. Mēs tur bijām kādas divarpus 
stundas iepriekš, un jau tobrīd kapos bija tik 
daudz cilvēku, ka vairs nevarēja ieiet. Lielākās 
bailes bija par to, ka jebkādas drūzmēšanās 
gadījumā varēja ierasties omonieši. Tā nu es 
runāju, aicināju pieminēt izvešanas, bet neiet 
šobrīd iekšā kapos. Tad divas kundzītes man 
ieteica organizēt kolonnu. Es lūdzu visiem 
sastāties pa četri un tad virzīties uz priekšu. 
Gājiens ilga kādas sešas septiņas stundas. 
Piebrauca autobuss ar māksliniekiem. Tur bija 
Džemma Skulme, Jānis Peters un citi. Ja man 
var pārmest sadarbību ar čeku, tad tā notika 
tobrīd: Man pateica, ka kapos būs čekists un, 
ja nu kas, es varēšot pie viņa griezties. Bija 
paredzēts klusuma mirklis, bet es nevarēju 
zināt, kurā brīdī to izsludināt. Aizgāju pie 
čekista un palūdzu, lai viņš pabrīdina, kurā 
brīdī mākslinieku delegācija būs nonākusi 
pie Mātes Latvijas. Viņš arī pakalpīgi piekrita 
un pamāja ar roku. Tad izsludināju klusuma 
brīdi. Todien nenotika neviens incidents. Un 
tālāk tas bija raksturīgs visai mūsu Trešajai 
atmodai

Tad vēl bija dažādas akcijas pret metro un 
1988. gada 14. jūnija mītiņš pie Politiskas 
izglītības nama. Tās ir demonstrācijas, 
ko atceras visa tauta. Šajā mītiņā nonācu 
dilemmas priekšā. No vienas puses Pugo 
mani brīdināja, ka nedrīkstu dot vārdu 
Eduardam Berklavam. Es neko par Berklavu 
nezināju. Neviens redakcijā nekā nezināja. 
Mītiņā man pienāca klāt pārstāvis no Vides 
aizsardzības kluba un saka, ka obligāti jādod 
vārds Berklavam, citādi viņš aizvedīšot visus 
mītiņa dalībniekus uz Centrālkomiteju logus 
sist. Man bija bail no Pugo, bet vēl vairāk no 
VAK. Es nopūtos un devu vārdu Berklavam. 
Tas bija ļoti nozīmīgs notikums. Cilvēku bija 
milzīgi daudz. 

Tam sekoja gājiens, kura priekšgalā 
Konstantīns Pupurs nesa sarkanbaltsarkano 
karogulīdz Brīvības piemineklim un tālāk līdz 
Brāļu kapiem. Nekad pie Brīvības pieminekļa 
nebija bijis tik daudz ziedu kā todien. 
Piemineklis bija burtiski iemūrēts ziedos. 

Jūlijā Ilmārs Latkovskis bija sagatavojis 
rakstu “Sarkani - balti - sarkans”. Mēs 
gribējām to publicēt, bet Glavļits aizliedza. 
Mēs to atlikām rezervē. Pēc dažām dienām 
man zvanīja no Glavļita. Mums tur bija savi 
cilvēki. Man pateica, ka rītdienas “Cīņā” 
būšot raksts par sarkanbaltsarkano karogu. 
Es tad izlēmu, ka publicēsim arī Latkovska 
rakstu. Tā nu nākamajā dienā tika publicēti abi 
raksti. Mēs saņēmām milzum daudz vēstuļu. 
Tāpat arī par rakstu par latviešu valodu. Citās 
redakcijās bija bail, un visi gaidīja, kas ar 
mani notiks. Man ir vēl ļoti daudz interesanta 
ko stāstīt, jo esesmu bijis klāt un līdzdarbojies 
vissvarīgākajos Trešās atmodas notikumos.

Bet tagad mēs esam noklusēti. Ir sāpīgi, 
ka runājot par Atmodu, parasti aizmirst par 
1988. gadu un tiem notikumiem, kuros biju 
iesaistīts. Tāpēc esmu sapratis, ka nāksies 
ķerties pie darba un uzrakstīt grāmatu par 
Atmodas notikumiem. 

