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Tautastērpu gājiens

Un tad tu klusi saki:
Bija taču reiz pali
un dziedāja upes,
un viņu krasti bij pūpolu pilni,
Un pureņu zeltā rasojās kājas…
Bija taču tā?
Bet gadi aizpalo un puķēs aizzied
Un tāpēc jāsteidz gadus izdzīvot.

Maija jubilāri
Marina Griļeva 
Inga Kravale 
Ina Ozoliņa
Normunds Zaviļeiskis 
Daiga Jakobija 
Astrīda Kronberga 
Andis Meisters 
Iveta Vanaga 
Raitis Vimba 
Gunta Brigita Skujiņa  
Ivars Krieviņš 
Vera Mihļeņova 
Laima Krievāne 
Astrīda Kripaite 
Aivars Kūriņš 
Guna Plivska 
Arvīds Pūlis 
Ilga Vēze 
Biruta Mende 
Vija Siliņa 
Ēriks Liniņš 
Anna Rozenbauma 
Aina Priedīte 
Gunārs Voldemārs Vanags 
Berta Dreijere
Zaiga Kažoka 
Gunta Kustova 
Aleksandra Ļeonova 
Arnolds Markss  
Aivars Meisters  
Vilis Prāms 
Jānis Alfrēds Voldemārs Rozenbergs 
Vitālijs Stūrnieks 
Valija Pastuhova 
Baiba Pelse 
Antoņina Sočenko 
Mirdza Platkova 
Māris Vērmanis 
Harijs Grieznis 
Velta Kāposta 
Paula Guzaite
Valija Grunte 
Jēkabs Zīle 
Inta Līvija Plūme  

Šogad Latvijas neatkarības atjaunošanas 
30. gadadiena tika svinēta bez publiskiem 
pasākumiem, taču svētku noskaņu varēja sa-
rūpēt arī attālināti. Ikviens tika aicināts tēr-
pties tautas tērpā, nofotografēties un virtuāli 
piedalīties tautastērpu gājienā. Tajā piedalījās 
arī daži Līgatnes novada vidusskolas deju ko-
lektīva „Lustūzītis” dejotāji. 

Paldies par skaistajām fotogrāfi jām, ku-
ras radīja prieku un svētku sajūtu!

Daiga Meistere,
Deju skolotāja

Megija Nikola Barovska un Rihards Kudrjavcevs.

Elza, Emīls un Paula Pīlēģi.Adrija un Raivis Smelteri.
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Priekšsēdētāja sleja

Par drosmi un 
uzņēmību

Ziema pagājusi, un klāt gaidītais ievziedu 
pavasaris, kad visas domas alkst būt pie dabas – 
mierīgā pastaigā klausīties putnu dziesmās vai 
rušināties sakņu dārzos un puķu dobēs. Pagā-
jusī bija neierasta ziema, kādu laikam neviens 
līdzcilvēks līdz šim Līgatnē nebija piedzīvojis. 
Tikai dažas dienas rudens galā un pavasarī uz-
sniga plāns, ātri nokūstošs sniegs, nebija ieras-
to ziemas salu. Arī pavasaris nāk lēnām, pie-
sardzīgi. Dažviet, tepat netālu kaimiņos, pat 12. 
maijā atnesot līdz pat 8 cm biezu sniega segu. 
Sinoptiķi stāsta, ka šādi laika apstākļi novēroti 
pirmo reizi.

Notiekošais dabā rāda, cik viss ir neprogno-
zējams. Tāpat pasaulē, jo īpaši šai brīdī saistībā 
ar epidemioloģisko koronavīrusu, atgādina, ka 
lūkoties tālā nākotnē un censties visu “salikt pa 
plauktiņiem” ir nekas vairāk, kā ļauties fantāzi-
jām, nelietderīgi nosist laiku un tērēt resursus. 
Tad kā rīkoties? Kur paliek visi ilgtermiņa attīs-
tības plāni, stratēģijas, nākotnes politikas…? 

Plānot nākotni, manuprāt, ir ļoti svarīgi, bet 
esmu kritisks pret dažādiem ilgtermiņa plānoša-
nas dokumentiem, kas ir nekas vairāk kā ķeksītis 
un nelietderīga naudas tērēšana. Mūsu pašvaldī-
ba pirms pāris gadiem saņēma VARAM pārme-
tumu, ka novadā joprojām nav izstrādāta novada 
attīstības stratēģija līdz 2037. gadam. Smieklīgi 
un nožēlojami, jo vairāk tāpēc, ka šis valsts uz-
spiestais nelietderīgais iedzīvotāju naudas tēriņš 
kārtējo reizi tiks nolikts putēšanai plauktos, lai 
pēc gadiem samaltu jauna papīra ražošanai. 

Pasaule kļuvusi neparedzama un dinamiska. 
Šis ir laiks, kad panākumus gūst cilvēki, kuriem 
piemīt intuīcija un drosme, kuri spēj pieņemt 
ātrus, gudrus un situācijai atbilstošus lēmumus. 
Sarunvalodā tos sauc par fl eksibliem vai latvis-
kojot – elastīgiem cilvēkiem. Ja šī spēja ir ap-
vienojumā ar vidēja termiņa vīziju un īstermiņa 
(maksimāli 5– 7 gadi) plānošanu, kas atkarībā no 
apstākļiem ik gadus tiek aktualizēta nākamajam 
periodam, izdošanās varbūtība ir daudz lielāka. 
To pierāda daudzi vietējā un globālā mēroga biz-
nesa projekti. Tam pēdējos gados seko aizvien 
vairāku valstu politikas, kā spilgtākos piemērus 
minot Singapūru vai Dienvidkoreju.

Latvijā, manuprāt, mēs atrodamies situācijā, 
kad ar prātu saprotam – līdzšinējā stratēģiju un 
plānošanas dokumentu kleibēšana nekādus re-
zultātus nenes, bet iedibināt citu virzību neizdo-
das, jo esam konservatīvās Eiropas uzraudzībā 
un arī pašu vietējā birokrātija esošajos apstākļos 
jūtas pietiekami labi. Tomēr, ja vien vēlamies 
pastāvēt ne tikai kā valsts, bet arī pretendējam 
būt labklājības valsts, mums būs jāatrod izeja, 
lai no birokrātiski konservatīvas valsts pārtaptu 
par dinamisku un konkurētspējīgu kopienu, lai 
spētu ne tikai skatīties un nopakaļus mācīties no 
vecās Eiropas, bet spētu nostāties tai līdzās un 
apsteigt. Vai tas ir iespējams? Protams!

Manai pārliecībai, lai kalpo mūsu pašu no-
vada iedzīvotāju un uzņēmēju veikums. Daudzi 
ikdienā redz, kā mūsu dzīvi un sadzīvi, bet līdz 
ar to mūsu kopējo labklājību vairo cilvēki, kuri 
nebaidās no izaicinājumiem. Ja dažbrīd dažiem 
viena vai cita „dullā ideja” šķitusi kā utopija, tad 
izrādās, ka pareizajās rokās tā iegūst realitāti. Es 
tiešām lepojos ar daudzu mūsu līdzcilvēku vei-
kumu. Tas dod gan pārliecību, gan drosmi mek-
lēt aizvien jaunas iespējas un risinājumus. Un 
reizēm pavisam nevilšus aizfantazējos – ja at-
palikušais, no visām pusēm nedraugu iekļautais 
Singapūras zvejnieku ciems spēja kļūt par pa-
saules augstākā līmeņa valsti, vai Līgatnei un lī-
gatniešiem ir kādas problēmas kļūt par turīgu un 
pašpietiekamu vismaz vietējā mēroga kopienu. 
Es domāju, ka viss ir mūsos pašos – nebaidīties, 
tiekties un sasniegt! Lai mums kopā izdodas!

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Aktualitātes maijā
Izsludinātās iepirkuma procedūras:

Cenu aptauja  „Ķempju un Paltma-
les kapliču jumta seguma atjaunošana”. Ir 
saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, notiek 
vērtēšanas procedūra. Plānota minēto kapliču 
pilna apjoma jumta seguma nomaiņa, izman-
tojot betona dakstiņu konstrukciju. 

Noslēgušās iepirkumu procedūras:
Iepirkums  „Ielu ar grants segumu 

mehanizēta apstrāde pret putēšanu”. Iepirku-
ma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas un lī-
gums noslēgts ar VAS „Latvijas autoceļu uz-
turētājs” par kopējo summu EUR 11 155,75 
bez PVN.

Cenu aptauja  „Mežu inventarizācija 
un meža apsaimniekošanas plānu izstrāde Lī-
gatnes novada domes apsaimniekošanā esoša-
jiem mežiem”. Līguma slēgšanas tiesības pie-
šķirtas saimnieciskās darbības veicējai Ivetai 
Donikai par summu 1 880 EUR bez PVN.

Cenu aptauja  „Rotaļu laukumu at-
jaunošana Līgatnes novada domes vajadzī-
bām”. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA „Go Play” par summu 7 529,4 EUR 
bez PVN. Šī līguma ietvaros tiks uzstādītas 
jaunas rotaļu konstrukcijas pašvaldības īpa-
šumā esošos bērnu rotaļu laukumos Gaujas 
ielā, Līgatnē (Remdenkalnā) un Pīlādžu ielā, 

Augšlīgatnē.
Cenu aptauja  „Zāles piekārto gries-

tu un gaismas ķermeņu montāža Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zva-
niņi””. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA „MKR Būve” par summu 8 999,95 EUR 
bez PVN. Plānota novecojušā zāles griestu 
apšuvuma un apgaismojuma ķermeņu no-
maiņa, kā arī piespiedu ventilācijas un gaisa 
dzesēšanas iekārtas uzstādīšana iestādes mā-
cību procesa un publisko pasākumu norises 
komforta uzlabošanai. 

Citas aktualitātes: 
Rit noslēdzošie Augšlīgatnes Upes 

ielas seguma pārbūves darbi. Ielā uzklātā as-
falta seguma platums nodrošinās divpusējas 
kustības iespēju transportlīdzekļiem, un pa-
pildus josla atvēlēta drošai gājēju plūsmai. 
Izbūvējot ielas ūdens atvades komunikācijas, 
esam nodrošinājuši arī iepriekš skolas terito-
rijā ieplūstošo virsūdens atvadi.

Ir veikta Augšlīgatnes Skolas ielas 
seguma pārbūves projekta izstrāde, un attie-
cīgi tiks veikta iepirkuma procedūra arī šīs 
ielas seguma pārbūvei (uz asfalta segumu). 
Līdzīgi kā Upes ielā, Skolas ielas seguma 
pārbūve tiks pilnībā fi nansēta no Līgatnes 
novada pašvaldības līdzekļiem. 

