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Vai tiešām labākais jau pagājis?!
NĒ...
Labākais vēl priekšā...
Drīz logā smiesies pavasara rīti,
kas uzdāvinās
prieka vizbulīti.
Vēl laiks jums atvēlējis daudz -
teikt labus vārdus,
smaidus dāvināt
un mīlestības varavīksnes krāt...

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un

stipru veselību
janvāra 

jubilāriem!
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JanvārīMaskošanās Līgatnē

Pasākuma programma 6. februārim:
11.00 - 12.00 ievadlekcija par sieviešu Lejaskurzemes 
ķekatu masku tradīciju. Lektori Gunta Siliņa-Jasjukeviča un 
Irita Vimba. Aicināti visi interesenti (Līgatnes kultūras nams, 
lielā zāle)
12.00 - 13.00 Meteņu tradicionālās bukstiņputras vārīšana 
(skvērā pie kultūras nama)
13.00 - 15.00 Meteņu sieviešu ķekatu masku gatavošanas 
meistardarbnīca. Vada Gunta Siliņa-Jasjukeviča un Irita 
Vimba (Līgatnes kultūras nams, lielā zāle)
15.30 – 18.00 ķekatu gājiens (no Līgatnes kultūras nama)

Foto: Agnese Mūrniece

 2016. gads nāk ar jaunām 
iespējām un jauniem izaicinā-
jumiem. Šis ir gads, kad tiks 
atvērtas daudzas jaunā plāno-
šanas perioda struktūrfondu 
programmas, un no mūsu ini-
ciatīvas un radošuma atkarīgs, 
cik veiksmīgi tajās startēsim. 
No vienas puses, tas ir lielo 
iespēju laiks, bet tāpat jāap-
zinās, ka vairumā gadījumu 
šīs ir pēdējās iespējas, jo pēc  
2020. gada struktūrfondu pie-
ejamais finansējums būs daudz 
ierobežotāks. 
	 Iepriekšējā	 plānošanas	
periodā	mūsu	novads	prata	
piesaistīt	ES	finanšu	līdzek-
ļus,	 kas	 summāri	 uz	 iedzī-
votāju	 skaitu	 bija	 krietni	
virs	vidējā	Latvijas	radītāja,	
ierindojot	 Līgatnes	 novadu	
saraksta	 augšgalā.	 Arī	 šo-
brīd	mūsu	ambīcijas	 ir	 lie-
las,	 taču	 tās	nav	par	katru	
cenu	 piesaistīt	 ES	 struk-
tūrfondu	 naudu,	 bet	 ar	 šīs	
naudas	 palīdzību	 īstenot	
sabiedrībai	 nozīmīgus	 pro-
jektus.	 Uzreiz gan jāteic, ka 
esam to 89 novadu vidū, kam 
šo projektu pieejamība ir kriet-
ni ierobežota. Lai sabiedrībai 
būtu skaidrs – valstī izveidota 
nevienlīdzīga ES finansējuma 
sadales politika, kas paredz, 
ka proporcionāli uz vienu ie-
dzīvotāju visvairāk līdzekļu 
pienākas 7 lielākajām repub-
likas nozīmes pilsētām, seko-
joši tā sauktajam 21 attīstības 
centram (tostarp mūsu kaimi-
ņiem Siguldai un Cēsīm), bet 
vismazāk citām 89 pašvaldī-
bām. Tam, ka pilsētās redzam 
skaisti nobruģētus ceļus vai 
glīti izremontētas skolas un 
bērnudārzus, nav nekā kopīga 
ar pašvaldību rīcībspēju apgūt 
ES finansējumu (demagoģi-
ja, ko atsevišķi politiķi bārsta 
plašsaziņas līdzekļos), bet gan 
ar ES līdzekļu brutālu novirzī-

šanu šīm pilsētām. 89 pašval-
dībām šie projekti vienkārši 
nav pieejami!
 Veidojot	 nākamā	 gada	
un	tuvāko	trīs	gadu	budže-
tu,	 esam	 iezīmējuši	 virkni	
prioritāšu,	 kuru realizācijai 
izmantosim pašvaldības finan-
sējumu, Valsts kases sniegtās 
kredītu iespējas un pieeja-
mo ES finansējumu. Ir	 sākts	
darbs	 Līgatnes	 un	 Augšlī-
gatnes	 bērnudārzu	 ēku	 re-
konstrukcijai.	Pilsētā, ņemot 
vērā ēkas unikalitāti, notiek 
nepieciešamie priekšdarbi, lai 
iesniegtu projekta pieteikumu 
kultūrvēsturisko ēku energo-
efektivitātes programmā. Iz-
došanās gadījumā ēka tiktu 
pilnībā atjaunota, saglabājot 
tās vēsturisko veidolu. Tāpat 
plānojam siltināt Augšlīgatnes 
bērnudārzu, papildus, lai no-
drošinātu vēl vienas grupas 
atvēršanu, veicot nelielu pār-
būvi. 
 Šogad	plānojam	turpināt	
atjaunošanas	projektus	no-
vada	 vidusskolas	 ēkās.	 Pa-
gājušajā gadā lieli ieguldījumi 
tika veikti Augšlīgatnes ēkā, 
bet šogad plānojam kapitāli 
remontēt pilsētas skolas ēkas 
2. un 3. stāvu un ģērbtuves, 
kā arī izbūvēt ventilācijas sis-
tēmas virtuvē. Paredzēts veikt 
ieguldījumus mācību materiāli 
tehniskās bāzes modernizēša-
nai. 
 Prioritārais	 virziens	 ir	
pašvaldību	 ceļi.	 Izstrādāts 
tehniskais risinājums ceļa re-
montam no Zanderu kapiem 
līdz pilsētas robežai uz Cēsu 
ielas. Pašreiz notiek tehniskā 
risinājuma saskaņošana, lai at-
jaunotu Ķempju ielu. Joprojām 
sarakstā satiksmes drošības 
uzlabošanas projekti pie izglī-
tības iestādēm – skolas ceļš 
uz Augšlīgatnes skolas ēku un 
Dārza ielas posma rekonstruk-

cija līdz Gaujas ielai. Prioritā-
šu sarakstā ir Ošu un Dārza 
ielas (Augšlīgatnē) asfalta se-
guma atjaunošana. Šai	 gadā	
plānojam	 iesniegt	 projekta	
pieteikumu,	lai	saņemtu	ES	
līdzfinansējumu	 lauku	 ceļu	
atjaunošanas	 programmā.	
Šajā	 programmā	 atkarībā	
no	 darbu	 apjomiem	 un	 iz-
maksām	 šobrīd	 iezīmējas	
galvenais	 ceļš	 –	 Ķopu	 gra-
va	–	Ratnieki	un	citi	mazāki	
posmi.	 Programmā uzņēmēj-
darbības atbalstam arī skatām 
prioritātes piebraucamo ceļu 
sakārtošanai. Šeit iezīmējas 
trīs galvenie virzieni – Skaļ-
upes ciems, Brīvības iela līdz 
papīrfabrikai un ekonomiskās 
attīstības teritorija Augšlīgat-
nē (Fabriciusa teritorijā).
 Turpināsim	 projekta	
“Ūdenssaimniecības	 attīs-
tība	 Līgatnē”	 realizāciju. 
Līgatnes pilsētā plānojam mai-
nīt maģistrālos ūdensvadus. 
Sākumposmā tas būs virzienā 
no ūdenstorņa uz Gaujasmalu, 
sekojoši – no ūdenstorņa cen-
tra virzienā līdz klubam. Šajā 
projektā arī tiktu sakārtots 
ceļa segums Gaujas ielā. Sa-
vukārt Augšlīgatnē turpināsim 
darbus, lai mazinātu dzeramā 
ūdens zudumus.
 Prioritārs	 projekts	 ir	
Augšlīgatnes	 kultūras	 na
ma	 atjaunošana. Šai gadā 
paredzēts izbūvēt ēkas 1. stā-
vu, kur būs telpas Dienas un 
interešu centram, kamerzāle 
un labierīcības. Savukārt līdz 
Latvijas simtgadei esam apņē-
mušies namu atjaunot pilnībā.
 Šai gadā esam noslēguši sa-
darbības līgumu ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldi, kas paredz, 
ka turpmākos	piecus	gadus	
Līgatnes	 dabas	 taku	 infor-
mācijas	centra	darbību	no-
drošinās	 Līgatnes	 novada	
Kultūras	un	tūrisma	centrs.	

