
Jau vasara prom košā.
Atkal skola pulcē kopā mūs,
Un tās balss ir silta, aicinoša.
                                       /J.Osmanis/

Sveiciens Zinību svētkos visiem bērnudārza audzēkņiem, skolēniem, 
vecākiem un vecvecākiem Līgatnes novadā!
1. septembrī uz ZINĪBU SVĒTKIEM Augšlīgatnē, pie Jaunās 
sākumskolas no plkst. 10.00 mīļi aicināts ikviens novada iedzīvotājs 
- ģimenes ar maziem un lieliem bērniem, mammas, tēti, vecmāmiņas, 
vectētiņi, skolēni, bijušie Augšlīgatnes skolas audzēkņi, skolotāji, 
absolventi un citi interesenti. Varēs apskatīt jauno skolu, ikviens varēs 
piedalīties mazajās muzikālajās brokastīs, pētīt un izzināt interaktīvās 
radošās darbnīcās, veicot fizikas un ķīmijas eksperimentus kopā ar 
zinātnisko teātri “Laboratorium”, izbraukt ar tankiem un lielgabarīta 
radiovadāmajiem kartingiem “bajām”, palaist raķetes, pagatavot 
otrreizējās pārstrādes braucamrīkus un baudīt bērnu vokālās grupas 
“Dzeguzīte” koncertu.
Visi kopā izklaidēsimies pirms jaunā zinību cēliena, kurš šogad sāksies:

LīgatnesLīgatnes
Novada Ziņas
15. augusts 2018            Nr. 8 (137)LĪGATNES NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Laimīgā 
zeme

Ieskanies vasarā un nepalaid 
projām

Dienu šo skanīgo līdzi vējam,
Ieskanies smieklos, ieskanies priekā,

Katrs brīdis lai neliekas lieks.
Mākoņu skrējienā brīvība dzīvo,

Ieskanies mākoņos, ieskanies vējā.....

AUGUSTS
Dace Bērziņa
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Augusta
jubilāri:
Mudīte Grava
Iveta Grieze
Ilze Kūriņa

Ainārs Petrovičs
Ludmila Platkova
Andris Pommers
Jānis Stumburs
Gita Andersone
Jurijs Bieziņš

Voldemārs Čurkins
Vera Greble

Oļegs Kateriničs
Zaiga Kūriņa
Egīls Missa
Jurijs Sviklis

Valda Ķauķīte
Vera Ponomareva

Juris Štrauss
Jānis Tormanis

Anita Osīte
Anita Ādmine

Līga Īzare
Grigorijs Kirillovs

Skaidrīte Klints
Māris Dulinskis

Baņuta Osīte
Mairita Pavlovska

Uldis Apinis
Marta Kalniņa
Dzidra Šteina
Jānis Zaķis

Vera Belkina
Elga Adiņa
Elga Braķe

Zbigņevs Kunda
Ilga Martinova

Maiga Ostrovska
Lūcija Vagina

Kārlis Freimanis
Ksenija Cīrule
Aina Bendža

Maiga Leikarte
Velta Pumpura

Imants Indriksons
Elvira Ince

Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skola uzņem 

audzēkņus 2018./2019. 
mācību gadam. 

No 7 gadu vecuma aicinām apgūt 
klavierspēli, vijoles un čella spēli. 

Mazliet vecākus bērnus gaidām 
flautas, akordeona un metāla 
pūšamo instrumentu (trompete, 
mežrags, eifonijs, tuba) spēlē, kā arī 
vizuāli plastiskās mākslas izglītības 
programmā. 

Dokumentu pieņemšana un 
konsultācijas notiks no 27. augusta, 
iestājpārbaudījumi -  29., 30. un 31. 
augustā no plkst. 17.00 līdz 19.00 
Mūzikas un mākslas skolā. 

Dalībniekus 2018./2019. mācību 
gadam  uzņem arī Mūzikas studijā, 
Mākslas studijā un Deju studijā. 
Pieteikumus pieņem no 27. augusta. 
Tālrunis: 29219075.

ZINĪBU SVĒTKI

Līgatnē turpinās kalnu svētki. Katru gadu kādā no Līgatnes 
kalniem - svētki gan pašiem iedzīvotājiem, gan ciemiņiem no 
citiem kalniem un apdzīvotām vietām. Skaisti nosvinēti jau 
Skolas kalna, Remdenkalna, Plučkalna svētki.
Šogad 8. septembrī Spriņģu kalns svinēs ar vērienu. Lai mums 
izdotos, plānosim, veidosim un priecāsimies kopā.
Jau šodien ieplānojam brīvu dienu. Jau šodien atrodam foto 
no senas Spriņģu kalna vēstures un arī no vakardienas un tās 
(uz atdošanu) uzticam Edgaram Viņķelim (tālr. 29124050). Jau 
šodien visas savas vispārgalvīgākās idejas un priekšlikumus 
svētku norisei uzticam Dainai Birnei (tālr. 29346946).
Ļoti svarīgi, lai svētkos būtu cilvēki, kuri šobrīd nedzīvo 
Spriņģu kalnā, bet ir piesūkušies ar milzīgi daudz atmiņām par 
šo vietu. Cik vien iespējams, palaidīsim labdabīgi pļāpīgo pīlīti 
pasaulē, tad mūsējo tajā dienā būs vairāk.
Svētku dienā un arī pirms tās būs vajadzīgas izpalīdzīgas, čaklas 
rokas. Ja tādas ir, tad jāpiesakās palīgu pulciņā, jo pasākuma 
rīkotāji pieņem visa veida palīdzību - gan fizisku, materiālu, 
gan arī morālu.

Tā kā būs Spriņģu kalnā, nekad un nekur vēl 
nav bijis!

Spriņģu kalna 
svētki

Daina Birne, Spriņģu kalna iedzīvotāja
Pašvaldības aģentūras “Kultūras un 
tūrisma centrs” darbiniece

Skolas autobusa kustība:
1. septembrī: 9.10 - Bajāri, Saulgrieži - Augšlīgatnes Jaunā sākumskola (Upes iela 2)
                     14.00 - Augšlīgatnes Jaunā sākumskola (Upes iela 2) - Saulgieži, Bajāri
                     14.20 - Augšlīgatnes Jaunā sākumskola (Upes iela 2) - Gaujasmala
                     
3. septembrī: 7.30 - Bajāri, Saulgrieži - PII, Sporta iela 14 - Augšlīgatnes Jaunā sākumskola (Upes iela 2)
                    10.00 - Bajāri, Saulgrieži 
                    10.25 - Ratnieki - Līgatnes novada vidusskola (Strautu iela 4)
                    10.45 - Ķempji - Līgatnes novada vidusskola (Strautu iela 4)
                    12.00 - Līgatnes novada vidusskola (Strautu iela 4) - Ķempji - Ratnieki
Vēl informācijai - 10.35 - satiksmes autobuss (Augšlīgatne - Fabrika);
                              12.45 un 13.50 - satiksmes autobuss (Fabrika - Augšlīgatne);

Jaunajā mācību gadā būs pieejams arī plašs interešu izglītības pulciņu un nodarbību piedāvājums, kuru 
publicēsim www.ligatne.lv augusta beigās.

3. septembrī:
8.00 - Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē

(Sporta ielā 14, Līgatnes pagastā) 
10.00 - Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē 

(Gaujas ielā 7, Līgatnes pilsētā)
11.00 - Līgatnes novada vidusskolā 

(Strautu ielā 4, Līgatnes pilsētā) 
13.00 - Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā
(Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4).
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Pēc pāris nedēļām uzsāksim jauno mācību gadu, 
kas šogad Līgatnes novadā nāk ar ievērojamām 
izmaiņām un, esmu pārliecināts, būtiskiem 
uzlabojumiem, lai mūsu bērniem sniegtu vislabāko!

Pirms gada novadā aizsākām izglītības reformu. 
Jau tad bija skaidrs, ka mums jāizveido tāda izglītības 
sistēma, kas mūsu bērniem sniegs progresīvākās 
iespējas sagatavoties turpmākajai dzīvei. Soli pa 
solim esam gājuši uz mērķa piepildījumu, un,  esot 
ceļā, ieraudzījām aizvien jaunas iespējas. Tas, kas 
sākumā šķita sapnis, pamazām pārvērtās realitātē. 
Līgatnes novadā ielikti stabili pamati, uz kuriem 
būvēt zinību māju.

Tai pašā laikā mūsu izvēlētais ceļš izpelnījies 
lielu kritiku un nosodījumu no tiem, kam tuvāks 
padomju izglītības mantojums. Mūs kritizē tie, kam 
vārds “reforma” ir sinonīms vārdam “likvidācija”. 
Esmu izgājis asu vārdu sadursmi ar valsts izglītības 
politikas veidotājiem, jo, viņuprāt, mēs, mazais 
novads, atļaujamies par daudz. 

Jā, mēs atļaujamies akli neiet to ceļu, ko mums rāda 
valsts skolu tīkla “sakārtotāji”, kas par lielu naudu 
izstrādājuši “ceļa karti”, tai skaitā pasakot, kas būtu 
darāms Līgatnes novadā, pat ne reizi neapmeklējot 
mūsu izglītības iestādes, napajautājot mūsu viedokli, 
neieklausoties atzītu nozares profesionāļu vērtējumā, 
nespējot saskatīt perspektīvas. Man un visai Līgatnes 
novada izglītības padomei šāda akla līdzskriešana 
nav pieņemama.

Pavisam nesen izskanēja informācija, ka Ministru 
kabinets lems par 1,4 miljonu eiro sadali starp 88 
novadiem, kas būs kā “naudas balva” to pašvaldību 
pedagogiem, kur skolu tīkls “ticis sakārtots”. Man, 
lasot šīs rindas, ir vēlme runāt skaidru valodu 
-  “Ministru kabinets izmaksās “Jūdas grašus” to 
pašvaldību pedagogiem, kur “likvidētas” skolas.” 
Šai sarakstā Līgatnes pašvaldību neatrodam, jo 
ministrijas ierēdņu ieskatā jegpilna izglītības 
sistēmas reforma nav tas, kas Latvijai šobrīd 
vajadzīgs. Līdzīga situācija ir pie mūsu kaimiņiem 
Pārgaujas novadā. Arī tur vietvara vairāk domā kā 
saglabāt un attīstīt, nevis kā likvidēt.

Jaunais mācību gads Līgatnes novada izglītības 
iestādēs atnāks ar daudziem jauninājumiem. Esmu 
pārliecināts, ka tas nesīs lieliskus rezultātus, un 
vislielāko pārliecību sniedz tas, ka tam tic izglītības 
iestāžu vadītāji un darbinieki. 

Esam izveidojuši Augšlīgatnes Jauno sākumskolu, 
kuru šogad apmeklēs Augšlīgatnes bērnudārza 
sešgadīgie bērni un skolas pirmās klases audzēkņi. 
Šai skolā izdevies piesaistīt, manuprāt, lieliskus, 
augsta līmeņa profesionālus skolotājus, kas ar savu 
līdzšinējo darbību un redzējumu apliecina spēju 
raudzīties rītdienā, to sniedzot mūsu bērniem. Esmu 
pārliecināts, ka audzēkņi un vecāki ieraudzīs un 
kā no jauna iepazīs Līgatnes novada vidusskolu. 
Un ne tik daudz pēc formas, jo arī šogad skolas 
labiekārtošanā veikti būtiski ieguldījumi, cik pēc 
satura. Līgatnes novada vidusskolā pēc ilgiem 
gadiem ir notikusi būtiska pedagoģisko darbinieku 
rotācija. Kā es saku, “iepludinātas jaunas asinis”.  Jau 
tagad, vasaras sagatavošanas mēnešos, redzu ar kādu 
aizrautību, degsmi un pozitīvu attieksmi strādā viss 
skolas kolektīvs - gan pedagoģiskais, gan tehniskais 
personāls. Redzu saliedētu komandu, kas gaida pirmo 
skolas dienu, lai izpaustos jauniem izaicinājumiem, 
jauniem mērķiem. Bet, ja ir saliedētība un pozitīva 
attieksme, ieviest jaunu, uz rītdienas vajadzībām 
orientētu izglītības filozofiju būs daudz vieglāk.

Es ticu mūsu spējai izveidot un iedzīvināt 
novadā tādu izglītības sistēmu, kas rada prieku gan 
darbiniekiem, gan bērniem. Es ticu, ka Līgatnes 
izglītības sistēmas piemērs, kā jau tas ir dažās citās 
jomās, kalpos kā paraugs, ko iepazīs un centīsies 
ieviest citviet.

Ar vissirsnīgākajiem novēlējumiem vēršos pie 
visiem novada bērniem: gan pašiem mazākajiem, kas 
apmeklē bērnudārzus, gan skolu skolēniem - esiet 
radoši, stipri,  ar vēlmi būt labākajiem, un jums viss 
izdosies! Visiem skolotājiem un izglītības iestāžu 
darbiniekiem vēlu, lai jūsu darbs sagādā vislielāko 
prieku, pirmkārt, jau pašiem jums, un lai jūs dalītu šo 
prieku ar saviem audzēkņiem un kolēģiem. Vecākiem 
novēlu sajust patiesu laimi par bērnu sasniegumiem 
un aicinu būt aktīviem skolas vides veidošanā. Kopā 
mēs varam daudz! Kopā mums viss izdosies!