Ir izstrādāti Līgatnes Gaujas ielas 
seguma pārbūves projektēšanas noteikumi, 
līdz ar to tiks veikta iepirkuma procedūra 
ielas seguma atjaunošanas projektēšanai. 
Projekts tiks sadalīts vairākos posmos, ļaujot 
atjaunošanu veikt pa posmiem. Tā kā ārējie 
fi nanšu resursi ceļu pārbūvei un izbūvei paš-
valdībām šobrīd nav pieejami, nākamā gada 
budžetā ceram iekļaut pietiekošu summu šai 
jau sen nepieciešamajai ceļu darbu projekta 
realizācijai vai uzsākšanai.

Lielās talkas un iedzīvotāju pašu or-
ganizēto talku un sakopšanas darbu ietvaros 
privātīpašumos, īpaši, ja tas saistīts ar mājas 
pagalma, garāžas vai dārza mājiņas labiekār-
tošanas darbiem, lūdzam individuāli vieno-
ties ar atkritumu apsaimniekošanas kompā-
niju (SIA „ZAAO”) vai atkritumu laukumu 
apsaimniekotāju (SIA „Līgatnes nami”) par 
lielgabarīta vai/un būvniecības atkritumu 
izvešanu no jūsu īpašuma. Personīgo liel-
gabarīta atkritumu nesaskaņota novietošana 
pašvaldības vai daudzdzīvokļu namu apsaim-
niekotāja izveidotos atkritumu laukumos nav 
atļauta. Arī Lielās talkas ietvaros. Pateica-
mies par izpratni. 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes izpilddirektors

Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits 
turpina palielināties, tāpēc, lai mazinā-
tu vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, 
no rītdienas, 2020. gada 12. maija, 
pasažieriem, braucot sabiedriskajā 
transportā, jālieto mutes un deguna 
aizsegs, piemēram, sejas maska, 
respirators, šalle, lakats u.tml. Ņe-
mot vērā, ka reģionālo maršrutu au-
tobusos pasažieru uzņemšana notiek 
pa priekšējām durvīm, autobusa vadī-
tājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem, ku-
riem nav attiecīgā aizsega.  

No 12. maija vairs nav spēkā nosa-
cījums par pasažieru skaita ierobežošanu 

No 12. maija, braucot sabiedriskajā 
transportā, jālieto mutes un deguna aizsegs

vienā sabiedriskajā trans-
portlīdzeklī, pārdodot 

biļetes ne vairāk kā 
50% no sēdvietu 
skaita, tomēr, kur 
tas iespējams, pa-
sažieriem autobusa 
un vilciena salonā 

vispirms jāieņem 
sēdvietas pamīšus, 

ievērojot divu metru 
distanci vienam no otra. 

Tāpat, ja autobusa vadītāja ka-
bīne nav nodalīta no pārējā autobusa salona, 
pasažieri nevarēs ieņemt sēdvietas, kas atro-

das aiz šofera. 
Rūpējoties par pasažieru drošību un 

veselību, pārvadātāji katru dienu dezinfi cē 
transportlīdzekļus, īpašu uzmanību pievēr-
šot virsmām, kurām pasažieri biežāk pieska-
ras. Vairāki pārvadātāji autobusos nodrošina 
roku dezinfekcijas līdzekļus. 

Autotransporta direkcija aicina pasažie-
rus izvērtēt sava brauciena nepieciešamību 
un, ja ir iespējams, izvēlēties citas pārvie-
tošanās alternatīvas. Tomēr, ja citas iespējas 
nav, aicinām braukt laikā, kad sabiedriskajā 
transportā ir mazāk pasažieru, iegādājoties 
biļeti internetā, autoostā vai autobusā, mak-
sājot ar bankas karti. 

Rehabilitācijas centrs „Līgatne” informē, ka 27. aprīlī atsākusies medicīniskās 
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana pacientiem, kuriem nepieciešami akūti 
un subakūti rehabilitācijas pakalpojumi (pacienti ar sirds un asinsvadu saslimša-
nām, pēc operācijām, ar politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, u.c.).

Pieteikšanās un cita sīkāka informācija par tālr. 26431450 vai rakstot: ligatne.
info@gmail.com.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 dēļ PACIENTU 
APMEKLĒŠANA IR STINGRI AIZLIEGTA!

Rehabilitācijas centrā tiek nodrošināti augstākie medicīnas higiēnas standarti, 
jo mums rūp Jūsu un mūsu veselība.
Visas vizītes pie ārstiem un speciālistiem notiks pēc plāna.
Pacientu, kurš ierodas uz rehabilitāciju, drīkst pavadīt tikai viena persona (tikai 
gadījumos, kad nepieciešams pavadonis).
Aicinām Jums pievienoties higiēnu standartu ievērošanā – mazgāt un dezinfi -
cēt rokas uzreiz pēc ienākšanas centrā, kā arī pēc nepieciešamības.
Ja nejūtaties droši un nevarat apmeklēt rehabilitācijas centru – esat apslimis, ir 
paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas vai citi slimības simptomi, zvaniet, un 
mēs piedāvāsim jums tuvāko, ērtāko laiku vizītei.
Ievērojiet 14 dienu karantīnu, ja esiet apmeklējis kādu no valstīm, kurā ir augsts 
infi cēto skaits vai esiet bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par sevi un 
saviem līdzcilvēkiem!

Veselību Jums!
Rehabilitācijas centra „Līgatne” komanda

Rehabilitācijas centrs 
„Līgatne” atsāk pacientu 

uzņemšanu

Rehabilitācijas 
centrs „Līgatne” 

aicina darbā 
apkopēju

Mēs piedāvājam:
Darbu profesionālā komandā;
Stabilu darba vidi;
Adekvātu atalgojumu un sociālās 
garantijas;

Prasības:
Ievērot darba un higiēnas drošības 
pasākumus; 
Orientēties sava darba plānošanā un 
darba organizācijā;
Precizitāte;
Spēja strādāt sistemātiski un pastāvīgi;
Pozitīva attieksme pret darbu. 

Iepriekšēju pieredzi līdzvērtīgā darbā 
uzskatīsim par priekšrocībām.

Līgatnes novada iedzīvotājiem tiks dota 
priekšroka.
 Lūdzam zvanīt pa tālr.: 
29332846 vai 64161911
CV sūtīt uz e-pastu: ligatne.rehcentrs@gmail.com
„Skaļupes”, Līgatnes pag., Līgatnes nov., 
LV –4110
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Bērna gatavība skolai un ieteikumi 
vecākiem

Gatavojoties nākamajam 
mācību gadam, padomus vecā-
kiem, kā veiksmīgāk sagatavoties 
skolai, apkopojusi Līgatnes Soci-
ālā dienesta psiholoģe Ilze Serģe. 

To, vai bērns ir gatavs skolai, no-
saka viņa vēlmes apgūt kaut ko jau-
nu, nezināmu bez bailēm un bažām, 
nevis tas, cik ātri viņš lasa vai rēķina. 
Bērnam būs jāiekļaujas pilnīgi jaunā 
sociālā lomā – skolēna lomā.

Bērnudārzā tiek piedāvāts brī-
vāks režīms, nav jānosēž pie galda 
40 minūtes. Tas jau būs pirmais pār-
baudījums, cik bērns ir disciplinēts 
un pieradis pie noteikumiem, ko pa-
rasti nosaka un iemāca vecāki. Die-
nas režīmam ir milzīga nozīme, jo 
bērns precīzi zina, kas notiks no rīta, 
pusdienlaikā un vakarā. Ja viss tiek 
pakārtots tikai bērna vēlmēm, vecā-
kiem rodas grūtības prasīt no bērna 
izpildīt pat visvienkāršākās lietas, 
jo, ja bērns to nevēlas, tad arī atsa-
kās darīt. Šie bērni parasti protestē 
skaļi, un vecāki piekāpjas. Bērnam 
var sākt likties, ka viņš neko neprot 
un viņam nekas nesanāk, zūd moti-
vācija un vēlme izprast, izzināt, zūd 
radošums. Bērnam ir jāiemācās pār-
varēt grūtības, paveikt iesākto līdz 
galam. Topošajam pirmklasniekam 
būtu jāprot kontrolēt savu uzvedību 
un ilgstoši pildīt kādu vienu kon-
krētu uzdevumu. Ja bērns uztver un 
spēj darboties pēc pieaugušo norādī-
jumiem, veiksmīgākas būs uzsāktās 
skolas gaitas, būs nepieciešams īsāks 
adaptācijas process.

Skola ir tā vieta, kur visiem ir 
vienādas prasības, un parasti problē-
mas sākas ar grūtībām koncentrēties 
un uzmanības noturību. Bērna gata-
vību skolai nosaka, vai viņš prot būt 
pacietīgs, neatlaidīgs un patstāvīgs, 
zinātkārs un motivēts apgūt jaunas 
lietas, vai skolā nejutīsies atstumts, 
vai arī gluži pretēji - kļūs agresīvs, 
ja būs jādara kas tāds, ko viņš neprot 
vai vienkārši negrib.

Topošajam skolēnam svarīgi 
ir prast arī zaudēt. Zaudējumi ne-
drīkstētu viņu satriekt, jo bērnam ir 
svarīgi piedalīties, nevis tikai uzva-
rēt. Milzīga nozīme skolas dzīvē ir 
attiecībām ar citiem, bērna prasmei 
iekļauties kolektīvā, iegūt jaunus 
draugus un nebaidīties no dažādām 
mazpazīstamākām situācijām. Ja 
bērnam labi attīstīta emocionālā sfē-
ra, viņš spēj just līdzi citiem, palī-
dzēt un būt atsaucīgs, tad neradīsies 
milzu problēmas iekļauties jaunā 
sociālajā vidē. Bērnam būs jāprot 
arī sevi aizstāvēt bez kaušanās vai 
sišanas, un vecākiem ir jāmāca, ka 
visas konfl iktsituācijas risina ar vār-
diem. Skolā var rasties daudzas un 
dažādas situācijas, kas varētu bērnu 
satraukt, un viņam ir jāmācās pat-
stāvīgi nomierināties. Bērnam jāprot 
pastāstīt par savām emocijām, kad 
viņš ir nobijies, bēdīgs, priecīgs, lai-
mīgs, skumjš vai uztraukts. Bērns ar 
prieku dosies uz skolu, ja mājās jau 
būs apguvis prasmi vienatnē spēlē-
ties, noteiktu laiku mācīties, atpazīt 
un sakārtot savas lietas un atcerēties, 
ko viņam būs nepieciešams paņemt 
līdzi, izejot no mājas vai dodoties uz 
skolu.