Ar šī līguma noslēgšanu paš-
valdība tiešā veidā kļūst iein-
teresēta tūristu skaita pieau-
gumam šai objektā, tāpēc tū-
risma jomas speciālistiem bū-
tiska prioritāte būs šī objekta 
mārketings, bet visiem kopā –  
infrastruktūras uzlabošana.
 Pērnā	gada	nogalē	Līgat-
nes	 veco	 ļaužu	 pansi	onāts	
pārcēlās	 uz	 Skaļupēm,	 kur	
rehabilitācijas	 centra	 “Lī-
gatne”	 paspārnē	 izveidota	
“Senioru	māja”. Tas ir viens 
no risinājumiem rehabilitāci-
jas centra saimnieciskās darbī-
bas efektivitātes palielināšanai 
un mūsdienīgu apstākļu no-
drošināšanai pansionāta iemīt-
niekiem. Lai “Senioru māja” 
sāktu darbību, pašvaldība 
veica minimāli nepieciešamos 
ieguldījumus. Šogad tos tur-
pināsim, lai sasniegtu vēlamo 
kvalitatīvu sadzīves un darba 
apstākļu līmeni.
 Ir	 uzsākta	 projekta	 re
ali	zācija	 Augšlīgatnes	 ielu	
apgaismojuma	 modernizā-
cijai.	 Jau parakstīts līgums 
par apgaismes sistēmas izbū-
vi Ošu ielas gājēju celiņam un 
Dārza ielā (posmā līdz dokto-
rātam). Ar AS “Sadales tīkls” 
notiek pārrunas par projekta 
realizāciju ielu apgaismojuma 
izbūvei Ziedu, Vildogas, Sta-
cijas un Mākslas ielā. Paralēli 
skatāmies, kur vēl ir “melnie 
punkti”, un aicinām sabiedrību 
nākt ar savām ierosmēm.
	 Šeit	aprakstītie	un	nepie-
minētie	mērķi	 ir	uzdevums	
šim	 un	 nākamajiem	 ga-
diem.	Realizācijas	laikā	var	
notikt	 dažādas	 izmaiņas,	
bet	 pamats	 saglabā	sies	 –	 
darīt	 maksimāli	 daudz,	 lai	
uzlabotu	 mūsu	 ikdienas	
dzīves	telpu.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Infrastruktūras attīstība –  
ikdienas dzīves telpai

6. februārī	Līgatnes	kultūras	namā	no	plkst.	11.00	notiks	
Meteņu	ķekatu	masku	meistardarbnīca,	bet	13.	februārī	
Augšlīgatnes	kultūras	namā	no	plkst.	21.00	līdz	2.00	visi	
aicināti	izdejoties	masku	ballē.	

Vēl par maskošanos - 7. lappusē. 
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Priekšsēdētāja sleja

 Ikkatrā sabiedrībā ir darī-
tāji, runātāji, aktīvisti, vaidē-
tāji... Ir cilvēki, kuri klusējot 
apzinīgi veic darbu, ir cilvē-
ki, kas par katru veikumu 
grib saņemt uzslavas, ir arī 
cilvēki, kuru veikums ir maz-
vērtīgs, bet skaņa tāli tāla. 
Sabiedrību, kur dziļi iesakņo-
jušās demokrātijas saknes, ar 
lētiem lozungiem nopirkt grū-
ti. Savukārt sabiedrība, kas 
dzīvojusi vadonībā, ir viegli 
manipulējama, jo tai nav biju-
si vajadzība domāt, analizēt, 
tā nav piedalījusies lemšanas 
procesos.
 Latvijā atrodamies tādās kā 
krustcelēs – no vienas puses 
mēs redzam, kas notiek aus-
trumu kaimiņzemēs un paši 
esam piedzīvojuši vadonības 
laikus, no otras puses re-
dzam, kas notiek rietumos, –  
gribam to dzīves labklājību, 
bet grūti pieņemt vērtības, uz 
kurām šī labklājība balstās.
 Latvijā jau ilgstoši vēroja-
ma tradīcija, ka ievēlam savus 
pārstāvjus lēmējvaras struk-
tūrās un tad sākam viņus 
aizrautīgi gānīt. Ir dzirdēta 
aizbildināšanās, ka “tie paši 
vēži...”, bet patiesībā divdes-
mit piecu gadu laikā faktiski 
viss varas personālsastāvs ir 
daudzkārt nomainījies, tomēr 
gānīšanas kults tikai pastipri-
nās. Kāpēc tas tā un kur mek-
lējams risinājums?
 Uz populisma bāzes veido-
ta popularitāte ir vieglākais 
ceļš, kā savākt balsis un tikt 

pie varas. Un, jo zemāks dzī-
ves līmenis un mazākas de-
mokrātijas tradīcijas, jo šis 
mērķis vieglāk sasniedzams. 
Mēdz teikt: “Lai otru nosauk-
tu par muļķi, sevišķa gudrība 
nav vajadzīga”. Lai izrautu no 
konteksta dažus faktus un pa-
rādītu, ka tie ir visu nelaimju 
cēlonis, arī lielu mākslu neva-
jag. Daudz sarežģītāk saprast 
visas saiknes un likumsakarī-
bas un saturēt to visu kopā.
 Izraujot no konteksta vienu 
vai citu problēmu, ieguldot 
tajā resursus un enerģiju, ir 
iespējams ātrs problēmas risi-
nājums. Bet ilgtermiņa attīs-
tība nesastāv tikai no vienas 
problēmas un tās risinājuma. 
Visbiežāk attīstības pamatā, 
lai kurā jomā tas būtu, pastāv 
daudzu problēmu un risināju-
mu kopums. Atrauti viena jau-
tājuma risinājums var būtiski 
kaitēt citiem. Ilgtermiņa attīs-
tības pamatā ir spēja redzēt 
visu “laukumu” un kompleksi 
risināt visus jautājumus. Šāds 
process ir lēnāks, bet tikai 
tāds var būt rezultatīvs. Uz-
skatu, ka gan valstī, gan paš-
valdībās ir jābalstās uz tādu 
politiku, kas pamazām kal-
dina labklājību visās jomās. 
Mūsu bieži piesauktās sapņu 
zemes Skandināvijā un Rie-
tumeiropā savu labklājību un 
demokrātijas ir kaldinājušas 
gadu desmitos, un tam pa-
matā bijis pragmatisks darbs, 
kas devis lēnu, bet stabilu at-
tīstību.

Populisms un 
popularitāte

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Jaunais	 gads	 ir	 iesācies,	
sveicu	 „Līgatnes	 Novada	
Ziņu”	 lasītājus	 un	 visus	
novada	 iedzīvotājus!	 Vēlu	
šo	gadu	labāku	un	veiksmī-
gāku	 tiem	novada	 ļaudīm,	
kuriem	 iepriekšējais	 nav	
bijis	 pietiekami	 sekmīgs,	
kā	arī	 vēl	 labāku	un	 raže-
nāku	tiem,	kuriem	iepriek-
šējais	jau	tāds	ir	bijis!
 Jaunajā gadā būs jaunas 
problēmas, taču domei jopro-
jām risināmas arī vecās – pa-
gājušā un iepriekšējo gadu 
problēmas. Viena no tām ir iz-
devumu kompensēšana skolē-
niem par braukšanu uz skolu 
sabiedriskajā transportā. Gan 
domes priekšsēdētājs, gan es 
par to rakstījām avīzē decem-
brī. 
 Kā tiku solījusi, uz domes 
29. decembra sēdi iesniedzu 
lēmumprojektu par braukša-
nas izdevumu kompensāci-
ju 1. - 4.  kl. skolēniem, kuri 
brauc uz skolu ar sabiedrisko 
transportu un dzīvo tuvāk par 
3 km no skolas. Jautājums 
tika izskatīts Sociālās komi-
tejas sēdē un Finanšu komite-
jas sēdē, taču domes priekš-
sēdētājs rīkojās prettiesiski – 
lēmumprojekta izskatīšanu 
domes sēdes darba kārtībā 
neiekļāva un tālāku tā virzī-
bu nepieļāva. Lai gan likums 
„Par pašvaldībām” paredz, ka 
deputātu iesniegti lēmumpro-
jekti izskatāmi domes sēdēs, 
tātad par tiem jālemj tautas 
pārstāvju kopumam – visiem 
9 deputātiem.
 Decembra avīzē domes 
priekšsēdētājs attiecībā uz  
3 km pauda šādu versiju (citē-
ju): „Šis attālums nav izvēlēts 
nejauši. Tāds ir praktiski visu 
pašvaldību noteikumos, un 
tāda ir vispārpieņemta prak-
se pasaulē. Pārliecinoši saku 
tāpēc, ka skolēnu pārvadāju-
mus pasaulē esmu detalizēti 
pētījis, strādājot VSIA „Auto-
transporta direkcija” (citāta 
beigas). Dīvaini sanāk – lēmu-

mu par 3 km attālumu mūsu 
dome pieņēma 2009. gadā, 
laikā, kad mūsu priekšsēdē-
tājs Autotransporta direkcijā 
vēl nebija strādājis un pētīju-
mus par skolēnu pārvadāju-
miem visas pasaules pašval-
dībās vēl nebija paveicis. Lai 
nu kā būtu pasaulē, bet esmu 
apzvanījusi 11 mūsu pašu 
apkārtnes pašvaldības (Inču-
kalns, Sigulda, Amata, Pār-
gauja, Krimulda, Saulkrasti, 
Ape, Alūksne, Rauna, Limba-
ži, Garkalne) un noskaidroju-
si, ka visās minētajās brauk-
šanas izdevumus skolēniem 
ar sabiedrisko transportu 
neatkarīgi no attāluma sedz 
pašvaldība 100% apmērā, 
izņemot Garkalni, kur sedz 
50%. 
 Savā publikācijā priekš-
sēdētājs apšauba manu lo-
jalitāti pret visiem Līgatnes 
novada iedzīvotājiem, piedē-
vējot man īpašu Gaujasmalas 
bērnu aizstāvja lomu, sev at-
vēlot pienākumu „raudzīties, 
lai visiem novada iedzīvotā-
jiem būtu vienādas iespējas”. 
Uzskatu, ka ir neētiski jeb-
kuram deputātam, kaut arī 
viņš šobrīd strādā par domes 
priekšsēdētāju, izcelt savu 
personību virs citu deputātu 
fona – es, lūk, gādāju par vi-
siem, citi jau domā „šaurāk”. 
Katrs var domāt par sevi, kā 
grib, bet to nevajadzētu darīt 
publiski – avīzē. 
 Nav neviena konkrēta ga-
dījuma, kad es būtu savtīgi 
aizstāvējusi kādas šauras ie-
dzīvotāju grupas intereses. 
Pagājušā gada jūnija avīzī-
tē rakstīju par domes neat-
taisnojamo rīcību, atslēdzot 
apkuri Augšlīgatnes iedzīvo-
tājiem ar 1. maiju, pakļau-
jot viņus saldēšanai un dis-
komfortam mēneša garumā. 
Diemžēl man tā arī neizdevās 
noskaidrot atbildīgos par šo 
neētisko rīcību – starp mums 
„vainīgo” nav. Sekas domes 
vadības nekritiskai attiek-