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Sveicieni Zinību svētkos!

Biedrība „Līgatnes vēstures biedrība”, piedaloties ELFLA atklātā 
projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas”,  guva atbalstu projektam “Līgatnes papīra muzeja 
aprīkojuma iegāde”. Projekta ietvaros tika iegādāti izstāžu stendi, 
grāmatplaukti, izstāžu vitrīnas, rasējumu un karšu skapis un krēsli. 

Kopš 2017. gada septembra Līgatnes papīra muzeja telpās ir apskatāma 
izstāde “Rakstām vēstules”, kurā atspoguļota aplokšņu rašanās vēsture 
un izstādīta bagātīga Līgatnes papīrfabrikā ražoto aplokšņu kolekcija un 
vēstuļpapīru paraugi. 

Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 10 986,04. Piešķirtais 
publiskais ELFLA finansējums EUR 9 887,45. Līdzfinansējumu EUR 1 
098,59 apmērā nodrošināja Līgatnes novada dome. 

No 1. līdz 31. augustam notiek SIA 
“ZAAO” (ZAAO) organizēta izlietotā 
stikla iepakojuma vākšanas akcija 
“Stikllotto”, kuras laikā, nogādājot 
uz EKO laukumiem vismaz 10 tukšas 
stikla pudeles vai burkas, ir iespēja 
piedalīties balvu izlozē. 

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Lai arī 
vērojams, ka iedzīvotāji kļūst arvien 
zinošāki un savās darbībās videi 
draudzīgāki, arvien vairāk iesaistās 
iepakojuma nodošanā pārstrādei, 
tomēr mēs kā uzņēmums ik pa laikam 
domājam, kā vēl vairāk stimulēt to, ka 
iedzīvotāji ne tikai zina par laukumiem, 
kuros var nodot iepakojumu pārstrādei, 
bet tos arī apmeklē.  Tāpēc vairākas 
reizes gadā dažādu pārstrādei derīgu 
materiālu savākšanai rīkojam akcijas un 
dodam balvas.” 

G. Gailuma uzsver: “Runājot konkrēti 
par stiklu, statistika liecina, ka Latvijā 
viens cilvēks gadā kopā ar produkciju 
iegādājas ap 25 kg stikla iepakojuma. 
ZAAO 2017. gadā savāca un pārstrādei 
nodeva 2128 tonnas šī veida iepakojumu. 
Stiklu var pārstrādāt bezgalīgi, ražojot 
jaunus stikla izstrādājumus. Kopā 
mēs varam taupīt enerģiju un rūpēties 
par dabas tīrību, arī saudzēt savu un 
līdzcilvēku veselību, nodrošinot, ka 
nesavainosimies uz saplēsta, nevietā 
izmesta iepakojuma lauskām.” 

Akcijā var nodot tikai izlietotas, 
izskalotas pudeles un burkas. Tās var 
būt saplīsušas. Pudeles un burkas var būt 
ar etiķetēm un metāla vākiem/korķiem. 
Akcijā nevar nodot keramikas pudeles, 
spoguļus, vāzes, fajansa un porcelāna 
traukus, kosmētikas stikla pudelītes un 
trauciņus, jo tiem ir nepieciešams cits 
pārstrādes process. 

Ikdienā ZAAO nodrošina, ka 
iedzīvotājiem 20 EKO laukumos, 

simtos EKO punktu un pakalpojuma 
“Videi draudzīgs birojs” ietvaros ir 
iespēja bez maksas nodot ne tikai stikla 
iepakojumu, bet arī papīra, plastmasas 
un metāla iepakojumu. EKO laukumos 
privātpersonas var nodot arī nolietotu 
sadzīves elektrotehniku, sadzīvē 
radušos bīstamos atkritumus, zaļos un 
lielgabarīta atkritumus, būvgružus, kā 
arī kopš šā gada pavasara - apavus. 

EKO laukumu darba laiki pieejami 
www.zaao.lv vai zvanot pa tālr. 
64281250. Akcijas nolikums pieejams 
uzņēmuma mājas lapā un pie EKO 
laukumu pārziņiem.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO darbības 
reģionā. 

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, 
kas nodrošina atkritumu savākšanu, 
šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, 
pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes. 

Stikla iepakojuma vākšanas akcija 
“Stikllotto”

Nolūkā uzlabot gājēju un autobraucēju 
drošību Līgatnē mainīta satiksmes 
plūsmas priekšrocība Dārza un Gaujas 
ielas krustojumā (pie bijušā kasku 
ceha).

Turpmāk galvenās nozīmes ceļš 
ir transportam, kas pārvietojās pa 

Dārza ielu. 
Papildus:
1. Dārza, Gaujas un Kalnu ielas 

krustojuma posmā (150 metru uz katru 
pusi) ir noteikts ātruma ierobežojums 
30 km/h.

2. Dārza ielas posmā no Strautu ielas 
līdz Gaujas un Kalnu ielas krustojumam 
tiek noteikts apstāšanās aizliegums 
abās ielas pusēs.

3. Par izmaiņām un ierobežojumiem 
vēstī izvietotās ceļazīmes, bet satiksmes 
dalībnieku ērtībām Dārza, Gaujas un 
Kalnu ielas krustojumā novietots 
sfēriskais spogulis.

Lūdzam ievērot satiksmes drošības 
norādes un būt saprotošiem pret 
veiktajām izmaiņām mūsu kopējās 
drošības labā!

Uzmanību autovadītājiem un gājējiem!
Līgatnes novada dome

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 26. jūlija sēdē
(protokols Nr. 11,1.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 18/ 8 “Grozījumi 

2018. gada 25. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 18/2 “Līgatnes 

novada pašvaldības pamatbudžets un 
speciālais budžets 2018. gadam””

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

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

 “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2018. gada pamatbudžetu 
ieņēmumos 3 585 782 EUR  apmērā 
un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 

saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada 

pašvaldības 2018.gada pamatbudžetu 
izdevumos 3 591 934 EUR  apmērā 
saskaņā ar 2. pielikumu un 3. 
pielikumu.

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs
Ainārs Šteins

Līgatnes papīra muzejā skatāma izstāde
 “Rakstām vēstules”

Dace Gradovska
Līgatnes vēstures biedrība

Daces Gradovskas foto

Biedrība „Līgatnes vēstures biedrība”,  
2017. gadā piedaloties ELFLA atklātā 
projektu konkursā Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir 
guvusi atbalstu projektam “Interaktīvās 
ekspozīcijas izveidošana Līgatnes 
papīra muzejā”. Projekta ietvaros ir 
iegādāta datortehnika un aprīkojums, ar 
kura palīdzību turpmāk Līgatnes papīra 
muzeja telpās varēs apskatīt vēsturiskus 
foto un video materiālus. 

Ekspozīcijas “Līgatnes digitālais foto 

albums” atklāšana notika 2018. gada 11. 
augustā Līgatnes brīvdabas garšu, papīra 
un sarunu festivāla “PĀRCELTUVE” 
ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 
EUR 4 971,89. Saņemtais ELFLA 
publiskais finansējums EUR 4 474,70. 
Līgatnes novada domes līdzfinansējums 
EUR 497,19. 

Līgatnes digitālais foto albums 
Dace Gradovska
Līgatnes vēstures biedrība
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26. jūlijā Līgatnes pūtēju orķestrim 
bija gods ieskandināt Latvijas simtgades 
zaļumballi pasākumā, kas notika 
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā 
Rīgā. Dienā, kad tiekamies ar orķestra 
vadītāju Anatoliju Terentjevu, orķestris 
vēl rūpīgi gatavojas zaļumballei, kas 11. 
augustā notika pie Līgatnes pārceltuves. 
Sarunai Anatolijs piekrīt negribīgi, jo, 
paša vārdiem, ir darītājs, ne runātājs, 
bet, stāstot par savu mūžu, kas veltīts 
mūzikai, runā ar aizrautību un 
mirdzošām acīm. 

Kādas ir Jūsu bērnības un jaunības 
atmiņas par Līgatni? 

Mūsu ģimene uz Līgatni atnāca dzīvot 
1961. gadā, kad tēvu uz šejieni pārcēla 
strādāt par vēstures un sabiedrības mācības 
skolotāju. Tā mani vecāki kļuva par 
līgatniešiem. Es pats toreiz vēl sestajā klasē, 
no laukiem Preiļu pusē atbraucis, staigāju 
pa Līgatni baltās zeķītēs un šortiņos. Pēc 
gada sapratu, ka tas nekur neder. Visi 
pārējie kā jau pilsētnieki staigāja garās 
biksēs. Salidojumā pat mana audzinātāja 
atcerējās, kā mēs ar brāli vienīgie staigājām 
baltās zeķītēs. 

Vidusskolu es pabeidzu Līgatnē. Jau 
skolas laikā kopš septītās klases sāku 
spēlēt balles. Tā spēlēju līdz 11. klasei, un 
tad Guntis Gailītis, kas bija pāris gadus 
par mani vecāks, ieteica stāties Kultūras 
darbinieku tehnikumā.

Iestājos, bet no turienes mani pēc gada 
izmeta, jo pieķēra, ka spēlēju restorānā 
“Staburags”. Sanāca tā, ka mani tūlīt pēc 
iestāšanās tehnikumā uzaicināja spēlēt. Kā 
jau radošs un aktīvs cilvēks, kam, neliegšos, 
bija arī kas jānopelna, piekritu. Tur tad  mani 

ieraudzīja mācību daļas vadītāja. Un ar to 
arī mācības bija galā. Tādi bija laiki. Ne 
jau es vienīgais. Atskaitīja daudzus tagad 
populārus mūziķus. Pūtēju un estrādes 

orķestru vadīšanas pamatus, aranžējumu 
rakstīšanu tomēr iemācījos. Pārējais nāca 
ar pieredzi. 

Ar Līgatni saistās arī Jūsu mūziķa 
gaitu pirmsākumi.

Jā. Spēlēju gan ar tolaik populāro 
un līgatniešiem labi atmiņā palikušo 
“Holenderu”, gan arī ar savu grupu, kas 
pēc “Holendera” koncertiem spēlēja dejas. 
Tās bija ļoti slavenas. Tā mēs muzicējām 
kopā ar Pīlupu, Šūmani. Zigrīda Šūmane 
un Anita Beķere bija dziedātājas. Paralēli 
braukāju spēlēt arī uz Rīgu.

Vai līgatnieši bija aizrautīgi dejotāji? 
Jā. Līgatnieši bija ļoti labi dejotāji. 

Pie mums bija tik laba mūzika, ka 
dejotgribētāji brauca arī no apkārtnes. No 
Ieriķiem, no Inčukalna. Mums patika spēlēt 
arī Augšlīgatnē. Tur bija labs transports. 
Uz Rīgu brauca agrie autobusi, 
vilcieni. 

Līgatnē jau tolaik bija ļoti aktīva 
dzīve. Bija ļoti labi galdiņu vakari. 
No Rīgas brauca viesmākslinieki. 

Un tālāk Jūs mūziķa karjera 
veda uz Rīgu?

Jā. Sāku spēlēt restorānos. 
Spēlēju līdz pat 1980. gadam, kad 
man piedāvāja braukt uz Sočiem. 
Sočos spēlēju restorānos ar varietē 
programmu. Aģents bija atbraucis 
uz Rīgu, staigāja pa krogiem un 
meklēja mūziķus. Noskatīja gan 
mani, gan manu sievu. Tā mēs trīs 
gadus nostrādājām Sočos, bet pēc 
tam aizbraucām gadu  uz Gruziju. 
Gadu nostrādājām arī Armēnijā, 
Erevānā. Tad atgriezāmies Latvijā. 
Strādājām Cēsīs, kur vadīju 
orķestrus gan kultūras namā, gan 
restorānā. Kad dēlam pienāca 
laiks iet skolā, pienāca rinda arī uz 
kooperatīvo dzīvokli. Tā kļuvām 
par rīdziniekiem. 

Tuvojoties Atmodai, es vēl trīs 
gadus mācījos Pēterburgas, toreiz 
Ļeņingradas, kinematogrāfijas 
institūtā ekonomiku un plānošanu. 
Būtībā tas ir kultūras menedžments. Tas 
man patika un arī padevās, bet, kad ieguvām 
neatkarību, mums kā jau ārzemniekiem, 
sāka prasīt maksu dolāros. Ar to arī studijas 
beidzās.  

Bet jutos labi es visur. Gan Sočos, gan 
Gruzijā. Uzreiz ieguvu draugu loku. Ar 
Gruziju saistās vēl kāds piedzīvojums. 
Es tur nopirku mašīnu “Pobeda” un ar to 
braucu mājās uz Latviju. Divatā ar draugu 
braucām apmēram nedēļu. 

Astoņus gadus nostrādāju par mūzikas 
instrumentu veikala 
vadītāju. Ļoti daudzi 
mani pazīst kā 
sintezatoru guru. Pie 
manis uz konsultācijām 
nāca zināmi 
mūziķi. Katru jaunu 
instrumentu es izpētīju, 
lai varētu nodemonstrēt 
un parādīt tā labākās 
īpašības. Arī šī pieredze 
bija interesanta. Bet, 
kad pienāca pensijas 
laiks, atdevu atslēgu 
saimniekam, un braucu 
uz Līgatni.  

