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Augustā

Kur gan tie gadi skrien? 
Caur ērkšķiem un rozēm 

tie lien.
Vēlējies tiem pakaļ skriet, 
apstādināt laiku 

kaut tik uz brīdi vien.
Neatskaties atpakaļ, 

dodies taisni uz priekšu.
Gadi skrien kā vēja spārni, 

ne tie vieni, ne tie lieki,
Gadi nāk un gadi iet…

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību augusta 

jubilāriem!
Guna Erenfrīde

Uldis Kupčs
Aivars Kalniņš
Daina Liepiņa

Biruta Amatniece
Gunta Graudiņa

Biruta Grušķevica
Vilnis Kante

Staņislavs Kašs
Agnis Kumpiņš

Zigurds Lārmanis
Ivars Štrassers

Dace Auziņa
Marija Plūksna
Ausma Akmene
Irēna Barkāne
Edgars Lācis

Leonids Tkačenko
Māra Ūsiņa

Gunārs Karpinovičs
Vija Kļaviņa
Aina Rence
Vija Sproģe

Linuss Strods
Dzidra Zaķe
Vera Belkina
Elga Adiņa
Rute Braķe

Zbigņevs Kunda
Ilga Martinova

Maiga Ostrovska
Lūcija Vagina

Kārlis Freimanis
Aina Bendža

Lilija Viktorova
Maiga Leikarte
Velga Pumpura

Imants Indriksons
Elvira Ince
Velta Ozola

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skola uzņem jaunus audzēkņus
 Papilduzņemšana Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā notiks 
30. un 31. augustā no plkst. 17.00 līdz 19.00. Īpaši gaidām bēr-
nus no astoņu gadu vecuma mākslas skolā un mūzikas skolā 
akordeona un pūšamo instrumentu – flautas, trompetes, mež-
raga, eifonija – spēlē.

Jaunā mācību gada 
sākums Līgatnes novada 
izglītības iestādēs
Plkst. 8.00 –  Līgatnes novada PII 
     (Sporta ielā 14, Līgatnes pagastā)
Plkst. 9.00 –  Līgatnes novada PII 
     (Gaujas ielā 7, Līgatnes pilsētā)
Plkst. 10.00 – Līgatnes novada vidusskola 
     (Strautu ielā 4, Līgatnes pilsētā)
Plkst. 12.00 – Līgatnes novada vidusskola 
     (Upes ielā 2, Līgatnes pagastā)
Plkst. 14.00 – Līgatnes Mūzikas un mākslas skola
     (Nītaures ielā 4, k.n. zālē, Līgatnes pagastā)

Skolas autobuss:
7.30 –  “Saulgrieži” – Līgatnes novada PII (Sporta ielā 14)
9.20 –   Līgatnes novada PII (Sporta ielā 14) – 
    Līgatnes novada vidusskola (Strautu ielā 4)
9.45 –   Ķempji – Līgatnes novada vidusskola (Strautu ielā 4)
11.30 – “Saulgrieži” – Līgatnes novada vidusskola (Upes ielā 2)
12.15 – Līgatnes novada vidusskola (Strautu ielā 4) – Ķempji – 
    Līgatnes novada PII (Sporta ielā 14)
14.00 – Līgatnes novada vidusskola (Upes ielā 2) – «Saulgrieži»

l	Sagaidīsim	jauno	
	 mācību	gadu	kopā	ar	

l	Sveiksim	mazos	
	 pirmklasniekus;
l	godināsim	darbarūķus;
l	būs	diskotēka	maziem	
	 un	lieliem	skolēniem	
	 (DJ	Lauris	no	Cēsīm).

1.	septembrī	plkst.	16.00
Līgatnes	kultūras	namā

LĪGATNE IZGLĪTĪBAI
Kursēs	skolas	autobuss:
l 15.30 no veikala “Elvis” 
 stāvlaukuma
l 15.35 –  Sporta iela 14  
 (bērnudārzs) – 
 Līgatnes k.n.
l 20.00; 22.00; 24.00 – 
 Līgatnes k.n. – 
 pēc pieprasījuma

ĢIMEŅU RĪTS “Zilā pasaka”
16.	septembrī	plkst.	11.00

Augšlīgatnes	Dienas	un	interešu	centrā,
Nītaures	ielā	4

Sveicam 
visus 
Līgatnes 
novada 
skolēnus, 
studentus, 
pedagogus 
un vecākus, 
uzsākot 
2017./2018. 
mācību gadu!

Līgatnes novada dome
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Priekšsēdētāja sleja

Par izglītības reformu 
novadā

Izdarīt Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašval-
dības nolikums” (apstiprināts ar Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra 
lēmumu (protokols Nr. 9, 3.§) šādus grozījumus:
1. mainīt 4. punkta 4.3. apakšpunktā skaitli “3” uz skaitli “4”;

2. mainīt 56. punktā vārdu un skaitli “plkst. 15.00” uz vārdu un skaitli “plkst. 9.00”;
3. svītrot 61. punkta 61.7. apakšpunktu. 

A.	Šteins,
sēdes vadītājs, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 29. jūnija sēdē (protokols Nr. 9, 5.§)

Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/14 „Grozījumi Līgatnes novada domes 
2009. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

 Šovasar Līgatnē, Remden-
kalna bērnu rotaļu laukumā, 
uzbūvēta jauna bērnu rotaļu 
mājiņa. Projekts īstenots ar 
iniciatīvas Sabiedrība ar dvē-
seli atbalstu. Remdenkalna 
bērnu rotaļu laukumā tagad 
bērnu koka mājiņa priecē da-
žāda vecuma bērnus.
 Projektā daļu no mājiņas 
montāžas veica vietējie iedzī-

Remdenkalnā jauna bērnu 
rotaļu mājiņa

votāji kopā ar bērniem. Bērni 
ar prieku piedalījās un palīdzē-
ja mājiņu montēt un arī paši 
savām rokām krāsoja. Kopīgs 
bērnu un vecāku darbs snie-

dza gandarījumu par padarīto. 
 Projektu realizēja biedrība 
Remdenkalns. Vislielāko pa-
teicību izsakām projekta vadī-
tājai – vietējai iedzīvotājai un 
māmiņai Violetai Vikmanei ar 
ģimeni par ieguldīto darbu un 
entuziasmu. 

Daina	Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Bērni, kas piedalījās mājiņas montēšanā un krāsošanā. Violetas Vikmanes foto.

Izsludināti	iepirkumi:
l LND/2017/22 Līgatnes no-
vada domes lokālplānojumu 
izstrāde.

Noslēgušies	iepirkumi:	
l LND/2017/19 Līgatnes no-
vada vidusskolas sporta zā-
les remonts Strautu ielā 4, 
Līgatnē, Līgatnes novadā. 
Iepirkuma līgums noslēgts 
ar SIA “BD&C” par summu  
EUR	19	874,06	bez PVN. Tiek 
veikta sporta zāles ārsienas 
hidroizolācijas un drenāžas 
izbūve, tā novēršot mitruma 
iekļūšanu telpā un būves kons-
truktīvajos elementos;
l LND/2017/18 Līgatnes no
vada vidusskolas telpu re-
monts Strautu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā. Iepirkuma lī-
gums noslēgts ar SIA “BD&C” 
par summu EUR	 18	 716,20 
bez PVN. Tiek veikts ēdamzāļu 
un 2. un 3. stāva gaiteņu kos-
mētiskais remonts. Papildus 
sporta zālē tiks uzstādīti jau-
ni gaismekļi un gaiteņu elek-
troinstalācija tiek pielāgota 
skolas radio un apskaņošanas 
iekārtu uzstādīšanai;
l LND/2017/20 Ūdensvada 
un kanalizācijas izbūves pro-
jektēšanas, autoruzraudzības 
un būvniecības darbi Augšlī-

gatnē, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā. Iepirkuma līgumu 
pašvaldības kapitālsabiedrība 
SIA “Līgatnes komunālser-
viss” noslēgusi ar SIA “Baltijas 
Energomontāža” par summu 
EUR 43	966,93	bez PVN. Tiks 
veikta ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu pagarinājuma izbū-
ve Skolas ielā un ūdensvada 
pagarinājuma izbūve Liepu 
ielā, Augšlīgatnē, Līgatnes pa-
gastā, Līgatnes novadā;
l LND/2017/21 Daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas fasā-
des vienkāršotā atjaunošana. 
Iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesības ar pašvaldības kapi-
tālsabiedrību SIA “LĪGATNES 
NAMI” piešķirtas KS “KUBS 
Būvsabiedrība” par summu 
EUR	 158  907,32 bez PVN. 
Darbus ēkā Pīlādžu ielā 5, 
Augšlīgatnē, Līgatnes pagas-
tā, Līgatnes novadā, paredzēts 
veikt AS “Attīstības finanšu 
institūcija Altum” darbības 
programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 4.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Veicināt ener-
goefektivitātes paaugstināša-
na valsts un dzīvojamās mā-
jas” 4.2.1.1. specifiskā atbal-
sta mērķa pasākumā “Veicināt 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu dzīvojamās ēkās”.