smei pret domes darbu ir 
tādas, ka Augšlīgatnes iedzī-
votāji atkal salst. Vainīgais ir 
dieviņš, kurš atsūtījis bargu 
salu. Neviens no domes atbil-
dīgajiem darbiniekiem, ne arī 
Komunālservisa vadītājs, nav 
parūpējies, lai, pienākot zie-
mai, Augšlīgatnē apkure va-
rētu strādāt normālā režīmā. 
Diemžēl šo nolaidīgo attiek-
smi pret savu darbu kultivē 
arī domes priekšsēdētājs, re-
gulāri pieļaujot prettiesisku 
rīcību savā kā domes vadītāja 
darbā un neprasot atbildību 
par nolaidīgu darba pienāku-
mu pildīšanu no domes dar-
biniekiem – ne par paredza-
miem apkures traucējumiem 
(cita lieta, ja būtu avārijas 
situācija), ne par netīrītiem 
ceļiem un autobusu pieturām 
pagājušajā ziemā (maz cerī-
bu, ka šogad būs labāk), ne 
par pasakainiem ūdens zudu-
miem ūdensapgādes sistēmā 
utt.
 Atgriežoties pie jautājuma 
par braukšanas maksas kom-
pensāciju skolēniem, situāci-
ja nebūt nav tik samāksloti 
komplicēta, kā to attēlo do-
mes priekšsēdētājs. Saskaņā 
ar 2009. gada domes lēmumu 
virs 3 km attāluma braukšana 
tiek kompensēta, ja izmanto 
sabiedrisko transportu, – ja 
tas nav pieejams, tad neko 
nekompensē. Mans priekšli-
kums ir tāpat kā līdz šim kom-
pensēt braukšanas izdevu-
mus sabiedriskajā transportā, 
bet 1. - 4. kl. bērniem arī tu-
vāk par 3 km. Ja sabiedriskais 
transports netiek izmantots, 
nav arī kompensācijas. Kāda 
te pēkšņi parādās netais- 
nība?
 Saistošos noteikumus par 
braukšanas maksas kompen-
sāciju, ko dome apstiprināja 
novembra sēdē, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstī-
bas ministrija neakceptēja, 
tos nāksies pārstrādāt.

Baiba	Pelse

Deputāta 
viedoklis

Līgatnes	 novada	 pašval-
dības	 policija	 novada	 ie-
dzīvotājiem	 atgādina,	 ka	
ziemas	 laikā,	 īpaši	 zemās	
gaisa	 temperatūras	 peri
odā,	 vajadzētu	 sekot	 tam,	
lai	bērni,	dodoties	uz	sko-
lu,	būtu	apģērbti	piemēro-
ti	 laikapstākļiem.	 Pašiem	
der	 ielāgot,	 ka	 diennakts	
tumšajā	 laikā	 gājējiem	 jā-
izmanto	 atstarojošās	 ves-
tes.
 Lai gan dažādos informa-
tīvos paziņojumos teikts, ka 

atrašanās alkohola reibumā 
ārpus telpām ziemas laikā var 
beigties ar smagiem apsaldē-
jumiem un pat ar nāvi, Līgat-
nes novadā janvāra sākumā 
bijuši gadījumi, kad pašvaldī-
bas policija kopā ar neatlie-
kamo medicīnisko palīdzību 
izbraukuši uz notikuma vietu, 
kur persona stiprā alkohola 
reibumā atrodas guļam zemē. 
Lai šādi gadījumi nenotiktu, 
lūdzam nepārvērtēt savas 
spējas un rūpēties par sevi un 
apkārtējiem!

 Ziemas laikā ir dažādi 
ziemas prieki – var gan slē-
pot, gan slidot, un šajā sa-
karā savai un citu drošībai 
ir jāpievērš liela uzmanība, 
atrodoties uz aizsalušajām 
ūdenstilpēm, jo dažkārt ledus 
biezums var būt nevienmē- 
rīgs.
 Līgatnes novadā ir Ratnie-
ku ezers, kas atrodas Gaujas 
Nacionālā parka (GNP) terito-
rijā, tomēr sabiedrībā ir tādas 
personas, kurām nepatīk tīra, 
sakārtota vide – labiekārtota 

peldvieta. Daži iedomājas, 
ka tur var veidot automašīnu 
nolietoto riepu uzglabāšanas 
vietu un izmest citus atkritu-
mus. Ar transportlīdzekļiem 
ne tikai tiek braukts uz Rat-
nieku ezera sasalušās virs-
kārtas, bet tiek arī izbraukāts 
un bojāts ezera krasts. Tāpēc 
Līgatnes novada pašvaldības 
policija atgādina, ka GNP te-
ritorijā pa aizsalušām dabis-
kām ūdenstecēm un ūdens-
tilpēm aizliegts pārvietoties 
ar mehāniskajiem transport-

līdzekļiem, tai skaitā automa-
šīnām, traktortehniku, moto-
cikliem, tricikliem, kvadracik-
liem un mopēdiem. Par īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzības un izmantošanas 
prasību pārkāpšanu personas 
tiks sauktas pie administratī-
vās atbildības.
 Būsim saprotoši un rūpēsi-
mies par sava novada sakop-
tību un kārtību tajā!

Līgatnes	novada	
pašvaldības	policija

Informācija no Līgatnes novada 
pašvaldības policijas
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 Informējam, ka ir veikta 
cenu aptauja jaunas apgais-
mojuma līnijas uzstādīša-
nai Ošu ielā (esošās vietā) 
un daudzdzīvokļu mājas 
Dārza ielā 2 pievadceļā, 
Augšlīgatnē. Ir noslēgts lī-
gums par darbu veikšanu ar  
SIA “WOLTEC” par summu 
EUR 7283,83 (septiņi tūksto-
ši divi simti astoņdesmit trīs 
eiro un 83 centi) bez PVN. 
Darbi tiks uzsākti, tiklīdz būs 
atbilstoši laikapstākļi (neliels 
zemes virskārtas sasalums vai 
atkušņa periods).
 Atbilstoši Līgatnes novada 
pašvaldības grants ceļu izvēr-
tēšanas nolikumam Eiropas 
Savienības (ES) fondu pasā-
kumā “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ir veikta pašvaldī-
bas grants ceļu, kas virzāmi 
sakārtošanai Eiropas Savie-
nības fondu pasākumā, izvēr-
tēšana un sakārtošana pri-

ori tārā kārtībā. Septiņu kri-
tēriju vērtējumā visaugstāko 
punktu skaitu saņēma un sa-
kārtošanai tiks virzīts Līgat-
nes novada pašvaldības ceļš 
„Ratnieki	 –	 Rūpnieki” ar 
pieguļošajiem ceļiem „Jaun-
vēveri – Silavēveri”, „Ratnie- 
ki – Apšukalns – Gančauskas”, 
„Kažociņi – Rāceņi – Stalt-
brieži”, „Vecvēveri - Ķauzeri”, 
„Ratnieki – Adrijāņi”. Ar pilnu 
izvērtēšanas sarakstu būs ie-
spējams iepazīties Līgatnes 
novada domes mājaslapā.
 Ar esošo novadam pieeja-
mo ES fondu finansējumu 
atbilstoši projektā noteiktām 
visai augstām ceļa pārbūves 
tehniskajām prasībām būs ie-
spējams sakārtot ne vairāk kā 
vidēji 10 km grants ceļu pos-
ma, līdz ar to prognozējam, ka 
šajā pasākumā izdosies sakār-
tot tikai vienu lielāku grants 
ceļu.
 Jebkurā gadījumā šis ceļu 

sakārtošanas prioritāšu sa-
raksts neatbrīvo pašvaldību 
no pienākuma steidzami risi-
nāt radušos akūtus ceļa de-
fektus jebkurā pašvaldības 
ceļu posmā, kā arī pastāvīgi 
uzturēt jebkuru pašvaldības 
ceļu pieņemamā lietošanas 
kārtībā. Kāda konkrēta ceļa 
pilnīga sakārtošana (šajā ga-
dījumā ar ES līdzfinansējumu) 
turpmākā periodā ļauj aktu-
ālos ceļa remonta līdzekļus 
novirzīt citiem pašvaldības 
ceļiem, līdz ar to ieguvēji būs 
visi.
 Izsludināts iepirkums 
„Operatīvā transporta piegā-
de Līgatnes novada pašval-
dības policijas vajadzībām”. 
Sakarā ar esošā transport-
līdzekļa nolietojumu un pie-
augošajām ekspluatācijas 
izmaksām Līgatnes novada 
dome, piesaistot Valsts kases 
aizņēmuma līdzekļus, plāno 
iegādāties jaunu operatīvo 

transportlīdzekli, lai nodro-
šinātu pašvaldības policijas 
sekmīgu pienākumu izpildi un 
papildu piekļūšanu un kārtī-
bas uzraudzīšanu arī pie no-
vada ūdenstilpēm, ūdenstū-
risma objektiem u.c.
 Šobrīd notiek piedāvāju-
mu izvērtēšana iepirkumā 
„Būvprojekta izstrāde un au-
toruzraudzība Ķempju ielas 
seguma atjaunošanas darbos 
Līgatnē, Līgatnes novadā”. 
Tas gan šobrīd vēl nenozīmē 
tūlītēju ielas atjaunošanas 
darbu sākšanu. Tuvākajā nā-
kotnē ES un valsts līdzfinan-
sējums ielu ar asfalta segumu 
atjaunošanai netiek pare-
dzēts, tādēļ darbi būs jāveic 
ar pašvaldības un aizņēmuma 
līdzekļiem. Līdz ar to šobrīd 
vērtējam, cik lielā mērā un 
ar kādiem tehniskiem risinā-
jumiem spējam veikt Ķempju 
ielas Līgatnē asfaltbetona se-
guma maiņu, gājēju ietves iz-

būvi un ielas virsūdeņu nova-
dīšanas komunikāciju izveidi.
 Augšlīgatnes centralizētās 
apkures sistēmas katla re-
montdarbu dēļ diemžēl radu-
šies periodiski pakalpojuma 
pārrāvumi. Esošās iekārtas 
ir novecojušas. Nav izdevies 
laikus pieslēgt jaunizveidotās 
gāzes apkures iekārtas ne-
paredzētu sarežģījumu dēļ.  
SIA „Līgatnes komunālser-
viss” dara visu iespējamo, lai 
pēc iespējas ātrāk būtu iespē-
jams sniegt siltumenerģijas 
ražošanas pakalpojumu pilnā 
apjomā un kvalitātē. Atvaino-
jamies par sagādātajām neēr-
tībām.