Kā izdomājāt atgriezties? 
Pienāca pensijas laiks, un es atgriezos 

Līgatnē. Man jau šeit ļoti patīk. Es daudz 
atceros. Brālis mazāk, bet es jau skolas laikā 

biju tāds mazliet huligāns.....

Par huligānu nezinu, bet, 
kad tapa zināms, ka vadīsiet 
mūsu pūtēju orķestri, ļoti 
daudzi līgatnieši bija priecīgi 
un ar labu vārdu atcerējās 
jaunības laikus.  

Nu tā laikam ir. Laikam jau 
toreiz biju populārs. 

Nu jau vairākus gadus esat 
Līgatnes pūtēju orķestra 
vadītājs. Atnācāt pēc 
pārtraukuma, kad mums 
orķestra kādu laiku nebija. 

Jā. Tā nu sanāca. Rīgā 
domāju, ka atbraukšu uz laukiem un neko 
nedarīšu. Pusgads pagāja. Miera nav. Kaut 
kas jādara…

Patiesībā gan pirmā Jūsu vēlme bija 
vadīt bērnu kolektīvu. 

Atklāti sakot, bija bažas, kā ies ar orķestri, 

kas tobrīd bija pajucis, bet jāsaka paldies 
dalībniekiem, kas ļoti nopietni strādāja, un 
nu jau līmenis ir pavisam cits. Atceros, kāds 
satraukums bija pirmajā koncertā Siguldā. 
Tagad visi jau lepni un droši. 

Pagājušajā gadā Jūs vadījāt arī 
mūzikas studiju jauniešiem Augšlīgatnē.

Jā. Sākām ar lielākiem bērniem, bet 
pēc tam sastāvs nomainījās uz mazākiem. 
Pusgada laikā iemācījāmies diezgan daudz. 
Bērni uz nodarbībām nāca ar prieku, un 

esam pierādījuši, ka bērni grib un var 
muzicēt. Par to ir liels prieks.

Orķestrim priekšā pārbaudījums - 
simtgades zaļumballe. 

Jā. Būs grūti. Mēs nekad neesam balli 
spēlējuši. Lai nospēlētu trīs stundas, 
repertuārā jābūt apmēram 60 skaņdarbiem. 
Slodze muzikantiem liela. Lūpas nogurst. 
Redzēsim, kāda būs atsaucība. Varbūt, ka 
izdosies atjaunot zaļumbaļļu un galdiņu 
vakaru tradīciju. 

Kādai jābūt zaļumballei, lai pēc tam 
var teikt, ka tā ir izdevusies? 

Vienmēr jāatceras, ka dejās svarīgākie 
ir nevis mūziķi, bet cilvēki, kas sanākuši 
padejot. Mūziķiem ir jājūt un jāpielāgojas. 
Kad vajag klusāk, lai cilvēki var parunāties, 
kad atkal ko pamainīt.  

Spēlējot restorānos, esmu daudz mācījies. 
Pirmkārt, jau skatuves kultūru. Tur nevar 
šā tā. Jājūt publika. Mēs, jau sākot spēlēt, 
zinām: “Aha, tam vajadzēs to skaņdarbu, 
bet tam atkal citu”. Jāmāk iziet no situācijas, 
kad pienāk un prasa kādu dziesmu, ko tu 
nezini. Jāspēlē ir šā vai tā. Kaut vai jāļauj 
pasūtītājam dziedāt un jāpiespēlē. Jāspēlē, 
kaut melodiju nezinot. 

Dejās atmosfēra ir pavisam cita nekā 
koncertos. Visi ir jautri, atbrīvoti. Dejo. 
Savulaik mums bija ļoti labs orķestris. 
Rīgas konkursos vienmēr ieguvām pirmo 
vai otro vietu. 

Un tagad?
Tagad es reizi nedēļā spēlēju Krasta ielas 

“Lido”.  

Jāpajautā vēl, ko 
Jūs kā mūziķis darāt 
brīvajā laikā. Vai Jums 
ir kādi hobiji? Varbūt 
makšķerēšana? 

Nē! Tās ir lietas, ko es 
neciešu. Ne makšķerēšanu, 
ne sportu. Sporta ziņas 
uzreiz slēdzu ārā. Patiesībā 
nekas cits kā mūzika manā 
dzīvē arī nav. Mūzika man 
ļoti patīk. Esmu priecīgs, 
ka par to varu saņemt 
arī atalgojumu. Par savu 
nodzīvoto mūžu esmu ļoti 
gandarīts. 

Kāda mūzika Jums patīk kā 
klausītājam? 

Es klausos tikai labu mūziku. Nav 
svarīgi, kāds ir stils. Galvenais ir kvalitatīvs 
izpildījums. Lai jūtama harmonija, 
melodija. Lai tehnika ir noslīpēta. Man nav 
viens žanrs, ko es atzīstu. Galvenais, lai 
mūzika būtu laba. 

Interviju sagatavoja Inese Okonova

Mūžs veltīts mūzikai. 
Saruna ar Anatoliju Terentjevu

Kopā ar Sinkopas un Holendera kolēģiem Līgatnes 
kultūras nama 120 gadu jubilejā

Kopā ar Augšlīgatnes mūzikas studijas audzēkņiem

Rīgā tiek ieskandināta Latvijas simtgades zaļumballe

Simtgades zaļumballes ieskandināšanas pasākumā 



4 Tēlains izteiksmes līdzeklis, kas norāda, ka nav 
tik labi, kā gribētos. 3 Krievu tirdzniecības mārciņa - 0,409512 kg

1 Nēķenieši - Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
apdzīvotās vietas “Nēķens” iedzīvotāji

2 Plauki - tīrākās, labākās pakulas; sīkas linu 
šķiedras

“Balss”, Nr. 1 (01.01.1897.)

“Baltijas Vēstnesis”, Nr.186 (19.08.1897.)
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
47. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 

Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 
1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 
7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2017. gads: februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2018. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; 
jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7

Laikraksta “Baltijas Vēstnesis” galviņa

“Zemkopis”, Nr.27 (08.07.1898.)

Mellina karte 1798. g. Tuvplāns

Mellina karte 1798. g. Fragments.

Vidzemes arheoloģiska, vēsturīgi etnogrāfiska speciālkarte 1894. g. Autors - Matīss Siliņš

Latviešu apdzīvotās zemes karte 1911. g.  Autors - Matīss Siliņš

Mellina karte jeb Liefland oder die beyden Herzogthumer und General Governementer Lief und 
Ehstland nebst den Provinz Oesel.  1798. Mellin, Ludwig August, 1754-1835.

Vidzeme - vispārīgi - un no jauna pārmērotiem ceļiem līdz ar Augš- un Lejas Kurzemi  1896. g.  
Autors - Matīss Siliņš

Pēc iepriekšējā turpinājuma publicēšanas 
Rasma Vanaga man atsūtīja papildinājumu, ka 
Baltijas Vēstneša 1895. gada 5. jūnija numurā 
pieminētā Ķempju pārtikas biedrības māja, 
ko cēlis arhitekts Mengelis, esot tagadējā 
aptiekas māja Spriņģu ielā 5.

Tāpat Rasma man atsūtīja vienu vecu karti, 
kas datēta ar 1798. gadu un saistīta ar grāfu 
Mellini, ko esot “uzracis” Edgars Ceske, kurš 
pēta Siguldas pilsnovada vēsturi un pašlaik 
strādā Turaidas muzejrezervātā. Sazvanījos ar 
Ceskes kungu, uzzināju papildu informāciju, 
gan arī iespēju atrast šo karti LNB karšu sadaļā. 
Tās nosaukums ir “Liefland oder die beyden 
Herzogthumer und General Governementer 
Lief und Ehstland nebst den Provinz Oesel”, 
un tās autors ir grāfs Ludvigs Augusts Mellins. 
Mellina biogrāfija ir aizraujoši interesanta. Par 
viņu var izlasīt Bīriņu pils mājaslapā, jo viņš 
ir bijis ne tik vien valstsvīrs un kartogrāfs, 
bet arī Bīriņu pils īpašnieks. Tur aprakstītais 
gadījums ar pils apzagšanu un laupītāju 
atrašanu un atmaskošanu ir tik saistošs, ka 
lasīšanu nekādi nav iespējams pārtraukt 
kaut uz mirkli. Pieminēto karti trīs dažādos 
mērogos varat skatīt ilustrācijās. 

Turpat pievienoti vairāku karšu fragmenti, 
kas ataino tagadējās Līgatnes teritoriju dažādos 
gados. Tur jāmeklē pazīstami nosaukumi – 
Kempi, Ramas, Nurmiži, Paltmale utt., jo tie 
palīdz orientēties.  

Šajā turpinājumā vēl joprojām lasīsim 
publikācijas, kas tapušas 19. gadsimta beigu 
posmā. 

Es gan izgudrojos, vai nevar taisīt kaut 
kādas tematiskās kopas, bet tomēr sanāca, ka 
pamatā jāpaliek pie hronoloģiskā principa.

Sāksim ar rakstu “Derīga izstāde 
mazgruntniekiem”, kas ievietots laikraksta 
Balss 1881. gada 7. janvāra numurā (Nr.1).

Šis raksts ir interesants arī mūsdienās, jo 
izglīto cilvēkus, kāpēc tiem vērts apmeklēt 
izstādes. Bet šeit sevišķi interesanta detaļa 
ir tā, ka tā pamācīšana notiek, balstoties uz 
vārdā nenosaukta Jaun-Ķempeniešu skolotāja 
piemēra. Tā kā ir vērts lasīt. 

Izstādes augļi
Gan simti no mūsu tautiešiem, kaut gan 

no zināmas puses maz iemēroti, pēdējo 
izstādi 1880. Rīgā būs apmeklējuši; bet, kad 
jautāsim, kāds labums tiem no izstādes atlēcis, 
tad lielākā daļa atbildēs, ka nekāds, ja to par 
labumu neieskata, kad ap spīdošām mašīnām, 
milzīgiem trekniem govju-lopiem un lieliem 
alus-kubuliem dabūja acis, un pie pēdējiem 
arī māgu pamielot. Nezinu, vai starp simtiem 
izstādes apmeklētajiem būs viens, kas, no 
izstādes mājas pārbraucis, būs steidzies kaut 
ko no tā, ko izstādē redzējis un par derīgu 
atradis, ievest savā saimniecībā, un šis jau 
ir tas nolūks, kālab izstādes tiek izrīkotas un 
apmeklētas. Un ja klausāmies mūsu mazo 
zemes saimnieku valodas par izstādi, tad 
dzirdam: jā, ko redzēt tur bija daudz, bet ne 
priekš mūsu mazajām saimniecībām, jo kur lai 
ņemam naudu priekš tādu dārgu pārlabojumu 
ievešanas un kā lai lielo kapitālu dabūjam 
atpakaļ, ko ievedamie pārlabojumi maksā u. 
t. pr.

Pa daļai tam visam taisnība; izstādītāji no 
zemēm gandrīz tik lielgruntnieki un izstādāmas 
lietas tādēļ zīmējušās vairāk uz lielgruntnieku 
saimniecību. Tomēr šādu spriedumu gluži 

nevar pieņemt. Izstādē būs bijusi daža 
praktiska manta, kas arī mazajās saimniecībās 
nebūtu ne dārga, ne nelietojama. Bez kas tad 
tai milzumā to tiešām lietderīgo deva uzmeklēt 
un par tādu prasīt? Izstādes mūsu zemniekiem 
vēl maz pazīstamas, tādēļ dažs labs izstādē 
būs nokavējis dārgu laiku, skatīdamies uz 
lietām, kam priekš viņa nekādas vērtības, 
kamēr tiešām derīgām lietām par maz 
ievērības dots. Bez tam, izdošanas taisīt par 
jauniem ievedumiem, ko tik izstādē redzējis 
bez īsti praktiskiem izmēģinājumiem, mūsu 
mazgruntnieki tiešām tik lēti neuzņemsies. Un 
tas arī ir prātīgi, jo vai tā sveša lieta, ka pat 
mūsu lielgruntniekiem, kas mazgruntniekiem 
daudz pārāki mantā un izglītībā, dažam krietni 
ir bijis ko sūkstīties pār jauniem, iepriekš par 
mazizmēģinātiem un vēlāk par nepraktiskiem 
atrastiem ievedumiem, un dažā muižas šķūnī 
vezumiem guļ dzelzs un čuguna par nederīgām 
un nelietojamām atzītām mašīnām! Zināms 
mūsu lielgruntnieki tādus mēģinājumus spēj 
izturēt, bet ne tā mazgruntnieki, kam šinīs 
apspiestos laikos katra kapeika dārga.