Citas	aktualitātes:
l sakarā ar neplānotiem ceļu 
atjaunošanas darbiem tiks 
veikts papildu iepirkums ceļu 
minerālmateriāla (grants ceļu 
virskārtas seguma) iegādei, 
lai sakārtotu kritiskākos ceļu 
un ielu posmus. Vietām nova-
dā nav laikus vai ir nekvalita-
tīvi veikti ceļu greiderēšanas 
darbi, taču situācija ir apzi-
nāta un risinām problēmas, ir 
noteikti termiņi, kuros darbi 
jāveic un nepilnības jānovērš;
l sakarā ar plānotiem ūdens 
un kanalizācijas vada izbū-
ves darbiem Skolas, Liepu un 
Bišu ielas posmos Augšlīgat-
nē, Līgatnes pagastā, Līgat-
nes novadā, tuvāko divu mē-
nešu laikā var būt periodiski 
ierobežota kravu materiālu 
(malka, būvmateriāli, mēbeles 
u.c.) piegāde, kā arī piekļuve 
savam īpašumam ar vieglajām 
automašīnām. Lūdzam izturē-
ties pret darbu veicējiem ar 
pacietību un izpratni. Sīkāku 
informāciju par darbu pro-
cesu un plāniem var saņemt  
SIA “Līgatnes komunālser-
viss”. 

Egils	Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes augustā

 Gatavojoties jaunajam mā-
cību gadam, vēlos dalīties ar 
pārdomām par izglītības pie-
ejamību un tās kvalitāti Līgat-
nes novadā un par pašvaldī-
bas plāniem šai jomā.
 Līgatnes novadā tiek nodro-
šināts pilns izglītības spektrs, 
sākot no pavisam maziem 
bērniem bērnudārzā līdz pat 
mūžizglītības programmām 
senioriem. Novadā pieejami, 
manuprāt, lieliski bērnudār-
zi, tajos nodrošinātas vietas 
visiem interesentiem. Pieeja-
ma vispārējā vidējā izglītība, 
darbojas Mūzikas un mākslas 
skola, dienas interešu centri 
un sporta centrs. Šis kopums 
sniedz plašas iespējas katram. 
Mobilitātei iespējams izman-
tot visnotaļ bieži kursējošo 
sabiedrisko transportu, kura 
izdevumus sedz pašvaldība, 
tāpat pārvadājumus nodroši-
na skolēnu autobuss. Un, ja 
vien ir vēlme, dažādu piedā-
vājumu pieejamība Līgatnes 
novadā nav sliktāka kā liela-
jās pilsētās. Tātad kvantitatīvi 
viss kārtībā, bet visai bieži iz-
skan jautājumi un pārmetumi 
par piedāvājumu kvalitāti. Do-
māju gan, ka, runājot par to, 
mēs nedrīkstam visu likt vienā 
katlā. Šeit nepieciešams katru 
jomu vērtēt atsevišķi, skatīt 
iespējamos cēloņus (ja tādi ir) 
un meklēt risinājumus.
 Esmu drošs, ka vairums, 
kam ar to ir saistība, mani 
atbalstīs – pirmsskolas sistē-
ma novadā ir ļoti labā līmenī. 
Pie mums pieredzes apmaiņā 
brauc no dažādām Latvijas 
vietām, un mums tiešām ir, 
ar ko lepoties un ko parādīt. 
Līdzīgas atsauksmes ir par 
mūžizglītības programmām, 
ko īsteno Dienas un interešu 
centrs ar savu Amatu māju 
un tagad jau diviem mūsdienī-
giem dienas centriem Līgatnē 
un Augšlīgatnē. Labas atsauk
smes un rezultātu izaugsme ir 
mūsu sportistiem – florbolis-
tiem, volejbolistiem, karatē un 
citu nodarbību apmeklētājiem 
sporta centrā. Arī šeit visām 

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

vecuma grupām piedāvājums 
gana plašs. Mūsu mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi 
mēdz plūkt laurus vietēja un 
starptautiska mēroga konkur-
sos, vairāki skolas absolventi 
turpinājuši mācības mūzikas 
vai mākslas vidusskolās vai 
absolvējuši akadēmijas, starp 
viņiem ir popularitāti ieman-
tojuši mūziķi un mākslinieki. 
Tai pašā laikā par mūzikas un 
mākslas skolu esam saņēmuši 
dažādus vecāku ieteikumus 
un tos noteikti ņemsim vērā, 
strādājot pie izglītības refor-
mas Līgatnes novadā.
 Jā, mums priekšā ir liels 
izaicinājums un intensīvs 
darbs, lai jau 2018. gadā  
1. septembrī Līgatnes novadā 
sāktu darboties mūsdienīga 
un konkurētspējīga izglītības 
sistēma, aptverot visas ie-
priekšminētās jomas, bet jo 
īpašu uzsvaru liekot uz vispā-
rējās izglītības apguvi. Šāds 
mērķis ir radies faktisko ap
stākļu dēļ, jo gandrīz puse no-
vadā deklarēto bērnu izglītību 
iegūst citu novadu skolās. Tas 
mums visiem kopā rada lielus 
papildu izdevumus, ko varētu 
novirzīt savas izglītības sistē-
mas stiprināšanai. Tāpat sa-
protams, ka, sūtot bērnu mā-
cībās uz citu pilsētu, ģimenēm 
rodas papildu izdevumi, ne-
ērtības un tas nekādi nevairo 
drošību. Kāda tieši būs jaunā 
izglītības sistēma, to no vairā-
kiem darba grupas izstrādāta-
jiem variantiem vērtēs novada 
iedzīvotāji  bērnu vecāki un 
skolēni. Tieši sabiedrības vēr-
tējumam būs nozīmīga loma 
Līgatnes skolas nākotnei. Pir-
mie varianti tiks piedāvāti jau 
novembrī.
 Esmu pārliecināts, ka 
mums izdosies izveidot tādu 
piedāvājumu, kas būs ne tikai 
konkurētspējīgs ar labākajām 
kaimiņu novadu skolām, bet, 
ja nebaidīsimies no lieliem 
mērķiem, tas būs pārliecinošs 
daudz plašākā mērogā. Līgat-
nieši vairākos projektos pierā-
dījuši, ka, nopietni pieķeroties 
darbam, spējam pārsteigt gan 
sevi, gan pārējos. Arī šoreiz 
rezultāts neizpaliks. Novēlu 
izglītības reformas darba gru-
pai un visiem, kuri gatavi ie-
saistīties, nenogurstošu darbu 
un saldus augļus. Lai izdodas!
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 Ar 4. augustu par Līgat-
nes novada domes deputātu 
apstiprināts Kristaps Sviklis, 
kurš atbilstoši Pašvaldību vē-
lēšanu likumam stājies vēlē-
tāju apvienības “Mēs Līgat-
nei” deputātes Baibas Pelses  
vietā, – viņa uz laiku nolikusi 
deputāta pilnvaras sakarā ar 
veselības problēmām.
 “Mēs Līgatnei” deputā-
ta kandidātu Kristapu Svikli  
3. jūnija pašvaldību vēlēšanās 
vēlētāji ierindoja saraksta ot-
rajā vietā, bet, tā kā saraksts 
ieguva tikai vienu vietu domē, 
par deputāti kļuva Baiba Pelse 
ar lielāko saņemto balsu skai-
tu.
 Kristaps Sviklis dzimis Lī-
gatnē 1994. gadā, dzīvo Augš
līgatnē. Mācījies Līgatnes vi-
dusskolā, 2016. gadā beidzis 
Latvijas Universitātes Ekono-
mikas fakultāti.
 Savā deputāta darbā Lī-
gatnes novada domē četru ie-
priekšējo gadu garumā esmu 
centusies panākt taisnīguma, 
godīguma, likumības un at-
klātības principu respektēša-
nu domes rīcībā. Tas nav bijis 
viegli un ne vienmēr izdevies, 
jo vēlētāji «Mēs Līgatnei» bija 
un arī tagad atvēlējuši tikai 
vienu vietu domes sastāvā no 
deviņu deputātu kopskaita. 
Un visu izlemj deputātu vairā-
kums.
 Arī Kristaps Sviklis būs vie-
nīgais «Mēs Līgatnei» depu-
tāts. Tomēr neilgā, divus mē-
nešus garā (kopš 15. jūnija) 
jaunās domes darba pieredze 
vieš cerības, ka vismaz daži 