Bērnam jābūt pielāgotam sa-

biedriskai dzīvei, jājūtas pārliecinoši 
brīžos, kad viņš atrodas ārpus mā-
jas. Vēl viens svarīgs nosacījums 
bērna labsajūtai skolā ir ēdienrei-
zes. Lai bērns skolā būtu paēdis un 
nerastos diskomforts vai nepaslikti-
nātos veselība, viņam jāēd veselīga 
pārtika – gan zupas, gan sautējumi, 
gan gaļa un dažādi salāti. 

Skolas ēdienreizes veseliem 
bērniem nedrīkst aizstāt ar līdzi pa-
ņemtām maizītēm, cepumiem vai 
čipsiem. Ja bērnam nav nodrošināts 
silts ēdiens, bērns kļūst nervozs, ne-
spēj koncentrēties un cieš fi ziski.

Kā palīdzēt bērnam 
kļūt par skolēnu

Radiet savam bērnam pozitīvu 
iespaidu par skolu, un bērns jau-
nos apstākļos jutīsies pietiekami 
komfortabli. Pieņemiet savu bēr-
nu ar viņa grūtībām, garastāvokļa 
maiņām, uzvedību, zināšanām un 
pacietīgi darbojieties kopā ar viņu 
– tas palīdzēs jums labāk izprast 
savu bērnu un viņa vajadzības. Bērni 
negrib būt slikti, viņi grib tikt ievē-
roti. Bērns, jūtot atbalstu, rūpes un 
interesi, mainīs savu uzvedību un 
centīsies vecākus iepriecināt. Neiz-
virziet savam bērnam neizpildāmas 
prasības, jo katram cilvēkam ir savs 
spēju līmenis. Svarīgi radīt bērnā vē-
lēšanos mācīties un uzzināt ko jaunu 
un noderīgu. Vecāki varētu pastāstīt 
par skolu, par skolotājiem un zinā-
šanām, par savām jaukākajām atmi-
ņām no savas skolas dzīves. Katru 
dienu atrodiet laiku, lai aprunātos un 
padarbotos ar bērnu. 

Uzticieties bērna veselībai un 
spēkam. Nebaidieties viņa veselības 
dēļ un neskrieniet katra nieka dēļ 
pie ārsta vai zāļu skapīša. Nebaidiet 
bērnu ar baciļiem, kas sēž uz durvju 
rokturiem un ūdens krāniem, bet mā-
ciet personīgo higiēnu, stāstiet par 
ēšanas paradumu nozīmi veselības 
saglabāšanā.

Uzticiet bērnam mājās jau lielā-
kus ikdienas pienākumus un darbus, 
tādus kā – nomazgāt traukus, saklāt 
galdu, sakārtot savu istabu, palīdzēt 
dārzā u.c. Esiet stingri un prasiet, lai 
pienākumi tiktu izpildīti, neaizmirs-
tiet par uzslavām, tomēr neslavējiet, 
ja darbs tiek veikts pavirši, bet norā-
diet uz to. Neaizmirstiet katru dienu 
pateikt savam bērnam, ka jūs viņu 
mīlat un lepojaties ar viņu.

Kā vecākiem palīdzēt 
savam bērnam, uzsākot 
skolas gaitas

Ieklausieties skolotājas izteik-
tajā bērnu zināšanu novērtējumā, 
ieteikumus uztveriet nopietni. Pa-
rādiet vēlmi palīdzēt savam bēr-
nam mācīšanās procesā. Pievērsiet 
uzmanību bērna stājai, gaitai, tam, 
kā bērns sēž, lai laikus novērstu da-
žādas fi ziskās attīstības problēmas. 
Uzmaniet bērna vispārējo veselību. 
Nodrošiniet bērnam pilnvērtīgu uz-
turu un regulāras ēdienreizes. Radiet 
bērnam iespēju zīmēt, līmēt, plēst 
papīru, darboties ar plastilīnu, vīt un 
pīt – nodarbiniet bērna pirkstiņus. 
Dariet to kopā ar bērnu.

Kā veidot prasmes mācīties
Ģimenē esiet pozitīvi noskaņoti 

pret skolu un skolotājiem. Ja kaut 
kas neapmierina skolā, neizsakiet 
negatīvas piezīmes bērna klātbūtnē. 
Esiet pacietīgi un vienojieties savās 
prasībās pret bērnu. Vienojieties ar 
bērnu par laiku, kad tiks izpildīti 
mājasdarbi, lai bērnam atliktu laiks 
arī savām nodarbēm. Plānojiet lai-
ku kopā. Nepārslogojiet bērnu ar 
vairākiem interešu izglītības pul-
ciņiem. Ņemot vērā bērna spējas, 
mudiniet veikt uzdevumus pēc ie-
spējas labāk. Ja mājasdarbā ievie-
susies kļūda, lieciet viņam pašam to 
atrast un izlabot. Nekādā gadījumā 
nepildiet bērna vietā mājasdarbus. 
Ļaujiet kļūdīties, jo no kļūdām mā-
cās, tikai pārvarot grūtības. Tā vei-
dojas spēcīga personība. Vienmēr 
novērtējiet bērna sasniegumus, bet 
necentieties to panākt ar materiā-
lām vērtībām (naudu, saldumiem 
u.c.), jo mācīšanās nav darbs, par 
kuru saņem atalgojumu, bet gan 
darbs ar sevi un sevis attīstīšana. 
Bērni apgūst jaunas zināšanas ļoti 
dažādi – klausoties, skatoties, prak-
tiski darbojoties. Lasiet pasakas, 
kopīgi skatieties bilžu grāmatas, 
analizējiet un pārrunājiet redzēto 
un dzirdēto, tādējādi trenējot uztve-
ri, uzmanību un iztēli. Runājiet ar 
bērnu daudz un par visu, kas sais-
tās ar jaunas informācijas apguvi, 
izglītības iestādē apgūtām tēmām. 
Rosiniet bērnu pašu lasīt grāmatas 
un dalīties pārdomās par izlasīto. 
Normējiet laiku, ko bērns pavada 
pie TV un informācijas tehnoloģiju 
ierīcēm. 

Savstarpēja sapratne un 
sadarbība

Interesējieties par visu, kas 
saistās ar mācībām, sadzīvi mācību 
iestādē. Katru dienu veltiet laiku 
sarunai par to, kā skolā tika pava-
dīta diena, kā bērns jutās, ko jau-
nu apguva, kas izdevās, kādas bija 
grūtības, un kopīgi mēģiniet rast 
risinājumus. Nebiedējiet bērnu ar 
skolu, ka tur būs dusmīgi skolotā-
ji un ka tur ar visu būs jātiek galā 
pašam. Stāstiet par iespējām iegūt 
jaunus draugus, par dažādām jau-
kām norisēm un notikumiem skolā. 
Nesalīdziniet savu bērnu ar citiem, 
viņš viens jums ir tāds, kādi nav citi 
– īpašs un neatkārtojams.

Rūpes par sevi
Stāstiet, cik svarīgi ir ievērot 

personīgo higiēnu: mazgāt rokas 
pirms ēšanas, pēc sporta nodarbī-
bām, sakārtot savu apģērbu, notīrīt 
kurpes, aizsiet kurpju šņores, sa-
ķemmēt matus. Rosiniet bērnu veikli 
saģērbties, lai nerastos problēmas ar 
sagatavošanos sportam, dejām. Mu-
diniet mājās darīt praktiskas lietas 
- saklāt gultu, sakārtot savu istabu, 
rakstāmgaldu. Bērnam pašam vaja-
dzētu kārtot savu skolas somu. Vē-
lams to darīt vakaros. Pārrunājiet ar 
bērnu par viņa pienākumiem un tie-
sībām, un nākamās dienas plāniem.

Ilze Serģe,
Līgatnes Sociālā dienesta psiholoģe 

Mācību gada 
noslēgums 

Līgatnes novada 
vidusskolā

Saistībā ar krīzes situāciju valstī šajā mācību gadā kopš 23. marta 
esam mācījušies attālinātā režīmā. Krīzes situācija ir ieviesusi izmaiņas 
ne tikai ikdienas darba procesā, bet arī 9. un 12. klases mācību gada 
noslēguma aktivitātēs.

2019./2020. mācību gada noslēgumā valsts pārbaudes darbi – eksā-
meni par vispārējās pamatizglītības ieguvi nav jākārto 9.  klases skolē-
niem. Viņiem mācības beigsies 29. maijā, bet mācību gads – 12. jūnijā. 
Nepieciešamības gadījumā no 1. jūnija tiks plānotas individuālās konsul-
tācijas mācību sasniegumu pilnveidošanai.

Savukārt 12. klases skolēniem mācības beigsies 15. maijā, un no 
18. maija sāksies gan klātienes, gan attālinātās konsultācijas noslēguma 
eksāmenu priekšmetos. Konsultāciju grafi ku 12. klases skolēni saņems 
skolvadības sistēmas e-klase pastā.

Šajā mācību gadā ir mainīti valsts pārbaudes darbu – centralizēto ek-
sāmenu norises datumi. Līgatnes novada vidusskolas 12. klases skolēni 
kārtos centralizētos eksāmenus šādos datumos:

2. jūnijā – angļu valodā,
9. jūnijā – latviešu valodā,
12. jūnijā – matemātikā,
19. jūnijā – bioloģijā.
12. klases skolēniem mācību gads beidzas 7. jūlijā.
11. klases skolēni 6. jūlijā kārtos noslēguma eksāmenu informātikā.
Gan 9. klases, gan 12. klases skolēniem tiek plānoti svinīgie pasāku-

mi – pamatizglītības apliecību un vispārējās vidējās izglītības atestātu un 
sertifi kātu pasniegšanas, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus 
saistībā ar publiskiem pasākumiem. 9. klases skolēniem svinīgais pasā-
kums notiks 12. jūnijā, bet 12. klašu skolēniem – 24. jūlijā.

1. – 8. un 11. klašu skolēniem mācību gads noslēdzas 29. maijā. Šajā 
dienā esam plānojuši katram Līgatnes novada vidusskolas skolēnam no-
gādāt liecību, iegūtos atzinības rakstus, nopelnītās balvas un laba vēlēju-
mus viņa dzīvesvietā.

Mācību grāmatas šajā mācību gadā būs iespējams nodot 29. maijā, 
saņemot liecību.

Izturību un možu garu visiem - skolēniem, vecākiem un skolotājiem 
mācību gada noslēguma nedēļās!
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Līgatnes papīrfabrikas viesu nams 1914. 
gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Rasma Vanaga
4. turpinājums. Sākums LNZ 
2020. gada februāra Nr. 2, marta 
Nr. 3, aprīļa Nr. 4.

Pārējās skolas Līgatnes novadā
Iepriekšējā numurā iepazīstinā-

ju lasītājus ar trim Līgatnes novada 
pamatskolām, bet ir vēl bijušas da-
žas senākās skolas, kuras vairs ne-
darbojas.

