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Septembrī

Lapu un asteru putenī, 
Gājputnu atvadu klaigās 
Atkal viens gads ar rudeni 
Rokrokā mīļi staigā. 
Līksmo par pēdējām dālijām, 
Klejo pa purva ciņiem, 
Dzērvenes lasa un bērzlapes, 
Reibstot no vaivariņiem. 
Izstaigājies un nokusis, 
Novēlējumu saka: 
“Laimes ceļam līdzi lai iet 
Jūsu likteņa taka! 
Allaž ap jums lai šalkotu 
Sapņu un cerību druva!!” 

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību 

septembra 
jubilāriem!

Solvita Bērziņa
Marita Kalniņa
Sanita Liepa

Sendija Skaraine
Ilona Skobļonoka

Jana Vihlo
Dace Zariņa

Normunds Brenčs
Dainis Erenfrīds
Diāna Gustava
Lilita Lārmane
Vasilijs Bigars
Maija Sprūde

Sergejs Ustinovs
Juris Bindemanis

Ruta Sproģe
Arvīds Zirģēlis
Anna Ādmine

Juozs Ragausks
Ilmārs Sakne
Lidija Pjahne

Dainis Baumanis
Antoņina Fjodorova

Edgars Puriņš
Ruta Bembere
Aivars Gabliks

Raimonds Kažoks
Olga Vītola

Vilma Skraustiņa
Ina Sondore

Maigonis Liepiņš
Ilga Vorslova

Anastasija Rudusāne
Anna Bērziņa
Ļubova Vīgure

 Šķiet, pavisam nesen iezva-
nījām taku skriešanas sezonu, 
bet nu jau klāt ainaviskā taku 
skriešanas seriāla “Stirnu 
buks 2017” priekšpēdējais, 
6. posms. Gaujas Nacionālajā 
parkā viesojāmies jau pērn (Si-
guldas posmā), šogad izbaudī-
sim Līgatnes apvidu, Gaujas 
senleju un tās kreisā krasta 
pieteku – Līgatnes upīti! Tur-
klāt ne velti Līgatni dēvē par 
alu pilsētu, jo alas te ir visur. 
Līgatne lepojas ar 333 pagra-
bu alām un 15 alu gaņģiem!
 Līgatnes krāsu pārpilnību 
visvairāk varēs izbaudīt Lūša 
distances skrējēji, kas šoreiz 
veiks 29 km skrējienu. Līku-
mainos Gaujas upes krastus, 
kuros redzami smilšakmens 
atsegumi un klintīs veidotas 
alas, gana brangi izskries arī 
“Stirnu buka” trases dalībnie-
ki, kuriem šoreiz būs jātiek 
galā ar 22 km. Bagātīgi zaļos 
mežus un pļavas, mirdzoši zel-
tainās un sarkanīgās klintis uz 
zilgani pelēcīgā upju plūduma 
fona ķers arī Zaķa distancei 
uzticīgie, veicot 13 km. Aiz-
raujošu pastaigu cienītāji un 
skolas vecuma jaunieši noteik-
ti visvairāk būs sastopami šo-
reiz 6 km garajā Vāveres takā.
 Seni ieži, grotas un klintis, 
aiz kurām stāv GNP daudzvei-
dīgā augu un dzīvnieku pasau-
le, allaž šeit priecējusi dabas 
draugus. Taču aizmirsts ne-
paliks arī slavenais Līgatnes 
bunkurs, senā papīrfabrikas 
ciemata vēsturiskā apbūve un 
daudzi citi tūrisma objekti! Vai 
trases būs paugurainas? Kalni 

jau mums Latvijā nav, bet zi-
nātāji saskaitījuši, ka skriesim 
pāri septiņiem pauguriem: 
Pluču kalnam, Remdenkal-
nam, Cepurkalnam, Skolas 
kalnam, Līgatnes pilskalnam, 
Rīgas kalnam un Slēpotāju 
kalnam. 
 Ja individuālajā kopvērtēju-
mā tiek ņemti vērā pieci labā-
kie rezultāti no septiņiem, tad 
komandu kopvērtējumā tiek 
summēti sezonas visos septi-
ņos posmos savāktie koman-
das punkti. Un te izšķirošie 
notikumi jau rit pilnā sparā! 
 Sezonas gaitā “Stirnu 
bukā” reģistrējušās 55 (!) 
komandas, no kurām jau 
septiņām izdevies pārsniegt  
30 000 punktu robežu. 7. pozī-
cijā ir SSK Bebra 1 (30 126 p.), 
6. – Kocēnu novads (30 715),  
5. – PATRIA SPORTLAND  
(31 036), 4. – VSK Noskrien 
Vāveres (31 129), kam nāksies 
krietni pasvīst, lai pacīnītos 
par vietu uz goda pjedestāla. 
3. pozīciju ieņem PROF.LV/
Talsu Pakalnu Sporta Klubs 
ar 33  368, bet līderiem jau 
par tūkstoš punktiem vairāk –  
Andra Ronimoisa spārnotie 
Rieksti ar 34  320 punktiem 
ieņem 2. pozīciju. 1. vietā ar 
34  865 punktiem ir Moller 
Auto Ventspils/MRC. A. Roni-
moiss, kurš Milzkalnes apvidu 
šosezon jau pavasarī izbaudīja 
rogaininga skrējienā, nevarē-
ja piedalīties iepriekšējā pos-
mā Milzkalna-Āžu kalna “Stir-
nu bukā”, un šie “nepaņemtie 
punkti” Riekstiem tagad var 
izrādīties liktenīgi. Izturību!