Gribēju tālab cien. lasītājus un sevišķi 
mazgruntniekus darīt uzmanīgus uz kādu 
izstādē izstādītu un vēlāk praktiskā lietošanā 
par visai derīgu atrastu mašīnu, kas dažam 
izstādes apmeklētājam, kas izstādes lietas 
neņēma cauri stingri pēc kataloga, aiz tūkstošu 
rubļu dārgajām, spīdošajām mašīnām un 
simtiem rubļu dārgajiem govslopiem un citiem 
jaukumiem un „brīnumiem”, būs palikusi 
neredzēta, jeb, ātrumā apskatīta, nebūs 
atzīta par diezgan lietderīgu: Tā ir rokas 
linu-kulstāmamašīna, izgudrota un izstādīta 
no nēķeniešu1 Puniņa gruntnieka P. Platajā 
kga un katalogā iezīmēta ar Nr. 1. P. Platajā 
mašīnai ir tik vienkārša konstrukcija, ka katrs 
krietns galdnieks to spēs pakaļtaisīt, un pie tam 
ļoti lēta, maksāšot tik līdz 10 r. s. Rakstītājam 
gadījās šo mašīnu redzēt pie Jaun-Ķempu 
skolotāja, kas to bija patapinājis priekš 
strādāšanas no Ramas m. F. Hūvbenetakga, 
Siguldas draudzē. Ar mašīnu strādā viens pats 
vīrs un pastrādā it viegliņām divi un trīsreiz 
tiek, kā ar roku kulstīdams. Arī visnestiprakos 
linus var kulstīt ar šo mašīnu un ne būt nav 
jābīstas, ka lini vairāk aizies plaukos2, nekā ar 
roku kulstot, bet gan otrādi. Visi, kas mašīnu 
darbā redzējuši, to uzteic un liela daļa no 
Jaun-Ķempu gruntniekiem tūliņ ņēmās sev 
tādas apstellēt.

Mašīna, cik rakstītājam zināms, vēl ļoti 
maz pazīstama, tādēļ ticēdams, ka mūsu 
linu audzinātāji labprāt ar šo mašīnu 
vēlēsies iepazīties, šās rindiņas lasītajiem 
pasniedzu. Ceru, ka P. Platajā k. arī man pār 
to neļaunosies, bet katram zemkopim laipni 
palīdzēs, ar šo mašīnu iepazīties.

Bērziņš

Progress iezīmējas arī lauksaimniecībā, 
jo apritē ienāk jaunas un ražīgākas šķirnes. 
Par to raksta Latviešu Avīzes 1889. gada 11. 
janvārī, Nr. 2.

Sēklu iegāde. Dažas Vidzemes muižas 
pēdējā laika caur savu dažādu līdzekļu 
pasniegšanu tapušas par teicamām dārzu, 
zemes un lopu kopšanas veicinātajām. Tā par 
piem. agrāki te daudz muižas koku-skolas tika 
koptas tikai priekš muižu pašu vajadzībām, bet 
tagad tādas muižas - kā īpaši Ranka, Nītaure, 
Straupe un Kārļu muiža - pārdod arī saviem 
zemnieku saimniekiem - lai tik krietni augļu 

dārzi celtos - ābeļu un bumbieru kociņus un 
dažādus ogu krūmiņus par itin lētām cenām. 
Par tādiem ābeļu un bumbieru kociņiem, 
par kuriem, par piemēru, Cēsīs un Valmierā 
jāmaksā 50 kap., augšminētās muižas maksā 
tikai 30 kap.

Bet ne tik vien pie augļu dārzu celšanas 
un kopšanas, bet arī pie dažādu jo derīgāku 
labības un lopu barības sēklu vieglākas 
apgādāšanas tagad pa dažām Vidzemes 
muižām sākts mazgruntniekiem palīdzīgu 
roku sniegt. Tā par piem. Paltemalas muižā 
(Siguldas draudzē) top vairāk nekā pa tām 
citām muižām visādas sēklas pārdotas; 
visvairāk te pērk alpu-rudzusēklu (2 rubļ. 
10 kap. mērā); tālāk te dabon pirkt sēklu no 
Kanādijas, Franču, Angļu un Orlas auzām 
par it pieņemīgām cenām. Un ne vien dažas 
muižas, bet arī kāds Vidzemes mazgruntnieks 
I. Piliņa kgs, Rikteres Gravu māju saimnieks 
(Suntažu draudze), jau sācis zemkopības 
sēklas pārdot, ka īpaši: Krievijas linsēklas un 
auzu sēklas, pa lielākai daļai tā sauktās Baltās 
franču auzas, kuras 88 Holandiešu mārciņas 
sver; arī Kurzemes krēpauzas, kuras 78 
Holandiešu mārciņas sver.

Devēnas muiža (Cēsu apriņķī, Vestienas 
draudzē) iepirkusi arī Angļu un Angļu 
Breitenberģiešu(?) sugas govis, un - lai savā 
apgabalā varētu šo labāku raglopu sugu 
iegādāt - viņa apkārtējiem zemniekiem ļoti 
lēti pārdod šo govju teļus. Ir tiešām prieks 
dzirdēt pār tādiem derīgiem rūpestiem. Kaut 
tie aizvienu jo vairāk un vairāk vairotos un 
pieņemtos - mūsu dārzu, zemes un lopu 
kopšanai par jo lielāku atvieglināšanu un 
veicināšanu!

„B. W.”

Visas pazīmes rāda, ka Līgatnē tolaik bijusi 
ārkārtīgi rosīga saimnieciskā dzīve. Laikraksts 
Balss 1895. gada 25. janvārī, Nr. 4, stāstīja: 

No Āraišiem. Kam ap svētkiem un jaungadu 
gadījies braukt pa šejienes ceļiem, tas būs 
redzējis rosīgu kustēšanos: brauc šejenieši 
un ar citurienieši peļņā, vezdami baļķus uz 
Gaujmalu un ķieģeļus un malku uz Ligates 
papīra fabriku, kuru lieliski paplašināšot. 
Apkārtējie cepļi pārdevuši visus ķieģeļus, 
vairāk simtu tūkstošus uz Ligati; arī malka, 
tūkstošām asīm, turp vedama. Lai nu gan 
peļņa iznāk pamaza, ap 1 rbl. par vīru un zirgu 
uz dienas, tad tomēr braucēju pa simtiem, 
jo grūtie laiki katru spiež, arī mazāku peļņu 

saņemt; pat muižnieki sūta savus puišus un 
zirgus uz peļņu. Dažs caur lielisko pelnīšanos 
nobrauks savus tā jau pavājos zirdziņus, ka 
pavasarī nāksies grūti laukus apstrādāt, kā tas 
jau agrāk dažam atgadījies. 

A.

Tāpat svarīgi, tā teikt, likt aiz auss un 
dokumentēt svarīgus notikumus papīrfabrikā. 
Lūk, rakstītais Baltijas Vēstnesī, Nr. 232, 
1894. gada 13. oktobrī. 

Rīgas papīru fabrikas akciju sabiedrībai 
Vidzemes gubernators atļāvis ierīkot Ligates 
papīru fabrikā tvaiku katlu.

(V. G. A.) 

Tagad šāds notikums. Avīžu ziņa ir 
sekojoša:

Kā „Balt. Vēstnesī” lasāms, ka Jaun-Ķempu 
pagastā 1886. gada 27. augustā ir iesvētīts 
jaunuzbūvētais tiesas nams, priekš kura 
dzimtkungs devis pūra-vietas zemes un daļu 
materiāla.

Vienīgi ir neparasti, ka Latviešu Avīzes 
1886. gada 24. septembrī, Nr. 39 atstāsta, kas 
rakstīts Baltijas Vēstnesī.

Pieminēsim vēl vienu ļoti vēsturisku ziņu, 
kas publicēta laikrakstā Baltijas Vēstnesis, 
1896. gada 20. martā, Nr. 66. 

No Ligates. Ar prieku varam ziņot, ka no 
11. marta š. g. mums un visai apkārtnei par 
lielu labumu ir atvērta aptieka. Bez tam vēl 
Dr. med. Fogela kungs iz Nurmižiem katru 
otrdienu un sestdienu pēcpusdienās pieņems 
aptiekas telpās slimniekus. Sevišķi Līgatnes 
papīra fabrikas strādniekiem varēs daudz un 
dažādās vājībās jaunatvērtā aptiekā palīdzēt.

mn

Rasma Vanaga atceras, ka novadpētnieks 
Aivars Balodis zinājis stāstīt, ka sākotnēji 
aptieka atradusies dažādās vietās fabrikā, 

iespējams, ka kādu laiku arī kopā ar Ķempju 
pārtikas biedrības veikalu, bet uz pašreizējo 
namu Spriņģu ielā 5 pārcēlusies īsi pirms 
Pirmā pasaules kara.

Bet tagad mūsu neatslābstošā uzmanība tiks 
veltīta tādai svētīgai lietai kā biškopībai un 
dravniecībai. 

Pārlaposim laikraksts Balss Zemkopības 
pielikumu, kas klajā nācis 1897. gada 5. 
decembrī, Nr. 25. 

Ķempju dravnieki
Vidzemes Dravnieks izrīko kursus ik 

pārgadus; abus pirmos kursus kronis 
pabalstījis ar naudas līdzekļiem. Šinīs kursos 
vairāk par 100 cilvēkiem smēluši vajadzīgās 
pirmzināšanas par pareizu un lietišķu 
dravēšanu. Liela daļa jaunekļu, vecāki vīri, 
kundzes un jaunkundzes šķīrušies no kursiem 
un aiziedami uz malu malām, izlieto ievāktās 
zināšanas sev un citiem par labu, ievingrinājās 
aizvien vairāk jo vairāk paša darbā, kuram 
nevar iztrūkt svētības.

Šinī gadā no Dravnieka arī iesniegti valdībai 
Ķempu dravnieku nodaļas apstiprināšana, 
kura nodibinādamās vēlas veicināt dravēšanu 
savā apgabalā. Nav neko ko brīnēties, ka 
Ķempos radusies pirmā nodaļa, jo tanī 

apgabalā daudz no abēju kursu dalībniekiem 
un daži citi jo krietni un ievērojami dravnieki. 
Tā par piemēru lai minam tik šoreiz J. Juveiss 
kungu, Augš-Līgates rentnieku. Šinī gadā līdz 
augusta mēnešam viņam bijis iespējams dot 
spietus dažiem dravēšanas cienītājiem un 
jauniem iesācējiem un arī bišu mātes par 70 
rubļiem. Ja nu rudeni medus raža caurmērā no 
saimes būtu tik 4 rubļi, tad ienākums sniegsies 
pie pusotra simtiņa. Ar tādiem pratējiem savā 
nodaļā var Ķempu dravnieki lepni būt un uz 
visu labu cerēt. Viņi var arī lepoties ar to, ka 
viņi kā pirmie - kā pirmspiets - spēruši pirmo 
soli uz nodaļas nodibināšanu. Ja viņiem sekos 
citas draudzes un apgabali, tad īsā laika sprīdī 
panāksim to, ka Vidzemi pildīs nodaļa pēc 
nodaļas un puķu saldums, kas tagad veltīgi 
izgaist un pazūd, krāsies Vidzemnieku klētīs 
un kambaros. Neapgāžama patiesība ir, ka 
bites dara lielum lielos labumus, pārnesdamas 
ziedu puteklīšus no viena stāda uz otru un tā 
apvaisļodamas pļavu augus, un neļaudamas 
izmirt augu sugām, vairo un labo dārza 
augļus. Daudz dabas pētītāji ievērojuši 
un apliecinājuši to patiesību, ka katra bite 
stundas laikā apziemo 250 ziedus. Ja nu viņa 
dienas laikā strādā 8 stundas, tad varam gan 
noskārst, kādu svētību atnes šie mazo rūpīgo 
putniņu milzu bari, uz to visu pamatodamies, 
varam gan teikt: „Mums, kā arāju tautai, nav tā 
tiesība rādīt vienaldzību pret bitēm!” 

Par Ķempju biškopjiem laikraksts 
“Zemkopis” rakstīja pēc gada 1898. gada 8. 
jūlijā, Nr. 27.

Iz biedrību dzīves. Vidzemes Biškop. Biedr. 
Nodaļa Kempos jūnija mēneša 21. dienā 

noturēja savu otro kārtējo biedru sapulci Ķempu 
Augšlīgatē. Sanākuši bija pāri par 20 biedru 
un tikpat daudz viesu (arī kundzes). Vispirms 
uzņēma jaunus biedrus. Pēc dažādiem uz 
biedr. dzīvi attiecošiem pārspriedumiem 
priekšnieks Berģa kungs nolasīja rakstienu 
„Dravnieka darbi jūnija mēnesī”. Tad gāja pie 
praktiskiem darbiem dārzā, kur Jumeiss kungs 
atšķīra mākslīgi bišu saimi (5 mārc.3 smagu) un 
ievietoja jaunā stropā. Nākošu sapulci noturēs 
jūlija mēneša 26. dienā Kempu Vīķos. 

Ķempiets. 

Tagad pārcelsimies uz izglītības druvu. 
Nu nav tur nekādu spožo panākumu. Taisni 
vai sirds sažņaudzas žēlumā, iztēlojoties, 
cik bērniņiem grūti. Skola patālu, un tā pati 
– trūcīga un nabadzīga. Par to vēsta laikraksts 
Arājs 1884. gada 28. maijā, Nr. 21. 