Pareizticīgo draudžu skolas
19. gadsimta vidū Vidzemē 

aktīvi notika pāreja no luterticības 
pareizticībā. 1846. gadā iekārtoja 
18 pareizticīgo draudzes, katrā ap 
tūkstoš locekļu. Visvairāk pareizticī-
bā pārgāja latviešu lauku iedzīvotāji 
Bērzaunes, Lazdonas, Jaunpils un 
Nītaures draudzē. Nītaures drau-
dzē – 51,6% no lauku iedzīvotā-
jiem. Konversijas kustība skāra arī 
Paltmales un Jaunķempju pagastus. 
1870. gadā Paltmales pagastā dzīvo-
ja 143 pareizticīgo draudzes locekļu. 
Jaunķempju pagastā pie pareizticī-
go draudzes 1870. gadā skaitījās 29 
iedzīvotāji, kas piederēja pie Intu 
pareizticīgo draudzes. Tur skolēni 
mācījušies Lubert-Rencēnu muižai 
piederošajā zemnieku sētā, bet tuvā-
ku informāciju neesmu atradusi.

Paltmales pagasta pareizticīgie 
skaitījās piederīgi Nītaures pareiz-
ticīgo draudzei. Nītaures pareizticī-
go draudzē darbojās 5 palīgskolas, 
no kurām viena atradās Paltmales 
pagasta „Briņķos”. Skola tikusi at-
vērta 1870. gadā un darbojusies līdz 
1875. gadam. 1870. gadā šīs skolas 
uzturēšanai izlietoja 25 sudraba rub-
ļus gadā. Tā savā darbā „Skati Lī-
gatnes pagasta vēsturē” raksta Valija 
Šalgunova.

Vildogas citas skolas
Vildogas pagasts, kas tagad 

daļēji iekļauts Līgatnes novadā, 
19. gadsimtā ir bijis bagāts ar sko-
lām: tajā atradās Nurmižu lauksaim-
niecības skola, Ratnieku lopkopība 
skola un Vildogas septiņgadīgā sko-
la, par kuru rakstīju iepriekšējā LNZ 
numurā.

Domājams tādēļ, ka Vildogai 
cauri no seniem laikiem vijās senais 
Rīgas-Segewoldes-Wendenes ceļš, 
jo Pleskavas (Vidzemes) šoseju pa-
beidza būvēt cauri Līgatnei (tagad 
Augšlīgatnei) tikai 1859. gadā.

Nurmižu lauksaimniecības skola.
Par Nurmižu lauksaimniecības 

skolu savās atmiņās raksta skolotāja 
M. Mazule: „Latvijas valsts lauks. 
ministrija iekārtoja pilī (ap 1920. g. 
Nurmižu pilī. R.V.) 2gadīgo lauk-
saimniecības skolu, bet vācu laikā 
darbojās arī Kaucmindes semināra 
1. kurss. Skolu vadījis direktors Ka-
dilis, pasniedzēji bija vairāki savā 
specialitātē, piem. Brucers, Poriete, 
Lauga u.c. Skolas austuvē, kas ierī-
kota pils kreisajā spārnā, klaudz 14 
steļļu un katrai savs audums, savs 
raksts! Cik bagāta pasaule! Netālu 
citā telpā kā izstādē plauktos rin-
dojas burka pie burkas ar etiķetēm 
sānā. Kā visa te nebija: gan krāsai-

nas plūmes un stiķenes, gan gurķi, 
gan rabarberi garos kātos, visu ne-
uzskaitīsi, viss ziemai.”

Nurmižu pils esot bijusi ļoti in-
teresantā arhitektoniskā formā celta 
celtne, kuras makets tagad apska-
tāms Līgatnē Vienkoču parkā. Nur-
mižu pili Otrā pasaules kara laikā 
1944. gada septembrī nopostīja, jo 
tur gāja pāri frontes līnija ar kaujām.

Vēl ir neliela informācija, ka 
laikā no 1942. līdz 1944. gadam 
Ratniekos darbojusies Vildogas 
lauksaimniecības skola (4 mēnešu 
kursi) un 1947. gadā Ratniekos bi-
jusi Bulduru dārzkopības tehnikuma 
palīgsaimniecība.

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skola

Tā nu dzīvē sagadījās, ka man 
iznāca būt klāt pie Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas dibināšanas, un 
tas notika 1991. gadā. Mūzikā “man 
lācis uzkāpis uz ausīm”, kā tautā 
saka. Tajā laikā strādāju Līgatnes 
papīrfabrikā par direktora vietnieci 
ekonomikas jautājumos. Kā jau bija 
pierasts, ka visu ciemata sadzīvi gal-
venokārt vadīja Līgatnes papīrfabri-
ka ar tās ilggadējo direktoru Ilmāru 
Norīti. I. Norītim un viņa ģimenei 
mūzika un māksla visu mūžu ir bi-
jusi ļoti tuva.

1991. gadā vienu dienu uz fab-
rikas kantori bija atnākusi Inese Aiz-
upiete ar ideju, ka Līgatnē jādibina 
Mūzikas skola, un tā arī notika, jo 
kopā ar Ilmāru Norīti tika atrasta 
iespēja un nauda skolas darba sāku-
mam. Sākotnēji Līgatnes mūzikas 
skola darbojās Līgatnes papīrfabri-
kas kantora 1. stāvā – tehniskajā ka-
binetā. Drīz vien pēc tam nodarbības 
notika Līgatnes papīrfabrikas kultū-

ras nama telpās.
Skolu 1991. gadā no-

dibināja un līdz 2007. ga-
dam vadīja Inese Aizupiete. 
no 2007. gada 1. septem-
bra to vadīja Irita Merga. 
1993. gadā palielinājās 
audzēkņu skaits, un sko-
la pārcēlās uz Augšlīgatni. 
Tajā pat laikā skolā atvēra 
mākslas nodaļu, un skolu pārdēvēja 
par Līgatnes mākslu skolu. Mākslas 
nodaļu beigusi arī mana mazmeita 
Sintija.

2002. gadā skolu pārdēvēja par 
Līgatnes Mūzikas un mākslu skolu. 
Skola darbojās “Zvaniņos” un netālu 
esošajos „Kārkliņos”. Līgatnes mū-
zikas un mākslas skola „Kārkliņos” 
2019. gadā pilnībā renovēta, un to 
vada Kaspars Gulbis.

„Zvaniņi” celti kā padomju 
saimniecības „Līgatne” kantora 
ēka, pēc tam šajā ēkā bija Līgat-
nes pamatskolas sākumskola. No 
2009. gada tajā darbojās Līgatnes 
novada bērnudārza fi liāle un notika 
Līgatnes mūzikas un mākslu skolas 
nodarbības. 2018. gadā pēc novada 
izglītības reorganizācijas Līgatnes 
novada PII sadalīja divās daļās: Lī-
gatnes pilsētas PII un Augšlīgatnes 
PII „Zvaniņi”.

Māja „Kārkliņi” Latvijas Re-
publikas laikā piederējusi Kār-
kliņam, un tāpēc māja nes viņa 
vārdu. Kārkliņam piederējusi arī 
ādu ģērētava pāri ceļam, kuru viņš 
1925. gadā pārdevis Jānim Mūrma-
nim, kurš tur iekārtojis galdniecību. 
Bez tam Kārkliņam mājas pirmajā 
stāvā bijis iekārtots veikals, tā ieejas 
durvju vieta ēkas stūrī aizmūrēta 
un iebūvēts logs. Tā kā Kārkliņiem 
piederējusi arī blakus esošā māja, 

tad otrā stāva telpas dažreiz tikušas 
iznomātas.

Līgatnes novada bērnudārzi
Vēl jāpiemin mazo līgatniešu 

pirmās skolas – bērnudārzi. Tagadē-
jā Līgatnes novadā padomju gados 
pavisam bijuši trīs bērnudārzi: pa-
domju saimniecības „Līgatne” nedē-
ļas bērnudārzs Ratniekos, rehabilitā-
cijas centra „Līgatne” dienas bērnu 
dārzs Skaļupēs Līgatnes pagastā un 
Līgatnes papīrfabrikas bērnudārzs ar 
diennakts grupu un dienas grupām 
Līgatnes pilsētā Gaujas ielā 7.

Vismazāk man ir zināms par 
bērnudārzu Ratniekos. Noskaidroju, 
ka tur bērniem ir bijušas 3 nedēļas 
grupas 20. gadsimta 80. – 90. gados. 
Precīzāk pagaidām nav izdevies no-
skaidrot.

Bērnudārzs pie rehabilitācijas 
centra „Līgatne” ticis izveidots 1984. 
– 85. gados vienā četristabu dzīvoklī 
jaunuzceltajā dzīvojamā mājā. Šajā 
jaunajā iestādē (4. pārvaldes pansio-
nātā) sākušas strādāt daudzas jaunas 
ģimenes, kurās bijuši divi bērni. Šis 
bērnudārzs izveidots, lai vecāki va-
rētu doties netraucēti uz darbu. No 
sākuma bijusi viena audzinātāja, un 
māmiņas pa kārtai gājušas viņai pa-
līgos. Ēdiens gatavots rehabilitācijas 
centra virtuvē un pievests bērniem 
uz dārziņu. Vēlākos gados pievie-

nots vēl viens vien-
istabas dzīvoklis. 
Tagad bijušas 2 
– 3 bērnu guļam-
istabas un atseviš-
ķa spēļu istaba. 
Bērnudārzā bijušas 
divas bērnu grupas, 
katrā līdz 20 bēr-
nu. Pēdējos gados vesti bērni arī no 
Augšlīgatnes, jo bērnudārzs atradās 
Līgatnes pagasta teritorijā. Atmiņās 
par bērnudārzu ar mani dalījās Lud-
mila Annuškāne.

2004. gadā tika slēgts bērnu-
dārzs Līgatnes pagasta Skaļupēs un 
Līgatnes novada bērnudārzā tika 
atvērta ceturtā bērnu grupa, un tur 
kopējais bērnu skaits sasniedza 74 
bērnus.

Visvecākā un greznākā Līgat-
nes novada bērnudārza ēka atrodas 
Līgatnes pilsētā Gaujas ielā 7. Tur 
atrodas viens no vecākajiem bērnu-
dārziem Latvijā, kurš darbojas jau 
80. gadu. Cik līgatniešu paaudžu tur 
apguvuši pirmās zināšanas un sa-
skarsmes mākslu? Ja parēķinām, ka 
bērnudārzu apmeklē vidēji 5 gadus, 
tad šobrīd tur darbojās 15. – 16. jau-
no līgatniešu paaudze.