Sezonas pirmajā rudens posmā “Stirnu buki” 
lēks ainaviskajās Līgatnes takās
	 23.	septembrī	taku	skrējienu	seriāla	“Stirnu	buks	
2017”	dalībnieki	atkal	lēks	Latvijas	vissenākajā	–	
Gaujas	Nacionālajā	parkā	(GNP).	Šogad	taku	skrējēji	
izbaudīs	daudzveidīgo	Līgatnes	apvidu	ar	mežainām	
gravām,	smilšakmens	atsegumiem,	neskaitāmām	alām	
un	gleznainām	upju	jostām.
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www.STirnuBukS.lV #ESESmuSTirnuBukS

23.09.2017.
SacEnSīBu cEnTrS –
līGaTnE,
līGaTnES nOVadS

 Skolu čempionātā, kur uz-
varētāju komandu kopvērtē-
jumā noteiks tas, cik skolēnu 
sezonas gaitā skrējuši “Stirnu 
bukā”, risinās spilgts līderu 
duelis – Jelgavas 4. vidussko-
la pret Engures vidusskolu. 
Vadībā ar 279 dalībniekiem 
nostiprinājušies jelgavnieki, 
savukārt engurnieki šogad 
var lepoties ar 246 dalībnie-
kiem. Aizputes vidusskolai 
nāksies nedaudz iespringt, 
lai ar 88 skrējējiem nosargā-
tu 3. pozīciju – aizputniekiem 
uz papēžiem min Tukuma  

2. vidusskola ar 70 sportis-
tiem, Lejasciema vidussko-
la ar 62, bet ar dzelžaino 
disciplīnu pazīstamā Rīgas  
49. vidusskola noslēdz “olim-
pisko sešnieku”. Atgādināsim, 
ka trīs skolas uzvarētājas sa-
ņems 1000, 600 un 400 eiro 
vērtas dāvanu kartes sporta 
ekipējuma iegādei. Balvu fon-
du nodrošina “Sportland”.

	 Aicinām	 piedalīties	 arī	
līgatniešus!	 Reģistrāci-
ja	 skrējienam	 mājaslapā	 
www.stirnubuks.lv.

 Šogad svētki notiks 14. ok-
tobrī Augšlīgatnē. Būs izrāde 
bērniem, Zaļā tirgus noslē-
gums, muzikāli priekšnesumi, 
ēdināšanas meistaru sacen-
sības, jautras un interesan-
tas aktivitātes un noslēgumā 
svētku balle, kurā godināsim 
Līgatnes novada zemniekus.

 Līgatnes papīrfabrikas 
klubs jeb šobrīd Līgatnes 
kultūras nams šajā gadā svin 
savu 120 gadu jubileju.
 Cik paaudžu pa šiem ga-
diem cauri izdziedājušas, iz-
dejojušas, izlustējušās? To 
nepateiks neviens. Šeit bērnu 
sektorā pirmās dziesmas, pir-
mie zīmējumi un uzstāšanās 
uz skatuves. Šeit kopābūša-
na, pilnveidošanās un atpūta 

pašdarbības kolektīvos. Šeit 
izstādes, koncerti, izrādes un 
balles. Šeit skaistie brīži – iz-
laidumi, kāzas un kristības. 
Katram no mums šajā namā 
kāda atmiņu lappuse ir atve-
rama.
 Uzdzirkstīsim atmiņās  
28. oktobrī! Aicinām visus, ku-
rus šis nams ir darījis bagātā-
kus, skaistākus un laimīgākus. 
Lūdzam – par šo pasākumu 

paziņojiet savam dziedātājam 
blakus rindā, deju partnerim 
un dejotājam aizmugures pārī, 
sēdētājam pie blakus galdiņa 
ballē un savam kaimiņam arī!
 Tiekamies 28. oktobrī 
plkst. 14.00 Līgatnes kultūras 
namā jubilejas pasākumā un 
ballē kopā ar „Lauku muzi-
kantiem”!
 Sīkāka informācija – Daina 
Birne, t. 29346946.

Līgatnes papīrfabrikas 
klubam - 120
 Nekad neaizmirsīšu, kā viņa to pateica: „... vienās puķēs un vienā mūzikā! Un viņa it nemaz 
nebija veca, tā septiņdesmitgadīgā lauku sieva - pa kuru laiku lai noveco, ja viss mūžs pagājis 
vienās puķēs un vienā mūzikā.
 Vienu vakaru uz kora dziedāšanas mēģinājumu („Tos trīs kilometrus dziedādama nogāju!”), 
otru vakaru uz teātra mēģinājumu („Tie kilometri pagāja, lomu vēlreiz galvā atkārtojot”), aplausi, 
ziedi, mūzika, un balles līdz rītausmai...” E. Rudzītis

Arī šogad 
svinēsim Ražas 
svētkus, baudot 
šī gada ražu
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Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu

 1.  Šie noteikumi nosaka 
Līgatnes novada pašvaldības 
pabalstu veidus un apmēru, 
saņemšanas kārtību, kā arī lē-
mumu apstrīdēšanas kārtību.
 2.  Saistošajos noteikumos 
lietotie termini:
2.1.  sodu	 izcietusi	 perso- 
na – persona, kura atgriezu-
sies no brīvības atņemšanas 
soda izciešanas vietas;
2.2.  vienreizējs	 pabalsts	 – 
pabalsts, kuru piešķir vienu 
reizi noteiktā periodā (gada 
laikā) vai saskaņā ar faktu.
 3.  Līgatnes novada pašval-
dības pabalstus var saņemt 
personas, kuras Līgatnes no-
vadā ir deklarējušas savu pa-
stāvīgo dzīvesvietu.
 4. Pabalsti tiek piešķirti no 
Līgatnes novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.
 5.  Vienreizējs bērna	 pie-
dzimšanas	pabalsts 200 EUR 
apmērā par katru jaundzimušo 
bērnu:
5.1.  tiesības saņemt pabalstu 
par katru jaundzimušo ir tikai 
vienam no vecākiem, ja perso-
na ne mazāk kā 12 mēnešus 
pirms bērna reģistrācijas ir 
deklarējusi savu pamata dzī-
vesvietu Līgatnes novadā un 
arī jaundzimušā dzīvesvieta 
tiek deklarēta Līgatnes novadā;
5.2. pabalstu piešķir, ja iesnie-
gums saņemts trīs mēnešu lai-
kā pēc bērna piedzimšanas, iz-
ņemot gadījumus, kad bērnam 
un mātei bijusi nepieciešamība 
ilgstoši uzturēties stacionārā 
un nevienam no vecākiem nav 
bijusi iespēja pieprasīt pabal-
stu;
5.3.  personai, kura pieprasa 
bērna piedzimšanas pabalstu, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums un bērna dzimša-
nas apliecības kopija (uzrādot 
oriģinālu) un jāuzrāda savu 
personu apliecinošs doku-
ments;
5.4.  bērna piedzimšanas pa-
balstu izmaksā Līgatnes nova-

da administratīvajā teritorijā 
deklarētajai personai, kura 
adoptē bērnu līdz viena gada 
vecumam.
 6.  Apbedīšanas	 pabalsts 
115 EUR apmērā, ja mirusi 
persona, kuras pēdējā deklarē-
tā dzīvesvieta bijusi Līgatnes 
novadā:
6.1.  apbedīšanas pabalstu iz-
maksā personai, kura veic ap-
bedīšanu vai pēc savstarpējās 
vienošanās apmaksā pakalpo-
jumus;
6.2. pabalstu piešķir, ja iesnie-
gums un miršanas apliecības 
kopija iesniegta viena mēneša 
laikā pēc mirušās personas ap-
bedīšanas;
6.3.  ja miris Līgatnes novada 
iedzīvotājs, kuram nav apgād-
nieku un kura apbedīšanu ne-
uzņemas neviena persona, tad 
Līgatnes novada pašvaldība 
slēdz līgumu par apbedīšanas 
pakalpojuma organizēšanu un 
apbedī personu par pašvaldī-
bas līdzekļiem.
7. Vienreizējs 35 EUR pabalsts 
sodu	izcietušai	personai pēc 
atbrīvošanās no soda izcieša-
nas vietas:
7.1. pabalstu piešķir, ja iesnie-
gums saņemts viena mēneša 
laikā pēc atbrīvošanās no soda 
izciešanas vietas;
7.2.  personai jāuzrāda soda 
izciešanas vietas izdota izziņa 
par atbrīvošanu.
8.  Vienreizējs svētku	 pa-
balsts senioriem: 
8.1.  vienreizējā Ziemassvētku 
pabalsta senioriem veidi:
8.1.1. pabalsts 15 EUR apmē-
rā senioriem Ziemassvētkos, 
kuri uzturas ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijās un par šī 
pakalpojuma nepieciešamību 
lēmumu pieņēmis Līgatnes no-
vada Sociālais dienests;
8.1.2. Ziemassvētku pabalsts 
40 EUR apmērā senioriem, 
kuri kārtējā gadā sasnieguši 
80 un vairāk gadu vecumu;
8.2. jubilejas pabalsts 100 EUR 
apmērā senioriem dzimšanas 
dienā, kuri sasnieguši 100 un 
vairāk gadu vecumu;