tagadējā sasaukuma domes 
deputāti atbalstīs «Mēs Līgat-
nei» pamatprincipus par liku-
mības un atklātības būtisko 
lomu domes rīcībā, lai maksi-
māli nodrošinātu iedzīvotāju 
tiesību un interešu prioritāti 
domes darbā.
 Kā jau minēju, darbs ie-
priekšējās domes sastāvā nav 
bijis viegls, jo trūka atbalsta 
maniem centieniem. Lūdzu 
savus atbalstītājus – vēlētā-
jus – neuzskatīt manu rīcību, 
atsakoties no deputāta darba, 
par vēlētāju interešu «node-
vību». Tiku ievēlēta domē, lai 
strādātu vēlētāju interesēs. 
Tomēr, ņemot vērā manu ie-
vērojamo gadu skaitu, ceru 
uz vēlētāju izpratni par ne-
pieciešamību atlikt intensīvu 
darbošanos, lai uzlabotu ve-
selību. Līdz ar pārējiem “Mēs 
Līgatnei” aktīvistiem sagaidu 
nopietnu, ražīgu, godprātīgu 
jaunā deputāta darbu atbil-
stoši «Mēs Līgatnei» dekla-
rētajiem pamatprincipiem un 
iedzīvotāju interesēm. Saska-
tu Kristapā Sviklī kā deputātā 
būtiskus dotumus, kas ļaus 
viņam strādāt labākā līmenī, 
nekā to spēju es: jauns, dzīves 
nenogurdināts, ar mūsdienī-
gu izglītību, profesionālām 
zināšanām ekonomikā, finan-
sēs, grāmatvedībā, kas ļoti 
nepieciešamas deputāta dar-
bā mūsu pašvaldībā. Ticu, ka 
notikusī deputātu maiņa būs 
ieguvums gan “Mēs Līgatnei” 
vēlētājiem, gan visiem novada 
iedzīvotājiem. 

Baiba Pelse

Mainījies 
domes deputātu 
sastāvs

1. Saistošie noteikumi nosaka 
pabalsta krīzes situācijā apmē-
ru, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību Līgatnes novadā.
2. Par krīzes situāciju šo sais-
tošo noteikumu izpratnē tiek 
uzskatīts 3.1. un 3.2. definētie 
gadījumi.
3. Saistošajos noteikumos lie-
totie termini:
3.1. ārkārtas	 situācija – sti-
hiska nelaime (ugunsgrēks, 
plūdi, vētra u.tml.), kuras re-
zultātā ģimenei vai atsevišķi 
dzīvojošai personai (turpmāk – 
ģimene (persona)) ir radušies 
ievērojami materiālie zaudē-
jumi un tā nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības;
3.2. krīzes	 situācija – de-
finēta Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma  
1. panta 39. punktā; 
3.3.	 ģimene – laulātie, bērni 
un personas, kurām ir kopīgi 
izdevumi un kas mitinās vienā 
mājoklī;
3.4. pabalsta	 pieprasītājs 
– krīzes situācijā nonākusi 
Līgatnes novadā dzīvesvietu 
deklarējusi persona vai vienā 
mājsaimniecībā dzīvojošas ģi-
menes pilnvarota persona vai 
LR Civillikumā noteiktie liku-
mīgie apgādnieki;
3.5. pamatvajadzības – de-
finētas Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma  
1. panta 11. punktā. 
4. Pabalsts krīzes situācijā ir 
pašvaldības nodrošināta ma-
teriāla un cita veida palīdzība, 
kuru, ņemot vērā stihiskas ne-
laimes vai iepriekš neparedza-
mu apstākļu radīto zaudējumu 
sekas vai sociālajai rehabilitā-
cijai un sociālās situācijas uz-
labošanai nepieciešamos izde-
vumus, neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus, piešķir 
ģimenei (personai), ja tai ne-
pienākas apdrošināšanas atlī-

dzība vai cits valsts noteiktais 
pabalsts.
5. Pabalsta krīzes situācijā 
mērķis ir novērst vai mazināt 
krīzes situācijas izraisītās ne-
gatīvās sekas personas dzīvē, 
nodrošināt sociālā statusa at-
gūšanu un iekļaušanos sabied-
rībā. 
6. Nosakot pabalsta krīzes si-
tuācijā apmēru, tiek ņemts 
vērā:
6.1. apstākļu radīto zaudēju-
mu apmērs;
6.2. pabalsta pieprasītāja spē-
jas apmierināt savas pamatva-
jadzības, izmantojot savā rīcī-
bā esošos resursus;
6.3. pabalsta pieprasītāja tie-
sības saņemt apdrošināšanas 
atlīdzību.
7. Pabalsta krīzes situācijā 
apmērs Līgatnes novadā tiek 
noteikts līdz 400 EUR vienai 
personai kalendārā gada laikā, 
nepārsniedzot faktisko izdevu-
mu apmēru. Piešķirot pabal-
stu, tiek ņemts vērā dokumen-
tāli pamatots nepieciešamo lī-
dzekļu apjoms pamatvajadzību 
nodrošināšanai (pakalpojumi, 
preču izmaksas u.c.).
8. Ja ārkārtas situācijas re-
zultātā radušies liela apmēra 
zaudējumi vairāk nekā vienai 
mājsaimniecībai, tad par ma-
teriālās palīdzības piešķiršanu 
un tās apjomu lemj Līgatnes 
novada dome.
9. Tiesības saņemt pabalstu 
krīzes situācijā ir personām, 
kuras pamata dzīvesvietu dek-
larējušas Līgatnes novadā.
10. Krīzes situācijas pabalstu 
ir tiesības saņemt ģimenei 
(personai), kurai pēc indivi-
duālo vajadzību un sociālās 
situācijas izvērtēšanas sociālā 
darba speciālisti ir pieņēmuši 
lēmumu par krīzes situāciju un 
ģimenei (personai) ir izstrā-
dāts sociālās rehabilitācijas 

plāns, paredzot un pamatojot 
rehabilitācijas mērķa sasnieg-
šanai nepieciešamo pabalsta 
krīzes situācijā apmēru.
11. Pabalsta pieprasītājs, uz-
rādot personu apliecinošu do-
kumentu, iesniedz Līgatnes 
novada Sociālajā dienestā:
11.1. iesniegumu, norādot 
problēmu, vēlamo situācijas 
risinājumu un nepieciešamā 
pabalsta apmēru;
11.2. krīzes situācijas aplieci-
nošus dokumentus.
12. Iesniedzot iesniegumu, pa-
balsta pieprasītājs Sociālajam 
dienestam dod atļauju izman-
tot pašvaldības un valsts datu 
reģistros pieejamo informāciju 
par ģimeni (personu).
13. Sociālais dienests ir tie-
sīgs pieprasīt citus situācijas 
izvērtēšanai nepieciešamos 
dokumentus, ja nepiecieša-
mos faktus un apstākļus nav 
iespējams noskaidrot tam pie-
ejamos valsts un pašvaldības 
reģistros.
14. Lēmums par pabalsta krī-
zes situācijā piešķiršanu un 
pabalsta apmēru vai arī lē-
mumu par atteikumu piešķirt 
pabalstu tiek pieņemts ne vē-
lāk kā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā no iesnieguma un 
nepieciešamo dokumentu sa-
ņemšanas brīža.
15. Sociālā dienesta lēmumu 
par pabalsta krīzes situācijā 
piešķiršanu un pabalsta ap-
mēru vai arī lēmumu par at-
teikumu piešķirt pabalstu var 
apstrīdēt Līgatnes novada do-
mes priekšsēdētājam lēmumā 
noteiktajā kārtībā un termiņā.
16. Noteikumi publicējami un 
stājas spēkā likuma „Par paš-
valdībām” 45. pantā noteiktajā 
kārtībā.

A.	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 35. panta 2. punktu, kas paredz, ka pašvaldība, ne-
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt pabalstu krīzes situ-
ācijā. Pārejas noteikumu 32. punkts paredz, ka pašvaldībām līdz 2017. gada  
31. decembrim jāizstrādā saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā 
piešķiršanas kārtību un jānosaka tā apmērs. 
Līdz saistošo noteikumu par pabalstu krīzes situācijā apstiprināšanai pašval-
dības ir tiesīgas piemērot tos saistošos noteikumus, kuros noteikts vienreizēja 
pabalsta ārkārtas situācijā apmērs un tā piešķiršanas kārtība. 

2. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi definē krīzes situācijas jēdzienu un pabalsta piešķiršanas 
mērķi, nosaka to personu loku, kuri ir tiesīgi pretendēt uz pabalstu krīzes 
situācijā. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek identificēta krīzes situācija un 
noteikts pabalsta apmērs. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pamatfinansējums pabalsta krīzes situācijā izmaksām tiek pārnests no vien-
reizējam pabalstam ārkārtas situācijā paredzētā finansējuma, palielinot to 
par 2500 EUR.

4. Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz administratī-
vajām procedūrām 

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu

Konsultācijas nav notikušas.

APSTIPRINĀTS Līgatnes novada domes 2017. gada 29. jūnija sēdē (protokols Nr. 9, 4.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/13
„Par pabalsta krīzes situācijā 
piešķiršanu Līgatnes novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu

PASKAIdROjUMA RAKSTS
Līgatnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/13
“Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Līgatnes novadā”

A.	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes  
2017. gada 25. maija sēdē (protokols Nr. 6, 5.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 17/11
„Grozījumi Līgatnes novada 
domes 2010. gada 25. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 33/10  
„Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu un sociālās palīdzības 
pabalstiem Līgatnes novadā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu,  
25. panta pirmo daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”  
36.1 panta otro daļu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu  
Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 
17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 
13. punktu, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.4. punktu

 Izdarīt šādus grozījumus Līgatnes novada domes saistošajos 
noteikumos „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Līgatnes 
novadā” (apstiprināts ar Līgatnes novada domes 2010. gada 
25. novembra lēmumu (protokols Nr. 14, 6.§.):
1. izslēgt 6.1.5. punktu; 
2. izslēgt IV nodaļu. 

A.	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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Attēls publicēts no G. Kurloviča un A. Tomašūna grāmatas 
„Latvijas vēsture vidusskolai II”, Zvaigzne ABC, 2000.

Gulbju ģimene 1943. gadā Līgatnē, Gaujas ielā 18. 1. rindā 
(no kreisās) Alvīne Gulbe, viņas māte Marija Jēkabsone, Jānis 
Gulbis (juniors). Aizmugurē – Jānis Gulbis (seniors) un Velta 
Gulbe.

Čehija, Sudetija, Maršendorfa, “Krkonošské Papírny», 
papīrfabrika - Līgatnes papīrfabrikas darbinieku bēgļu 
mītnes vieta no 1944. gada rudens līdz 1945. gada 
rudenim. 1. rindā (no kreisās): Ilze Federe, Jānis Gulbis, 
Māra Federe. Aizmugurē (no kreisās): Mirdza Lapiņa un 
Vilma Goba.

Sudetijas kalnu kūrorts  Johanisbadē 
(Janské Lázně), Tas atrodas 3 kilometrus 
no papīrfabrikas, kur strādāja atbraucēji no 
Līgatnes.

Čehija, Sudetija, Maršendorfa, “Krkonošské Papírny», 
papīrfabrika – Līgatnes papīrfabrikas darbinieku bēgļu 
mītnes vieta no 1944. gada rudens līdz 1945. gada rudenim. 
Ekskursijā 2005. gada 24. jūlijā. No kreisās: Māra Federe-
Japiņa un Ilze Federe.

Mana mīļā Līgatne
35. 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
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Andrejs	Cīrulis

 Iepriekšējā laikraksta nu-
murā mēs runājām par notiku-
miem Līgatnē pagājušā gad-
simta 40. gadu sākumā, kad 
trīs reizes mainījās okupācijas 
varas un pa cilvēku likteņiem 
bradāja dažādu varu zābaki. 
Kas vienai varai bija labs, ot-
rai – slikts. Vīrieši, sievietes un 
bērni dzīvoja pastāvīgā neziņā 
un šausmās, nespēdami kaut 
ko plānot nākotnei, jo bieži 
vien nebija skaidrs, kas varētu 
notikt pat vistuvākajās stun-
dās, dienās un nedēļās. Parasti 
informācijas nebija nekādas, 
bet, ja tā arī bija, tad juceklīga, 
pretrunīga un bieži vien apla-
ma. Retais tika pie radio klau-
sīšanās, bet avīzes ne vienmēr 
bija pieejamas.
 Bija lielas grūtības politiskās 
situācijas izpratnē, jo cilvēki 
nedrīkstēja runāt pilnu patie-
sību, vajadzēja savus nodomus 
slēpt. Man jau sen licies, ka jo 
īpaši to laiku var raksturot ar 
vienu lielisku senlaiku anek
doti.
 – Vecmāmiņ, kas tās par 
ogām?
 – Zilenes.
 – Bet kāpēc sarkanas?
 – Tāpēc, ka zaļas.
 Mūsu stāstījuma pieturvieta 
šobrīd ir vācu okupācijas laiks, 
un uz dzīvi mēs raugāmies no 
maza bērna viedokļa. Proti, 
mēs jau iepriekš bijām citēju-
ši interesantus fragmentus no 
Māras FederesJapiņas sacerē-
juma “Saules dienas Līgatnē”. 
Atcerieties, piemēram, jau ap-
rakstīto gadījumu ar ‘Grāven-
šteina’ šķirnes lielo un skaisto 
ābolu. Skalojot šo ābolu kanā-
lā, mazais meitentiņš bija pa-
slīdējis un iekritis ūdenī, kas 
viņu nesis uz slūžu pusi. Labi, 
ka bērnam izdevies pieķerties 
pie koku saknēm un izķepuro-
ties krastā. 
 Kam prātā varēja ienākt, ka 
šīs negaidītās peldēšanās pie-
redze noderēs jau pēc pāris 
gadiem Čehijā, kur viņu aiz-
veda bēgļu gaitas! Dzīve gluži 
kā prasmīga audzinātāja mazo 
cilvēku sagatavoja priekšā stā-
vošajām dzīves grūtībām. Bet 
par to mazliet vēlāk. Pagaidām 
vēl pakavēsimies Līgatnē un 
atšķirsim Māras FederesJapi-
ņas jau pieminēto eseju. 

 Māmiņa Rīgā strādāja Ap-
gādes un sadales direkcijā par 
grāmatvedi. Brīvas bija tikai 
svētdienas, un ciemošanās Lī-
gatnē bija retas. 
 Toties divas atvaļinājuma ne-
dēļas pagāja, Līgatnes mežos 
un izcirtumos ogojot un sēņo-
jot. Pirmās tika lasītas meža 
zemenes un spradzenes meža 
ielokos un pļavmalās. Kad ienā-
cās avenes, līkņājām gravās un 
izcirtumos. Tās tik bija mokas! 
Saule karsēja, sviedri pilēja, odi 

spindza, dunduri koda, bet kak-
lā pakārtā kanniņa pildījās gau-
si. Pienāca melleņu, tad brūkle-
ņu laiks. Mežā bija jauki – vēss, 
apkārt ogu klājiens, melnas 
mutes, melnas rokas, ogu pilni 
vēderiņi! Kartiņu cukura ievā-
rījumiem nepietika, bet gudrās 
sievietes tā vietā lietoja ben-
zoskābi, kas ievārījumiem neļā-
va ne pelēt, ne rūgt visu ziemu. 
(..)
 Puskalnā lejā uz fabriku smilš
akmens iezī ir divi leduspagrabi 
ar zāģu skaidām apbērtu ledu 
dziļās kastēs, kas neizkusa līdz 
pat rudenim. Uz grīdas koka 
apcirkņi saknēm un dārzeņiem. 
Gar sienām – plaukti ievārī-
jumiem, kompotiem, sēnēm 
“Veka” burkās, zupas katliem, 
piena produktiem un citai “ēd-
maņai”. Smagās dubultdurvis 
bija bez atslēgas. Kad gāju uz 
pagrabu, parasti uzvilku kaut ko 
siltu – auksts! 
 Manas dzīves lielāka aizrau-
šanās – sēņošana – sākās Līgat-
nes mežos. Māmiņa ar Annas 
tanti mani ievadīja sēņošanas 
mākslā un noslēpumos. Kāds 
prieks bija uziet saulaino gaile-
ņu vai tumšbrūno baraviku “ko-
loniju”! Grozs ātri pildījās arī ar 
bērzlapēm, to podiņiem, apšu-
bekām, krimildēm, alksnenēm. 
 Tomēr mans pamatuzdevums 
mežā bija atrast ceļu uz mājām. 
Māmiņa rādīja vienā virzienā, 
Annas tante citā, līdz jautāja: 
“Māra, uz kuru pusi jāiet?”
 Baravikas un apšubekas ap-
cepa, pildīja “Veka” burkās, 
pasterizēja, un visu ziemu mie-
lojāmies ar gardajām Līgatnes 
mežu veltēm. Pārējās sēnes 
vārīja, mērcēja, sālīja, pielika 
ķimenes, ķiplokus un lika spai-
nī. Akmeni virsū un visu ziemu 
galdā sēnes!
 Arī karalaika bērnība atmiņā 
palikusi saulaina un laimīga. Pa-
pīrfabrikas ciemata bērni – ag-
ronoma Dorila Ārija un Egīls, in-
ženiera Jankauska Ilze un Valdis, 
inženiera Būmaņa Aina, ķīmiķa 
F. Cīruļa Adriana, daktera Sūrī-
ša Jānis, mēs ar Intu un vēl citi 
 bērni. 
 Viena no aizliegtajām vietām, 
tādēļ jo kārdinošāka, bija Gauj
mala. Netālu no sagrautā tilta 
Gaujā veidojās smilšaina sērīte, 
kur lēkājām, bumbojām, bradā-
jām, draiskojām, bet nepeldē-
jāmies. Vecāku aizliegumu pār-
kāpt bija neiedomājami! Pirms 
tilta bija līdzena pļaviņa, kurā 
pirms kara jaunieši sportoja. 
Vēl bija saglabājušās skrejceļa 
un lēkšanas bedru kontūras. Arī 
mēs tur sacentāmies dažādos 
vingrinājumos, skrienot, lecot 
un citādi spēkojoties.
 Tomēr mūsu pusaudžu gru-
piņas saldākais “aizliegtais 
auglis” bija... kāršu spēle šķū-
nīša augšā. Vecā siena klājienā 
azartiski trumpojām uz nebēdu! 
Džokeru, Kingu, Acīti, Melno 
Pēteri, varbūt vēl kādu, bet uz 