Līgatnes papīrfabrikas bēr-
nu dārzs uzsācis darbu 1940. gada 
15. oktobrī. Tur viens no pirmajiem 
audzēkņiem bijis Līgatnes papīrfab-

Kā es 
pazīstu Līgatni

(Meņģeļu dzimta trijās paaudzēs 
ir būvējusi Līgatni. Par to runāsim 
turpmākajos LNZ numuros) Tik ilgs 
laiks būvniecībai atvēlēts tādēļ, ka 
bijis plānots visu ēku izgatavot Vā-
cijā, tad izjaukt un pārvest uz Līgat-
ni, kur to atkal samontētu kopā. Šāda 
ideja radusies tādēļ, lai māja, ar vācu 
meistaru rokām darināta, izskatītos 
patiesi „vāciska”, tā uzsverot vācu 
amatnieku augsto meistarību. Ēkas 
pamatkonstrukcijas izgatavotas un 
sanumurētas Vācijā, un pēc atveša-
nas bijis jāsamontē uz Līgatnē jau-
uzbūvētiem ēkas pamatiem. Tā kā 
tuvojies Pirmais pasaules karš, uz 
ēkas montāžu no Vācijas nav atbrau-
kuši paredzētie konsultanti. Pa ceļam 
noklīduši vai vispār nav izsūtīti visi 
būvelementi, tādēļ trūkstošās deta-
ļas, īpaši apdares elementus, nācies 
izgatavot uz vietas, bet ēkas montāža 
bijusi jāveic vietējiem amatniekiem.

Pēc ēkas uzcelšanas tajā dzī-
vojis mājas pārvaldnieks, bet paši 
īpašnieki to izmantojuši reti. Ēka 
bija iecerēta kā viesu nams, taču ne 
tādā izpratnē, kā mēs to saprotam 
šodien. Tā bija paredzēta no Rīgas 
atbraukušajiem direktoriem vai ci-
tiem akciju sabiedrības vadītājiem, 
kur uzturēties viesošanās laikā Lī-
gatnē. Jāpiemin, ka neviens no trim 
vēlētajiem akciju sabiedrības direk-
toriem nekad pastāvīgi nav dzīvojis 
Līgatnē. Līgatnes papīrfabriku vadī-
ja iecelti saimnieciskie un tehniskie 
direktori, kā arī citi dažādu rangu 
vadītāji, no kuriem dažus arī dēvēja 
par direktoriem.

Šo ēku kā dzīvokli savulaik iz-
mantojis papīrfabrikas saimniecis-
kais direktors Ignats Bukovskis, kurš 
tur nodzīvojis līdz pat 1921. gadam. 

Pēc Ignata Bukovska šajā ēkā 
uzturējies Vilhelms Fāle ar ģime-
ni. Viņa brālis, „Ziemeļu papīra un 
celulozes fabriku akciju sabiedrī-
bas” ģenerāldirektors Emīls Fāle, 
1920. gadā nopircis akciju sabiedrī-
bas “Rīgas Rakstāmpapīru fabrikas 
kompānija” akciju kontrolpaketi. 
Vilhelms Fāle bijis viens no iecelta-
jiem direktoriem un pārstāvējis sava 
brāļa intereses Līgatnes papīrfabri-
kā. Vilhelms Fāle Līgatni pametis 
1939. gada 1. decembrī, kad repatri-
ējies uz Vāciju.

„Laikā, kad ēkā dzīvojis Vil-
helms Fāle ar ģimeni, tās apkārtnē 
ticis izveidots un iekopts savdabīgs 

parks. Uz ēku veda 
liepu ietverts pusap-
ļa uzbraucamais un 
nobraucamais ceļš, 
bet pie kāpnēm ne-
tālu no ēkas ieejas 
bija novietotas divas 
lauvas no fabrikas 
ģerboņa, tā aplieci-
not ēkas piederību 
Līgatnes papīrfabri-
kai. (Vēlākos gados 
tika atrasts foto, ka 
ēkas priekšā bijušas 
nevis lauvas, bet gri-
fi . R.V.) Ēkas parkā 
auguši dažādi inte-
resanti koki (visi esot 

vesti no Vācijas R.V): ēkas priekšā 
stādītas agrās, bet aiz ēkas – vēlās 
liepas. Kad noziedējušas liepas ēkas 
priekšpusē, sākusi ziedēt liepu rinda 
ēkas otrā pusē. Parkā augušas septi-
ņas smaržīgas egles ar ļoti mīkstām 
skujām, četri papirusa bērzi ar īpaši 
smalku un baltu tāsi, trīs baltegles 
un divi dzīvības koki, kā arī ticis iz-

veidots īpašs liepu kalniņš ar lapeni 
vidū. Ceļmalā ilgu laiku vēl auguši 
īpatnēji krūmi - lapas atgādinājušas 
ceriņus, bet ziedi – vīgriezes. Ēkas 
vienā pusē augusi liela egle, bet otrā 
– īpašas gobas, kas, kā visiem šķitis, 
iestādītas ar saknēm uz augšu. Dīķa 
pusē audzis grieķu riekstu koks.

Uz Fāles dīķi, ielejā aiz ēkas, 
veda parka celiņi un apaļas ķieģe-
ļu kāpnes. Līgatneši stāsta, ka dīķa 
vidū bijusi saliņa ar nelielu mājiņu 
uz tās. Kad atbraukusi Fāļu ģimene, 
viņi rīkojuši piknikus un laivā vizi-
nājušies pa dīķi. Pavasaros no dīķa 
esot zāģēts ledus pagrabam, kurā 
tas ticis apsegts ar zāģu skaidām, lai 
ilgāku laiku uzturētu pagrabā nepie-
ciešamo aukstumu. Apkārt teritorijai 
bijusi sēta ar sargiem, un vietējie 
ļaudis tuvumā neesot laisti.

Lielākais ēkas lepnums ir līdz 
šodienai saglabājušās unikālās 
krāsnis: trīsstūrveida podiņu krāsns, 
divas kamīnkrāsnis, liela krāsns zaļā 
malahīta krāsā un baltas podiņu 
krāsnis, kas savulaik apsildīja telpas 
visos trīs stāvos. Bijušajā mednieku 
zālē atrodas visgreznākā no krāsnīm 
- ažūra balta podiņu krāsns.

Ievērības cienīgas ir divas kok-
griezumiem rotātas kāpnes: vienas 
savieno kamīnistabu ar otrā stāva 
koridoru, bet otras – vītņu kāpnes 
– ved līdz pat ēkas trešajam stāvam. 
Ir pamats domāt, ka zeltītās reljefa 
līstītes, kas atdala tapetes no griestu 
baltās daļas, ir oriģinālas un sagla-
bājušās no ēkas pirmsākumiem.

Pie ēkas savulaik uzņemti fi l-
mas “Ilgais ceļš kāpās” kadri. Tā ir 
aina, kur Marta un Rihards aizbrauc 
uz Vāciju pie viņa paziņas. Ēka fi lmā 
ir Riharda drauga vasarnīca.” – Tā 
rakstīts Zanes Kalniņas sagatavotajā 
materiālā “Līgatnes bērnudārzam 
70!” Filmā redzamās stirniņas esot 
fi lmētas Līgatnes dabas takās, un 
kadri samontēti.

Par tagadējo Līgatnes pilsētas 
bērnudārzu savās atmiņās stāsta Aina 
Alļēna (dzimusi Tīssa 31.05.1929. 
Līgatnē, mirusi jau pirms vairākiem 
gadiem, visus darba mūža 50 gadus 
nostrādājusi Līgatnes papīrfabrikā). 
Atmiņas pierakstīja Rasma Vanaga 
2006. gada 9. – 15. februārī)

“Kur tagad bērnudārzs, tā bija 
direktora māja, tā bija Fāļa māja. 
Viņam bija divas meitas. Vasarā vi-
ņas jāja uz balta zirga. Katrai bija 
balts zirgs. Pāri ceļam bija tenisa 
laukums, viss nobērts ar sarkanu 
materiālu. Tad jau bija zināmas 
stundas, kad nedrīkstēja neviens tur 
staigāt, kad viņi gāja pāri ceļam un 
kad viņi tur sportoja. Pa to kalnu no 
bērnudārza viņas ziemā brauca. Vi-
ņām bija regavas no ārzemēm. Tās 
bija stumjamas. Mēs bērni lūrējām 
no malām, kaut kur nobēgušies. Vi-
ņām bija kalpi līdzi un tad jau ne-
viens tur tuvumā nedrīkstēja iet. Viņi 
maz brauca, viņi ziemās dzīvoja kaut 
kur ārzemēs. Vasarās viņi tikai pa-
rādījās tai lielā muižā. Sieva viņam 
laikam bija spāniete, pats viņš bija 
tāds maziņš. Cik es atceros nu galīgi 
neizskatīgs. Nu, bet viņam piederēja 
šitā fabrika. Tā bija viņa fabrika. No 
ārzemēm tad braukāja viesi. Viņam, 
tam Fālem, bija saimniece tāda 
Šmita kundze. Viņa bija vāciete pēc 
tautības. Viņai virtuvē vajadzēja pa-
līgus. Mana mamma perfekti runāja 
vāciski, un viņa bija 2, vai cik gadus 
palīdzēja tai virtuvē.

Lejā aiz Fāļa mājas bija tas 

skaistais dīķis. Varēja ar laiviņu pa-
braukt, kad vācieši sabrauca. Tur 
bija viņiem pikniki. Apkārt bija so-
liņi. Tur jau netika laisti vienkāršie 
ļaudis tuvumā. Apkārt bija sēta, sar-
gi bija iekšā.”

Manai ģimenei ar Līgatnes 
pilsētas bērnudārzu ciešs sakars 
bija vairākas reizes. Pirmo reizi - 
1970. gadā, kad mana ģimene pār-
cēlās uz dzīvi Gaujasmalā – jaunajā 
mājā Gaujas ielā 25, ko uzcēla Lī-
gatnes papīrfabrika saviem strādā-
jošiem. Mēs abi kopā ar vīru Jāni 
jau gandrīz 10 gadus strādājām Lī-
gatnes papīrfabrikā, un mūsu dēlam 
Ainaram bija jau 3 gadiņi. Sākot ar 
1970. gada rudeni, gandrīz 5 gadus 
katru darba dienu iznāca apmeklēt 
bērnu dārzu divas reizes dienā. Ļoti 
labi atmiņā palikušas audzinātājas 
Veronika Rozena (vēlāk Akmene) 
un Īvija Puriņa (kura vēlākos ga-
dos sarakstīja grāmatu „Pasakainā 
Līgatne”), medmāsa Ārija Putniņa, 
mūzikas skolotājs Gints Lācis (ilgus 
gadus mums labs dzīvokļa kaimiņš 
Gaujasmalā), saimniecības daļas va-
dītāja Veronika Beķere, bērnudārza 
vadītāja Maija Briede, Natālija Ņi-
tecka (kura sasniedza 100 gadu ve-
cumu), Antonija Kūlīte, Elza Āriņa 
un, protams, „čaklais rūķītis” Veri-
ņa-Vera Krilova (Veriņa bērnu dār-
zā nostrādājusi 40 gadus, sākot ar 
1964. gadu, veicot nemanāmo, bet 
ļoti vajadzīgo apkopējas darbu). 