8.3.  vienreizējo svētku pabal-
stu izmaksu nodrošina Līgat-
nes novada Sociālais dienests, 
pamatojoties uz Sociālā die-
nesta datubāzē un Iedzīvotāju 
reģistrā pieejamo informāciju;
8.4.  8.1.1. un 8.1.2. punktā 
minēto pabalstu veidi nesum-
mējas, tiek izmaksāta lielākā 
pabalsta summa.
9. Vienreizējs pabalsts 50 EUR 
apmērā mācību	 piederumu	
iegādei, uzsākot jauno mācī-
bu gadu Līgatnes novada vi-
dusskolā:
9.1. pabalstu mācību piederu-
mu iegādei piešķir:
9.1.1. ģimenēm, kuru bērns 
uzsāk mācības 1. klasē;
9.1.2. daudzbērnu ģimeņu bēr-
niem;
9.1.3. ģimenēm, kuras Līgat-
nes novada Sociālais dienests 
atzinis par trūcīgām (izziņa);
9.2. piešķirtie pabalsti nesum-
mējas;
9.3. pabalstu uz vecāku iesnie-
guma pamata piešķir bērniem, 
kuri 1. septembrī mācības 
uzsāk Līgatnes novada vidus-
skolā. 
 10.  Lēmumu par pabalstu 
piešķiršanu vai atteikumu pie-
ņem Līgatnes novada Sociālais 
dienests.
 11. Sociālā dienesta speciā-
listi veic pabalstu piešķiršanai 
atbilstošo dokumentu nofor-
mēšanu un uzglabāšanu. 
 12.  Iesniedzot iesniegumu, 
pabalsta pieprasītājs Sociāla-
jam dienestam dod atļauju iz-
mantot pašvaldības un valsts 
datu reģistros pieejamo infor-
māciju 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. Ja pabalsta prasītājs at-
bilstoši saistošajiem noteiku-
miem nav tiesīgs saņemt paš-
valdības pabalstu vai nav izpil-
dījis kādu no šajos noteikumos 
minētajiem nosacījumiem, pa-

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Jaunu saistošo noteikumu „Līgatnes novada paš-
valdības pabalsti” mērķis ir nodrošināt pašval-
dības iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepasliktinā-
šanos, diferencēt izmaksājamā pabalsta apjomu 
atsevišķām mērķgrupām, atbalstot mazāk aiz-
sargātākās sociālās grupas - trūcīgās ģimenes, 
bērnus no daudzbērnu ģimenēm, sodu izcietu-
šās personas, kā arī jaunas grupas – vienreizēju 
pabalstu piešķiršanu pensionāriem un izglītoja-
mo vecākiem, bērniem uzsākot mācības Līgat-
nes novada vidusskolas 1. klasē.
Tā kā veicamo grozījumu apjoms ir liels un klāt 
nākušas jaunas iedzīvotāju grupas, tad lietderīgi 
izdot jaunus saistošos noteikumus, tādēļ ir saga-
tavots jauns saistošo noteikumu projekts. 

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz, ka pabalsts 
paredzēts Līgatnes novadā deklarētām perso-
nām vai atsevišķām personu grupām:
l bērna piedzimšanas gadījumā;
l personas nāves gadījumā;
l personām pēc soda izciešanas;
l senioriem, kuri sasnieguši 80 un vairāk gadu 
vecumu, Ziemassvētku pabalstu;
l mācību piederumu iegādei, uzsākot mācības 
Līgatnes novada vidusskolā.
Pabalstu paredzēts izmaksāt ar pārskaitījumu pie-
prasītāja kontā vai skaidrā naudā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Plānots, ka pašvaldības budžeta izdevumu sada-
ļā būs nepieciešams 31 375 EUR. 

4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietek-
me uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietek-
me uz administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Līgatnes 
novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātperso-
nām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu

Konsultācijas nav notikušas.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
LĪGATNES NOVADA DOMES 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 17/16
„Līgatnes novada pašvaldības pabalsti”

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija sēdē (protokols Nr. 11, 2. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/16

Līgatnes novada pašvaldības pabalsti
balsts tiek atteikts. 
 15.  Sociālā dienesta pie-
ņemto lēmumu var apstrīdēt 
Līgatnes novada domes priekš-
sēdētājam lēmumā noteiktajā 
kārtībā un termiņā.
 16.  Piešķirto pabalstu var 
saņemt ar pārskaitījumu pa-
balsta pieprasītāja kontā vai 
saņemt Līgatnes novada paš-
valdības kasē.
 17.  Ar šo noteikumu spē-

kā stāšanos dienu spēku zau-
dē Līgatnes novada domes  
2009. gada 30. jūlija saistošie 
noteikumi Nr. 04/09 “Līgatnes 
novada pašvaldības pabalsti”.
 18.  Noteikumi publicējami 
un stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45. pantā no-
teiktajā kārtībā.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Noslēgušies	iepirkumi:	
l LND/2017/22, Līgatnes no-
vada domes lokālplānojumu 
izstrāde. Iepirkuma līgums 
noslēgts ar IK “Plānošanas ek-
sperti”, reģ. Nr. 40002142175, 
par summu EUR 3600 bez 
PVN. Tiks veikta lokālplāno-
juma izstrāde, kas pārkārto 
Augšlīgatnes ciema robežas 
un groza Līgatnes novada 
teritorijas plānojumu zemes 
vienībai “Pagasta zeme 27”, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā, un kas groza Līgatnes 
novada teritorijas plānojumu 
zemes vienībai Ainavu ielā 2, 
Līgatnē, Līgatnes novadā. 
l LND/2017/23, Minerālma-
teriāla piegāde SIA “Līgatnes 
komunālserviss” vajadzībām. 