Es jau daudz esmu rakstījis par to dažādos 
rakstos, bet gribu uzrakstīt arī grāmatu. 

Lasītājiem es ieteiktu palasīt interneta vietni 
www.brikadopedija.lv .   

Novēlam Andrejam Cīrulim stipru 
veselību un ar nepacietību gaidīsim vēl 
jaunus rakstus par Līgatni.

Interviju sagatavoja Inese Okonova

Publikācija par 1988. gada 14. jūnija 
demonstrāciju laikrakstā “Laiks”
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Līgatne man patiešām ir mīļa!
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No 25. novembra Līgatnes novada 
vidusskolā viesojās ES Erasmus+ projekta 
“The Power Of Wisdom” jeb “Gudrības 
spēks” skolotāji no četrām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Šajā projektā mūsu 
skolas partneri ir Lietuva, Grieķija, Itālija 
un Portugāle. Novembra pēdējā nedēļa tika 
pavadīta, lai konkretizētu un saplānotu šī 
divgadīgā projekta nākamās aktivitātes, 
kā arī, lai paši skolotāji dalītos ar savu 
pieredzi un labākajām idejām, izmantojot 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
mācību procesā. Apguvām lietotnes 
Actionbound izmantošanu un izmēģinājām 
to Līgatnē, iepazinām RealTimeboard 
iespējas, savukārt ārzemju viesus ar Latvijas 
produktu www.uzdevumi.lv iepazīstināja 
uzņēmuma direktors Edgars Škutāns. Savu 

pieredzi eTwinning izmantošanā 
prezentēja līgatniete, Siguldas 
vidusskolas skolotāja Ināra 
Vimba un mūsu skolas 
skolotāja Dace Bērziņa kopā 
ar 3. klases skolniecēm Danu 
un Natāliju. Projekta partnerus 
iepazīstinājām ar Gaujas 
Nacionālo parku, Rīgu, Siguldu 
un Cēsīm, kā arī ar Vidzemes 
jūrmalu. Dienvidniekus patīkami 
pārsteidza nedēļas nogalē 
uzsnigušais sniegs, skolēnu 
dziedāt un dejotprasme, kā arī 
Zeit kompleksa radošums un 
unikalitāte. 

Viens projekta posms ir 
noslēdzies, bet jau nākamajā gadā arī mūsu 
skolas skolēni un skolotāji varēs apmeklēt 
projekta dalībvalstis. 

Aija Ziediņa
Erasmus+ projektu koordinatore

Erasmus+ projekta vizīte Līgatnē

Silvija Rijniece
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķe

Ar šādu moto iesākām novembri Augšlīgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”. Gaidot Latvijas 
dzimšanas dienu, paturējām prātā, ka bez stipras ģimenes 
nav valsts. Savā iestādē ik dienas redzam daudz saticīgu, 
darbīgu un kuplu ģimeņu. Priecājamies, ka Latvijai ir 
nākotne. Svētku mēnesī visam bērnudārzam bija vienota 
tēma - Akmens, jo tas ir stabils un pamatīgs, tas ir kā drošs 
pamats, bet ģimene ir pamats visai cilvēka dzīvei.

Visu mēnesi bērni kopā ar vecākiem nesa uz bērnudārzu 
dažāda lieluma un izskata akmeņus. Grupiņās tie tika 
svērti un mērīti, pētīti, salīdzināti (pat ar lupām un 
mikroskopiem). Bērni izzināja akmeņu izcelsmi, aplūkoja 
tos dabā, klinšu izskatā, domāja par to, ko cilvēki radījuši 
no akmens, cik daudzveidīgs ir to pielietojums. No 
akmentiņiem ik dienas tika salikti burti, vārdi un cipari, 
tāpat veidojās radoši darbiņi.

Vecākajā grupā viesojās akmeņkalis, kurš bērniem 
izstāstīja daudz interesanta par darbu ar akmeni, atbildēja 
uz bērnu jautājumiem, ļāva “iemēģināt roku” darbā ar 
kaltu un āmuru.

Īpaši bērnus iepriecināja radošās izpausmes, kur varēja 
likt lietā krāsas. Tapa daudz skaistu darbiņu. Tuvojoties 
svētkiem, saucām palīgā vecākus uz radošajām 
pēcpusdienām, kur kopā ar bērniem akmeņi tika krāsoti 
Latvijas karoga krāsās.