Vēl atsevišķs stāsts ir par Vero-
niku Beķeri, kuras garšīgās smalk-
maizītes un „plāceņi”, kā viņa pati 
teica, nevienu neatstāja vienaldzīgu. 
Bez tam viņa vienmēr gādāja, lai 
pagrabs būtu pilns ar bērniem ve-
selīgu pārtiku un laikus sagādātiem 
krājumiem ziemai. Tur palīdzīgu 
roku sniedza bērni, kuri lasīja liepu 
ziedus un žāvēja tos tējai. Tāpat bēr-
ni lasīja no dārza ābolus, kurus vēlāk 
darbinieki sagrieza un žāvēja zie-
mai uz plīts virtuvē. Bērnu dārzam 
nepieciešamo pārtiku V. Beķere no 
Līgatnes veikaliem piegādāja pielā-
gotos Liepājā ražotos bērnu ratiņos. 
Tagad tas liekas neiespējami, bet tad 
visi pie tā bija pieraduši.

Otro reizi saskare ar bērnudār-
zu – 1989. gadā, kad mans dēls Ai-
nars apprecējās un viņa sieva Elita 
strādāja bērnudārzā par audzinātāju. 
Šajā laikā fabrikas vadība jaunajai 
ģimenei iedeva bērnudārza ēkas 
trešajā stāvā vienu istabu un virtuvi 
dzīvošanai. 1990. gadā, kad piedzi-
ma mans pirmais mazdēls Kristaps, 
bieži iznāca iet palīgos mazdēlu 
paauklēt, kamēr Elita mācījās ne-
klātienē LVU. Jaunā ģimene bērnu-
dārzā nodzīvoja līdz 1991. gadam, 
kad saslima „Vanagu” mājas saim-
niece – mana vīramāte – un jaunā 
Vanagu ģimene pārcēlās uz dzimtas 
māju. Saistība ar Līgatnes pilsētas 
bērnudārzu man nepārtrūka, jo tur 
gāja abi mani mazbērni – Kristaps 
un Sintija.

Trešo reizi tuvāka saistība man 
ar šo bērnu dārzu jeb „Fāles māju” ir 
no 2005. gada, kad sāku gida darbu 
Līgatnē. Tad jau gandrīz katrai eks-
kursantu grupai bija jāstāsta par šīs 
greznās mājas vēsturi.

Katrai pilij Latvijā ir savs spoku 
stāsts, vai nu Līgatne sliktāka?

„Runā, ka vēlos rudens vakaros 
ēkas augšējos stāvos spokojoties. Kā 
stāsta aculiecinieki, logos redzētas 
neizskaidrojamas gaismas parādī-
bas un telpās dzirdamas dīvainas 

izcelsmes skaņas. To ir stāstījuši 
paklusām jau cilvēki vairākās paau-
dzēs – cits pats redzējis un dzirdējis, 
cits to noklausījies no radiem, kaimi-
ņiem, paziņām.”

Bijušās bērnu dārza vadītājas 
Maijas Briedes stāsts: 

„Esmu dzirdējusi dažādus no-
stāstus. Pati esmu dzirdējusi, kā 
nakts klusumā pēkšņi atveras aug-
šējās durvis, nočīkst pakāpieni, tad 
skaņas izgaist. 

Interesants gadījums bija 
70. gadu sākumā. Dzirdu, kaut kur 
augšā tā kā skurstenī, tā kā griestos 
brīkšķ un brākšķ, kaut kas švīkst un 
švākšķ, tad skaņas virzās lejup un 
ar dobju būkšķi apklust. Paliek viss 
kluss. Tad atkal tā kā spārnu vēdas, 
tā kā atsitieni, kā kunkstieni, un atkal 
viss kluss. Ejot aplūkot telpas, izrā-
dās - lejā, ēdamtelpā visi bērnu gaiši 
zaļie ēdamgaldiņi, krēsliņi un grīda 
klāta ar melniem sodrējiem, ir melni 
un netīri. Šausmīgi! Ko redzu? Kak-
tiņā tup vēl netīrāka un kvēpaināka 
pārbijusies milzīga pūce. Iekritusi 
garajā skurstenī, noplanējusi lejā un 
pa krāsns pakājes lūku izlīdusi telpā. 
Meklējot izeju, izlidojusi visu telpu, 
maldījusies aizkaros un tad sastin-
gusi kamīna stūrī.”

2000. gada 26. aprīlī Līgatnes 
bērnudārzs tika pārdēvēts par pirm-
skolas izglītības iestādi (pēc valdības 
lēmuma).

No 2009. gada 1. septembra 
Līgatnes novada bērnudārzam tika 
izveidotas atsevišķas grupiņas Lī-
gatnes pagasta „Zvaniņos” Augšlī-
gatnē.

2010. gada 16. oktobrī Līgatnes 
novada (bij. Līgatnes papīrfabrikas) 
bērnudārzam 70 gadu svinības visas 
dienas garumā klubā, centra kapos 
un bērnudārzā.

Pēc Laikraksta „Druva” datiem 
2017. gada aprīlī Līgatnes novada 
PII reģistrēti pavisam 157 bērni, tai 
skaitā Līgatnes pilsētā – 62 bērni.

2018. gadā Līgatnes novadā vei-
ca izglītības reformu. Reorganizēja 
Līgatnes vidusskolu un Līgatnes no-
vada bērnudārzu. Augšlīgatnē izvei-
doja Augšlīgatnes Jauno sākumsko-
lu ar vienu pirmo klasi un pārcēla no 
Augšlīgatnes bērnudārza sešgadnie-
ku grupu uz skolas ēku. Sadalīja arī 
Līgatnes novada bērnudārzu: Aug-
šlīgatnes PII „Zvaniņi” bērnudārza 
vadītāja ir Gunita Liepiņa, Līgatnes 
pilsētas PII vadītāja – Zane Kalniņa.

Vai realitāte? 
Vadot ekskursijas pa Līgatni 

esmu ievērojusi pie bērnudārza in-
teresantu liepu apli kreisajā tālākajā 
sētas dienvidu stūrī. Septiņas liepas 
ir stādītas tālajos 20. gs. 20. gados 
aplī, kur vidū ir iestādīta viena – 
astotā liepa. Vidējā liepa ir uz pusi 
resnāka, arī garāka, ar lielāku zaru 
vainagu nekā apkārtējām liepām. 
Manuprāt, tas ir pretēji dabas paras-
tajiem likumiem, jo apkārtējie koki 
parasti nomāc vidējo. Aplim pa vidu 
bija ierīkota sēta. Pirms vairāk nekā 
10 gadiem šo sētu pārcēla tālāk un 
atbrīvoja apļa vidu.

Šis aplis atgādina Turaidas Dai-
nu kalna enerģētisko apli, kurā ie-
ejot vidū un paceļot rokas uz augšu, 
cilvēks saņemot kosmosa enerģijas 
pieplūdumu. Turaidā esmu to iz-
mēģinājusi, un arī Līgatnē jutusi šo 
enerģijas pieplūdumu.

Turpinājums sekos.

 Līgatnes Mūzikas un mākslu skola „Kārkliņos”. 
Rasmas Vanagas foto.

Enerģētiskais liepu aplis pie Līgatnes PII. 
Rasmas Vanagas foto.

Līgatnes papīrfabrikas bērnudārza darbinieki un grifi  40. gados. 
Līgatnes fotoarhīvs .

Līgatnes Mūzikas un mākslas dibināta1991. gadā, no sākuma 
darbojusies Līgatnes papīrfabrikas kantora 1. stāvā, pēc tam 

Līgatnes kultūras namā. Līgatnes fotoarhīvs

No 1993. gada Līgatnes Mūzikas un mākslu skola darbojās 
Augšlīgatnes „Zvaniņos”. Rasmas Vanagas foto 

Līgatnes papīrfabrikas bērnudārza 35. izlaidums 1975. gadā. 
Audzinātājas Īvija Puriņa, Veronika Rozena, vadītāja Maija Briede. 

Līgatnes fotoarhīvs.

rikas bijušais darbinieks 
– strādnieks, pēc tam 
kadru daļas priekšnieks 
Tālivaldis Teteris. Pēc 
darba papīrfabrikā Tā-
livaldis Teteris bija pir-
mais un ilggadējais re-
habilitācijas centra „Lī-
gatne” direktors, tagad 
no “mākoņa maliņas” 
noraugās uz mums jau 
vairākus gadus.

Greznā Šveices stila 
ēka 1914. gadā kā vie-
su nams tika uzbūvēta 
Līgatnes papīrfabrikas 
īpašnieku un direktoru 
vajadzībām. Ēka tiek uz-
skatīta par izcilu Šveices 
stila arhitektūras parau-
gu Latvijā, ir labi sagla-
bājies autentiskais būva-
pjoms, fasāžu apdare un 
būvdetaļas, bet gandrīz 
pilnībā saglabājies ori-
ģinālais plānojums un 
interjera dekoratīvā ap-
dare.

Kopš 2012. gada 
15. februāra ēka ir ie-

kļauta valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā kā valsts nozī-
mes arhitektūras piemineklis. 

Ēka bija iecerēta kā akcents 
Mencendorfu dzimtas valdīju-
mam Līgatnē. Par ēkas projektēša-
nu un būvniecību sākts domāt ap 
1911. gadu, kad apritēja 35 gadi, 
kopš Mencendorfu dzimta ieguva 
akciju sabiedrības “Rīgas rakstām-
papīru fabriku kompānija” kontrol-
paketi. Ēkai bija jābūt gatavai līdz 
1916. gadam. Lai gan bijusi vieno-
šanās, ka ēkas būvniecībai jābeidzas 

1915. gadā, būvētāji, juzdami Pirmā 
pasaules kara tuvošanos, darbus pie 
ēkas pabeiguši jau 1914. gadā.

Pēc stingri noteiktām Mencen-
dorfu dzimtas – īpašnieku – vēlmēm 
un nosacījumiem ēku projektējis un 
cēlis arhitekts un būvuzņēmējs Pē-
teris Meņģelis, kurš tajā laikā bijis 
galvenais Līgatnes būvuzņēmējs. 