No Jaun-Ķempiem.  Šis pagasts ir viens 
no attīstītākajiem Siguldas draudzē, bet 
tādēļ še arī sāpīgāk sajūtams attīstības 
līdzekļu trūkums. proti, krietnu skolu 
trūkums. Ķempeniešiem gan tagad atkal ir 
sava baznīca (Siguldas filial-baznīca), bet 
šai baznīcai un draudzes daļai, kas piešās 
baznīcas pieder, nav savas draudzes skolas, 
kādas pie citām filiāl-baznīcām mēdz būt. 
Siguldas draudzēs skola ķempeniešiem 20 un 
vairāk verstes tāļu, un ja nu Siguldas baznīca 
pieaugušiem nesasniedzama, tad protams 
jo nesasniedzamāka Siguldas draudzes 
skola ir ķempeniešu bērniem. Ķempeniešu 
pagasta skola arī vis nestāv tanīs labākajos 
ziedos4. Skola tiek lietota arī par pagasta 
namu; bet kad priekš pagasta darīšanām, 

cietumus līdzi neskaitot, nav nekādu sevišķu 
telpu, tad pagasta tiesu notura skolas diezgan 
trūkumīgās guļamistabās. Bērnu guļamie 
maisiņi, kas citā laikā stāv viscaur istabu, 
tiesas diena tiek sakrauti vienā kaktā un der 
tiesas ļaudīm par mīkstu atdusas vietu. Kad 
nu iegadās, kas protams arī pie citām tiesām 
mēdz gadīties. ka tiesa velkās līdz 10 un 11 
naktī, tad jaunai paaudzei cits neatliekas, ka 
galviņu turpat klasē nolikt uz skolas galda un 
sēdus ar visām drēbēm snaust un sapņot no 
jaunlaiku izglītības metodes. Tā tad ir noticis, 
ka visi cik ne cik turīgāku gruntnieku bērni 
meklē izglītību ārpus sava pagasta un pašu 
skola palikusi par bārenīti. Bet saprotams, ka 
tāda ārpus pašu draudzēs bērnu vadāšana 
nav tik viegla lieta. Tādēļ ļoti būtu vēlējams, 
ka pašiem būtu iespējams ierīkot draudzes 
skolu. Šis visvieglāk būtu panākams, ja 
Paltemales skolu, kas diezgan liela un rūmīga 
un atrodas filial-baznīcas apriņķa vidū, ierīkotu 
par divklasīgu ar draudzes skolas programmu. 
Ja ķempenieši, paltmalieši, ramenieši un 
daļa tuvo siguldiešu uz to gribētu vienoties, 
tad šis mērķis bez visai daudz upuriem būtu 
sasniedzams un vecākiem, kas bērnus tāļāk 
kā pag. skola grib vadīt, rudenī nebūtu bažīgi 
jājautā: kurp lai savus bērnus sūtam skolā? 

“B. W.”

Lasot rakstiņu par skolotāja Velēna jubileju, 
godātie lasītāji var gūt priekšstatu par tā laika 
sabiedriskās dzīves norisēm. Informācija 
publicēta laikrakstā Balss 1897. gada 1. 
janvārī, Nr. 1.

No Ķempiem (Siguldas draudzē). Mūsu 
cienītais pagasta skolotājs A. Velēna kgs svinēja 
savus 25. gadu amata svētkus. Ievērojot to, ka 
jubilārs jau vairāk nekā 25 gadus par skolotāju, 
bet īsti mūsu pagastā 25 gadus, tad šejienieši arī 
jo naigi piedalījās viņam godu parādīt, jo Velēna 
kgs ir bijis savā laikā viens no pirmajiem gaismas 
staru laidējiem mūsu apkārtnē un vidū.

Jau agri no rīta pulcējās skolas telpās vietējie 
dziedātāji, apsveikt gaviļnieku ar dziesmām un 
iepriecināt ar kādu dāvanu. Pie kopdāvinājuma 
ņēma jo dzīvu dalību Ķempu muižas dzimtkungs 
barons Volfs un vietējais mācītājs von 
Braunšveiga kgs. Pēc teicami nodziedāta korāļa: 
„Līdz šeijen’ Dievs man vadījis” un Mottetes: 
„Teic, mana dvēs’le, to Kungu” jubilārs parādījās 
asarām acīs un tika visai jūsmīgi saņemts 
runām un laimes vēlējumiem. Visupirms jubilāru 
apsveica skolotājs Krastiņa kgs, turēdamies 
pie dziesmas vārdiem: „Līdz šeijen’ Dievs man 
vadījis!” Runātājs aizrādīja uz jubilāra svētīgo 
darbošanos 25 gadu laikā, ka pats Dievs viņu 
līdz šeijen’ vadījis un viņam palīdzējis, un vēlējās 
joprojām uz priekšu piešiem vārdiem turēties, tā 
ka beidzot varētu izsaukt: „Teic, mana dvēs’le, 
to Kungu!” Pēc tam Ābola kgs izsacīja jubilāram 
savā un dziedātāju vārdā laimes vēlējumus, 
pasniedza dāvanu un aizrādīja, aiz kāda gara 
un iemesla jubilārs apsveikts un dāvanas 
pasniegtas.

Ap pulksten 4 pēcpusdienā pulcējās atkal 
skolas telpās viesi, kaimiņi, bijušie skolēni, 
labvēļi - uz goda mielastu, pie kura sarīkošanas 
ņēma dalību paši izrīkotāji. Bija īsts muzikālisks 
un dziesmu vakars; pie galda mainījās dažādas 
runas un laimes uzsaukumi gaviļniekam, viņa 
kundzei, famīlijai, dziedātājiem, dziedātājām. 
Nolasīja telegrammas un laimes vēlējumus, kuri 
bij sanākuši lielā skaitā no tuvienes un tālienes. 
Beidzot viesi šķīrās, pateikdamies par laipnību 
un jautrību un novēlēdami jubilāram joprojām 
tādā pat garā un uzcītībā savu druvu kopt, kā 
tas to līdz šim ir kopis. 

B.
Šimbrīžam tas arī būtu viss. 

Turpinājums sekos



4 Tēlains izteiksmes līdzeklis, kas norāda, ka nav 
tik labi, kā gribētos. 3 Krievu tirdzniecības mārciņa - 0,409512 kg

1 Nēķenieši - Alūksnes novada Alsviķu pagasta 
apdzīvotās vietas “Nēķens” iedzīvotāji

2 Plauki - tīrākās, labākās pakulas; sīkas linu 
šķiedras

“Balss”, Nr. 1 (01.01.1897.)

“Baltijas Vēstnesis”, Nr.186 (19.08.1897.)

52018. gada AUGUSTS LĪGATNES NOVADA ZIŅAS4 2018. gada AUGUSTSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
47. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 

Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 
1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 
7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2017. gads: februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 
12; 2018. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; 
jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7

Laikraksta “Baltijas Vēstnesis” galviņa

“Zemkopis”, Nr.27 (08.07.1898.)

Mellina karte 1798. g. Tuvplāns

Mellina karte 1798. g. Fragments.

Vidzemes arheoloģiska, vēsturīgi etnogrāfiska speciālkarte 1894. g. Autors - Matīss Siliņš

Latviešu apdzīvotās zemes karte 1911. g.  Autors - Matīss Siliņš

Mellina karte jeb Liefland oder die beyden Herzogthumer und General Governementer Lief und 
Ehstland nebst den Provinz Oesel.  1798. Mellin, Ludwig August, 1754-1835.

Vidzeme - vispārīgi - un no jauna pārmērotiem ceļiem līdz ar Augš- un Lejas Kurzemi  1896. g.  
Autors - Matīss Siliņš

Pēc iepriekšējā turpinājuma publicēšanas 
Rasma Vanaga man atsūtīja papildinājumu, ka 
Baltijas Vēstneša 1895. gada 5. jūnija numurā 
pieminētā Ķempju pārtikas biedrības māja, 
ko cēlis arhitekts Mengelis, esot tagadējā 
aptiekas māja Spriņģu ielā 5.

Tāpat Rasma man atsūtīja vienu vecu karti, 
kas datēta ar 1798. gadu un saistīta ar grāfu 
Mellini, ko esot “uzracis” Edgars Ceske, kurš 
pēta Siguldas pilsnovada vēsturi un pašlaik 
strādā Turaidas muzejrezervātā. Sazvanījos ar 
Ceskes kungu, uzzināju papildu informāciju, 
gan arī iespēju atrast šo karti LNB karšu sadaļā. 
Tās nosaukums ir “Liefland oder die beyden 
Herzogthumer und General Governementer 
Lief und Ehstland nebst den Provinz Oesel”, 
un tās autors ir grāfs Ludvigs Augusts Mellins. 
Mellina biogrāfija ir aizraujoši interesanta. Par 
viņu var izlasīt Bīriņu pils mājaslapā, jo viņš 
ir bijis ne tik vien valstsvīrs un kartogrāfs, 
bet arī Bīriņu pils īpašnieks. Tur aprakstītais 
gadījums ar pils apzagšanu un laupītāju 
atrašanu un atmaskošanu ir tik saistošs, ka 
lasīšanu nekādi nav iespējams pārtraukt 
kaut uz mirkli. Pieminēto karti trīs dažādos 
mērogos varat skatīt ilustrācijās. 

Turpat pievienoti vairāku karšu fragmenti, 
kas ataino tagadējās Līgatnes teritoriju dažādos 
gados. Tur jāmeklē pazīstami nosaukumi – 
Kempi, Ramas, Nurmiži, Paltmale utt., jo tie 
palīdz orientēties.  

Šajā turpinājumā vēl joprojām lasīsim 
publikācijas, kas tapušas 19. gadsimta beigu 
posmā. 

Es gan izgudrojos, vai nevar taisīt kaut 
kādas tematiskās kopas, bet tomēr sanāca, ka 
pamatā jāpaliek pie hronoloģiskā principa.

Sāksim ar rakstu “Derīga izstāde 
mazgruntniekiem”, kas ievietots laikraksta 
Balss 1881. gada 7. janvāra numurā (Nr.1).

Šis raksts ir interesants arī mūsdienās, jo 
izglīto cilvēkus, kāpēc tiem vērts apmeklēt 
izstādes. Bet šeit sevišķi interesanta detaļa 
ir tā, ka tā pamācīšana notiek, balstoties uz 
vārdā nenosaukta Jaun-Ķempeniešu skolotāja 
piemēra. Tā kā ir vērts lasīt. 

Izstādes augļi
Gan simti no mūsu tautiešiem, kaut gan 

no zināmas puses maz iemēroti, pēdējo 
izstādi 1880. Rīgā būs apmeklējuši; bet, kad 
jautāsim, kāds labums tiem no izstādes atlēcis, 
tad lielākā daļa atbildēs, ka nekāds, ja to par 
labumu neieskata, kad ap spīdošām mašīnām, 
milzīgiem trekniem govju-lopiem un lieliem 
alus-kubuliem dabūja acis, un pie pēdējiem 
arī māgu pamielot. Nezinu, vai starp simtiem 
izstādes apmeklētajiem būs viens, kas, no 
izstādes mājas pārbraucis, būs steidzies kaut 
ko no tā, ko izstādē redzējis un par derīgu 
atradis, ievest savā saimniecībā, un šis jau 
ir tas nolūks, kālab izstādes tiek izrīkotas un 
apmeklētas. Un ja klausāmies mūsu mazo 
zemes saimnieku valodas par izstādi, tad 
dzirdam: jā, ko redzēt tur bija daudz, bet ne 
priekš mūsu mazajām saimniecībām, jo kur lai 
ņemam naudu priekš tādu dārgu pārlabojumu 
ievešanas un kā lai lielo kapitālu dabūjam 
atpakaļ, ko ievedamie pārlabojumi maksā u. 
t. pr.

Pa daļai tam visam taisnība; izstādītāji no 
zemēm gandrīz tik lielgruntnieki un izstādāmas 
lietas tādēļ zīmējušās vairāk uz lielgruntnieku 
saimniecību. Tomēr šādu spriedumu gluži 

nevar pieņemt. Izstādē būs bijusi daža 
praktiska manta, kas arī mazajās saimniecībās 
nebūtu ne dārga, ne nelietojama. Bez kas tad 
tai milzumā to tiešām lietderīgo deva uzmeklēt 
un par tādu prasīt? Izstādes mūsu zemniekiem 
vēl maz pazīstamas, tādēļ dažs labs izstādē 
būs nokavējis dārgu laiku, skatīdamies uz 
lietām, kam priekš viņa nekādas vērtības, 
kamēr tiešām derīgām lietām par maz 
ievērības dots. Bez tam, izdošanas taisīt par 
jauniem ievedumiem, ko tik izstādē redzējis 
bez īsti praktiskiem izmēģinājumiem, mūsu 
mazgruntnieki tiešām tik lēti neuzņemsies. Un 
tas arī ir prātīgi, jo vai tā sveša lieta, ka pat 
mūsu lielgruntniekiem, kas mazgruntniekiem 
daudz pārāki mantā un izglītībā, dažam krietni 
ir bijis ko sūkstīties pār jauniem, iepriekš par 
mazizmēģinātiem un vēlāk par nepraktiskiem 
atrastiem ievedumiem, un dažā muižas šķūnī 
vezumiem guļ dzelzs un čuguna par nederīgām 
un nelietojamām atzītām mašīnām! Zināms 
mūsu lielgruntnieki tādus mēģinājumus spēj 
izturēt, bet ne tā mazgruntnieki, kam šinīs 
apspiestos laikos katra kapeika dārga.