Vienojāmies, ka veidosim Akmens ģimeni, un pie šī 
darba katrai grupiņai bija savs uzdevums. Kādi veidoja 
akmens tēti, citi - māmiņu, bet vēl citi - akmens bērniņus. 
Kad pienāca svētku diena, mazākās grupiņas atnāca ar 

savu priekšnesumu un atnesa akmens bērniņus, lielākās 
atnesa māmiņu un tēti, un tad jau visa ģimene bija kopā. 
Bija dziesmas un dzejoļi, bija mīļums un sirsnība. Vadītāja 
aicināja bērnus būt draudzīgiem un izpalīdzīgiem, nevienu 
nesāpināt, vienmēr turēt godā savu ģimeni -tēti, māmiņu, 
māsas un brāļus, jo tad mūsu zemē - Latvijā - visiem 
kopā dzīvot būs jauki. Svētku noslēgumā bērni kopā ar 
iestādes darbiniekiem devās ārā, kur bērnudārza laukuma 
vidū no krāsotajiem akmeņiem izveidoja Latvijas karogu. 
Protams, neizpalika svētku galds, kurš, pašu bērnu rokām 
saklāts un rotāts, radīja īpašu noskaņu. Šajos svētkos 
bērnudārza kolektīvs kopā ar bērniem un vecākiem 
darbojās vienotības un kopības gaisotnē, mācot bērniem, 
ka kopībā ir spēks un stipra ir tā tauta, kura ir vienota.

Ģimene - Latvijas vislielākā vērtība

Laiks tiešām 
steidzas vēja spārniem. 
Nupat pagājis skolas 
akreditācijas process, 
aizritējusi Latvijas 
101. dzimšanas diena, 
un nemanot atlidojis 
decembris. Decembris 
- tas ir mēnesis, kad 
mēs visi sākam sajust 

piparkūku smaržu, ausīs ieskanas ilgi 
gaidītās Ziemassvētku melodijas. 

Tomēr decembris nav tikai svētku 
mēnesis. Tas ir ārkārtīgi darbīgs mēnesis 
visiem - gan LMMS administrācijai, 
gan pedagogiem un, protams, arī skolas 
audzēkņiem. Jaunajiem mūziķiem jāspēlē 
pirmā semestra mācību koncerti, jaunajiem 
māksliniekiem jāpabeidz skates darbi. 
Rokas nav aizņemtas un nodarbinātas 
tikai ar garšīgo piparkūku cepšanu 

vien, tās ir nodarbinātas vingrinoties un 
uzspodrinot skaņdarbus un skates darbus, 
kurus plašāka auditorija varēs baudīt 17. 
decembra vakarā Augšlīgatnes kultūras 
namā plkst.17.30, kad LMMS audzēkņi 
muzicēs Ziemas koncertā. Tāpat tiks 
izstādīti mākslas nodaļas audzēkņu 
darbi. Jaunā skolas skolotāja Ieva Pastare 
un pedagoģe Ingūna Briede rūpēsies par 
darbu izvietošanu kultūras nama zālē. 
Tiks sumināti uzcītīgākie LMMS audzēkņi 
gan mūzikas, gan mākslas nodaļā. Skolas 
direktora vietniece izglītības jomā Līga 
Ruciņa apkopotās audzēkņu pirmā 
semestra sekmes būs “iepakojusi svētku 
iepakojumā”. Tādējādi apkopojot audzēkņu 
iespēto pirmajā semestrī, mēs precīzāk 
saskatīsim gan mūsu skolas censoņu stiprās 
puses, gan arī lietas, kurām uzmanīgāk un 
vērīgāk būs jāpievēršas mācību gada otrajā 
semestrī.

Šajā gadā Valsts konkurss sagaidāms 
akordeona un ģitāras spēlē, kā arī mākslas 

nodaļā ar tēmu “scenogrāfija”. Pedagogi 
jau novembrī apmeklēja profesionālās 
pilnveides kursus, lai niansētāk izprastu 
valsts konkursa tēmu mākslā un spētu virzīt 
audzēkņus nepieciešamajā gultnē, strādājot 
pie pirmās kārtas darba. Tāpat pirmajai 
kārtai pedagoģes Vinetas Golubkovas 
vadībā gatavojas skolas akordeona nodaļas 
audzēknis.