Raženu, darbiem, 
panākumiem un 

sasniegumiem bagātu gadu 
vēlot - 

Egils	Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes janvārī

APSTIPRINĀTI ar Līgatnes novada domes  
2015. gada 29. decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 20, 6.§)

Līgatnes novada domes 
Saistošie noteikumi Nr. 15/25
Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu  
publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. panta 5. daļu

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 
2015. gada 29. decembra sēdē 
(protokols Nr. 20, 5.§)

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 15/24 
Grozījumi 2015. gada 
17. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2 
„Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais 
budžets 2015. 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 no-
vada pašvaldības 2015.  ga- 
da pamatbudžetu ieņēmu-
mos EUR 3  404  497 apmērā 
un sadalījumu pa ieņēmumu 
veidiem saskaņā ar 1. pieliku- 
mu.
 2. Apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības 2015.  ga- 
da pamatbudžetu izdevumos  
EUR 3 661 351 apmērā saska-

ņā ar 2. pielikumu un 3. pieli-
kumu.
3. Apstiprināt Līgatnes nova-
da domes speciālā budžeta 
2015.  gada ieņēmumu daļu 
EUR 99 959 apmērā un izde-
vumu daļu EUR 122  613 ap-
mērā saskaņā ar 4. pielikumu.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu publicēšanas 
vietu.
2. Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu publicē-

šanas vieta ir informatīvais 
izdevums „Līgatnes Novada 
Ziņas”. 

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Ģimenes	ārste	Sandra	Ku-
kaine	 apkopojusi	 infor-
māciju	 par	 valsts	 atbalstu	
agrīnai	 vēža	 diagnosticē-
šanai.	Aicinām	šo	atbalstu	
izmantot!
 Valsts iedzīvotājiem orga-
nizētā vēža skrīninga pro-
gramma ir veselības aprūpes 
programma, kas domāta, lai 
laikus atklātu pirmsvēža sli-
mības un vēzi agrīnajās sta-
dijās. Valsts skrīninga pro-
gramma ietver: dzemdes kak-
la, zarnu vēža un krūts vēža 
izmeklējumus.
 Vārds „skrīnings” (no an-
gļu val. screening – pārbau-
de) nozīmē lielas cilvēku gru-
pas pārbaudi, atlasot cilvēku 
grupu, kurai ir paaugstināts 
risks saslimt ar kādu konkrē-
tu slimību.
 Sākotnējās izmaiņas zarnu 
vēža un dzemdes kakla vēža 
gadījumā nav jūtamas, tāpēc 
vienīgais veids, kā atklāt au-
dzēju agrīnā stadijā, ir veikt 
skrīningu. 
	 Dzemdes	 kakla	 vēža	
skrīningtesta	citoloģiskais	
izmeklējums	 (veic reizi tri-
jos gados sievietēm vecumā 
no 25 līdz 70 gadiem). Dzem-
des kakla vēzis ir otrs izpla-
tītākais vēzis sievietēm vecu-
mā no 15 līdz 44 gadiem visā 
pasaulē. Tā kā dzemdes kakla 
vēzis bieži attīstās sievietēm 
viņu dzīves aktīvākajā peri-
odā, šīs slimības radītās soci-
ālās, ekonomiskās un emocio-
nālās problēmas ir ļoti būtis-
kas. Dzemdes kakla skrīnings 
ir visefektīgākā metode, kas 

palīdz agrīni noteikt normai 
neatbilstošas dzemdes kak-
la šūnu izmaiņas un HPV in-
fekciju (cilvēka papilomas 
vīruss, kura onkogēnais tips 
ir galvenais priekšnosacījums 
dzemdes kakla vēža saslimša-
nā). Lai	nodrošinātu	dzem-
des	 kakla	 vēža	 organizēto	
skrīningu,	 uzaicinājuma	
vēstuli	mērķgrupas	sievie-
tēm	sūta	reizi	trijos	gados.
	 Zarnu	 vēža	 skrīning
tests – slēpto asiņu izmeklē-
jums fēcēs (veic pacientiem 
vecumā no 50 gadiem reizi 
gadā). Zarnu vēzis jeb kolo-
rektālais (tievās un resnās 
zarnas) vēzis ir viens no vis-
biežāk sastopamajiem vēžu 
veidiem (apmēram 10% ga-
dījumu). Zarnu vēzis nerada 
specifiskas sūdzības. Pacienti 
var to nepamanīt, līdz tas nav 
izaudzis līdz pēdējai stadijai. 
Līdz ar to vairāk nekā puse 
gadījumu tiek diagnosticēti 
novēloti.	 Lai	 veiktu	 slēpto	
asiņu	 izmeklējumu	 fēcēs,	
ģimenes	ārsts	vai	ārsta	pa-
līgs	 (feldšeris),	 vai	 medi-
cīnas	 māsa	 mērķa	 grupas	
pacientam	 sniedz	 infor-
māciju	 par	 zarnu	 audzēju	
skrīningu,	nodrošina	testa	
veikšanu	 un	 pacienta	 in-
formēšanu	par	testa	rezul-
tātiem.
	 Krūts	 vēža	 skrīnings	 ar	
mamogrāfijas	metodi	 (veic 
sievietēm vecumā no 50 līdz 
69 gadiem reizi divos gados). 
Krūts vēzis ir biežākā vēža 
forma sievietēm. Taču tas ir 
arī viens no labāk izpētītajiem 

vēža veidiem. Laikus atklājot, 
iespējama krūts vēža sekmī-
ga ārstēšana. Lai nodrošinātu 
krūts vēža organizēto skrī-
ningu, uzaicinājuma	 vēs-
tuli	mērķgrupas	sievietēm	
sūta	reizi	divos	gados.
	 Lai	 atvieglotu	 lauku	 ie-
dzīvotaju	 piekļuvi	 mamo-
grāfijai,	ir	izbraukumu	ma-
mogrāfs,	kas	noteiktos	lai-
kos	 Siguldā	 un	 Cēsīs	 veic	
šo	 izmeklējumu. Izmeklē-
jumu var veikt arī Vidzemes 
slimnīcā Valmierā un RAKUS 
Valsts onkoloģijas centrā.
l Sievietēm, kuras ir saņē-
mušas uzaicinājuma vēstuli 
no Nacionālā veselības die-
nesta Valsts skrīninga pro-
grammā, izmeklējums ir BEZ 
MAKSAS,
l Ar ģimenes vai ārstējošā 
ārsta norīkojumu – pacienta 
līdzmaksājums.
l Ar ģimenes ārsta vai ārstē-
jošā ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Naci-
onālo Veselības dienestu, par 
maksu.
 Lūgums iedzīvotājiem ne-
skaidrību gadījumā vērsties 
pie saviem ģimenes ārstiem 
ar jautājumiem par šo pro-
grammu.  
 Sīku informāciju par ma-
mogrāfiju un mobilās mamo-
grāfijas izbraukumiem uz re-
ģiona pilsētām, projektu, kā 
arī speciālistiem var atrast 
www.mammografija.lv. Aici-
nām pierakstīties uz izmek-
lējumu pa tālr. 67142840, 
27866655 vai pa e-pastu 
info@mammografija.lv.

Rūpējies par savu 
veselību, izmanto valsts 
vēža skrīninga programmu!