“spičkām”! Spēles karstumā no 
galvas izkūpēja ikdienas pienā-
kumi – mājas kopšana, dārza 
darbi, pārtikas veikals. Nekā-
pām lejā pat tad, kad vecāki 
spēlmaņus vārdā sauca. Lielie 
pa lūkai pieslietajām trepēm 
kāpa augšā un “aiz ausīm “ vil-
ka mājās savus delverus. 
  Ziemas brīvlaikā vēlām 
sniegavīrus, pikojāmies, no 
“Doriļkalna” pāri Annas tantes 
sakņu dārzam laidām ar kama-
niņām. Mazo Ilzīti arī vizinājām 
klēpī. Heijā – laižam lejā no kal-
niņa kūleņu kūleņiem un atkal 
augšā! Māsiņa priecājās gavi-
lēdama, līdz Annastante sauca 
pusdienās, žāvēja mūsu slapjās 
drēbes, lai rītdienā mēs atkal – 
heijā, augšā – lejā!
  Annas plašais grāmat-
plaukts bija man “tabu”. Bēr-
nu grāmatu šeit nebija, un tās 
jau Rīgā biju izlasījusies. Toties 
grāmatplauktā Knuts Hamsuns, 
Selma Lāgerlēva, Hermanis 
Zūdermans, Ērihs Marija Re-
marks! Aizliegumi nelīdzēja, la-
sīju visu pēc kārtas! Un viss bija 
skaidrs! Kad tos lasīju, būdama 
jau pieaugusi, viss citā gais-
mā... Bet varbūt bērna acs bija 
redzīgāka un attēloto uztvēra 
patiesāk? 

 Māras FederesJapiņas mā
sa Ilze Līgatnē pie Annastantes 
dzīvoja pastāvīgi un apmeklēja 
skaisto bērnudārzu. Jānis Gul-
bis (juniors) bērnudārzu neap-
meklēja.
 Savukārt Jānis Gulbis (se-
niors), kā jau mēs to iepriekš 
aprakstījām, ar čaklu darbu 
un uzcītību bija uzkalpojies 
par meistaru. Pirmajā padom-
ju varas gadā viņu lika mierā, 
un viņš ar mierīgu sirdi varēja 
izmantot šī amata privilēģi 
jas – dzīvot Gaujas ielas 18. na
ma lielajā meistara dzīvoklī, 
kas bija izvietots mājas galā. 
Šajā dzīvoklī ietilpa arī istaba 
2. stāvā, kas to padarīja pavi-
sam ērtu un patīkamu lietoša-
nai.
 Apzīmējums “ar mierīgu 
sirdi” tomēr bija ļoti nosacīts. 
1944. gada jūnijā, kad PSRS 
sabiedrotie Rietumos atklāja 
Otro fronti, padomju karaspēks 
sāka strauji tuvoties Latvijas 
robežām. 1944. gada jūlijā Lat-
galē ienāca pirmās Sarkanās 
armijas daļas, kas drīz vien 
pietuvojās Rīgai.
 Tagad vēsturnieki par to 
raksta mācību grāmatās, bet 
tolaik līgatniešiem par notieko-
šo īstas skaidrības nebija. Pro-
tams, ka vācieši atkāpās – to 
saprata visi. Mēs par situācijas 
nopietnību varam spriest pēc 
shēmas, kas publicēta G. Kur-
loviča un A. Tomašūna grāma-
tā „Latvijas vēsture vidussko 
lai II”, Zvaigzne ABC, 2000.
 Dokumentos neapstiprināts, 
bet Jāņa Gulbja mazdēla Andu-
ļa Timčenko atmiņā ir vecmā-

miņas stāstījums par satrauco-
šu gadījumu pašās kara beigās. 
Papīrfabrikas meistaru Jāni 
Gulbi negaidīti izsaucis vācu 
darba dienests, kas nodarbo-
jies ar strādnieku vervēšanu 
piespiedu nosūtīšanai darbā uz 
Vāciju.
 Andulis atceras vecmāmi-
ņas Veltas stāstīto par to, kā 
viņa braukusi uz tikšanos ar 
vīru Krusta kazarmās Rīgā. 
Kara beigu juceklī vācieši savu 
pedantiskumu bija atstājuši 
novārtā. Velta Gulbe to izman-
toja, noņēma no rokas zelta 
pulksteni un iedeva sargkarei-
vim, kas savukārt izlikās nere-
dzam, ka abi līgatnieši nozūd 
no viņa redzeslauka. Velta un 
Jānis Gulbis neuzdrošinājušies 
kāpt kādā transportlīdzeklī un 
līdz pašai Līgatnei nākuši kā-
jām. 
 Savukārt Jānis Gulbis (ju
niors) atceras, ka mamma viņu 
turējusi rokās un pa logu rādī-
jusi lielos uzplaiksnījušos ugu-
ņus naksnīgajās debesīs. Jānis 
to atceras visai neskaidri, jo 
tolaik bija pavisam maziņš.
 Visas pazīmes liecināja, ka 
kaujas jau ir pavisam tuvu. 

Katra ģimene un katrs cilvēks 
bija nolikts biedējošas izšķirša-
nās priekšā. Par šīm vēstures 
lappusēm Līgatnē tiek runāts 
ļoti maz, daudzi gados jaunie 
līgatnieši par tām nezina itin 
neko. Runa būs par krietni 
vairāk nekā 10 ģimenēm, kas 
Otrā pasaules kara beigās –  
1944. un 1945. gadā – dzīvoja 
Sudetijā. 
 Līgatnieši nebija vienīgie, 
kas nokļuva Sudetijā – tur jau 
1943. gada sākumā bija apmē-
ram 7000 bēgļu tikai no Latvi-
jas vien. Mājokli un dzimteni 
pazaudējušo straumes bija 
milzīgas. Par to plaši rakstī-
ja trimdas prese. Piemēram, 
laikraksts “Latvju Vārds” iz-
vērstus rakstus par bēgļu stā-
vokli publicēja katrā numurā.  
1945. gada 13. oktobrī apskatā 
“Latvieši Sudetijā” rakstīja:

 Latviešu bēgšana no Sudeti-
jas sākās [1945. gada] februārī, 
kad padomju spēki bija pienāku-
ši pie Sudetijas robežām. Liela-
jai Silēzijas bēgļu straumei līdzi 
uz rietumiem aizplūda visvairāk 
ģimenes bez maziem bērniem. 
Nākošais latviešu bēgļu vilnis 

cēlās maija pirmajā pusē, kad 
Sarkanā armija jau iesoļoja Su-
detijā. Daļa bēgošo gan cieta 
gaisa uzbrukumos un, laicīgo 
mantu zaudējusi, atgriezās līdz-
šinējos mitekļos, tomēr vairu-
mam bija izdevies paglābties. 
Sākās Sudetijas latviešu sma-
gas pārbaudījumu dienas.