2019. gada 7. decembra vakarā Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 
piedalījās Latvijas aitaudzētāju asociācijas 
Ziemassvētku labdarības ballē. Katra 
iespēja jaunajiem mūziķiem ir lieliska 
iespēja pilnveidot savas skatuves prasmes, 
iepazīt krāšņo emocionālo sajūtu buķeti, 
muzicējot lielas auditorijas priekšā. 
Brīnišķīgi ieskanējās flautas duets 
pedagoģes Elzas Liepiņas un audzēknes 
Sanijas Pocevičas atskaņojumā, tāpat 
pedagoģes Daces Bicānes mūzikas studijas 
meiteņu ansamblis nošarmēja klātesošos 
klausītājus ar savām “enģelīšu balstiņām”, 

akordeonists Rūdolfs Melnis piepildīja 
telpu ar virtuozām akordeona skaņām, 
trombonists Valters Vasiļjevs muzikāli 
aizveda klausītājus pie leģendārā Elvisa 
ar skaņdarbu “Can’t help falling in Love”. 
Muzikālā buķete bija tiešām krāšņa un 
daudzveidīga.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
aicina klausītājus, vecākus un citus 
interesentus apmeklēt skolas klavieru 
nodaļas koncertu 19. decembrī plkst. 17.30, 
kad jaunie pianisti iemēģinās koncertflīģeli 
Augšlīgatnes kultūras namā. 

Mūzikas un mākslas pasaule - tā ir 
pasaule, kura liek dziedāt un plaukt 
mūsu dvēselēm ne tikai svētku laikā, 
bet arī drudžainajā ikdienas ritējumā. 
Mēs novēlam jums priecīgu un gaišu šo 
adventes laiku. Lai mēs katrs spējam 
atrast sapratnes un labestības pavedienu 
savās sirsniņā un spējam to paritināt 
cits citam, tādējādi gaiši sasildot mūsu 
sirdis. 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
decembra mirdzumā…

Kaspars Gulbis
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors

Akmens ģimenīte. Silvijas Rijnices foto

Gunitas Liepiņas foto

Silvijas Rijnices foto 

Projekta “Gudrības spēks”  skolotāji no Lietuvas, Grieķijas, 
Itālijas, Portugāles un Latvijas. Lienes Pīlēģes foto
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Turpnājums no 3.lpp.

Pielikums Nr.9
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšana

Gaujā un Braslā”

Pielikums Nr.10
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšana

Gaujā un Braslā”

Pielikums Nr.11
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšana

Gaujā un Braslā”

Pielikums Nr.12
Nolikumam par “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšana

Gaujā un Braslā”

No nākamā gada SIA “ZAAO” būs jauns sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifs 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisija (SPRK) izvērtējusi un 
apstiprinājusi jaunu SIA “ZAAO” 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifu. No 2020. gada 5. 
janvāra tas būs 66,79 EUR/t (ar dabas 
resursu nodokli (DRN), bez PVN).

LSPRK izvērtēšanas gaitā izmaksas 
pakalpojumu sniegšanai samazinātas par 
7%, salīdzinot ar SIA “ZAAO” sākotnēji 
iesniegto tarifu projektu. Neskatoties uz 
to, tarifs no 2020. gada 5. janvāra pie 
DRN likmes 50 EUR/t par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu būs par 19% 
augstāks, salīdzinot ar 2018. gadā SPRK 
apstiprināto tarifu (pie DRN likmes 50 
EUR/t). 

“Galvenokārt tarifs pieaudzis, jo 
specializētā tehnika, kas nodrošina atkritumu 
apglabāšanas tehnoloģisko procesu, ir 
nokalpojusi un nespēj pilnvērtīgi pildīt savas 
funkcijas. Lai spētu nodrošināt regulētā 
pakalpojuma nepārtrauktību un efektivitāti, 
uzņēmumam nepieciešams iegādāties jaunu 
tehniku. Šoreiz tas SIA “ZAAO” jānodrošina 

no saviem finanšu līdzekļiem, jo Eiropas 
Savienības fondi vairs neparedz atbalstu 
atkritumu apglabāšanai, kā tas bija sākotnēji, 
atkritumu poligonam, uzsākot savu darbību 
2003. gadā,” skaidro SPRK Atkritumu 
apglabāšanas pakalpojumu nodaļas vadītāja 
Inese Vēvere.