2020. gada MAIJS6

Militārā mantojuma tūrisma projekts uzsākts ar partneru 
tikšanos tiešsaistē

Projektā iesaistās Līgatnes padomju slepenais bunkurs
Latvija un Igaunija reiz no-

kļuvušas vienos ģeopolitiskos pro-
cesos – abas valstis dibinātas uz 
Pirmā pasaules kara fona un pie-
redzējušas okupācijas varu mai-
ņas Otrā pasaules kara laikā. Gan 
Latvijā, gan Igaunijā izveidojās 
mežabrāļu kustība, pretojoties 
padomju okupācijai. Abu valstu 
neatkarība tika atjaunota līdz ar 
Padomju Savienības sabrukumu. 
„Lauku ceļotājs” kopā ar 23 part-
neriem Latvijā un Igaunijā uzsāk 
kopīgu projektu, lai pēdējo simts 
gadu vēstures liecības ietērptu ko-
pīgā militārā mantojuma tūrisma 
produktā.

Šī gada aprīlī abu valstu projek-
ta partneri tikās tiešsaistē, lai uzsāk-
tu tuvāko darbu plānošanu. 

Kā taps militārā 
mantojuma tūrisma 
produkts

Sadarbojoties ar vēstures spe-
ciālistiem, projektā ir paredzēts 
ietvert vienotā tūrisma produktā 
150 – 170 militārā mantojuma ob-
jektus Latvijā un Igaunijā. Muzeji, 
kolekcijas, kauju vietas, militārās 
būves, un citi objekti uzlabos savas 
ekspozīcijas, lai varētu piedāvāt 
interesantu un mūsdienīgu tūris-
ma pieredzi. 36 objektos projektā 
paredzētas investīcijas, Piemēram, 
nocietinājumi, krasta apsardzes ba-
terijas, kas iepriekš nebija pieejami 
apmeklējumiem, tiks labiekārtoti 
un iepazīstinās ar militārā mantoju-
ma stāstiem.

Vēsturi interpretēt tūrisma pro-
duktā palīdzēs projekta partneri 
– Igaunijas Kara vēstures muzejs, 
Hījumā militārās vēstures biedrība 
un vairāki muzeji. Latvijas pusē 
sadarbosimies ar Latvijas Okupāci-
jas muzeja speciālistiem. Attiecīgi 
Igaunijas Kara muzejs un Latvijas 
Okupācijas muzejs būs kā Latvijas 
un Igaunijas vēsturiskās neatkarī-
bas ceļojuma „vārti”, kur apmeklē-
tāji varēs iegūt informāciju ceļoju-
ma plānošanai. 

Militārais mantojums 
četros laika posmos 

Kopīgais militārā mantojuma 
tūrisma produkts aptvers četrus lai-
ka posmus. Daži piemēri, kas tos 
raksturos projektā:

Valstu neatkarības iegūša-
na, Brīvībascīņas un 1. pasaules karš 
(1914. – 1920.). Gan Latvija, gan 
Igaunija neatkarību ieguva, izman-
tojot izdevību, ko radīja 1. pasaules 
karš. Latvieši un igauņi tika iesaistīti 
slaktiņos pretējo pušu armijās, igau-
nis cīnījās pret igauni, bet latvietis 
– pret latvieti. Lielvaras? kā bandi-
niekus uz sava šaha galdiņa izvieto-
ja veselas tautas un valstis. Daudzās 
brīnišķīgās vietās tika izvietotas mi-
litāras iekārtas un būves, un vēl pēc 
simts gadiem zemē atrodas nāvējo-
ša munīcija.Viena no spilgtākajām 
šī laika liecībām – bruņuvilciens 
„Vabadus”, kas vēl pagājušajā gadā 
Cēsu kauju gadadienā viesojās Lat-
vijā, projekta ietvaros tiks uzstādīts 
kā patstāvīga ekspozīcija Igaunijas 
Kara muzejā Tallinā. Savukārt, Ieri-
ķos Cēsu kauju sākumu varēs skatīt 

ar īpašu aprīkojumu 
papildinātās realitā-
tes versijā.

2. pasaules karš 
(1939. – 1945.). 
2. pasaules karā 
Padomju Savienī-
bas un Vācijas pa-
saules iekarošanas 
plāni tika apstipri-
nāti ar Molotova-

Ribentropa paktu, un mēs nonācām 
padomju okupācijas rokās ar tam 
sekojošajām slepkavībām un depor-
tācijām. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka 
vācieši 1941. gadā tika sveikti kā 
atbrīvotāji Baltijā. Arī šajā karā lat-
vieši un igauņi nēsāja dažādu preti-
nieku formas tērpus, gāja bojā cilvē-
ki, tika iznīcinātas ēkas un pilsētas. 
Par 2. pasaules kara beigām stāstīs 
vēsturiskais muitas nams Ezerē, kur 
1945. gada 8. maijā tika parakstīts 
Kurzemes vācu armijas kapitulā-
cijas akts. Savukārt Ventspilī tiks 
veikts viens no lielākajiem objekta 
uzlabojumiem: tiks atjaunots un tū-
ristiem pievilcīgā apskates objektā 
pārvērsts 46. krasta aizsardzības 
baterijas uguns koriģēšanas tornis. 
Igaunijā Sāremā muzejs atjaunos 
antīku kara laika kravas auto GAZ-
MM, procesu fi lmējot un izmantojot 
kā daļu no ekspozīcijas, bet Igauni-
jas nacionālā mantojuma pārvalde 
izpētīs vairāku mīnu kuģu vrakus, 
lai izveidotu 3D modeļus izvietoša-
nai muzeja ekspozīcijā.

Nacionālo partizānu kustī-

Projektu līdzfi nansē Eiropas Savienība 
(ERAF Interreg Estonia-Latvia). 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. 
Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās 
informācijas iespējamo izmantošanu.

ba (1944. – 1957.). 2. pasaules kara 
beigās padomju okupācijas režīms 
atgriezās. Daudzi vīri devās mežā 
un turpināja pretoties sarkanajai 
varai. Diemžēl spēku samērs acīm-
redzami bija par labu okupantiem 
un „mežabrāļi” pamazām izzuda. 
Sāremā militārās vēstures muzejā 
tiks izveidots mežabrāļu bunkurs, 
kas dienā būs apskatāms kā ekspo-
zīcija, bet naktī kalpos arī kā tūristu 
naktsmītne.

Padomju laiks un neatka-
rības atjaunošana (1945. – 1990.). 
45 gadu aukstā kara laikā Baltija 
atradās uz pretējo pušu robežas. 
Šeit tika izvietoti lieli armijas spēki, 
uzbūvētas lidostas, militārās ostas 
un raķešu bāzes. 20. gadsimta sep-
tiņdesmitajos gados Igaunijā un Lat-
vijā atradās tik daudz kodolieroču, 
ka ar tiem varētu dzīvību noslaucīt 
no zemes virsas. Tajā pašā laikā šeit 
izvietotās padomju karabāzes bija 
rietumu valstu kodolieroču mērķis. 
Cilvēkus no pārējās pasaules atdalī-
ja dzelzs priekškars, un sovjetizācija 
uzņēma apgriezienus. Aukstais karš 
beidzās ar Padomju Savienības sa-
brukumu. Kārtējo reizi mūsu tautas 
varēja pavērst vēsturi savā labā un 
atjaunot neatkarību. Šo laiku slepe-
nības un spriedzes gaisotni ļaus 
pieredzēt dažādi uzlabojumi, ko 
savā ekspozīcijā veiks padomju 
slepenais bunkurs Līgatnē. Sātse 
muzejs Igaunijā izveidos ekspozī-
ciju ar stāstiem par robežsardzi un 
robežpārkāpējiem. 

Sekojiet projekta norisei
20. gadsimta kari mums atstā-

juši militāros objektus, kara pēdas 
ir gan uz zemes, gan zem ūdens. 
Tautas atmiņā ir neskaitāmi stāsti 
un atmiņas par šiem briesmīgajiem 
laikiem. Mūsu kopīgais projekts 
vēlas dot savu ieguldījumu vēstu-
riskās atmiņas saglabāšanā.Tūris-
ma produktu veidosim, apsekojot 
objektus, vācot vēsturiskos faktus, 
foto liecības un stāstus. Izdosim 
militārā mantojuma tūrisma brošū-
ru ar karti un ceļvedi apmeklējumu 
plānošanai. Visa informācija būs 
pieejama šobrīd topošajā tiešsaistes 
platformā militaryheritagetourism.
info. Ceļotājiem tiks piedāvāti arī 
10 ceļojumu maršruti. Esam sāku-
ši apzināt un aicinām iesaistīties 
potenciālos militārā mantojuma 
tūrisma produkta dalībniekus– tai 
skaitā arī nelielu privātu kolekciju 
īpašniekus vai lauku tūrisma uzņē-
mējus, kuru apkaimē vai īpašumā ir 
ar Latvijas neatkarības notikumiem 
saistītas vietas un to liecības.

Projekta īstenošanas laiks: 
01.01.2020. – 31.12.2022. Sekojiet 
aktualitātēm: https://www.celotajs.
lv/lv/project/24.

Asnāte Ziemele, 
Latvijas Lauku tūrisma asociācijas 

„Lauku ceļotājs” prezidente

Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra 
rakstisku nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai nomas  maksai 
EUR 300,00 (bez PVN). 

Izsole notiks 2020. gada 25. maijā plkst. 10.30 Līgatnes novada 
Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā. 

Pieteikumu iesniegšana Līgatnes pagasta pārvaldē pie sekretāres 
Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2020. gada 25. maijam plkst. 
10.30. 

Kontaktpersona uzziņām Ēriks Liepiņš mob. 29181845.
Izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa un līguma projekts atro-

dami interneta vietnē www.ligatne.lv. 

Pašvaldība izsola 
ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanas vietu nomas 

tiesības

Līgatnes novada pašvaldība rīko 
ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes 
dabas taku informācijas centra rakstis-
ku nomas tiesību izsoli. Sākuma cena 
kopējai sezonas nomas  maksai EUR 
300,00 (bez PVN).

Izsole notiks 2020. gada 25. maijā 
plkst. 10.00 Līgatnes novada Līgatnes 
pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, 
Līgatnes pagastā.

Piedāvājumu iesniegšana Līgatnes 
pagasta pārvaldē pie sekretāres Nītaures 
ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2020. gada 
25. maijam plkst. 10.00.

Kontaktpersona uzziņām Ēriks Liepiņš, mob. 29181845.
Izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa un līguma projekts atrodami interneta vietnē www.ligatne.lv. 