Iepirkuma līgums noslēgts 
ar SIA “Auto MN”, reģ. Nr. 
40003572043, par summu 
28 000 EUR bez PVN.
l Atbilstoši veiktajām cenu 
aptaujām noslēgti līgumi par 
pašvaldības ēku tehniskās 
un ugunsdrošības  apsardzes 
pakalpojumu nodrošināšanu 
ar SIA “EVOR.L” par summu 
5209,50 EUR bez PVN uz di-
viem gadiem, kā arī  par skeit-
borda laukuma izveidi “Lai-
venē”, Augšlīgatnē, Līgatnes 
pagastā, Līgatnes novadā, ar 
SIA “Eco Baltia vide” par sum-
mu 19 982,70 EUR bez PVN.

Citas	aktualitātes:
l Atkārtoti informējam, ka 
sakarā ar plānotajiem ūdens 

un kanalizācijas vada izbū-
ves darbiem Skolas, Liepu un 
Bišu ielas posmos Augšlīgatnē 
tuvāko divu mēnešu laikā var 
būt periodiski ierobežota kra-
vu un materiālu (malka, būv-
materiāli, mēbeles u.c.) pie-
gāde, atkritumu izvešana, kā 
arī piekļuve savam īpašumam 
ar vieglajām automašīnām. 
Lūdzam izturēties pret darbu 
veicējiem ar pacietību un iz-
pratni. Sīkāku informāciju par 
darbu procesu un plāniem va-
rat saņemt pie SIA “Līgatnes 
komunālserviss”.
l Ir veikts pirmais Līgatnes 
novada kapsētu digitalizāci-
jas posms. Elektroniskajā vidē 
www.cemety.lv ir ievietoti un 
publiski pieejami precīzi uz-

mērīti Spriņģu un Paltmales 
kapsētu apbedījumu izvieto-
juma dati, kā arī minētajās 
kapsētās apbedīto personu 
publiskojamie dati (vārds, uz-
vārds, dzimšanas un miršanas 
datumi). Ir nodrošināta  ap-
bedījuma vietas atrašana pēc 
vārda un uzvārda. Turpmāk 
atbildīgie darbinieki Līgatnes 
novada kapsētu administra-
tīvo pārvaldību un plānošanu 
veiks šajā sistēmā. Tas būtiski 
atvieglos datu precizitātes un 
informācijas apmaiņas proce-
su nodrošināšanu. Šobrīd tiek 
veikta  ievadītās informācijas 
pārbaude un jauno datu ieva-
dīšana. Lūdzam datu vietnē 
aplūkot sev zināmos apbedīju-
mus un sniegt informāciju par 

atzīmētām neidentificētām 
apbedījuma vietām vai, ja ne-
pieciešams, sniegt informāci-
ju par precizējamiem datiem.
l Ar nelielu kavēšanos rit no-
slēdzošie telpu un sporta zā-
les remontdarbi Līgatnes no-
vada vidusskolā, Strautu ielā 
4, Līgatnē. Mācību process 
netiek kavēts, un tiek veikta 
pastiprināta darbu kvalitātes 
un drošas vides nodrošināša-
nas uzraudzība. 

Vecākiem – izturību, skolē-
niem - veiksmīgu, izziņas 

pilnu un radošu jauno mācību 
gadu vēlot, 

Egils	Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes septembrī

http://www.cemety.lv
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Skolas ziņas

 Piektdien, 1. septembrī, 
Līgatnē norisinājās tradicio-
nālais pasākums „Līgatne iz-
glītībai”, kurā aktīvi tika sa-
gaidīts jaunais mācību gads. 
Pasākumā piedalījās Līgatnes 
novada dome, SIA “Ģimenes 
zobārstniecība” un Kašera 
(Kaspars Blūms-Blūmanis) 
Sapņu fabrika, kas bērnus 
pārsteidza ar atraktīvām spē-
lēm, interesantiem multfilmu 
tēliem un atjautīgiem jautāju-
miem.
 Pasākuma aktivitātēs līdz-
darbojās gan vecāki, gan bēr-
ni. Programmā piedalījās arī 
“Ģimenes zobārstniecības” 
tēls – trusis Zobiņš, kas uz-
deva bērniem dažādus jautā-
jumus par zobu higiēnu, un 
pareizas atbildes gadījumā 
bērni ieguva balvu – zobu 
birstīti. Vakarā bērniem un 
pedagogiem bija iespēja iz-
dejoties mūzikas ritmos, bet 
vēlāk diskotēka tika piedā-
vāta arī lielākiem skolēniem. 
Diskotēku spēlēja DJ Lauris 
no Cēsīm. 
 Līgatnes pašvaldība svei-
ca pirmklasniekus ar meda-