Vienlaikus uzņēmumam ir arī būtiski 
samazinājusies tā ienākumu daļa, pateicoties 
kurai iespējams samazināt atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma izmaksas un līdz 
ar to – tarifu lietotājiem. Šie ieņēmumi tiek 
gūti, savākto atkritumu biogāzi, kas rodas 
bioloģiski noārdāmo atkritumu sadalīšanās 
procesā, izmantojot elektroenerģijas 
ražošanā, savukārt elektroenerģiju 
– pārdodot obligātā iepirkuma ietvaros. 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
šī iepirkuma cena no šī gada jūnija ir par 
20% zemāka, tādējādi samazinot ieņēmumus 
no elektroenerģijas pārdošanas. Līdz ar 
atkritumu biogāzes kvalitātes pasliktināšanos, 
kas krītas, jo tiek ievērotas ES prasības par 
bioloģiski noārdāmo atkritumu nodalīšanu 
pirms apglabāšanas, vērojams arī ikgadējs 

saražotās elektroenerģijas samazinājums. 
Jaunais tarifs attieksies uz Ziemeļvidzemes 

atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
atkritumu radītājiem no Valmieras pilsētas, 
Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, 
Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, 
Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, 
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, 
Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas un 
Vecpiebalgas novadu pašvaldībām. 

Ar apstiprinātā tarifa kopsavilkumu 
iespējams iepazīties SPRK mājaslapā www.
sprk.gov.lv

Savukārt ar detalizētu informāciju arī par 
tarifiem citos reģionos iespējams iepazīties 
interaktīvajā kartē SPRK mājaslapas sadaļā 
“Lietotājiem” / ”Atkritumu apglabāšana” / 
“Tarifi”.

SPRK rīkotajā publiskajā uzklausīšanas 
sanāksmē un tarifu projekta izskatīšanas 
laikā priekšlikumi un ierosinājumi no 
pakalpojuma lietotājiem par tarifu projektu 
netika saņemti. SPRK secina, ka apstiprinātais 
tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, 
lai segtu SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. 
Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori, 

SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai 
atcelt šo lēmumu.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa 
no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. 
Pārējās atkritumu apsaimniekošanas 
maksas sastāvdaļas tiek apstiprinātas ar 
pašvaldības lēmumu. Tā var būt maksa 
par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu 
poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic 
pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu 
daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai 
uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, 
kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu 
apsaimniekotājs. 

 
 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas ziņa plašsaziņas līdzekļiem

Aktualitātes decembrī
Noslēgušās cenu aptaujas: 
• “Mobilā kāpurķēžu pacēlāja 

piegāde”. Piegādes līgums noslēgts ar 
SIA “TEHNOVERS” par kopējo summu 
EUR 2 430.00 (divi tūkstoši četri simti 
trīsdesmit euro un 00 centi) bez PVN. 
Pacēlājs paredzēts vides pieejamības 
nodrošināšanai (iekļūšanai veselības 
aprūpes centra telpās Spriņģu ielā 1, 
Līgatnē) personām ar funkcionāliem 
traucējumiem. Pārvietojama tipa pacēlājs 
tika izvēlēts, lai paralēli to varētu 
pilnvērtīgi izmantot arī Līgatnes novada 
kultūras pasākumos Augšlīgatnes kultūras 
namā un citur.  

Izsludināti iepirkumi:
• LND/2019/14, Līgatnes novada 

domes informatīvā izdevuma “Līgatnes 
Novada Ziņas” izdošana.

Citas aktualitātes: 
• Tā kā atbilstoši saviem attīstības 

projektiem A/S “Sadales tīkls” nākamajā 
gadā pārbūvēs novecojušu gaisvadu 
elektroapgādes līniju Lapu, Liepu, Ceriņu, 
Mākslas un Nākotnes ielās Augšlīgatnē, 
tiks demontēti arī elektroapgādes līniju 
stabi, kas šobrīd papildus kalpo ielu 
apgaismojumam. Sekojoši, Līgatnes 
novada pašvaldība šobrīd veic tehniskās 
specifikācijas izstrādi ielu apgaismojuma 
līniju projektēšanai un izbūvei. Minētajās 
ielās elektroapgādes un ielu apgaismojuma 
līnijas tiks izbūvētas tranšejās gar ielas 
malu. Izbūvi plānojam veikt līdz 2020. 
gada 1. jūlijam, taču izpildes laiks var 
mainīties, ja A/S “Sadales tīkls” ar savu 
pakalpojumu sniedzēju būs vienojies 

citādi (darbus esam apņēmušies veikt 
vienlaicīgi).  