Vidzemes slimnīca Valmierā tālr. 64202603 un 64202601
RAKUS Valsts Onkoloģijas centrs tālr. 67000610

VC4 K. Barona iela 117 tālr. Rīga 67847100 un 67142840.

http://www.mammografija.lv
mailto:info@mammografija.lv


4 52016. gada JANVĀRIS 2016. gada JANVĀRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS LĪGATNES NovAdA ZiņASLĪGATNE LAIKU LOKOS LĪGATNE LAIKU LOKOS

Andrejs	Cīrulis

Skola un 
fabrika
 Tagad ir Barikāžu laiks, un 
laikraksta redaktores Ineses 
Okonovas atgādinājums pie-
gādāt kārtējo rakstu “Līgat-
nes Novada Ziņām” mani pār-
steidza gluži nesagatavotu. 
Iepriekšējais mēnesis aizskrē-
jis nemanot (tāpat kā iepriek-
šējie), un es visu laiku cīnos ar 
dažādiem darbiem, ieskaitot 
gan interneta vietnes Barika-
dopēdija veidošanu, gan dar-
bošanos ar Latvijas Okupāci-
jas izpētes biedrības (LOIB) 
izdodamajām jaunajām grā-
matām. Tās lasu, lai atrastu 
kļūdas un pretrunas. Šī ir ļoti 
interesanta nodarbošanās, 
jo no zinātnieku pētījumiem 
kļūst saprotamas dažādas 
vēsturiskās norises Latvijā un 
PSRS. 
 Bet Līgatnes tēma ir ma-
nas ikdienas sastāvdaļa. Mani 
 joprojām interesē viss, kas 
saistīts ar mūsu skolu, fabri-
ku, pilsētciematu. 
 Pirms kāda laika es ar savu 
draugu Andreju Gecu runāju 
par bijušo Līgatnes papīrfabri-
kas direktoru Leonu Kalniņu. 
Atcerieties – viņš ilgus gadus 
bija fabrikas ražošanas da-
ļas vadītājs, vēlāk - galvenais 
inženieris, bet pēc tam, kad 
Jānis Gustsons bija aizdabūts 
pensijā, 1966. gada 6. febru-
ārī kļuva par papīrfabrikas 
direktoru. Esmu jau iepriekš 
rakstījis par viņa pārsteidzošo 
līdzību ar pasaules proleta-
riāta vadoni Vladimiru Iļjiču 
Ļeņinu. Ja Ļeņinam noskūtu 
ķīļbārdiņu, viņi abi ar Leonu 
Kalniņu būtu kā visīstākie dvī-
ņubrāļi. 
 Leons Kalniņš bija lielisks 
uzņēmuma vadītājs. Gudrs, 
zinošs, asprātīgs. Jo īpaši jā-
atzīmē viņa zināšanas, kas 
bija gluži vai neaptveramas. 
Šķita, ka plašajā fabrikā viņš 
pārzināja pat visbeidzamāko 
skrūvīti. Es tieši tai laikā jau 
strādāju papīrfabrikas kantorī 
un man bija iespējams tuvumā 
redzēt šī ļoti cienījamā vadītā-
ja darba stilu. 
 Prātā uzpeldēja šāda epizo-
de. Sabiedrībai nejauši kļuva 
zināms, ka Leona Kalniņa alga 
esot pasakaina – 250 rubļi. 
Tikpat liela tā bija arī galve-
najam inženierim Feliksam 
Kiakem. Vienīgi galvenā in-
ženiera kabinets bija trīsreiz 
mazāks. Salīdzinājumam - pa-
rastie strādnieki pelnīja 60 vai 

65 rubļus, inženieri – 100, 110 
vai 120 rubļu. Vairāk saņēma 
galvenais grāmatvedis Ri-
hards Veiskats. Viņa alga bija 
165 rubļi. Tantes un onkuļi šo 
klajā nākušo faktu par direk-
tora grandiozo algu pārsprie-
da daudzreiz. Viņi atkal un at-
kal, sirmās galvas grozīdami, 
neizpratnē gudroja, kur gan 
tik daudz naudas var likt.
 Gan bērnudārzā, gan klubā 
par pianisti strādāja direktora 
kundze – biedrene Ausma Kal-
niņa. Apburoši jauka dāma. 
Viņas spēlēšanu daudz dabūju 
dzirdēt, kad 18 gadu vecumā 
dancoju kluba deju kolektīvā. 
Mēģinājumi notika pagrab-
stāvā – blakus ēdnīcai. Tur, 
kur tās vitrāžas, kas attēlo, kā 
meitas iet uz avotu ar zaļajām 
krūzēm rociņā. (Toreizējās 
ēdnīcas vietā tagad ir popu-
lārā kafejnīca “Pie Jančuka”.) 
Mūsu vadītāja bija Ruta Ver-
nere, kura, ne mirkli nepagur-
dama, mūs dresēja, bāra un 
rāja. 
 Ruta Vernere nemitīgi sau-
ca pianistei: - Biedrene Kalni-
ņa, paņemsim no sākuma! 
 Pēc brītiņa: - Biedrene Kal-
niņa, mazliet lēnāk, lūdzu! 
 Pēc mirkļa: - Biedrene Kal-
niņa, vēlreiz, lūdzu!
 Tad atkal: - Biedrene Kalni-
ņa, pāriesim pie polkas!
 Pēc koncerta kādā tējas 
un kaut kā vēl cita dzeršanas 
pasēdēšanā biedrene Kalniņa 
kautrīgi uzrunāja visus: - Nu, 
beidziet mani saukt tik oficiāli 
par biedreni. Sauciet vienkār-
ši par Ausmu!
 Tas mums, jaunajiem gur-
ķiem, bija kā negaidīts trie-
ciens. Tas šķita par traku – 
fabrikas direktora sievu saukt 
vārdā. Un galu galā mūsu uz-
tverē viņa bija šausmīgi veca –  
viņai taču bija jau 36 gadi. 
Visi saspringti sēdēja un ner-
vozi domāja, kā ar godu izkļūt 
no šīs kutelīgās situācijas. Un 
man radās spoža jokošanās 
ideja, ko es neapdomīgi paudu 
skaļos vārdos: - Mēs jūs sauk-
sim par Ausmas tanti! 
 Biedrene Kalniņa kliedza 
skaļi un protestēja neveik-
smīgi, tikmēr telpa dārdēja no 
jauniešu smiekliem. Šī iesauka 
biedrenei Kalniņai pielipa, un 
Līgatnē to lietoja daudzi. Pat 
veikalā pārdevēja lielās rindas 
klātbūtnē skaļā balsī koķetīgi 
interesējās – cik baltmaizes 
kukuļus Ausmas tante gribē-
šot. Kopumā ņemot, biedrene 
Kalniņa to ļaunā neņēma, jo tā 
iesauka brīnišķīgi pasvītroja 
viņas eleganci. Bet es pēc šī 
gadījuma sapratu, ka ne visu, 

kas ieskrien prātā, var teikt 
skaļos vārdos. Man tādus po-
dus ir gadījies nogāzt reizi pa 
reizei. Bet, kā brīnums, paras-
ti izkūlos sveikā.
 1968. gada 21. novembrī 
Leons Kalniņš devās prom no 
Līgatnes – viņu iecēla par, kā 
toreiz sauca, “Latbumproma” 
ģenerāldirektora vietnieku 
un galveno inženieri. Latvie-
šu valodā to iestādi sauca par 
Latvijas celulozes un papīra 
uzņēmumu ražošanas apvie-
nību, un vārdu Latbumprom 
oficiāli rakstīja bez pēdiņām. 
Mūsu līgatnieša Leona Kalni-
ņa pakļautībā bija visas Lat-
vijas PSR celulozes, papīra 
un kartona ražotnes. Tolaik 
tā bija liela nozare, kas tagad 
vairs neeksistē vispār, bet par 
to plašāk runāsim vēlāk.
 Arī par Leonu Kalniņu vēl 
citreiz stāstīšu daudz un dikti, 
bet šoreiz vien gribu pateikt, 
ka, pateicoties Andreja Geca 
iedotajam telefona numuram, 
man viņu izdevās sazvanīt. 
Man atbildēja ļoti svešāda 
balss. Kad es par to mazliet 
brīnījos, Leons Kalniņš pamā-
coši noteica: - Redzēsim, kāda 
būs tava balss, kad tev būs  
92 gadi. 
 Viņa kundzei Ausmai tagad 
ir 88 gadi. Abi dzīvo Purvcie-
mā, un ir svētīti ar daudziem 
mazbērniem. Tagad par vi-
ņiem piedomāju katru reizi, 
kad ar trolejbusu braucu ga-
rām viņu mājai. 

*  *  *
 Pateicoties Jānim Gulbim - 
Līgatnes papīrfabrikas 1. pa-
pīrražošanas ceha priekšnie-
ka Jāņa Gulbja dēlam un mūsu 
vidusskolas pirmā izlaiduma 
absolventam, kas ilgus gadus 
strādājis Latvijas Zinātņu aka-
dēmijā, esmu ieguvis bijušā 
direktora Leonarda Volgina 
meitas kontaktus, kā arī esmu 
sapazīstināts ar bijušo Latvi-
jas Zinātnieku savienības ģe-
nerālsekretāru Ivaru Kupču. 
 Man tas ir sevišķi intere-
santi, jo es savās atmiņās biju 
grasījies sākt stāstīt par to, 
kā mūs, Līgatnes vidusskolas 
vecāko klašu skolēnus, ap-
mācīja papīra ražošanā. Un 
mūsu skolotāja bija inženiere 
Valda Norīte – papīrfabrikas 
galvenā tehnologa un vēlākā 
direktora Ilmāra Norīša sieva. 
Ar Valdu Norīti vēlāk daudz 
bijām saistīti, sabiedriskā 
kārtā (bez algas) veidojot pa-
pīrfabrikas laikrakstu “Līgat-
nes Papīrnieks”, kas iznāca  
1000 eksemplāru tirāžā un 
maksāja 2 kapeikas. Es biju 
šīs avīzes redaktors, bet Valda 