 Līgatnes	novada	dome un 
Valsts izglītības satura centrs 
parakstījis sadarbības līgumu 
par projekta “Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču 
attīstībai” īstenošanu Līgat-
nes	novada	 vidusskolā.	Tas 
nolemts, lai nodrošinātu izglī-
tības pakalpojumu daudzveidī-
bu, kas balstīti uz individuālās 
mācību pieejas attīstību un 
ieviešanu, tādējādi uzlabojot 
izglītojamo kompetences un 
mācību sasniegumus, kā arī 
nodrošinātu pedagogu profe-
sionālo pilnveidi pēc katras 
iestādes aktualitātēm un izvir-
zītajām prioritātēm.
 Izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstības plāns 
paredz divu mācību gadu laikā 
izglītības iestādē īstenot vairā-
kus pasākumus un aktivitātes, 
akcentējot dabaszinību, vides, 
matemātikas, IT un valodu 
jomu, kā arī piesaistot atbal-
sta personu pakalpojumus, 
izmantojot pašvaldībai projek-
tā piešķirtos 12 929,74	 eiro 
(pēc kopējā izglītojamo skaita 
uz 01.09.2016.)
 Projektā iesaistīto skolu ri-
sinājumi individuālās pieejas 
attīstībā un izglītības pakalpo-
juma dažādošanā tiks uzsākti 
oktobrī pēc skolas izstrādāta 
atbalsta pasākuma plāna, kas 

balstās esošās situācijas iz-
vērtēšanā, skolu vajadzību no-
teikšanā un jaunu risinājumu 
izstrādē. 
 Projekta īstenošanas re-
zultātā visā Latvijā vismaz  
253 vispārējās izglītības ies-
tādes būs izstrādājušas un 
ieviesušas savu izglītojamo 
vajadzībām atbilstošas indi-
viduālās pieejas mācību sa-
sniegumu veicināšanai: jaunas 
formas mācību satura apguvei 
(individualizētās nodarbības, 
nodarbību cikli, mācību vizī-
tes u.c.), kā arī nodrošinājušas 
alternatīvu neformālās izglī-
tības pasākumu kopu (tema-
tiskās nometnes, konkursus, 
inovatīvas interešu izglītības 
programmas, kā arī pedagogu 
profesionālās pilnveides pasā-
kumus).
 Plašāka informācija par 
projekta īstenošanu – Valsts iz-
glītības satura centra mājasla-
pā http://visc.gov.lv un projek-
tā iesaistīto skolu mājaslapās.
 Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un 
Eiropas Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās in-
formācijas jebkuru iespējamo 
izlietojumu.

Sagatavoja
Diāna	Briede, 

izglītības metodiķe

Līgatnes novada vidusskola 
uzsāks īstenot ESF projektu 
“Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai” 
Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

ļu kaklarotām, lāčiem un 3D 
puzlēm-globusiem, kā arī iz-
teica pateicību desmit aktīva-
jiem sadarbības partneriem, 
darba devējiem, kuri pieda-
lījās jauniešu vasaras prak-
ses organizēšanā. Pateicības 
rakstus saņēma Līgatnes no-
vada pirmsskolas izglītības 
iestāde, Līgatnes novada vi-
dusskola, Līgatnes novada 
Sporta centrs, z.s. “Ezernie-
ki”, SIA “Lustīgie meistari”, 
SIA “Makara tūrisma birojs”, 
PA “Līgatnes novada Kultūras 
un tūrisma centrs”, SIA “Re-
habilitācijas centrs “Līgat-
ne””, SIA “Līgatnes komunāl-
serviss”, LU Konferenču un 
atpūtas komplekss “Ratnie-
ki”.
 “Ģimenes zobārstniecība” 
ir lielākais zobārstniecības un 

mutes veselības centru tīkls 
Vidzemē, kas sniedz augst-
vērtīgus un kvalitatīvus zob-
ārstniecības pakalpojumus vi-
sai ģimenei – sākot no mazu-
ļiem līdz vecāka gadagājuma 
ļaudīm. Tīkls nodrošina arī 
valsts apmaksātos zobārst-
niecības pakalpojumus bēr-
niem līdz 18 gadu vecumam 
– zobu higiēnista pakalpoju-
mus, ko valsts apmaksā reizi 
gadā. Vairāk informācijas –  
www.gimeneszobarstnieci- 
ba.lv vai facebook.com, drau-
giem.lv un twitter.com kon-
tos. 

Dace	Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

sadarbībā ar SIA “Ģimenes 
zobārstniecība”

Pirmklasnieku piemiņas medaļas un pateicības raksti 
sadarbības partneriem.

Līgatnes novada dome,  
“Ģimenes zobārstniecība” un 
Kašera Sapņu fabrika pasākumā 
“Līgatne izglītībai” sveic 1. septembrī

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 
trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risinā-
šanā” 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. notei-
kumu 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 šādu grozījumu Līgatnes novada domes saistošajos noteikumos „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās pa-
līdzības pabalstiem Līgatnes novadā” (apstiprināts ar Līgatnes novada domes 
2010. gada 25. novembra lēmumu (protokols Nr. 14, 6.§):
 1. izslēgt IX nodaļu “Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jauno mā-
cību gadu”;
 2. izslēgt VI nodaļu “Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā”.

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija sēdē 
(protokols Nr. 11, 4.§)

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 17/18
Grozījums 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 likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas  
7. punktu, 43. panta trešo daļu, Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta trešo un ceturto daļu

 Izdarīt Līgatnes novada pašvaldības 
2015. gada 26. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 15/5 „Par veselības aprūpes 
pabalstu Līgatnes novadā” šādus grozī-
jumus:
 1. Papildināt ar 6.9. punktu šādā re-
dakcijā: 
“6.9. Recepšu	 medikamenti – Zāļu 

valsts aģentūras reģistrā iekļautās zā-
les, kuras aptiekās izsniedzamas tikai 
pret recepti”;
 2. izteikt 9.1. punktu šādā redakcijā:
“9.1. materiālo pabalstu ārstniecības 
personu nozīmētu recepšu medika-
mentu iegādei”;
 3.  papildināt ar 12.8. punktu šādā 
redakcijā:
“iesniedz ārstniecības personu izrakstī-
to medikamentu recepšu kopijas”. 