• Turpinoties rudenīgiem laikapstākļiem, 
uz pašvaldības ceļiem ar grants segumu 
pastāvīgi tiks izvietotas transportlīdzekļa 
masu ierobežojošas ceļazīmes. Lūdzam 
kokmateriālu vai citu smagsvara materiālu 
pārvadājumus plānot, iestājoties sasaluma 
periodam. Atgādinām, ka jebkurā gadījumā 
plānoto kravu pārvadājumu darbu veicējam 
pirms darbu veikšanas jāvēršas pašvaldībā 
ar iesniegumu par pašvaldības ceļa 
izmantošanu kravu pārvadājumiem un/vai 
krautnes izveidi pašvaldības ceļa īpašuma 
robežās, par ko tiks noslēgta vienošanās, 
kas paredz ceļa lietotāja līdzatbildību ceļa 
seguma bojājumu rašanās gadījumā.   

• SIA “8 CBR” ar Līgatnes novada domi 
savstarpēji noslēgtā iepirkuma līguma 
ietvaros ir paveikusi Līgatnes Ķempju 
ielas pārbūves darbus. Ir atjaunots ceļa 

segums un izveidota virsūdens atvades 
(grāvju) sistēma. Tuvākajā laikā satiksmes 
drošības uzlabošanas nolūkos ielā tiks 
ierobežots transportlīdzekļu atļautās 
kustības ātrums un ierobežota iespēja 
novietot transportlīdzekli stāvēšanai.   

• Lūdzam intensīvas snigšanas periodā 
neatstāt privātos transportlīdzekļus 
pašvaldības ielas vai ceļa malā, ja ir iespēja 
novietot transportlīdzekli privātīpašumā 
(mājas pagalmā vai iebraucamajā celiņā). 
Uz ielas un ceļa atstātie transportlīdzekļi 
būtiski apgrūtina un paildzina brauktuves 
attīrīšanu no sniega.  

Gaišuma, mīlestības un cerības pilnus 
Ziemassvētkus un 

raženu, darbīgu Jauno 2020. gadu vēlot,
Līgatnes novada domes izpilddirektors 

Egils Kurpnieks



Turpinot darbu pie CVK izsludinātās 
tautas parakstīšanās par likumprojektiem, 
kas reģistrēti Centrālā vēlēšanu komisijā, 
CVK izstrādājusi ieteikumus, lai atvieglotu 
iedzīvotājiem iespēju nodot savus 
parakstus par Centrālajā vēlēšanu komisijā 
reģistrētajām iniciatīvām.

Atbilstīgi likumam “Par tautas 
nobalsošanu, likuma ierosināšanu un 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Centrālās 
vēlēšanu komisijas instrukcijai “Kārtība, 
kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu 
ierosināšanai” (http://www.cvk.lv/pub/
public/31160.html) nodrošināma iespēja 
vēlētājiem parakstīties likumprojekta 
atbalstam :

• E-pakalpojums www.latvija.lv
• pie zvērināta notāra.
• novados bāriņtiesā, kura veic notariālās 

darbības. (Jāievēro! Apliecināt parakstu 
bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta 
dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības 

teritorijā) 
Līgatnes novadā atbildīgā par parakstu 

vākšanu ir Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 
SANDRA UPMALE - Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā (bāriņtiesas telpās), otrdienās 
no pulksten 09.00 līdz 13.00.  Cena par 
paraksta apliecināšanu - EUR 1,43.