Gribēju tālab cien. lasītājus un sevišķi 
mazgruntniekus darīt uzmanīgus uz kādu 
izstādē izstādītu un vēlāk praktiskā lietošanā 
par visai derīgu atrastu mašīnu, kas dažam 
izstādes apmeklētājam, kas izstādes lietas 
neņēma cauri stingri pēc kataloga, aiz tūkstošu 
rubļu dārgajām, spīdošajām mašīnām un 
simtiem rubļu dārgajiem govslopiem un citiem 
jaukumiem un „brīnumiem”, būs palikusi 
neredzēta, jeb, ātrumā apskatīta, nebūs 
atzīta par diezgan lietderīgu: Tā ir rokas 
linu-kulstāmamašīna, izgudrota un izstādīta 
no nēķeniešu1 Puniņa gruntnieka P. Platajā 
kga un katalogā iezīmēta ar Nr. 1. P. Platajā 
mašīnai ir tik vienkārša konstrukcija, ka katrs 
krietns galdnieks to spēs pakaļtaisīt, un pie tam 
ļoti lēta, maksāšot tik līdz 10 r. s. Rakstītājam 
gadījās šo mašīnu redzēt pie Jaun-Ķempu 
skolotāja, kas to bija patapinājis priekš 
strādāšanas no Ramas m. F. Hūvbenetakga, 
Siguldas draudzē. Ar mašīnu strādā viens pats 
vīrs un pastrādā it viegliņām divi un trīsreiz 
tiek, kā ar roku kulstīdams. Arī visnestiprakos 
linus var kulstīt ar šo mašīnu un ne būt nav 
jābīstas, ka lini vairāk aizies plaukos2, nekā ar 
roku kulstot, bet gan otrādi. Visi, kas mašīnu 
darbā redzējuši, to uzteic un liela daļa no 
Jaun-Ķempu gruntniekiem tūliņ ņēmās sev 
tādas apstellēt.

Mašīna, cik rakstītājam zināms, vēl ļoti 
maz pazīstama, tādēļ ticēdams, ka mūsu 
linu audzinātāji labprāt ar šo mašīnu 
vēlēsies iepazīties, šās rindiņas lasītajiem 
pasniedzu. Ceru, ka P. Platajā k. arī man pār 
to neļaunosies, bet katram zemkopim laipni 
palīdzēs, ar šo mašīnu iepazīties.

Bērziņš

Progress iezīmējas arī lauksaimniecībā, 
jo apritē ienāk jaunas un ražīgākas šķirnes. 
Par to raksta Latviešu Avīzes 1889. gada 11. 
janvārī, Nr. 2.

Sēklu iegāde. Dažas Vidzemes muižas 
pēdējā laika caur savu dažādu līdzekļu 
pasniegšanu tapušas par teicamām dārzu, 
zemes un lopu kopšanas veicinātajām. Tā par 
piem. agrāki te daudz muižas koku-skolas tika 
koptas tikai priekš muižu pašu vajadzībām, bet 
tagad tādas muižas - kā īpaši Ranka, Nītaure, 
Straupe un Kārļu muiža - pārdod arī saviem 
zemnieku saimniekiem - lai tik krietni augļu 

dārzi celtos - ābeļu un bumbieru kociņus un 
dažādus ogu krūmiņus par itin lētām cenām. 
Par tādiem ābeļu un bumbieru kociņiem, 
par kuriem, par piemēru, Cēsīs un Valmierā 
jāmaksā 50 kap., augšminētās muižas maksā 
tikai 30 kap.

Bet ne tik vien pie augļu dārzu celšanas 
un kopšanas, bet arī pie dažādu jo derīgāku 
labības un lopu barības sēklu vieglākas 
apgādāšanas tagad pa dažām Vidzemes 
muižām sākts mazgruntniekiem palīdzīgu 
roku sniegt. Tā par piem. Paltemalas muižā 
(Siguldas draudzē) top vairāk nekā pa tām 
citām muižām visādas sēklas pārdotas; 
visvairāk te pērk alpu-rudzusēklu (2 rubļ. 
10 kap. mērā); tālāk te dabon pirkt sēklu no 
Kanādijas, Franču, Angļu un Orlas auzām 
par it pieņemīgām cenām. Un ne vien dažas 
muižas, bet arī kāds Vidzemes mazgruntnieks 
I. Piliņa kgs, Rikteres Gravu māju saimnieks 
(Suntažu draudze), jau sācis zemkopības 
sēklas pārdot, ka īpaši: Krievijas linsēklas un 
auzu sēklas, pa lielākai daļai tā sauktās Baltās 
franču auzas, kuras 88 Holandiešu mārciņas 
sver; arī Kurzemes krēpauzas, kuras 78 
Holandiešu mārciņas sver.

Devēnas muiža (Cēsu apriņķī, Vestienas 
draudzē) iepirkusi arī Angļu un Angļu 
Breitenberģiešu(?) sugas govis, un - lai savā 
apgabalā varētu šo labāku raglopu sugu 
iegādāt - viņa apkārtējiem zemniekiem ļoti 
lēti pārdod šo govju teļus. Ir tiešām prieks 
dzirdēt pār tādiem derīgiem rūpestiem. Kaut 
tie aizvienu jo vairāk un vairāk vairotos un 
pieņemtos - mūsu dārzu, zemes un lopu 
kopšanai par jo lielāku atvieglināšanu un 
veicināšanu!

„B. W.”

Visas pazīmes rāda, ka Līgatnē tolaik bijusi 
ārkārtīgi rosīga saimnieciskā dzīve. Laikraksts 
Balss 1895. gada 25. janvārī, Nr. 4, stāstīja: 

No Āraišiem. Kam ap svētkiem un jaungadu 
gadījies braukt pa šejienes ceļiem, tas būs 
redzējis rosīgu kustēšanos: brauc šejenieši 
un ar citurienieši peļņā, vezdami baļķus uz 
Gaujmalu un ķieģeļus un malku uz Ligates 
papīra fabriku, kuru lieliski paplašināšot. 
Apkārtējie cepļi pārdevuši visus ķieģeļus, 
vairāk simtu tūkstošus uz Ligati; arī malka, 
tūkstošām asīm, turp vedama. Lai nu gan 
peļņa iznāk pamaza, ap 1 rbl. par vīru un zirgu 
uz dienas, tad tomēr braucēju pa simtiem, 
jo grūtie laiki katru spiež, arī mazāku peļņu 

saņemt; pat muižnieki sūta savus puišus un 
zirgus uz peļņu. Dažs caur lielisko pelnīšanos 
nobrauks savus tā jau pavājos zirdziņus, ka 
pavasarī nāksies grūti laukus apstrādāt, kā tas 
jau agrāk dažam atgadījies. 

A.

Tāpat svarīgi, tā teikt, likt aiz auss un 
dokumentēt svarīgus notikumus papīrfabrikā. 
Lūk, rakstītais Baltijas Vēstnesī, Nr. 232, 
1894. gada 13. oktobrī. 

Rīgas papīru fabrikas akciju sabiedrībai 
Vidzemes gubernators atļāvis ierīkot Ligates 
papīru fabrikā tvaiku katlu.

(V. G. A.) 

Tagad šāds notikums. Avīžu ziņa ir 
sekojoša:

Kā „Balt. Vēstnesī” lasāms, ka Jaun-Ķempu 
pagastā 1886. gada 27. augustā ir iesvētīts 
jaunuzbūvētais tiesas nams, priekš kura 
dzimtkungs devis pūra-vietas zemes un daļu 
materiāla.

Vienīgi ir neparasti, ka Latviešu Avīzes 
1886. gada 24. septembrī, Nr. 39 atstāsta, kas 
rakstīts Baltijas Vēstnesī.

Pieminēsim vēl vienu ļoti vēsturisku ziņu, 
kas publicēta laikrakstā Baltijas Vēstnesis, 
1896. gada 20. martā, Nr. 66. 

No Ligates. Ar prieku varam ziņot, ka no 
11. marta š. g. mums un visai apkārtnei par 
lielu labumu ir atvērta aptieka. Bez tam vēl 
Dr. med. Fogela kungs iz Nurmižiem katru 
otrdienu un sestdienu pēcpusdienās pieņems 
aptiekas telpās slimniekus. Sevišķi Līgatnes 
papīra fabrikas strādniekiem varēs daudz un 
dažādās vājībās jaunatvērtā aptiekā palīdzēt.

mn

Rasma Vanaga atceras, ka novadpētnieks 
Aivars Balodis zinājis stāstīt, ka sākotnēji 
aptieka atradusies dažādās vietās fabrikā, 

iespējams, ka kādu laiku arī kopā ar Ķempju 
pārtikas biedrības veikalu, bet uz pašreizējo 
namu Spriņģu ielā 5 pārcēlusies īsi pirms 
Pirmā pasaules kara.

Bet tagad mūsu neatslābstošā uzmanība tiks 
veltīta tādai svētīgai lietai kā biškopībai un 
dravniecībai. 

Pārlaposim laikraksts Balss Zemkopības 
pielikumu, kas klajā nācis 1897. gada 5. 
decembrī, Nr. 25. 

Ķempju dravnieki
Vidzemes Dravnieks izrīko kursus ik 

pārgadus; abus pirmos kursus kronis 
pabalstījis ar naudas līdzekļiem. Šinīs kursos 
vairāk par 100 cilvēkiem smēluši vajadzīgās 
pirmzināšanas par pareizu un lietišķu 
dravēšanu. Liela daļa jaunekļu, vecāki vīri, 
kundzes un jaunkundzes šķīrušies no kursiem 
un aiziedami uz malu malām, izlieto ievāktās 
zināšanas sev un citiem par labu, ievingrinājās 
aizvien vairāk jo vairāk paša darbā, kuram 
nevar iztrūkt svētības.

Šinī gadā no Dravnieka arī iesniegti valdībai 
Ķempu dravnieku nodaļas apstiprināšana, 
kura nodibinādamās vēlas veicināt dravēšanu 
savā apgabalā. Nav neko ko brīnēties, ka 
Ķempos radusies pirmā nodaļa, jo tanī 

apgabalā daudz no abēju kursu dalībniekiem 
un daži citi jo krietni un ievērojami dravnieki. 
Tā par piemēru lai minam tik šoreiz J. Juveiss 
kungu, Augš-Līgates rentnieku. Šinī gadā līdz 
augusta mēnešam viņam bijis iespējams dot 
spietus dažiem dravēšanas cienītājiem un 
jauniem iesācējiem un arī bišu mātes par 70 
rubļiem. Ja nu rudeni medus raža caurmērā no 
saimes būtu tik 4 rubļi, tad ienākums sniegsies 
pie pusotra simtiņa. Ar tādiem pratējiem savā 
nodaļā var Ķempu dravnieki lepni būt un uz 
visu labu cerēt. Viņi var arī lepoties ar to, ka 
viņi kā pirmie - kā pirmspiets - spēruši pirmo 
soli uz nodaļas nodibināšanu. Ja viņiem sekos 
citas draudzes un apgabali, tad īsā laika sprīdī 
panāksim to, ka Vidzemi pildīs nodaļa pēc 
nodaļas un puķu saldums, kas tagad veltīgi 
izgaist un pazūd, krāsies Vidzemnieku klētīs 
un kambaros. Neapgāžama patiesība ir, ka 
bites dara lielum lielos labumus, pārnesdamas 
ziedu puteklīšus no viena stāda uz otru un tā 
apvaisļodamas pļavu augus, un neļaudamas 
izmirt augu sugām, vairo un labo dārza 
augļus. Daudz dabas pētītāji ievērojuši 
un apliecinājuši to patiesību, ka katra bite 
stundas laikā apziemo 250 ziedus. Ja nu viņa 
dienas laikā strādā 8 stundas, tad varam gan 
noskārst, kādu svētību atnes šie mazo rūpīgo 
putniņu milzu bari, uz to visu pamatodamies, 
varam gan teikt: „Mums, kā arāju tautai, nav tā 
tiesība rādīt vienaldzību pret bitēm!” 

Par Ķempju biškopjiem laikraksts 
“Zemkopis” rakstīja pēc gada 1898. gada 8. 
jūlijā, Nr. 27.

Iz biedrību dzīves. Vidzemes Biškop. Biedr. 
Nodaļa Kempos jūnija mēneša 21. dienā 

noturēja savu otro kārtējo biedru sapulci Ķempu 
Augšlīgatē. Sanākuši bija pāri par 20 biedru 
un tikpat daudz viesu (arī kundzes). Vispirms 
uzņēma jaunus biedrus. Pēc dažādiem uz 
biedr. dzīvi attiecošiem pārspriedumiem 
priekšnieks Berģa kungs nolasīja rakstienu 
„Dravnieka darbi jūnija mēnesī”. Tad gāja pie 
praktiskiem darbiem dārzā, kur Jumeiss kungs 
atšķīra mākslīgi bišu saimi (5 mārc.3 smagu) un 
ievietoja jaunā stropā. Nākošu sapulci noturēs 
jūlija mēneša 26. dienā Kempu Vīķos. 

Ķempiets. 

Tagad pārcelsimies uz izglītības druvu. 
Nu nav tur nekādu spožo panākumu. Taisni 
vai sirds sažņaudzas žēlumā, iztēlojoties, 
cik bērniņiem grūti. Skola patālu, un tā pati 
– trūcīga un nabadzīga. Par to vēsta laikraksts 
Arājs 1884. gada 28. maijā, Nr. 21. 