 Atstājot savas mājas, gan-
drīz visi bēgļi domāja, ka 
prombūtne būs īslaicīga. Tika 
uzskatīts, ka sabiedroto ar-
mija turpinās karu, līdz visas 
komunistu pārņemtās zemes 
tiks atbrīvotas. Šīs cerības ne-
piepildījās, un ar laiku bēgļiem 
bija jāmeklē pastāvīgas mājas 
ārpus Eiropas.
 Mūsu stāstījuma varoņi 
Māra FedereJapiņa un Jānis 
Gulbis (juniors) ir mēģinājuši 
izveidot aizbraukušo līgatniešu 
sarakstu. Pagaidām tajā ir šie 
cilvēki:
l inženieris Jankauskis ar sie-
vu, dēlu Valdi un meitu Ilzi;
l jurists Zirnis ar sievu un 
dēlu Aivaru;
l ārsts Sūrītis ar sievu, meitu 
Amandu un dēlu;
l aptiekas vadītājs Zariņš ar 
māti, sievu, dēliem Jāni un Pē-
teri;
l ķīmijas inženieris Fricis Cī-
rulis ar sievu, meitām Adrianu 
un Ilzi;
l agronoms Jūlijs Dorilis ar 
sievu, dēlu Egilu un meitu Āri-
ju;
l papīrmeistars Jānis Gul-
bis ar māti Alvīni, sievu Veltu, 
māsu Vilmu Gobu, dēlu Jāni 
(jun.) un meitu Ilzi;
l rakstvedis Jūlijs Šmits ar 
sievu Annu un dēlu Ojāru; 
l grāmatvede Anna Indrikso-
ne ar māsu Elzu Federi un vi-
ņas bērniem Intu, Māru un Ilzi;
l kantoriste Milda Vīksne ar 
māsu Alīdi Bērziņu, svaini Jāni 
(?) Bērziņu un viņu meitu Ru
dīti;
l darbiniece Mirdza Lapiņa;
l Arnolda Indriksona atraitne 
Eiženija ar abām meitām Ženi-
ju Annu un Irēnu;

l inženieris Būmanis ar sievu, 
sievasmāsu un meitu Ainu;
l M. Gūtmārcis;
l Daugurs;
l O. Apinis;
l J. Baltiņš;
l Ozols.
 Sanāk, ka te ir 58 perso-
nas, bet agrākās publikācijās 
tiek lietots skaitlis 37. Jācer, 
ka laika gaitā šis saraksts tiks 
papildināts un precizēts, to-
mēr saprotams, ka pie pilnīgas 
skaidrības nenokļūsim nekad. 
 Vēl jāpaskaidro, ka J. Baltiņš 
un Ozols bija rīdzinieki, ko vācu 
zaldāti uz ielas bija noķēruši 
un atsūtījuši darba dienestā. 
Viņi bija atrauti no ģimenēm, 
līgatniešiem cieši turējās klāt 
un pievienojās arī atpakaļceļā.
 Tāpat nesaprotami – vai 
bēgļu sarakstā jāieraksta arī 
fabrikas toreizējais direktors 
Ruļovs (Ruleff) ar ģimeni.
 Man par visiem šiem noti-
kumiem nupat, 31. jūlijā, stās-
tīja gan Māra, gan Jānis – šo 
notikumu līdzdalībnieki. Mēs 
trijatā braukājām pa Līgatni, 
lai atsvaidzinātu atmiņu, un 
mums bija vairākas brīnišķīgas 
tikšanās. 
 Bet tagad atkal lasīsim lap-
puses no Māras FederesJapi-
ņas sacerējuma “Saules dienas 
Līgatnē”. 

 1944. gada vasarā fronte 
strauji tuvojās. Neviens vairs 
neticēja ne Hitlera “brīnumie-
ročiem”, ne angļu – amerikāņu 
palīdzībai. Mūsu ģimenes vīrie-
šus Baigais gads nebija žēlojis. 
Tēvs un krusttēvs Arnolds aiz-
vesti, brālēns Voldemārs krita 
kaujā pie Limbažiem, cīnoties 
pret sarkanarmijas jūras kājnie-
kiem, un tagad dus Brāļu ka-
pos. Māsas Anna un Elza nolē-
ma, ka ar trīs maziem bērniem 
jābēg no Sarkanās armijas uz 
Rietumiem, lai ģimene atkal 
nepiedzīvotu boļševiku zvērī-
bas un glābtu dzīvības. Līgat-
nes papīr fabrikas direktors Ru-
lova (Ruleff) kungs rada iespēju 
darbiniekiem ar ģimenēm eva

kuēties uz Vāciju, nodrošinot 
tur darbu un dzīvošanu. Galve-
nā grāmatvede Anna Indrikso-
ne pieteicās braucienam kopā 
ar māsu Elzu un viņas trīs maz-
gadīgajiem bērniem Intu, Māru 
un Ilzīti.

 Ceļā devās arī kuplā Gulbju 
ģimene, kā to var redzēt ie-
priekš lasāmajā sarakstā. Grū-
ti iedomāties, kā jūtas cilvēki, 
kam pēkšņi viss jāpamet un jā-
dodas nezināmā ceļā. 
 Meistaram Gulbim Līgat-
nes papīrfabrika maksāja lielu 
naudu, tāpēc varēja atļauties 
gan pamatīgās Ulmaņlaika 
mēbeles, gan dārgas servīzes, 
gleznas, grāmatas, kažokus. 
Pēkšņi tas viss bija jāpamet, 
steigā jāpaķer tikai visvajadzī-
gākais. Piemēram, viena nakts 
aizgāja, slepenībā rokot dziļu 
bedri Gaujas ielas 18. nama 
priekšā esošajā puķu dārziņā, 
kur noglabāt porcelāna servī-
zes un vēl dažādus labumus. 
Tomēr kāds acīgs okšķeris 
nakts melnumā caur krūmiem 
bija glūnējis un pēc kāda laika 
tādā pašā slepenībā visas vēr-
tības izracis. No izracēja ķet-
nām bija izglābusies tikai vie-
na terīne, kas pēckara gados 
Gulbju ģimenei lika smagi no-
pūsties ikreiz, kad to uzlūkoja. 
Tā bija kā dzīvs atgādinājums 
bijušajai greznībai. 
 Mēbeles bija pievākuši kai-
miņi, kas vēlāk, pēc kara, tās 
labprātīgi atdeva likumīgajiem 
īpašniekiem. Velosipēds, kam 
tolaik bija ļoti liela vērtība, 
bija nobēdzināts vienā mājā, 
kas ir pavisam netālu no Jum-
pravieža. Tur dzīvoja Gul bju 
ģimenes attāli radinieki. Ag-
rāk mājas nosaukums bija “Ak-
meņi”. Kā jau to varēja domāt, 
arī velosipēds pēckara jucekļa 
laikā pazuda bez jebkādām 
pēdām. Mūsdienās līgatnieši, 
ejot garām šīs mājas ceļgalam, 
saviem viesiem joprojām tra-
dicionāli paskaidro, ka tā esot 
pazīstamās latviešu dzejnieces 
Lijas Brīdakas māja.

 Tagad atgriezīsimies vēstu-
rē un lasīsim Māras Federes
Japiņas rakstīto:

 1944. gada oktobra sākumā 
devāmies ceļā no Andrejostas 
ar vienu no pēdējiem trans-
portkuģiem “Minden Bremen”. 
Bagāža mums bija varena! Di-
vas lielas koka kastes ar ziemas 
drēbēm un gultas veļu, liela pīta 
“pūralāde”, mazākas kastes, 
daudz čemodānu, ēdiena gro-
zi. Katram bērnam tika pašūta 
mugursoma, kurā ielika pašu 
nepieciešamāko – sauso ēdie-
nu, veļu, zeķes, cimdus, šalli un 
lapu ar bērna datiem – Latvijas 
un galapunkta adreses, datus 
par bērnu un vecākiem. Ja nu 
kādreiz burzmā bērns noklīst... 
Arī piecgadīgajai Ilzītei bija 
maza mugursomiņa ar pašu 
nepieciešamāko... naktspodiņu. 
Arī katrai bagāžas vienībai tika 
piestiprinātas birkas ar datiem 
un adresēm. Ceļinieku bagāžu 
ar celtņiem novietoja kravas 
tilpnēs, un mēs to redzējām ti-
kai Halles nometnē. Nekas pa-
zudis nebija!
 Divi milzu skursteņi sāka pūst 
melnus dūmus, sirēna nopūta 
“startu”, pavadītāji no krasta 
māja atvadas, aizbraucēji slau-
cīja asaras, kuģis uzņēma gaitu. 
Bēgļi iekārtojās “pirmajā rūmē” 
zem klāja – uzklāja guļvietas, 
iekārtojās un kāpa uz klāja at-
vadīties no garāmslīdošajiem 
Dzimtenes krastiem.
 Lielajā jūrā uzpūta vētra. Ku-
ģis zvalstījās, apkalpe atnesa 
pārtiku – maizi un sviesta klu-
cīšus, kas bija jāizdala bēgļiem. 
Daudzus jau mocīja “jūras sli-
mība”, bet mūs ar māmiņu gan 
nē. Pa līgojošos grīdu apstaigā-
jām ceļabiedrus, bet tie no cie-
nasta atteicās. 
 Ventspilī uz kuģa uzkāpa 
igauņu leģionāri formās, ar lo-
žmetējiem. Tie novietojās uz 
augšējā klāja, lai aizsargātu 
kuģi pret krievu uzlidojumiem. 
Nākamajā dienā tāds arī notika. 
Virs mums parādījās divas lid-
mašīnas un sāka apšaudi. Bēg-
ļus nodzina lejā, igauņi atklāja 
uguni bez žēlastības, bet trāpī-
gi! Viena lidmašīna sāka dūmot 
un abas pazuda. 
 Tālumā esot bijis karakuģis, 
kas raidījis uz mums torpēdas, 
bet netrāpīja. Uzbrukums ilga 
pāris stundu, bērni tilpnē rau-
dāja, pieaugušie skaitīja lūgša-
nas. 
 Rīts atausa saulains, tuvojā-
mies Vācijai. Biju dzirdējusi, ka 
Eiropas skanīgāko valodu kon-