Ar Centrālās vēlēšanu komisijas 
2015. gada 7. septembra lēmumu Nr. 7 
apstiprinātās instrukcijas “Kārtība, kādā 
apliecināmi vēlētāju paraksti likumu 
ierosināšanai” (ar grozījumiem, kas izdarīti 
ar 2015. gada 18. septembra lēmumu Nr. 
9) 3.2. punktā noteikts, ka pēc vēlētāju 
lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls 
(slimība, invaliditāte vai cits), parakstu 
apliecinātājs var vienoties par paraksta 
apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir 
balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 
gadu vecuma. 
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

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

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2020. gada 22. janvārī

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Lēni laimes māte brien
No ciemiņa, ciemiņā, 
No sirsniņas, sirsniņā.

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

Novembrī Līgatnes novadā 
reģistrēta viena meitenīte un 

viens puisītis
      Alise un Lūkass Danils

Mēs katrs kaut ko dārgu sevī nesam,
Ir katram, par ko smiet un as’ras liet,

Pa vienu ceļu atnākuši esam,
Pa vieniem vārtiem visiem jāaiziet.

Ilze Kļaviņa - 14. novembrī
Arvīds Akmentiņš – 22. novembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Novembrī mūžībā aizgājuši

Sveicam jauno ģimeni!

Novembrī Līgatnes novadā jāvārdu teica: Tu līdzās man, un es pie Tava 
pleca.
Un sākas teiksma, sākas mūsu 
stāsts.
Kas gadi mums, kas tālumi, kas 
vecums,
Ja līdzās Tu un Tavu roku glāsts.

Māris un Sarmīte

Paldies Līgatnes novada domes darbiniekiem, sociālajiem aprūpētājiem, kaimiņiem 
un visām pārējām personām par man sniegto palīdzību. 

Pirms iededz sveci egles zarā, 
Dedz svētku liesmu sirdī savā 
Ar piedošanu, sapratni, ar mīlestības dzirksteli,
Un tici – tas ir Tavā varā nest gaismu – 
kā to sveces dara….

Visiem novada iedzīvotājiem vēlu svētīgus Ziemassvētkus un 
veselības pilnu Jauno 2020. gadu. 

Ilga Vorslova

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: 
• individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Mēness ielā 2, Līgatnē, Līgatnes novadā, 
kad. Nr. 42110070300 - 8 301 m2 ar sākumcenu 6 500,00 EUR;
• nekustamo īpašumu - dzīvokli Gaujas iela 18-17, Līgatnē, Līgatnes novadā, kad. Nr. 
42119000526 - 38,5 m2 ar sākumcenu 2120,00 EUR .
Izsole notiks 2019. gada 14. janvārī plkst. 10:00 Augšlīgatnes kultūras namā Nītaures ielā 
6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, no 
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15:00 (trešdienās līdz plkst. 18:00) Līgatnes 
pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@
ligatne.lv) līdz 2019. gada 13. janvārim plkst. 15:00. Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā 
nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas. Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres  Nītaures ielā 6,  Līgatnes pagastā un 
Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā (www.ligatne.lv). Tālrunis uzziņām  29181845.

IZSOLE

No 23. decembra 
Augšlīgatnes dienas centrs 

būs slēgts! 
Tiksimies 6. janvārī - Jaunajā 

gadā! 

Gaišus un prieka pilnus 
svētkus!

Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
 /Z. Purvs/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Līgatnes novada domes ilggadējās 
darbinieces Valijas Mortuļevas 

tuviniekiem, Valiju mūžībā pavadot. 

Līgatnes novada dome 

Ziemassvētku vecīša ziņa vecākiem!
Cienījamie vecāki, ja jūsu bērns ir deklarēts Līgatnes novadā un neapmeklē 

bērnudārzu, tad saldumu paciņas varēsiet saņemt Līgatnes novada domē, Augšlīgatnē, 
Nītaures ielā 6, 2. stāvā, 9. kabinetā līdz 2020. gada 15. janvārim.

Ziemassvētku vecīša vārdā - 
Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste 

Dace Bērziņa

Par parakstu vākšanu
Dace Krūmiņa-Eglīte
Līgatnes novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja 

Ziemassvētku vecīša ziņa vecākiem!

Līgatnes novada dome informē, ka 2019. gada 26. septembra domes sēdē tika 
apstiprināta Līgatnes novada attīstības programma 2019.-2025. gadam. Attīstības 
programma publicēta Līgatnes novada domes mājaslapā www.ligatne.lv. 