Norīte – atbildīgā sekretāre. 
 Starp citu, Valda Norī-
te bija vienīgā sieviete visā 
Līgatnē, ko direktors Jānis 
Gustsons uzrunāja ar “jūs”. 
Viņa pati man par to izstās-
tīja. Kad jaunie studenti  
1956. gadā atbraukuši uz Lī-
gatni strādāt, puišu cilvēkiem 
darba vietas atrastas ātri vien. 
Pārskatot atbraucēju pulciņu, 
Jānis Gustsons, pieri sagrum-
bojis, caur biezajām brillēm ar 
skatienu ieurbies Valdā Norītē 
un prātojis: - Kur es tevi, mei-
tēn, lai lieku? 
 Jaunā speciāliste, ne mir-
kli nesamulsdama, bezrūpīgi 
atteikusi: - Kur tu, Jāni, mani 
sūtīsi, tur arī iešu!
 Un tā Valda Norīte ieguvusi 
īpašo privilēģiju – būt uzrunā-
tai ar jūs. 
 Pilnīgi visas Līgatnes un ār-
puslīgatnes sievietes – jaunas 
un vecas, īsas un garas, tievas 
un resnas – viņš uzrunājis ar 
tu. 
 Vienīgi pie Valdas Jānis 
Gustsons vērsies šādi: - Un kā 
domājat jūs, biedrene Norīte?
 Norīšu ģimene ir kaut kas 
īpašs, ja es par to domāju per-
soniski. Bet Norīšu ģimene ir 
kaut kas īpašs arī visai Līgat-
nei – es par to esmu pārlie-
cinājies daudzkur un daudz-
kārt. Un tāpēc tā sapazīšanās 
ar Ivaru Kupču ir ļoti īpaša, 
jo viņš, lūk, ir Valdas Norītes 
brālis. 
 Taču ar to vien nebūtu pie-
tiekami, lai par to tik plaši 
rakstītu Līgatnes avīzē. Lieta 
tāda, ka Ivars Kupčs uzrak-
stījis reti sastopamu grāmatu 
“Laiks un ļaudis”. Kāpēc reti 
sastopamu? Tāpēc, ka tās tirā-
ža ir tikai 250 eksemplāru. Tas 
ir privāts izdevums un sākot-
nēji domāts tikai radiniekiem 
un radinieku radiniekiem.
 Klajā tā nākusi 2012. gadā 
un internetā tikpat kā nekur 
nav pieminēta, vien Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bib-
liogrāfijas institūta Informa-
tīvajā biļetenā Nr. 18. Biblio-
tēkās to velti meklēt – vienīgi 

 Eleganti noformētās grā-
matas mākslinieks ir Valdas 
un Ilmāra vecākais dēls An-
dris Norītis. Viņš man arī at-
sūtīja grāmatas maketu, vāku, 
kā arī tekstu. 
 Vāka ilustrācijā redzams 
pēdas nospiedums. Grāma-
tas autors Ivars Kupčs to iz-
manto kā metaforu, rezumē-
jot grāmatas saturu un jēgu. 
Runa ir par tām “pēdām”, ko 
Ivara Kupča daudzžuburainā 
dzimta, darbojoties savdabīgi 
diktētos “uzlabota sociālisma 
apstākļos”, atstājusi nākama-
jām paaudzēm. 
 Tā ir ārkārtīgi interesanta 
grāmata, ko lasīt var aizgūt-
nēm. Grāmatas recenzents, 
Eiropas akadēmijas un LZA īs-
tenais loceklis Vitauts Tamužs 
atzīmē, ka grāmata uzrakstīta 
vieglā un raitā valodā. Šķiet 
pat neticami, ka autors nav 
profesionāls literāts. V. Ta-
mužs slavē Ivaru Kupču par 
to, ka viņš rakstījis pats un 
nevis kā viendienas politikā-
ņi, kas par izpalīgiem meklē 
rakstnieciņus. Savukārt LZA 
īstenais loceklis Tālis Millers, 
slavējot grāmatu, īpaši uzsver 
Ivara Kupča lielo lomu Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas sistē-
mas vadošajos institūtos, kur 
viņš strādājis kā vadošais spe-
ciālists kapitālās celtniecības 
nozarē. 

Turpinājums sekos

Mana mīļā 
Līgatne
17. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, 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

Ivars Kupčs.

Ivara Kupča ģimene 1956.g.

Ivara Kupča ģimene.

Rakstā minētās Ivara 
Kupča grāmatas vāks.

var aptaujāt tos, kas piederīgi 
Kupču-Norīšu klanam, ja to tā 
jokojoties var nosaukt.
 Arī man šī grāmata tika 
iedota uz dažām dienām. Ar 
dziļu interesi to pārskatīju un 
ar iepriecinājumu ieraudzīju 
kādu labu vārdu arī par sevi. 
 Sevišķi mani ieinteresēja 
divas nodaļas: “Uz pārbūves 
viļņa” un “Uz barikādēm!” 
Mani sagrāba dziļa vēlēšanās 
šīs nodaļas ievietot interneta 
vietnē www.barikadopedija.lv.
 Jānis Gulbis izpalīdzēja, un 
sazvanījos ar grāmatas autoru 
un izdevēju Ivaru Kupču. Viņš 
bija gan atsaucīgs, gan ieprie-
cināts. Par iespēju vairākas 
grāmatas nodaļas pārpublicēt 
Barikadopēdijā saņēmu rak-
stisku atļauju. 
 Bet es saņēmu vēl vienu 
atļauju – savu atmiņu ietva-
ros “Līgatnes Novada Ziņās” 
drīkstu izšķērdīgi daudz pār-
publicēt tos tekstus, kas tieši 
saistīti ar Līgatni. Lai godā-
tajiem lasītājiem Ivara Kupča 
teksts nesajuktu ar manējo, 
grāmatas “Laiks un ļaudis” 
teksts tiks salikts citādā fon-
tā (tas nozīmē - citādiem bur-
tiem). 
 Man šķiet, ka šī iespēja jā-
izmanto, jo līgatniešiem tas 
varētu būt ļoti interesanti. 

http://www.barikadopedija.lv
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Ir	apkopoti	Līgatnes	nova-
da	vidusskolas	2015./2016.	
mācību	 gada	 I  semestra	
mācību	 darba	 rezultāti.	
Gūtie	 sasniegumi	 parāda,	
ka	 Līgatnes	 novada	 vidus-
skolā	 ir	 gudri,	 apķērīgi,	
talantīgi	un	vispusīgi	attīs-
tīti	bērni,	kuri	 labi	mācās,	
sporto,	dejo	deju	kolektīvā,	
dzied,	 spēlē	 teātri.	 Priecā-
jamies	 par	 katru	 skolēnu,	
kurš	ar	ieguldīto	darbu	un	
pozitīvo	 attieksmi	 rūpējas	
par	Līgatnes	novada	vidus-
skolas	labo	slavu.

Teicami	mācību	rezultāti	
2015./2016.m.g.	 
I	semestrī:
2.a 
Viestards Klints
Kristiāna Vasiļjeva
2.b 
Ance Gulbe
3.a 
Endijs Ramāns
Emīls Rūdis Zelčs,
Anete Tralle
3.b 
Paula Hamčanovska
Jēkabs Sebastians Mudulis
4.a 
Marta Razāne, 
Patrīcija Nora Blūmentāle

Anna Roma, 
Estera Serkova,
Emīls Pīlēģis
4.b 
Annija Paula Meņģele
Kristiāna Plūme
Gerda Anita Visocka 
6.a 
Paula Pīlēģe
Valters Vasiļjevs
6.b 
Agnese Zaperecka 
7.b 
Elvija Jansone
8.a 
Inguna Samarina
8.b 
Aleksis Gabliks
Elīza Vaska
Eduards Vācers
9.a 
Nikola Drēviņa 
10.a 
Monika Akmentiņa
Labi	mācību	rezultāti	
2015./2016.m.g.	I	semestrī
2.a 
Megija Nikola Barovska
Samanta Budrēviča
Evita Bullīte
Paula Nikola Mellīte
Artūrs Roms
Kate Daniela Skrastiņa
Valdis Ašenieks
Asnāte Zvirgzdiņa

Edvards Ernests Zirģelis
Emīls Nils Grava
2.b 
Kristīne Samarina
Mārtiņš Skobļonoks
3.a 
Alise Martiņiva,
Raivis Smelters,
Laura Ozola,
Kristiāns Viļums
3.b 
Mārcis Baltānovs
Elise Vizule
4.a 
Sabīne Bērziņa,
Kristofers Kibilds,
Katrīna Leimane,
Sanija Poceviča,
Viktorija Ragauska,
Karīna Vidiņa, 
Dāvis Zicmanis
4.b 
Elīza Amanda Gaigala
5.a 
Anastasija Baurda
Kristaps Humpārovs
Arlita Kalniņa
Gerda Kurpniece
5.b 
Katrīna Dorogova
Daniels Kononovs
6.a 
Aleksis Čajanovs
Kārlis Viņķelis
Paula Amanda Niejgoda

6.b 
Justīne Amanda Bille
Sanija Grigorjeva
Ance Evelīna Meņģele
Artūrs Stumburs
Roberta Užule 
7.b 
Valērija Dorogova
Emīlija Tīna Eine
Megija Amanta Kreitāle
8.a 
Kārlis Vanags
8.b 
Kristena Cīrule
Vitālijs Proņins
Ronalds Namejs Zviedris
9.a 
Monta Eglīte
Melisa Kronberga
Hanna Lagone
Linda Tralle 
10.a 
Monika Blocka
Samanta Samarina
Annija Sirlaka
Alise Zommere
12.a 
Mārcis Malkausis
Dairis Kļaviņš
11.b 
Evija Baltānova
Lolita Mizga

 Īpašs prieks par visiem 
pirmklasniekiem, kuri parādī-

juši savas zināšanas, centību, 
prasmes un lielu prieku par 
mācībām skolā.
1.a 
Rolands Bajārs
Edijs Kristers Dunde
Edmunds Evelons
Krists Grava
Anna Paula Indāne
Deniss Andris Kalniņš
Rihards Kudrjavcevs
Sofija Mironova
Kārlis Okonovs
Elīza Puriņa
Laura Ramāne
Matīss Samovičs
Raiens Smildzers
Miķelis Jānis Šteins
Adriana Tūce
1.b 
Niks Andersons
Markuss Rendijs Billis
Ksenija Boldireva
Elvis Circens
Marko Martins Gailītis
Radolfo Grunde
Imants Mārtiņš Kupčs
Ance Liepiņa
Kristians Magone
Sabīne Magone
Annija Plūme
Jānis Vladimirovs