kursā esot noskaidrots, ka ausij 
tīkamākā esot itāļu valoda, bet 
otrajā vietā – igauņu. Nolēmu 
pati to noskaidrot un kāpu uz 
klāja igauņu puišus klausīties. 
Viņu valoda plūda melodiski 
maiga un samtaina. Nenoklau-
sīties! 
 Nākamajā vakarā iebraucām 
Gotenhāfenas ostā (tagad tā ir 
poļu pilsēta Gdiņa). Vācu ka-
ravīri mums palīdzēja iekāpt 
vilcienā. Uz perona žēlsirdīgās 
māsiņas mūs cienāja ar zupu, 
sviestmaizēm un tēju. 
 Dažas dienas dzīvojām Halles 
bēgļu šķirošanas nometnē, kur 
ēdām balandu zupu un barojām 
blaktis. 
 Berlīnes starptautiskajā bēg-
ļu nometnē skanēja svešas va-
lodas kā pie Bābeles. Nekādu 
pārvietošanās aizliegumu nebi-
ja un vairākkārt ar Ubāni, kas 
brauc gan virs, gan zem zemes, 
devāmies aplūkot Berlīni. Tā 
pilnīgi “nobumbota”! Tik krās-
matas, gruveši un drupas!

 Par tālāk notikušo var izla-
sīt Austra Salmiņa pētījumā  
“H. Kolombo dzimta saistībā ar 
Līgatni”, kas publicēts “Līgat-
nes Novadu Ziņu” 2013. gada 
aprīļa numurā. 

 Bēgļi gada beigās bija nonā-
kuši Sudetijas apgabalā esošajā 
P. Piettem piederošajā papīrfab-
rikā „Freiheit im Riesengebirge” 
(tagad „Svoboda nad Úpou”) 
Čehijas pilsētas Trutnovas tuvu-
mā, netālu no Polijas robežas.
 Izrādījās, ka šīs fabrikas di-
rektors bija Helmuts Kolombo. 
Viņš līgatniešu bēgļiem nodro-
šināja mājvietas (vismaz līdz 
1945. gada jūnijam) un daļai 
arī darbu fabrikā. Par to liecina 
divi visu līgatniešu parakstīti 
dokumenti. Viens ir vinjetēm ie-
rāmēts apsveikums Helmutam 
Kolombo 35. dzimšanas dienā 
datēts ar 1945. gada 7. janvāri, 
otrs – atvadu un pateicības vēs-
tule viņam tā paša gada jūnijā, 
kad Sarkanās armijas jauniecel-
tā Čehoslovākijas vara Sudetijā 
veica etnisko tīrīšanu  – visiem 
vāciskas izcelsmes iedzīvotā-
jiem (kopskaitā ap 2 milj.) šī te-
ritorija bija jāatstāj. 
 Šī vēstule bija domāta arī kā 
mēģinājums paglābt H. Kolom-
bo no deportācijas – tajā līgat-
nieši rakstīja, ka bēguši nevis 
no Sarkanarmijas, bet gan no 
vācu nacistu okupācijas, un 
viņš tiem ļoti palīdzējis.

Turpinājums sekos



6 2017. gada AUGUSTSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

 Augusta sākumā Jaunpie
balgā pulcējās jaunieši no 
Amatas, Jaunpiebalgas, Lī-
gatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas no-
vada, lai darbotos izglītojo-
šā atpūtas nometnē “Četras 
atslēgas”. Tā skolēniem bija 
balva, kas nopelnīta par čak-
lu un atbildīgu mācību dar-
bu, iesaistīšanos sabiedriskās 

aktivitātēs visa mācību gada 
garumā. Nometnes izmaksas 
sedza pašvaldība, lai atbalstī-
tu sava novada talantīgos un 
mērķtiecīgos skolēnus.
 Šogad jaunieši padziļināti 
apguva sabiedrisko attiecību 
jomu, lietišķo etiķeti, publis-
ko runu un medijpratību, kā 
arī attīstīja debašu mākslu 
aizrautīgu skolotāju vadībā. 

Nometnē kopā ar bērniem 
darbojās arī vieslektori: per-
sonības izaugsmes trenere, 
organizācijas ZINIS vadītāja 
Vita Brakovska; piedzīvojumu 
organizācijas “Lūzum punkts” 
apmācības treneris Māris 
Resnis; konsultants personī-
bas un domāšanas attīstības 
jautājumos un mūžizglītības 
un kultūras institūta “VITAE” 

vadītājs Rolands Ozols; NATO 
Izcilības centra vecākais ek-
sperts Māris Tūtins, kurš 
mudināja jauniešus domāt un 
kritiski izvērtēt virtuālajā vidē 
pieejamo informāciju un pado-
māt, ko par ikvienu no mums 
vēsta mūsu viedtālrunis, mā-
jaslapas, ko apmeklējam, un 
sociālie tīkli, kuros veidojam 
savu dzīvi.

 Nometnes devīze bija Per-
sonības attīstību veido pašini-
ciatīva, drosme un radošums. 
Šī bija jau ceturtā reize, kad 
tiek organizēta nometne “Čet-
ras atslēgas”. Iepriekšējos ga-
dos tā notikusi Amatas, Līgat-
nes un Priekuļu novadā.

Diāna	Briede,
izglītības metodiķe

Balva par čaklu un atbildīgu mācību 
darbu – nometne “Četras atslēgas”

Nometnes “Četras atslēgas” dalībnieku kopbilde pie Jaunpiebalgas vidusskolas.

Nometnes dalībnieki nodarbībā.
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 Augustā katru piektdienu 
un sestdienu Spriņģu ielas  
11. nama pagalmā norisinā-
sies brīvdabas kino seansi  
“3 saujas kino”. Projektu sa-
darbībā ar Līgatnes novada 
domi (konkursā «Sabiedrība 
ar dvēseli 2017») organizē 
iniciatīvas grupa «3 saujas», 
kuras dalībnieki vēlas Līgatnē 
brīvdabas kino formātā sarī-
kot nelielas atvadas no aizejo-
šās vasaras.
 Trīs augusta nogalēs Līgat-
nes iedzīvotājiem un viesiem 
būs piedāvāta iespēja mājī-
gajā pagalmā noskatīties gan 
pašmāju, gan arī ārvalstu fil-
mas, kuras vieno kopīgs ele-
ments, – skaistas skumjas. 
 Ieeja pasākumos – bez mak-

sas. Apmeklētāji pagalmā pul-
cējas no pulksten 20, bet fil-
mas, kuru garums nepārsniedz 
divas stundas, sāks rādīt pulk-
sten 21. Pasākuma organizato-
ri lūdz interesentus sekot līdzi 
pilsētvidē izvietotajiem plakā-
tiem un pasākuma Facebook 
lapai (www.facebook.com/
events/258746717952790/), 
lai uzzinātu jaunumus – īpaši 
lietaina vakara gadījumā kādu 
no seansiem var nākties at-
celt. 
 Jautājumu gadījumā zva-
nīt uz tālruņa numuriem 
27863942 vai 22496657.
 Pasākumu atbalsta Līgat-
nes novada dome, Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma 
centrs, Līgatnes vīna darītava.

Brīvdabas kino 
Spriņģu ielā

Dekors “Mirdzošā”. Laimas Lupiķes darināts dekors “Mirdzums”.