No Jaun-Ķempiem.  Šis pagasts ir viens 
no attīstītākajiem Siguldas draudzē, bet 
tādēļ še arī sāpīgāk sajūtams attīstības 
līdzekļu trūkums. proti, krietnu skolu 
trūkums. Ķempeniešiem gan tagad atkal ir 
sava baznīca (Siguldas filial-baznīca), bet 
šai baznīcai un draudzes daļai, kas piešās 
baznīcas pieder, nav savas draudzes skolas, 
kādas pie citām filiāl-baznīcām mēdz būt. 
Siguldas draudzēs skola ķempeniešiem 20 un 
vairāk verstes tāļu, un ja nu Siguldas baznīca 
pieaugušiem nesasniedzama, tad protams 
jo nesasniedzamāka Siguldas draudzes 
skola ir ķempeniešu bērniem. Ķempeniešu 
pagasta skola arī vis nestāv tanīs labākajos 
ziedos4. Skola tiek lietota arī par pagasta 
namu; bet kad priekš pagasta darīšanām, 

cietumus līdzi neskaitot, nav nekādu sevišķu 
telpu, tad pagasta tiesu notura skolas diezgan 
trūkumīgās guļamistabās. Bērnu guļamie 
maisiņi, kas citā laikā stāv viscaur istabu, 
tiesas diena tiek sakrauti vienā kaktā un der 
tiesas ļaudīm par mīkstu atdusas vietu. Kad 
nu iegadās, kas protams arī pie citām tiesām 
mēdz gadīties. ka tiesa velkās līdz 10 un 11 
naktī, tad jaunai paaudzei cits neatliekas, ka 
galviņu turpat klasē nolikt uz skolas galda un 
sēdus ar visām drēbēm snaust un sapņot no 
jaunlaiku izglītības metodes. Tā tad ir noticis, 
ka visi cik ne cik turīgāku gruntnieku bērni 
meklē izglītību ārpus sava pagasta un pašu 
skola palikusi par bārenīti. Bet saprotams, ka 
tāda ārpus pašu draudzēs bērnu vadāšana 
nav tik viegla lieta. Tādēļ ļoti būtu vēlējams, 
ka pašiem būtu iespējams ierīkot draudzes 
skolu. Šis visvieglāk būtu panākams, ja 
Paltemales skolu, kas diezgan liela un rūmīga 
un atrodas filial-baznīcas apriņķa vidū, ierīkotu 
par divklasīgu ar draudzes skolas programmu. 
Ja ķempenieši, paltmalieši, ramenieši un 
daļa tuvo siguldiešu uz to gribētu vienoties, 
tad šis mērķis bez visai daudz upuriem būtu 
sasniedzams un vecākiem, kas bērnus tāļāk 
kā pag. skola grib vadīt, rudenī nebūtu bažīgi 
jājautā: kurp lai savus bērnus sūtam skolā? 

“B. W.”

Lasot rakstiņu par skolotāja Velēna jubileju, 
godātie lasītāji var gūt priekšstatu par tā laika 
sabiedriskās dzīves norisēm. Informācija 
publicēta laikrakstā Balss 1897. gada 1. 
janvārī, Nr. 1.

No Ķempiem (Siguldas draudzē). Mūsu 
cienītais pagasta skolotājs A. Velēna kgs svinēja 
savus 25. gadu amata svētkus. Ievērojot to, ka 
jubilārs jau vairāk nekā 25 gadus par skolotāju, 
bet īsti mūsu pagastā 25 gadus, tad šejienieši arī 
jo naigi piedalījās viņam godu parādīt, jo Velēna 
kgs ir bijis savā laikā viens no pirmajiem gaismas 
staru laidējiem mūsu apkārtnē un vidū.

Jau agri no rīta pulcējās skolas telpās vietējie 
dziedātāji, apsveikt gaviļnieku ar dziesmām un 
iepriecināt ar kādu dāvanu. Pie kopdāvinājuma 
ņēma jo dzīvu dalību Ķempu muižas dzimtkungs 
barons Volfs un vietējais mācītājs von 
Braunšveiga kgs. Pēc teicami nodziedāta korāļa: 
„Līdz šeijen’ Dievs man vadījis” un Mottetes: 
„Teic, mana dvēs’le, to Kungu” jubilārs parādījās 
asarām acīs un tika visai jūsmīgi saņemts 
runām un laimes vēlējumiem. Visupirms jubilāru 
apsveica skolotājs Krastiņa kgs, turēdamies 
pie dziesmas vārdiem: „Līdz šeijen’ Dievs man 
vadījis!” Runātājs aizrādīja uz jubilāra svētīgo 
darbošanos 25 gadu laikā, ka pats Dievs viņu 
līdz šeijen’ vadījis un viņam palīdzējis, un vēlējās 
joprojām uz priekšu piešiem vārdiem turēties, tā 
ka beidzot varētu izsaukt: „Teic, mana dvēs’le, 
to Kungu!” Pēc tam Ābola kgs izsacīja jubilāram 
savā un dziedātāju vārdā laimes vēlējumus, 
pasniedza dāvanu un aizrādīja, aiz kāda gara 
un iemesla jubilārs apsveikts un dāvanas 
pasniegtas.

Ap pulksten 4 pēcpusdienā pulcējās atkal 
skolas telpās viesi, kaimiņi, bijušie skolēni, 
labvēļi - uz goda mielastu, pie kura sarīkošanas 
ņēma dalību paši izrīkotāji. Bija īsts muzikālisks 
un dziesmu vakars; pie galda mainījās dažādas 
runas un laimes uzsaukumi gaviļniekam, viņa 
kundzei, famīlijai, dziedātājiem, dziedātājām. 
Nolasīja telegrammas un laimes vēlējumus, kuri 
bij sanākuši lielā skaitā no tuvienes un tālienes. 
Beidzot viesi šķīrās, pateikdamies par laipnību 
un jautrību un novēlēdami jubilāram joprojām 
tādā pat garā un uzcītībā savu druvu kopt, kā 
tas to līdz šim ir kopis. 

B.
Šimbrīžam tas arī būtu viss. 

Turpinājums sekos



4. augustā Augšlīgatnes kultūras namā 
svinīgi tika sveiktas ģimenes, kuras 
pagājušajā, t.i., 2017. gadā kuplinājusi 
kāda jauna atvasīte. Jaundzimušajiem tika 
pasniegtas pēc Ilzes Bindemanes un Jura 
Bindemaņa dizaina veidotas piemiņas 
medaļas ar moto “Lolots Līgatnē”. Ar 
muzikālajiem priekšnesumiem pasākuma 
dalībniekus iepriecināja dziedātāja Inese 
Ērmane un akordeonists Kaspars Gulbis, 
mūzikas skolas audzēknis, centīgais 
akordeonists Rūdolfs Melnis un viesi no 
Rīgas - arfas un akordeona duets Jekaterinas 
Šolohovas un Alekseja Suvorova 
izpildījumā.

Lai Līgatnē stipras un saticīgas ģimenes! 
Lai mazās atvases aug gudras, čaklas, 
radošas un talantīgas savam novadam!
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Daina Klints
PA “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs”direktore

Kitija Rijniece

Jūlija beigās aizvadījām sešas dažādiem 
piedzīvojumiem un pārsteigumiem pilnas 
dienas, jo no 23. līdz 28. jūlijam Līgatnē 
notika Vasaras Bībeles skola bērniem 

“Everests”. Pirmās piecas dienas pavadījām 
kopā ar bērniem, bet sestajā dienā mums 
pievienojās arī bērnu vecāki. Pēc pagājušā 
gada labās pieredzes arī šogad vēlējāmies 
bērnus iepriecināt, dodot iespēju apmeklēt 
Bībeles skolu. Un tiešām, pieprasījums bija 
liels un dalībnieku skaits bija dubultojies. 
Kopā tie bija veseli 40 bērni.

Vasaras Bībeles skolas saturs tika 
veidots un balstījās uz mācību priekšmeta 
“kristīgā mācība” standartu Latvijā. Katru 
dienu bērni mācījās kādu īpašu patiesību 
no Bībeles: Dievs par mums rūpējas, 
iedrošina, dziedina, piedod un mīl mūs 
mūžīgi! Katra aktivitāte, ko bērni veica, 

bija balstīta uz dienas patiesību! Nolēmām 
šīs piecas dienas padarīt bērniem skaistas 
un neaizmirstamas, lai viņi būtu aizņemti 
ar saturīgām, vērtīgām nodarbēm un, lai, 
darbojoties komandā, iemācītos viens otru 
atbalstīt, palīdzēt un priecāties par otra 
panākumiem. Viņiem bija iespēja dziedāt, 

spēlēt spēles, izdzīvot Bībeles stāstus ar 
pašu iesaistīšanos, diskutēt savā starpā par 
viņiem nozīmīgiem jautājumiem, skatīties 
izzinošus un pamācošus video, veikt dažādus 
eksperimentus, cienāties ar gardumiem 
un katru dienu radoši izpausties, veidojot 
īpašu rokdarbu, kas viņiem atgādināja par 
tajā dienā apgūtajām vērtībām.

Pasākums kopumā prasīja lielu 
ieguldījumu, kuru finansēja Līgatnes 
baptistu draudze. Šogad daži vecāki arī 
brīvprātīgi veica ziedojumus, kas nosedza 
apmēram desmit procentus no visiem 
izdevumiem. Kā darbinieki pasākumā 
pārsvarā bija Līgatnes baptistu draudzes 

locekļi, kā arī draugi no citām draudzēm, 
tostarp no Zaubes evaņģēliski luteriskās 
draudzes un Rīgas Golgātas baptistu 
draudzes. Visi to darīja brīvprātīgi, bez 
atlīdzības savā brīvajā laikā.

Paldies Līgatnes novada domei par 
atbalstu, ļaujot izmantot Līgatnes novada 
vidusskolas telpas!

Paldies sakām arī Mr. Biskvītam, kurš 
vienā no dienām mums visiem dāvināja ļoti 
gardas kanēļmaizītes!

Un paldies vecākiem, kuri mums uzticēja 
savus bērnus!

Vasaras Bībeles skola “Everests”

Lolots Līgatnē
Jaundzimušo sveikšana 

Līgatnes novadā

Jaundzimušos sveic Inese Ērmane un Kaspars Gulbis

Līgatnes dabas taku saimei šovasar 
pievienojušies trīs sparīgi āpšu (Meles 
meles) puikas, kuri uzmanīgākajiem 
un pacietīgākajiem apmeklētājiem jau 
apskatāmi pagaidu voljerā. Šī ir pirmā 
reize Līgatnes dabas taku vairāk nekā 
40 gadu pastāvēšanas vēsturē, kad šeit 
iežogojumos mitinās āpši.

Trīs āpšu bērneļi zvērkopes Velgas 
Vītolas aprūpē nonāca maija sākumā, kad 
tie vēl bija tikai dažas nedēļas veci. Mazuļus 
cilvēku radīta traucējuma dēļ bija pametusi 
māte, un tie paši izdzīvot nespētu. Āpsēni 
vairāk nekā divus mēnešus mitinājās pie 
zvērkopes, pieņēmās spēkos un nu jau tie 
izauguši par itin žiperīgiem āpšu zēniem un 
pārcēlušies uz pagaidu voljeru līdzās dabas 
izglītības centram “Pauguri”.

Āpši ir īsti nakts dzīvnieki, tādēļ dienas 
laikā tos ieraudzīt ir praktiski neiespējami, 
taču vērīgākam apmeklētājam var paveikties 
pamanīt āpša purniņu vai astes galu un 
varbūt pat pašu zvēru. Taču pilnīgi noteikti 
ikviens var redzēt viņu paveiktos darbus un 
nedarbus – āpši ir lieli racēji un īsajā laika 
sprīdī, kopš tie mitinās Līgatnē jau ķērušies 
klāt savam alu arhitekta darbam.

Atbilstoši savām rakstura iezīmēm jaunie 
taku iemītnieki tikuši arī pie vārdiem - 
Tedijs, Gena un Bosītis. V. Vītola stāsta, ka 
visi trīs, kā jau visi bērni, ir ļoti nebēdnīgi, 
daudz spēlējas, tiem patīk lēkāt, mest 
kūleņus, plunčāties vanniņā un cīnīties savā 
starpā!

Dabā šajā laikā āpšu jaunuļi vēl dzīvo 
kopā ar mammu, bet Līgatnes āpsēniem 
nākas pierast pie jaunās vides un aploka, 
kā arī apmeklētājiem. “Šī mums visiem ir 

jauna pieredze, jo Līgatnes dabas takās āpši 
nekad iepriekš nav bijuši, jāizprot uzvedība, 
ēdienkartes īpatnības un turēšanas apstākļi,” 
stāsta Velga Vītola. 

Āpsis  ir sermuļu dzimtas plēsējs, kas 
sastopams lielākajā Eiropas daļā, Latviju 
ieskaitot. Lai gan āpsis ir plēsēju kārtai 
piederīgs dzīvnieks, patiesībā viņš ir 
visēdājs. Labprāt ēd dažādus kukaiņus, 
sliekas, arī ogas, uz zoba liek pa kādai olai 
vai mazputnam.  Āpsis ir aktīvs tikai krēslā 
un tumsā, tāpēc tam ļoti labi attīstīta oža, 
toties dzirde un redze ir salīdzinoši vāja.