Ilga	Gablika,
direktores vietniece mācību 

darbā

Sveicam skolēnus, kuri 1. semestri beiguši 
ar labām un teicamām sekmēm

 Ziemas brīvdienās starp 
Ziemassvētku laiku un Vecga-
da pavadīšanas brīdi Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār-
gaujas, Priekuļu, Raunas un 
Vecpiebalgas novada pedagogi 
piedalījās meistarklasēs, kuras 
organizēja mūsu paši pedagogi 
no Priekuļu tehnikuma, Ama-
tas un Straupes pamatsko-
las, Raiskuma internātpamat-
skolas-rehabilitācijas centra, 
Stal bes, Līgatnes, Raunas un 
Priekuļu vidusskolas. Pavisam 
desmit meistarklasēs varēja 
pamācīties, kā kolēģi organi-
zē saistošas latviešu valodas 
un literatūras, bioloģijas, ma-
temātikas, klases audzinātāju 
stundas, kā mudina bērnus 
izprast dzīvi, sadarboties, no-
ticēt saviem spēkiem. Vairāki 
pedagogi dalījās pieredzē, ko 
bija ieguvuši dažādos projek-
tos, viesojoties citās valstīs.
 Apvienotās izglītības pār-
valdes darbinieki bija patīka-
mi pārsteigti par klausītāju 
lielo atsaucību, apmeklējot 
kolēģu vadītās meistarklases. 
Teju simts cilvēku pieteicās 
darboties. Īpaši aktīvi bija 
Priekuļu un Nītaures vidus-
skolas un Drabešu internātpa-
matskolas pedagogi, jo ideju 
nekad neesot par daudz, esot 
jāizmanto iespējas brīvlaikos 
pilnveidot pašiem sevi un pa-
pildināt metožu klāstu, lai 
mācību un audzināšanas pro-
cesu saviem skolēniem darītu 
daudzpusīgāku. 

Pedagogu meistarklases.

 Plānots arī turpmāk pie-
dāvāt iespēju skolotājiem būt 
par lektoriem, lai stāstītu savu 
labo pieredzi citiem. Nītaures 
vidusskolas direktors Mā-

ris Ķēniņš atzina: „Bieži vien 
tās pašas metodes, kas labas 
latviešu valodā, noderēs arī 
matemātikā, vēsturē vai kādā 
citā mācību stundā”. 

Tieši tādēļ, mīļie skolotāji, uz-
drošināsimies stāstīt kolēģiem 
to, kas mums izdevies, mācīsi-
mies paši mācīties no saviem 
kolēģiem, lai kopā veidotu 

skolu, kurā bērni darbojas ar 
prieku un aizrautību!

Diāna	Briede, 
apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Līgatnes un kaimiņu novadu pedagogi 
dalās pieredzē
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Māmiņu klubs Līgatnē
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Jau	vairākus	mēnešus	dau-
dzām	 Līgatnes	 māmiņām	
katras	 ceturtdienas	 rīts	
saistās	 ar	 Māmiņu	 klu-
ba	 apmeklējumu.	 Māmi-
ņu	 klubs	 darbojas	 jau	 no	 
2015.	gada	2.	oktobra	Ama-
tu	mājā.	Tā	ir	iespēja	pava-
dīt	laiku	radoši,	interesanti	
un	lietderīgi.
 Katrā pulcēšanās reizē mā-
miņas dalās pieredzē, stāsta 
par nedēļas laikā piedzīvota-
jām emocijām, iegūst jaunas 
zināšanas. Katrai tikšanās 
reizei ir noteikta tēma vai 
praktiska darbošanās, kuru 
sagatavojusi Māmiņu kluba 
vadītāja Natālija Juškova. Līdz 
Jaungadam apspriestas dažā-
das tēmas: veselīgie ēšanas 
paradumi, sejas ādas kopša-
na, māmiņas ikdienas plāno-
šana, bērna ādas kopšana, 
matu kopšana, burbuļbumbu 
gatavošana, valodas attīstība 
bērniem, roku kopšana, vēl-
mju kolāžu veidošana un bēr-
nu fiziskā attīstība.
 Ziemassvētku gaidīša-
nas laikā pie mums ciemojās 
vieslektore Cindy Heaster 
ar ikvienam noderīgu lekciju 
„Mammas un tēta attiecības”, 
kurā uzzinājām par 5 mīlestī-
bas valodām un to, kā audzi-

nāt savus bērnus harmoniskā 
vidē.
 Gada nogales nodarbībā 
viena no māmiņām pasnie-
dza kluba vadītājai Natālijai 
Juškovai paštaisītu ordeni. 
“Saka jau, ka viens cilvēks 
nevar pārveidot visu pasau-
li, taču var sākt ar sevi, savu 
ģimeni, savu apkārtni - pada-
rīt to kaut mazliet labāku! Ir 
gandarījums, ka mana inici-
atīva nes labumu citiem, tas 
dod papildu enerģiju turpināt 
iesākto, vadīt un rīkot izglīto-
jošus pasākumus. Atceros, kā 
viss sākās, kad augustā Ama-
tu mājā iepazinos ar Dainu 
Klints un viņai izstāstīju savu 
ideju radīt Līgatnes Māmiņu 
klubu. Daina deva pozitīvu 
atbildi, un jau septembrī tapa 
nodarbību plāns un afiša. Sā-
kumā nedaudz bažījos, vai 
būs atsaucība, taču tās izrā-
dījās veltīgas, jo kopš pirmās 
nodarbības, kad atnāca di-
vas mammas, tagad Līgatnes 
Māmiņu klubu apmeklē jau  
12 māmiņas”, stāsta Natālija 
Juškova.
 Māmiņu viedokļi par klubi-
ņu:
 „Apmeklēju Māmiņu klu-
bu, lai savu dienu padarītu 
krāsaināku un iegūtu jau-

Lai māmiņu ikdiena ir krāsaināka

Ziemassvētku pasākums Līgatnes Māmiņu klubā.

Janvārī un februārī aplūkojamās tēmas:
  21.I  mandalas krāsošanas nodarbība;
  28.I  bērnu masāža;
  4.II  lūpu kopšana un krāsošana;
  11.II  sirsniņu pīšanas nodarbība.

Sekot jaunumiem var arī facebook grupā “Līgatnes Māmiņu 
klubs”

nas zināšanas”, saka Liene,  
2 dēlu mamma.
 „Man patīk interesantas 
tēmas, katru reizi gūstu jau-
nas zināšanas, daudzas no 
tām izmantoju ikdienā. Nāku 
ar meitiņu, jo tad viņa te var 
socializēties ar sava vecuma 
bērniem,” atzīst Indra, 3 bēr-
nu māmiņa.
 „Patīk dabīga un mājīga 
vide. Uz Māmiņu klubu nāku 
kopā ar dēlu. Praktiskajās no-
darbībās bērns atdarina vecā-

kus un jūtas liela darba darī-
tājs, līdzīgi kā mamma. Palika 
atmiņā mana pirmā nodarbī-
ba, kad darinājām burbuļbum-
bas,” secina Nikola no Augšlī-
gatnes.
 „Māmiņu klubs ir kā super-
vīzija, kad varam sanākt kopā, 
dalīties ar savu pieredzi, stip-
rināt, atbalstīt un uzmundri-
nāt viena otru. Dažām mam-
mām tā ir iespēja izrauties no 
mājām,” saka Kristīne, kura 
klubiņam tikko pievienojusies.

 Māmiņu klubs arī šajā gadā 
turpina darboties un katru ce-
turtdienu plkst. 10.30 Amatu 
mājā gaida ciemos topošās 
māmiņas, mammas, kuru bēr-
ni iet bērnudārzā vai skolā. 
Māmiņas var nākt kopā ar 
bērniem (ir pieejama arī ro-
taļu istaba), kā arī citi intere-
senti, jo daudzas nodarbības 
ir noderīgas visām sievietēm.

Natālija	Juškova,
Līgatnes Māmiņu kluba 

vadītāja

Maskošanās 
Līgatnē
6.  februārī	 Līgatnes	 kul-
tūras	 namā	 no	 pl.	 11	 no-
tiks	 Meteņu	 ķekatu	 mas-
ku	 meistardarbnīca,	 bet	 
13.	 februārī	 Augšlīgatnes	
kultūras	 namā	 no	 pl.	 21	
līdz	 2	 visi	 aicināti	 izdejo-
ties	masku	ballē.	
 Meteņi ir seni latviešu pa-
vasara gaidīšanas svētki, ku-
ros līdz ar pavasara tuvoša-
nos sevišķi nozīmīgi ir maģis-
ki, auglību veicinoši rituāli. 
 Vēloties šīs tradīcijas iedzī-
vināt arī Līgatnē, piedāvājam 
unikālu iespēju piedalīties 
senu un maģisku sieviešu 
masku darināšanas meistar-
darbnīcā. To vadīs ilggadē-
jas tautas tradīciju praktiķes 
Gunta Siliņa-Jasjukeviča un 
Irita Vimba no folkloras ko-
pas „Grodi”. Darbnīca norisi-
nāsies visas dienas garumā. 
Interesenti aicināti noklau-
sīties lekciju par sieviešu 
maskošanās tradīciju no Le-
jaskurzemes – ķekatām, uz 
ugunskura vārīt bukstiņput-
ru, darināt maskas un piedzī-