Ainārs	Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2017. gada 27. jūlija sēdē 
(protokols Nr. 3, 3. §)

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 17/17
“Grozījumi 2015. gada 26. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 15/5 
“Par veselības aprūpes pabalstu 
Līgatnes novadā”

 2017. gada 24. augusta domes sēdē 
Līgatnes novada dome nolēma:
 1.  noteikt Līgatnes novada domes 
kapitālsabiedrības SIA „Līgatnes komu-
nālserviss”, reģ. Nr. LV54103099071, 
klientiem mēneša apkures tarifu paš-

valdības centralizētajai siltumapgā-
dei 2017./2018. gada apkures sezonā 
(01.10.2017.—30.09.2018.) 1 MWh 
54,67	EUR	+	PVN.	
 2. Tarifs stājas spēkā ar 2017. gada 
1. oktobri. 

Apstiprināts vienots siltumenerģijas apgādes 
pakalpojuma tarifs SIA “Līgatnes komunālserviss” 
klientiem 2017./2018. gada apkures sezonā

http://www.gimeneszobarstnieciba.lv/
http://www.gimeneszobarstnieciba.lv/
https://www.facebook.com/gimeneszobarstnieciba/
http://www.draugiem.lv/gimeneszobarstnieciba/
http://www.draugiem.lv/gimeneszobarstnieciba/
https://twitter.com/zobuveseliba
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*Rīzengebirge (vāc.), Krkonoše (čeh.), Karkonosze (pol.) 
Atrodas uz Čehijas, Polijas robežas, kādreizējā Vācijas 
Sudetija. 1945. gadā tur vēl bija vācieši, pēc tam jau viņi no 
turienes tika padzīti – jau 1945. gada augustā Rīzengebirges 
vācieši kļuva par tādiem pašiem bēgļiem kā latvieši. Par 
Freiheites vēsturi ir lapa: http://freiheit.riesengebirgler.de/.
No vācu valodas tulkojis un komentējis Jānis Turlajs.

Skats no debesīm uz papīrfabriku „Freiheit im Riesengebirge” (tagad „Svoboda 
nad Upou”) Čehijas pilsētas Trutnovas tuvumā.

Svoboda nad UPU/Freiheit 1900. gadā. 
Attēls no vietnes www.staretrutnovsko.cz/svoboda-nad-upou-pohlednice.php.

Bēgļu mītnes vieta (tagadējais nosaukums “Svoboda nad Upou”.) Kreisajā pusē 
ir bieži pieminētais kūrorts “Janské Lázně”.

Jāņa Gulbja (juniora) ragaviņas, kas no 
Sudetijas tika atvestas uz Līgatni, un joprojām 
ir Rīgaskalnā.

Pirmais attēls ir apsveikums H. Kolombo dzimšanas dienā 
1945. gada 7. janvārī, bet otrā attēlā ir pateicības vēstule par 
bēgļu uzņemšanu 1945. gada jūnijā.

Mana mīļā Līgatne
36. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; 
novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; 
aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs, Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr. 10; 
novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; 
maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs, Nr. 7; augusts, Nr. 8
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Andrejs	Cīrulis

 Iepriekšējā laikraksta nu-
murā stāstījām par līgatniešu 
grupas braucienu uz Vāciju 
1944. gada oktobrī. 
 Kad uzrakstīto parādīju 
Jāņa un Veltas Gulbju mazdē-
lam Andulim Timčenko, viņš 
atsūtīja vēstuli ar interesan-
tām ziņām par tolaik notikušo. 
Atmiņu epizodē pieminētā Ilzī-
te ir Anduļa Timčenko mamma 
Ilze Gulbe.

 Lasot par kuģošanu uz Vāciju, 
prātā atausa vēl daži vecvecā-
ku stāsti.
 Tā kā Ilzīte vēl bija pavi-
sam maziņa, (viņa bija dzimu-
si 1944. gada 6. janvārī) liela 
problēma bija izmazgāt un 
izžāvēt autiņus. Vecāki izman-
toja vienīgo iespēju, ko varēja 
izgudrot – tētis (Jānis Gulbis) 
aptina slapjos autiņus sev ap 
vēderu (zem drēbēm) un stai-
gāja, kamēr tie izžuva. Sajūtas 
nevarēja būt diez ko patīkamas, 
bet… ko vien vecāki nevar izda-
rīt sava bērna dēļ.
 Citas atmiņu epizodes ir sais-
tītas ar biežajiem Sarkanās ar-
mijas aviācijas uzlidojumiem. 
Katru reizi, kad tuvojušās lid-
mašīnas, visa ģimene saspie-
dusies cieši kopā ar domu: ja 
trāpa bumba, tad lai visi kopā 
pagalam, lai nevienam nav ne-
laimīgam pa pasauli vientuļam 
jāmētājas. Par laimi arī visas šīs 
situācijas vismaz Gulbju ģime-
nei bija beigušās labi, kaut gan 
apkārt esot sprāgušas bumbas 
un daži kuģi tuvumā esot no-
gremdēti. Milzīgajā uztraukumā 
bēgļi tā arī nebija sapratuši, kas 
tie īsti bijuši par kuģiem – militā-
rie vai arī ar bēgļiem piepildītie.