Pašvaldība izsola ielu tirdzniecības vietu 
nomas tiesības
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2019./2020. mācību gadu noslēdzot un aicinot jaunos 
audzēkņus apgūt mūzikas un mākslas gudrības un 

noslēpumus…
2019./2020. mācību gads strau-

jiem soļiem tuvojas noslēgumam. 
Kopš šī gada marta vidus esam 
piedzīvojuši daudz nepieredzētu un 
neordināru situāciju mūsu sadzīvē, 
darbā un mācību procesa norisē. 
Visiem spēkiem esam centušies 
pēc vislabākās sirdsapziņas būt 
vislabākajā iespējamā risinājuma 
meklējumos jebkurai situācijai vai 
jautājumam, kas tiešā vai netiešā 
veidā skar mūsu audzēkņu, vecāku 
un skolotāju intereses. Vēlamies 
izteikt milzīgu un patiesu paldies 
visiem iesaistītajiem par atbalstu, 
sapratni un pacietību, kuru arī mēs, 
skola, esam saņēmuši. Tāpat spējam 
saprast un apzināmies, ka attālinātā 
mācību procesa organizācija nebūt 
nav viegla itin nevienam. Esam sa-
klausījuši no audzēkņu vecākiem, ka 
ilgstošākā laika periodā šāds mācību 
process var kļūt nogurdinošs visām 
pusēm: gan audzēkņiem, gan sko-
lotājiem, gan vecākiem. Tomēr mēs 
vēlētos domāt, ka esam visnotaļ sek-
mīgi spējuši pielāgoties un adaptē-
ties procesam, ko dēvējam par „attā-
linātā mācību procesa organizāciju”. 
Protams, ka visi esam noilgojušies, 
lai pasaulē pēc iespējas ātrāk at-
grieztos mums ierastā lietu kārtība, 
mūsu sadzīvē atgrieztos pazīstamā 
ikdienas procesu norišu secība, tā-
pēc ceram, ka, iesākot nākošo mā-
cību gadu, mēs mācīsimies klātienē, 
iegūsim zināšanas un prasmes mūsu 
skolas mācību telpās, saskatīsimies 
ar saviem klases biedriem tiešā acu 
skatienā, sajutīsim skolotāju sniegto 
gudrību klātienes mācību stundās.

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas skolotāji, audzēkņi un ab-
solventi bija pagodināti piedalīties 
Latvijas neatkarības atjaunošanas 
svētku videofi lmā, ko veidoja Lī-
gatnes novada Kultūras un tūrisma 
centra pārstāvji. Tā bija Kultūras 
un tūrisma centra iniciatīva veidot 
šo jauko stāstu par Līgatni laikā, 
kad nevar notikt klātienes svētku 
koncerti. Laikā, kad ļaudis nedrīkst 
pulcēties, lai svinētu Latvijas neat-
karības atjaunošanas 30. gadadienu. 
Laikā, kad balto galdautu nedrīks-
tam uzklāt, visi kopā vienojoties 
tautasdziesmā, bet gan tikai no at-
tāluma saklausot mūsu tautas lik-
teņa motīvus. Esam pateicīgi mūsu 
skolas audzēkņiem, kuri piedalījās 
šajā 4. maija video formāta svēt-
ku notikumā. Trombonists Valters 
Vasiļjevs atskaņoja G. F. Hendeļa 
„Burrē”, trompetists Rūdis Emīls 
Zelčs iedzīvināja L. van Bēthovena 
„Svinīgo dziesmu”. Grotesku skaņ-
darbu “Miss Mārpla” atskaņoja fl au-
tiste Sanija Poceviča. Mūsu skolas 
absolvente Kristena Cīrule izdzie-
dāja skaisto Raimonda Paula melo-
diju „Kamēr Latvija būs” ar Guntara 
Rača vārdiem un Maestro dziesmu 
„Tu esi Latvija” ar Ojāra Vācieša ra-
dītām dzejas rindām. To visu muzi-
kāli kuplināt palīdzēja mūsu vijoles 
spēles skolotāja Ingrīda Zumberga 
un akordeonists Kaspars Gulbis. 
Ieskanējās arī viens no visu laiku 
skaistākajiem latviešu komponistu 
skaņdarbiem, proti, Emīla Dārziņa 

„Melanholiskais valsis”.
Vēlamies informēt, ka izslu-

dinām jauno audzēkņu uzņemša-
nu Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā 2020./2021. mācību gadam. 
Mūzikas un mākslas skolas mērķis 
ir sekmēt audzēkņu veidošanos par 
garīgi, fi ziski un emocionāli attīs-
tītām, brīvām, atbildīgām, aktīvām 
un radošām personībām. Mākslas 
nodaļā uzņemšanas pārbaudījums 
noritēs 10. jūnijā no plkst. 17.30 līdz 
19.00, savukārt mūzikas nodaļas 
izglītības programmās uzņemšanas 
pārbaudījums notiks 12. jūnijā no 
plkst. 17.30 līdz 19.00. Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolā darbo-
jas arī Mūzikas un mākslas studija. 
Tā ir interešu izglītība. Galvenais 
programmas mērķis ir veicināt katru 
audzēkni justies nepiespiesti, brīvi, 
droši un rast prieku saskarē ar mūzi-
ku un mākslu. Programma sastādīta 
tā, lai raisītu audzēkņa interesi un 
fantāziju, prasmi klausīties, zīmēt 
un veidot, attīstītu intelektuālo do-
māšanu. Šeit uzņemsim audzēkņus, 
sākot no piecu gadu vecuma, lai tie 
varētu iegūt savus pirmos muzikālos 
un mākslinieciskos iespaidus. Inte-
rešu izglītības virsuzdevums būtu 
tāds, lai jaunie potenciālie talanti 
šajā mācību procesa posmā varētu 
iegūt zinības un pamatprasmes jau 
tālākam iespējamam profesionālās 
ievirzes izglītības posmam.  

Nupat izkristalizējies arī 
2019./2020. mācību gada Līgat-
nes Mūzikas un mākslas skolas 
izlaidumu datums. Tas iecerēts 
2020. gada 11. jūnijā plkst. 18.00 
Augšlīgatnes kultūras namā. Ie-
spējams, ka šī svētku reize varēs 
norisināties,  nepārsniedzot 25 cil-
vēku skaitu, tāpat būs jāievēro visi 
piesardzības pasākumi, kuri noteik-
ti ārkārtējās situācijas laikā.

Mūsu skolas pedagogi turpina 
pilnveidot savu profesionālo kom-
petenci. Skolotāji Līga Ruciņa un 
Ieva Pastare attālināti piedalījās So-
ciālo interešu institūta organizētajos 
12 akadēmisko stundu audzināšanas 
kursos „Audzināšanas darba īsteno-
šana – izglītojamo sevis izzināšanas 
un pašattīstības sekmēšana”. Arī 
skolas direktors Kaspars Gulbis at-
tālināti piedalījās šajos kursos un ie-
guva daudz noderīgu atziņu un vērtī-
gas informācijas audzināšanas darba 
mūsdienīgā īstenošanā, kurā ietverti 
pamatprincipi attieksmes veidošanā, 
pašattīstības procesa priekšnoteiku-
mi, atbalsts izglītojamiem individu-
ālo prasmju attīstībai, interešu un 
nākotnes mērķu noteikšana.

Šobrīd kļuvis skaidrs, ka ār-
kārtējā situācijā valstī turpināsies 
vismaz līdz 9. jūnijam.  To nosaka 
2020. gada 7. maija Ministru ka-
bineta rīkojums Nr. 254 „Grozīju-
mi Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumā Nr. 103 „Par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu””. 
Tāpat 2020. gada 30. aprīlī esam sa-
ņēmuši Latvijas Nacionālā Kultūras 
centra (LNKC) rekomendējošu do-
kumentu, kas paredz, ka šis mācību 
gads profesionālās ievirzes izglītībā 
ir noslēdzams attālināti, tai skaitā 

mūsu šī gada potenciālo absolventu noslēguma pārbau-
dījumi un mākslas darbu skate organizējama attālināti. 
Vēlamies akcentēt, ka visas Latvijas profesionālās ievir-
zes izglītības iestādes mūzikā un mākslā darbojas LNKC 
un Kultūras ministrijas paspārnē, tāpēc mums cieši jāseko 
un jārespektē LNKC sniegtie norādījumi mācību procesa 
organizācijā. Arī Līgatnes  Mūzikas un mākslas skola ir 
izstrādājusi 2019./2020. mācību gada attālināto noslēdzo-
šo pārbaudījumu organizācijas plānu saskaņā ar LNKC 
sniegtajām un saņemtajām rekomendācijām. Esam iepa-
zīstinājuši audzēkņus un viņu vecākus ar šo darba plānu 
gan personiski, gan ievietojot mūsu skolas mājaslapā un 
e-klasē. 

Bieži vien mūsu dzīve ir interesanta jau ar to vien, 
ka piedāvā iespēju brīnīties un biežāk nesaprast nekā sa-
prast – kāpēc viss notiek tā, kā notiek, un ne citādi. Lai 
saglabātu dzīvesprieku šajos apstākļos, transformēsim 
visi kopā šī laika izbrīnu pēc iespējas  pozitīvākā emoci-
ju summā, dodot sev iekšēju brīvību un mācoties ik brīdi 
izdzīvot radoši un ar mīlestību.

Kaspars Gulbis,
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktors5. klavierspēles klases audzēkne Megija Nikola Barovska. 

Ritas Barovskas foto.
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2020. gada 17. jūnijā

Iespiests: 
SIA „Erante”

Šis mazais cilvēks
ir jums uzticēts.
Tik tiešām – katrs bērniņš
piedzimst svēts –
Balts zirņa zieds –
nevienas melnas strīpas.
Un tagad jums
ir jākļūst sargeņģeļiem…

Aprīlī Līgatnes novadā reģistrēti divi bērniņi:

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

Dvēselīte rasas lāsēs –
Ne jau zvaigžņu, tikai rasas -
Viņpus prieka, viņpus bēdas
Dvēselīte krustceļos.
Mūža gaismas pielijusi,
Iet pa rasas ceļu klusi,
Klusi, klusi, ļoti klusi...

Aprīlī mūžībā aizgājuši
Andris Gailītis –1. aprīlī
Nauris Gūtmanis – 1. aprīlī
Līvija Ekmane – 4. aprīlī
Marita Poiša – 6. aprīlī
Andrejs Ūsiņš – 6. aprīlī
Rasma Irēna Bremšmite – 
13. aprīlī
Dzidra Pole – 28. aprīlī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Saspied ciešāk manu roku,
Saspied tā, lai pirksti kaist,
Lai zūd šaubas, lai es manu,
Nav tas sapnis, kas var gaist.

Aprīlī  Līgatnes novadā jāvārdu teica:

Ilvars un Baiba
Ainārs un Vivita 
Sveicam jaunās ģimenes!