Šie nav vienīgie jaunumi Līgatnes dabas 
takās, tiesa gan pārējie nav tieši saistīti ar 
zvēru valstību. Šomēnes darboties sākusi 
mājaslapa www.ligatnesdabastakas.lv, kurā 
apmeklētāji var uzzināt par jaunākajiem 
notikumiem Līgatnes saimē, izpētīt taku 
shēmu, uzzināt svarīgāko informāciju par 
nokļūšanu, darba laiku, kā arī neklātienē 
iepazīties ar taku  iemītnieku pārstāvētajām 
sugām un arī pašiem to pārstāvjiem.  Ko 
dara Aktrise, kura dāma palikusi Hugo zem 
tupeles, kurš no lūšu ģimenes pārstāvjiem ir 
medīgākais kaķis, bet kurš apkārt notiekošo 
uztver filozofiskā mierā un kurš ģimenes 
tēvs savas dāmas apdāvina ar zariņiem un 
citām meža veltēm - visu to var uzzināt 
jaunajā mājaslapā.

Līgatnes dabas taku saimei 
pievienojušies trīs sparīgi āpšu 

puikas

Vasaras Bībeles skolas dalībnieku kopbilde. Kitijas Rijnieces foto

Nodarbība vasaras Bībeles skolā. Kitijas Rijnieces foto

Dace Vītola,
Līgatnes dabas taku darbiniece

Velgas Vītolas foto
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Pasākumi Līgatnes novadā

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē (Sporta ielā 14, Līgatnes 
pagastā) plkst. 8.00
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē (Gaujas ielā 7, Līgatnes 
pilsētā) plkst. 10.00
Līgatnes novada vidusskolā (Strautu ielā 4, Līgatnes pilsētā) plkst. 11.00
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā (Augšlīgatnes kultūras namā, 
Nītaures ielā 4) plkst. 13.00

3. septembrī 
Zinību diena

Brīvības ielā 5, Līgatnē
Aicinām paviesoties papīrfabrikas strādnieku dzīvoklītī

14.-16. septembrī 

Sīkāka informācija www.ligatne.lv
Sekojiet informācijai: 
www.facebook.com/ligatnestakas/; www.draugiem.lv/ligatnesnovads/

Gaujasmalā, Līgatnē
Sporta spēles

25. augustā 
no plkst. 10.00 

Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā
Zinību svētki

1. septembrī 

Spriņģu kalnā, Līgatnē
Spriņģu kalna svētki

8. septembrī 

Gaujas Nacionālā parka Ceļotāju dienas15.-16. septembrī

Augšlīgatnē pie Laivenes
Ražas svētki. 
Balle Augšlīgatnes kultūras namā 

22. septembrī 

Vairāk kā 4 tonnas tīklu un 18 km 
virves iepītas piedzīvojumā!

Līgatnē ir tapis unikāls tīklu parks kokos, 
8 metrus virs zemes. Līdzīgu šim parkam 

nav visas Baltijas valstīs. Tīklu labirints ir 
veidots tā, lai būtu gan droši, gan aizraujoši, 
tādēļ šūpošanās koku galotnēs ir piemērota 
lieliem un maziem, dzimšanas dienām un 
ekskursijām, tematiskiem pasākumiem un 
pat kāzām.

Esam atvērti pirmo mēnesi, un ar 
pozitīvām emocijām to pārpildījuši gan 
parka apmeklētāji, gan vērotāji no malas.

Tīklu parks ir veidots no īpašiem tīkliem 
un balstās uz trosēm un atsaitēm. Izveidoti 
750 kvadrātmetri ar tiltiem, tuneļiem un 
laukumiem. Kopējais parka garums ir 300 
metri. Staigāšana pa tīkliem ir līdzīga kā 
ejot pa batutu, kas prasa arī zināmu fizisku 
piepūli.

Parks kokos ir pirmais īstenotais projekts 
no visa iecerētā. Tas regulāri tiks papildināts 

ar jauniem pārsteigumiem un atrakcijām. 
Savukārt nākamajā sezonā esam ieplānojuši 
attīstīt un labiekārtot teritoriju zem tīklu 
parka - zemes līmenī.

Augustā esam 
atvēruši arī Zeit 
grilbāru, kas uz 
gardām maltītēm 
aicina kā pilsētas 
viesus, tā arī Līgatnes 
iedzīvotājus. Par 
to parūpēsies mūsu 
pavārs Oskars 
Koļesņikovs.

Tīklu parks atvērts 
apmeklētājiem katru 
dienu no 10.00 
rītā līdz pat 21.00 
vakarā. Daudzbērnu 
ģimenēm un līgat-
niešiem darbojas 
10% atlaide. Lai 
Tīklu parks būtu 
pieejams visiem lēkt 
un priecāties gri-
bētājiem, uzsākot 
jauno mācību gadu, 
esam padomājuši 
arī par īpašiem 
piedāvājumiem Lī-
gatnes novada 
skolēniem un 
bērnudārza au-
dzēkņiem.

Tiekamies kokos!

Vairāk informācijas:
Tālr. 25779944
info@tikluparki.lv
https://www.tikluparki.lv/
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
tikluparksLigatne/   

Informāciju Tīklu parka komandas 
vārdā sagatavoja
Liene Korņejeva

Klientu apkalpošanas daļas vadītāja

Līgatnē tapis unikāls 
Tīklu parks kokos!

Gaujas Nacionālā parka 45. 
jubilejas gadā tiek uzsākta jauna 
tradīcija. Pirmo reizi 15. un 16. 
septembrī norisināsies Gaujas 
Nacionālā parka Ceļotāju dienas. 
Ceļotāju dienas citās Latvijas 
aizsargājamās teritorijās notiek jau 
vairākus gadus.

Gaujas Nacionālā parka ceļotāju 
dienas organizē Dabas aizsardzības 
pārvalde ciešā sadarbībā ar Cēsu rajona 
lauku partnerību un Gaujas Nacionālā 
parka tūrisma klastera Enter Gauja 
biedriem, pašvaldībām  un tūrisma 
informācijas centriem, iesaistot tūrisma 
uzņēmējus un amatniekus, kas darbojas 
Gaujas Nacionālā parka teritorijā.

Ceļotāju dienās tiek veidoti speciāli 
piedāvājumi, kas sniegs iedvesmu 
apmeklēt nacionālā parka neizzinātās 
un mazāk iepazītās teritorijas. 
Ceļotāju dienas programmā būs gan 
dabas ekspertu vadīti pārgājieni, gan 
ekskursijas, laivu braucieni, velo-
pārgājieni un auto-ekskursijas. Vairāki 
tūrisma uzņēmēji aicinās apmeklēt un 
iepazīt tūrisma piedāvājumus klātienē. 

15. septembrī Līgatnē plānots 
Ceļotāju dienas centrālais pasākums 
ar kultūras programmu, pastaigām 
pa izgaismotām alām, zvēru vērošanu 
tumsā un saulrieta vērošanu. Šeit arī 
pirmās Ceļotāju dienas loterijas  izloze 
no plkst. 17.00 līdz 19.00, kur pret 
Ceļotāju dienas laikā apskates objektos 
vai pārgājienos iegūtām loterijas 
biļetēm būs iespēja laimēt pārsteiguma 
balvas un suvenīrus, kas radīti Gaujas 
Nacionālajā parkā.

Līdztekus Ceļotāju dienas 
aktivitātēm Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs  
pasākuma apmeklētājiem piedāvā 
vienreizēju iespēju paviesoties 
papīrfabrikas strādnieku 
dzīvoklī. Industriālā mantojuma 
popularizēšanas projekta ietvaros no 
14. līdz 16. septembrim norisināsies 
dažādi pasākumi:

14. septembrī
• Katru stundu no plkst. 10.00 

līdz 15.00 strādnieku dzīvoklī tiks 
demonstrēta videofilma, kurā ar atmiņu 
stāstiem dalās bijušie papīrfabrikas 
darbinieki;

• No plkst. 15.30 līdz 17.00 uz zolītes 
turnīru un pankūkām tiek aicināti visi 
interesenti.

15. septembrī
• Katru stundu no plkst. 10.00 

līdz 15.00 strādnieku dzīvoklī tiks 
demonstrēta videofilma, kurā ar atmiņu 
stāstiem dalās bijušie papīrfabrikas 
darbinieki;

• No plkst. 15.30 līdz 17.00 uz 
sadziedāšanos un sadancošanu tiek 
aicināti visi interesenti. 

16. septembrī
• Katru stundu no plkst. 10.00 

līdz 14.00 strādnieku dzīvoklī tiks 
demonstrēta videofilma, kurā ar atmiņu 
stāstiem dalās bijušie papīrfabrikas 
darbinieki. 

•  No plkst. 14.30 līdz 16.30 uz stāstnieku 
sanākšanu gan maziem, gan lieliem, joku 
plēšanu un mutīgāko runātāju stundu aicinās 
Guntis Pakalns. Savukārt nama saimniece 
aicinās nobaudīt pankūkas. 

Līgatnes papīrfabrikas strādnieku 
dzīvoklis atjaunots Interreg Igaunijas-
Latvijas programmas projektā “Industriālā 
mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” 
(“Revival of Industrial Heritage for Tourism 
Development”).

Informāciju sagatavoja:
Anda Andrušaite -

Dabas aizsardzības pārvalde,
Vidzemes reģionālā administrācija,

Dabas izglītības centra vadītāja
un Santa Jermičuka – 

Līgatnes tūrisma informācijas centra 
vadītāja

Gaujas Nacionālā parka pirmās Ceļotāju dienas
Aicinām paviesoties Līgatnes 

papīrfabrikas strādnieku dzīvoklī

Saimnieces lomā iejutusies Ilze Viņķele. 
Sarmītes Usānes foto
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

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

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2018. gada 12. septembris

Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 
aicina darbā uz 0,5 slodzi

audzinātāju-koordinatoru (profesijas klasifikatora kods 3412 09) 

Dienas, interešu un amatnieku centrā 

Galvenie amata pienākumi:
- pieskatīt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus Dienas, interešu un amatnieku 
centrā, Augšlīgatnē, Nītaures ielā 4, darba dienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
- piedāvāt organizētas brīvā laika pavadīšanas iespējas pieskatāmajiem bērniem, t.i., 
kopīgas darbošanās, galda spēles, radošās darbnīcas, kustību aktivitātes u.c.;
- veidot pozitīvu sadarbības vidi;
- rūpēties par pieskatāmo bērnu drošību;
- piedalīties Dienas, interešu un amatnieku centra organizētajās un aģentūras 
organizētajās aktivitātēs. 

Prasības kandidātam:
- pedagoģiskā izglītība, var būt students pedagoģijas specialitātē;
- augsta atbildības sajūta un iniciatīva;
- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem 
un kolēģiem.
 
Piedāvājam:
- interesantu un atbildīgu darbu;
- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
- atalgojumu (bruto) 501,00 EUR mēnesī par 1 slodzi. 

Pieteikumu vēstules un CV sūtīt līdz 2018. gada 23. augustam uz 
e-pastu kultcentrs@ligatne.lv , tālr. informācijai 28395513

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Tā jau katra gaita -
Vienmēr kaut kur stājas,

Zaļas velēnas tai pāri klājas...
Arī tās ir mājas - mūža mājas.

Velta Lucija Ozola – 5. jūlijā
Mairita Balode – 11. jūlijā

Inta Anna Daugule – 19. jūlijā

Guntars Īzaks – 24. jūlijā
Arvīds Voldemārs Janke – 24. jūlijā

Gunārs Eglītis – 28. jūlijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Jūlijā mūžībā aizgājuši

Viesturs un Margareta
Nauris un Inese
Uvis un Lauma

Arnolds un Santa
Edgars un Madara

Sveicam jaunās ģimenes!

Jūlijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teikuši

No tavām plaukstām mīlestību dzeru
Un tavos skūpstos sirdi veldzēju.
No taviem glāstiem plaukstu es un zeļu,
Zem sirds es mīlas rozi audzēju.
No tavām lūpām vārdi plūst kā avots,
Tik tīri, neviltoti, patiesi tie ir.
No tavas sirds skan mīlestības akords,
Un manā sirdī laime ligzdu vij.

... Un svarīgi nav tas,
Vai bērniņš piedzimst jūlijā  vai maijā,
Bet katrs bērniņš sākumā ir mazs
Un lūdz, lai jūsu  rokas viņu aijā.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai meitenīte aug vesela un laimīga!

Jūlijā Līgatnes novadā piedzimusi viena meitenīte
Ance

Līgatnes veselības centrā, Spriņģu ielā 1, 
ģimenes ārsti pacientu pieņemšanu atsāks 
septembrī.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs 
ir saņēmis Līgatnes iedzīvotāju kolektīvi 
parakstītu vēstuli ar lūgumu nodrošināt 
ģimenes ārstu pieņemšanu Līgatnē, Spriņģu 
ielā 1. Sazinoties ar ģimenes ārsti dr. Sandru 
Kukaini, saņemts apstiprinājums, ka 

ģimenes ārsti Līgatnē pacientu pieņemšanu 
atsāks no septembra. Šobrīd ārstu 
pieņemšana tiek organizēta Augšlīgatnes 
doktorātā.

Īslaicīgās neērtības saistītas ar medicīnas 
darbinieku atvaļinājumiem un pacientu 
drošību Spriņģu ielas ēkas remontdarbu 
laikā.

Par ģimenes ārstu pakalpojumiem Līgatnē

Informējam, ka Līgatnes pārceltuves darba laiks 
 no šī gada 1. augusta ir no plkst. 7.00 līdz 20.00.