vot īstu ķekatu gājienu Mete- 
ņos.
 Lekcija ir paredzēta visiem 
interesentiem, bet pati masku 
pagatavošana šoreiz domāta 
tikai sievietēm. Ķekatās lēk-
šana, kā to dēvē Lejaskurze-
mē, ir īpašs maģisks sieviešu 
rituāls. Lai izdotos akumulēt 
sievietei nepieciešamo ra-
došo enerģiju, tam pienācīgi 
jāgatavojas. Gatavojot ķekatu 
masku, apģērbs tiek vilkts uz 
kreiso pusi, tā simbolizējot 
saskarsmi ar citādo, svešo, 
ačgārno, viņsaulei piederīgo. 
Aitādas kažokam pa virsu tiek 
ģērbts balts krekls. Galvā la-
kats, rotāts ar ēveļskaidām, 
rokās kadiķa vai egles runga 
ar žuburotu un pušķotu galot-
ni. Seja maskota, garš pakulu 
saišķis pie gurniem. Krekls 
steidzina pavasara atnākša-
nu, bet pušķotās galvas un 
kadiķa zarotais ērkulis sim-
bolizē sievietes seksualitāti –  
dzīvību dodošo radošo sā-
kotni. Dziedot īpašas ķekatu 
dziesmas un rituāla laikā ar 

kadiķa rungu aizskarot un 
„iekustinot” visu, kas sievie-
tes pasaulei svarīgs, tiek spē-
cināta un aktivizēta auglības 
enerģija. Auglība ir kaut kas 
vairāk par sievietei Dieva 
dāvāto spēju laist pasaulē 
bērnus, auglība ir sievietes 
radošums, spēja darīt, pie-
skarties visam tā, lai tas dotu  
augļus.
 Maskošanās ir unikāla 
pasaules kultūras parādība. 
Caur gadskārtu rituāliem tiek 
atjaunots laiks. Atgriezies sā-
kuma punktā, tas top jauns 
un spēcīgs. Enerģija ir tīra un 
spēkpilna. Senču spēks, kas 
strāvo masku rituālos, aplie-
cina intuitīvi apjausto. Mums 
nevajag kļūt nedz par budis-
tiem, nedz šamaņiem. Nav jā-
dzied svešas dziesmas. Mūsu 
kultūrā ir viss. Mēs esam uni-
kāli.
 Sievietes, kuras interesē 
dalība šajā meistardarbnīcā, 
lūgums pieteikties laikus, jo 
vietu skaits ierobežots (aija@
bley.lv, 29455955).

Tradicionālās Meteņu putras recepte
Sastāvdaļas
250 g miežu putraimu
2 vidēji kartupeļi
1 sīpols
500 ml ūdens
500 ml karsēta piena
50 g kūpināta speķa

Pagatavošana
 Putraimus noskalo aukstā 
ūdenī, kartupeļus nomizo un 
sagriež mazos kubiņos. Kar-
tupeļus liek 500 ml ūdens 
un vāra, līdz tie pusgatavi. 
Pievieno putraimus, uzvā-

ra, līdz ūdens burbuļo, un 
nogriež uguni. Uzliek vāku, 
aptin katlu ar dvieli un atļauj  
1 stundu siltumā ievilkties.
 Pēc stundas pievieno pie-
nu un uz mazas uguns putru 
silda, ik pēc ~15 min apmai-
sot, līdz viss piens sasūcies 
un putraimi ir gatavi. Speķi 
un sīpolu sagriež mazos ku-
biņos un uz pannas cep, ka-
mēr gaļa apbrūninās un sī-
pols kļūst mīksts. Pasniedzot 
putru, pa virsu liek apcepto 
speķi.

Foto: Agnese Mūrniece

mailto:aija@bley.lv
mailto:aija@bley.lv


“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 28395513, e-pasts 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.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2016. gada 17. februārī.

2016. gada JANVĀRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim.
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim.
Vien dodot otram, varam laimi gūt.

Decembrī	Līgatnes	novada
Dzimtsarakstu	nodaļā	jāvārdu	teikuši

Guntars	un	Antra.
Sveicam jauno ģimeni!

Vien gaišas mīlestības vārdā
mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 
no mīlas ņemts un mīlai atdots, 
tam mīlestību tālāk nest.

Decembrī	Līgatnes	novadā	
dzimušas	

divas	meitenītes	
Madara	un	Eva.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai meitenītes aug veselas un laimīgas!

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Decembrī	mūžībā	aizgājuši:
Dzidra	Straume		2.	decembrī
Ēvalds	Kravalis	–	19. decembrī.

Izsakām līdzjūtību!

20.	 janvārī	 –	 barikāžu	 aiz-
stāvju	 atceres	 dienā	 –	 Lī-
gatnes	 kultūras	 namā	 rā-
dīsim	filmu	“Īvāns”.	Filmas	
sākums	 plkst.	 19.	 Biļe 
tes	–	2	eiro.	
 Filma pirmizrādi piedzīvoja 
2015. gada 9. novembrī. Tās 
režisors ir Andrejs Verhous-
tinskis, scenārija autore – 
Nora Ikstena.  
 Dainis Īvāns, viens no spilg-
tākajiem Latvijas jauno laiku 
vēstures līderiem un personī-
bām filmā teic, ka bērnībā vē-
lējies kļūt par Lāčplēsi, kura 
mutē Rainis licis vārdus “Nav 
pagātnei varas, mans ceļš ir 
jauns”.
 Par Latvijas pagātni un ta-
gadni Īvāns stāsta bez noklu-
sējumiem un politiski klišejis-
kiem tekstiem, kas ar milzu 
apjomu skalo cilvēku sma-
dzenes medijos un presē ik-
dienā. Īvāns  uzskata, ka vara 
degradē cilvēku, viņam ir savi 
argumenti, kuros šajā laikā ir 
būtiski ieklausīties. Viņš ir ga-
tavs atzīt arī savas kļūdas un 
vilšanās, kas ir tik neraksturī-
gi mūsdienu politiskās domas 
līderiem. Viņš atzīst arī perso-
niskos zaudējumus, jo daudz 
kas upurēts uz sabiedriski po-
litiskās cīņas altāra. 
 Filma “Īvāns” ir stāsts par 
cilvēku, kurš simbolizē jaun-
laiku Latvijas vēsturi, par cil-

25 gadi kopš barikādēm

vēkvalsti, kas apvieno sevī gan 
cerības, ideālismu un izvēles, 
gan vilšanos un kompromisus, 
tāpat uzvaras un zaudējumus. 
Viņš atrod sevī spēku atgriez-

ties pie pirmsākumiem, neļaut 
sevi samalt laikmeta griežiem 
un nebūt tikai par gadījuma 
karakalpu dzīves noliktajā 
stāstā.

Foto: Daina Klints.

Šai naktī zvaigznes snieg -
Balts zvaigžņu 

sniegputenis.
Tās zvaigžņu sējējs 

zemes tumsā kaisa,
Lai visiem tiek -
Lai katram sava zvaigzne.

(E. Ķezbere)

Aicinām	 piedalīties	 TLMS	
“Līgatne”	 un	 Līgatnes	
Amatu	centra	organizētajā	
izstādē	ar	saviem	amatnie-

cības	vai	 lietišķās	mākslas	
darinājumiem		tekstilijām,	
keramikas,	 papīra,	 ādas,	
koka	 u.c.	 izstrādājumiem,	
kur	 dominējošā	 krāsa	 ir	
BALTĀ.
 Izstādes galvenais akcents -  
BALTĀS krāsas toņu nianšu 
daudzveidība, saskaņa ar citu 
krāsu gammām, izceļot dari-
nājumu tehnikas, materiālus 
un faktūras, tā papildinot zie-
mas baltumu dabā.

 Darbus jāiesniedz no  
28. janvāra līdz 2. februārim 
Līgatnes Kultūras centrā. 
Plašāka informācija, zvanot 
pa tālruni 29123825 Dainai 
Klints.
 Izstāde būs apskatāma no 
6. līdz 23. februārim. Svinīgs 
atklāšanas pasākums - 6. feb-
ruārī plkst 12.

Daina	Klints,
Amatu centra vadītāja

Rokdarbu izstāde 
„BALTS zvaigžņu sniegputenis”

Līgatnes kultūras namā
no 6. līdz 23. februārim

6.	februāris  Meteņi Līgatnē
13.	februāris masku balle Augšlīgatnē
27.	februāris jauktajam korim “Līgatne” - 30
27.	marts  Lieldienu pasākumi Līgatnē un 
     Augšlīgatnē
Aprīlis  Zaļo tirdziņu atklāšana Līgatnē un 
     Augšlīgatnē
4.	maijs  Baltā galdauta svētki 
21.	maijs  Pūtēju orķestru svētki
21.	jūnijs  Vasaras saulgrieži Zanderos
5.		7.	augusts festivāls “Laba daba” Ratniekos
13.	augusts  Latvijas Papīra svētki
2.	septembris “Līgatne skolai”
10.	septembris Remdenkalna svētki
1.	oktobris  Ražas svētki Augšlīgatnē
Oktobris  Zaļo tirdziņu sezonas noslēgums 
     Līgatnē un Augšlīgatnē
11.	novembris Lāčplēša dienas pasākumi
12.	novembris Rudens danči Lustūzī
17.		18.	novembris Latvijas Republikas proklamēšanai 
     veltīti koncerti Augšlīgatnē un 
     Līgatnē
27.	novembris eglītes iedegšana
Decembris  Ziemassvētku pasākumi bērniem un 
     senioriem
30.	decembris Vecgada balle

Līgatnes lielāko 
kultūras pasākumu 
kalendārs 
2016. gadam