 Līgatnes kultūras namā 
no 9. septembra līdz 15. ok-
tobrim būs apskatāma tautas 
lietišķās mākslas meistares 
Laimas Lupiķes specifiskā 
tehnikā – crazy-wool (latvis-
kojoti – čunčināšana, tīmek-
ļošana) – darināto darbu iz-
stāde. Autore gatavo gan de-
koratīvus darbus, gan apģēr-
bus un aksesuārus. Izstādes 
bijušas Madonā, Sarkaņos, 
Aucē, Gulbenē, Beļavā, Ēr-
gļos, Rīgā. Tagad arī Līgatnē. 
Meistare ar diviem saviem 
darbiem pavasarī piedalījās 
paklāju un dekoru izstādē 
Līgatnē, kur viņas darbus uz 
pārējo vairāk vai mazāk kla-
sisko darbu fona ievērojām 
kā kaut ko īpašu, radošu un 
netradicionālu. Arī pašas 
autores tērps izstādes no

slēguma dienā bija viscaur 
„čunčināts” un izskatījās pār-
steidzoši skaists un radošs.
 Crazy-wool darbi ir raibi 
un krāsaini kā pašas autores 
dzīve. Mācījusies Ērgļu vi-
dusskolā, Mūzikas akadēmijā 
par kultūrizglītības darbinie-
ci un masu pasākumu režiso-
ri, strādājusi par Beļavas un 
Daukstu tautas nama vadītā-
ju, Daukstu pamatskolas sko-
lotāju, Gulbenes bibliotēkas 
direktori, darbojusies dažā-
dos projektos Latvijas Piļu un 
muižu asociācijā.
 Tīmekļošanas tehnikas pa-
matā ir raksta veidošana uz 
ūdenī šķīstoša flizelīna no 
dzijas pavedieniem un efekt-
dzijām, to nostiprināšana un 
sašūšana ar šujmašīnu. Tad 
notiek brīnums – darbs tiek 

iemērkts siltā ūdenī, kur flize-
līns izšķīst, bet plaukstās pa-
liek diegu „čupiņa”, kuru iz-
gludinot, tā pārvēršas skaistā 
izstrādājumā. Un tie ir vis-
dažādākie: šalles, lakati, ce-
pures, aizkari, mēteļi, jakas, 
kostīmi, pončo utt.
 Autore spēlējas ar krāsu, 
faktūru, gaismu. Ir tik daudz 
krāsu. Ir tik daudz tēmu. Un 
zvaigznes, un okeāna dzel-
mes, kas vēl mazāk izpētītas 
kā kosmoss. Sievietes dzīve. 
Cilvēka mūžs.
 Aicinām	 uz	 izstādes	
	atklāšanu	 	 9.	 septembrī	 
plkst.	 14.00	 Līgatnes	 kul-
tūras	namā!

Daina	Klints,
Līgatnes Amatu mājas 

vadītāja

„Tīklos saķertās 
krāsas” Līgatnes 
kultūras namā

18.	un	19.	augustā	plkst.	20.00	
Spriņģu ielā 11, pagalmā 
  Latvijas	īsfilmu	izlase.	Ieeja bez maksas

20.	augustā	no	plkst.	10.00	
Augšlīgatnē pie domes ēkas 
	 	 Zaļais	tirgus

22.	augustā plkst.	9.30 
Līgatnes kultūras namā
	 	 Amatas,	Jaunpiebalgas,	Līgatnes,	
	 	 Pārgaujas,	Priekuļu,	Raunas	un	
	 	 Vecpiebalgas	novada	pedagogu	
	 	 konference

25.	augustā	plkst.	20.00	
Spriņģu ielā 11, pagalmā 
  Kinofilma	“Dzīve	ir	skaista”. 
  Ieeja bez maksas

26.	augustā	plkst.	10.00	Gaujasmalā 
	 	 Līgatnes	sporta	un	izklaides	svētki.	
  Ieeja bez maksas

26.	augustā	plkst.	20.00	
Spriņģu ielā 11, pagalmā 
  Kinofilma	“Saldā	dzīve”. Ieeja bez maksas

1.	septembrī 
Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādē, vidusskolā 
un Mūzikas un mākslas skolā
	 	 jaunā	mācību	gada	sākuma	pasākumi

1.	septembrī	plkst.	16.00 
Līgatnes kultūras namā
	 	 Līgatne	izglītībai.	Sagaidīsim jaunā mācību 
  gada sākumu ar “Kašera sapņu fabriku”

3.	septembrī
	 	 Retro	velo	brauciens	Sigulda-Līgatne. 
  Braucējus sveic Līgatnes pūtēju orķestris.
  Reģistrācija dalībai braucienā – www.velo.lv
 
3.	septembrī	plkst.	16.00
Līgatnes klintīs
	 	 Dace	Straume	spēlē	gongus

8.	septembrī plkst.	19.00
Augšlīgatnes kultūras namā
	 	 ciklā	“Latvijas	dziesminieki”	tikšanās	
	 	 ar	Haraldu	Sīmani.	Biļetes var iegādāties 
  Līgatnes novada domes kasēs. 
  Cena – 4 eiro, ar līgatniešu karti – 3 eiro. 
  Pasākuma dienā – 5 eiro

9.	septembrī 
	 	 Pluču	kalna	svētki.	Ieeja bez maksas

10.	septembrī no	plkst.	10.00 
Līgatnes tirgus laukumā
	 	 Zaļais	tirgus
 
16.	septembrī	plkst.	11.00 
Augšlīgatnes dienas un interešu centrā
	 	 Ģimeņu	rīts	“Zilā	pasaka”

17.	septembrī	no	plkst.	10.00	
Augšlīgatnē pie domes ēkas 
	 	 Zaļais	tirgus

Līdz	28.	augustam 
Līgatnes kultūras namā
	 	 Ilzes	Dilānes	izstāde	«Krāsas	papīrā»

No	9.	septembra	līdz	15.	oktobrim 
Līgatnes kultūras namā
	 	 Laimas	Lupiķes	crazy-wool	tehnikas	
	 	 darbu	izstāde	“Tīklos	saķertās	krāsas”
  Atklāšana 9. septembrī plkst. 14.00

Pasākumi Līgatnes novadā



“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, epasts 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 2017. gada 13. septembrī.

2017. gada AUGUSTSLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Saņem manu roku ciešāk
Un pa liepu laipu ved!
Es tev nešauboties līdzi iešu,
Kaut visapkārt zibens blāzmu met.
Saņem manu roku ciešāk,
Liepu laipa mums zem kājām zied,
Un caur trejdeviņiem liesmu lokiem
Mums pa to liek mīlestība iet.

Jūlijā	Līgatnes	novada	Dzimtsarakstu	
nodaļā	jāvārdu	teikuši	divi	pāri:

Aleksandrs	un	Sofija,
Ivars	un	Elita.

Sveicam jaunās ģimenes!

Vien gaišas mīlestības vārdā 
Mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj, 
No mīlas ņemts un mīlai atdots, 
Tam mīlestību tālāk nest.

Jūlijā	Līgatnes	novadā	
piedzimusi	viena	
meitenīte	–	Ieva.

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

Iet Cilvēks, līdz zeme to apņem
Savās pēdējās skavās,
Bet saule ik vasaru ziedēs 
Viņa stādītās liepās.

Jūlijā	mūžībā	aizgājuši:
Dmitrijs	Hodovs	–	1.	jūlijā
Aneļa	Mortuļeva	–	5.	jūlijā
Gunārs	Vīksniņš	–	5.	jūlijā
Nellija	Inta	–	7.	jūlijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Līgatnes novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus –
individuālo dzīvojamo māju  
apbūves zemi Ķempju ielā 10,  
Līgatnē, Līgatnes novadā, 
kad. Nr. 42110080027 – 2566 m2, 
ar sākuma cenu EUR 4600 un 
dzīvokli Siguldas ielā 1-5,  
Līgatnē, Līgatnes novadā,  
kad. Nr. 42119000506,
ar sākuma cenu EUR 300.
Izsole notiks 13. septembrī plkst. 10.00 Līgatnes pagasta 
pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē. Dokumenti 
dalībai izsolē jāiesniedz darbdienās laikā no plkst. 8.00 līdz 
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00 (trešdienās līdz plkst. 
18) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē 
(ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 12. septembrim.  
Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 
10% apmērā no nosacītās cenas. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres 
Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā un Līgatnes novada 
pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. Tālrunis uzziņām 
29181845.

Jauktā kora “Līgatne” diriģenti Mārcis Katajs un Ilmārs Seilis ar Latvijas karogu Maķedonijā.

Jauktais koris “Līgatne” piedalās folkloras festivālā Ohridā, Maķedonijā.

 Jauktais koris “Līgatne” augusta sākumā devās braucienā uz Maķedoniju, kur piedalījās folk
loras festivālā Ohridā. Savos iespaidos par braucienu koris dalīsies jau nākamajā “Līgatnes No-
vada Ziņu” numurā.

Līgatnes pilsētas bibliotēkas  
darba laiks AUGUSTĀ

Augšlīgatnes bibliotēka 
slēgta	no	22.	augusta	līdz	20.	septembrim	bibliotekāres	atvaļinājuma	laikā.	
 Atvaļinājuma laikā bibliotēka strādās 23., 30. augustā un 6., 13. septembrī no plkst. 9 līdz 12.
 Cienījamie bibliotēkas apmeklētāji, steidzamības gadījumos grāmatas var atstāt pie pagasta 
sekretāres.

jauktais koris “Līgatne”

http://www.ligatne.lv/