 Pagaidām vēl nedaudz pa-
kavēsimies pie citiem notiku-
miem pirms bēgļu nokļūšanas 
Sudetijā, ko vairākkārt gan 
bijām pieminējuši laikraksta 
iepriekšējā numurā. 
 Berlīnes Starptautiskā bēg-
ļu nometne, no vienas puses, 
bija liels glābiņš, jo cilvēki va-
rēja cik necik paēst, izgulēties 
un nomazgāties, bet no otras 
puses, viņus nomocīja neziņa 
un neskaidrība par nākotni. 
Cilvēki ļoti dažādi reaģēja uz 
krasajām dzīvesveida izmai-
ņām, kas daudzus ieveda dziļā 
depresijā un izmisumā. Tomēr 
dzīve daudzus piespieda būt 
radošiem, lika atrast spēju iz-
ķepuroties, veikt izvēli gluži 
nesaprotamos krustceļos. 
 Par šādām trimdinieku no-
metnēm (DP jeb dīpīšu) ta-
gad daudz var izlasīt atmiņās, 
rakstos, grāmatās, redzēt do-
kumentālajās filmās. Daudz 
interesanta var atrast Latvijas 
Okupācijas muzejā.
 Mani vienmēr dziļi izbrīnīja, 
ka latviešu bēgļi ārzemēs tik 
prasmīgi izkūlās cauri dzīves 

grūtībām. Par to es plaši uzzi-
nāju 1990. gada 3x3 nometnē 
Garezerā, ASV, kur man bija 
tas gods lasīt lielu lekciju kur-
su. Pēc tam laikrakstā “Latvi-
jas Jaunatne” vairākkārt rak-
stīju pateicības vārdus trimdi-
niekiem par latvietības sagla-
bāšanu. Interesanti, ka Ameri-
kā dzīvojošajiem tautiešiem no 
Bavārijas laikiem noturīgi bija 
saglabājušās atmiņas par mū-
žīgo zirņu zupu, kam visi bija 
pateicīgi, bet ko daudzi vairs 
nespēja ieēst līdz pat mūža ga-
lam.
 Mārai Federei-Japiņai kā 
mazam bērnam viss notieko-
šais tad gan šķita kā dabiski 
nepieciešamais pasaules iz-
zināšanas process. Varēja ie-
klausīties svešās valodās, ar 
U-bāni izbraukāties pa sabum-
boto Berlīni. Tā bija gandrīz 
vai pilnīgi sagrauta.
 Māmiņa Māru un brāli Intu 
aizveda uz Berlīnes Zoodārzu 
Kūrfirstendammā. Un te nu 
viņiem bija atklājies liels brī-
nums – bumbu neskarti bija 
ne tikai krāšņie vārti, bet arī 
dzīvnieku novietnes. Likās, ka 
bēgļi nokļuvuši citā laikā, citā 
pilsētā. Bijusi tāda sajūta kā 
miera ostā! Par kara laiku lieci-
nāja vien divi milzīgi piecstāvu 
mājas augstuma betona bluķi 
bez logiem un durvīm. Tās bija 
bumbu patvertnes, kur, atska-
not gaisa trauksmei, glābās 
Zoodārza apmeklētāji un tuvā-
kās apkaimes iedzīvotāji. 
 Katrs no mums dzīves vi-
dusposmā allaž centies ap-
meklēt bērnībā redzētās vie-
tas. Arī Māra Federe-Japiņa  
1997. gada jūlijā izlēma doties 
tūrisma braucienā uz Bavāri-
ju. Kā jau Eiropas likumdoša-
na nosaka, autobusa šoferiem 
astoņas stundas obligāti bija 
jāatpūšas. Šajā reisā tas noti-
ka netālu no Brandenburgas 
vārtiem. 
 Māra Federe-Japiņa nolē-
mu mazmeitai Karlīnai parā-
dīt Berlīnes Zoodārzu, kuru  
53 gadus viņa pati nebija vairs 
redzējusi, un pie viena – atce-
rēties karalaika bērnību. Lie-
liski iekārtotā parka vidū vēl 
arvien stāvēja viens no dzelzs-
betona kubiem ar bumbu no-
brāztiem sāniem, bet… nesa-
grauts. Tas – cilvēku atmiņai, 
bet pati Berlīne ir kā Fēnikss 
no drupām iznirusi – sakopta, 
skaista, moderna.
 Par turpmāk notikušo Māra 
savā esejā raksta arī pavisam 
neparastas lietas:

 Drīz nonācām Hallē, Ammen-
dorfā, Rādevelles papīrfabrikā. 
Mums un Zirņu ģimenei ierādīja 
dzīvokļus kantora mājas treša-
jā stāvā. Annas tante strādāja 
grāmatvedībā, Zirņa kungs –  
sagādes daļā, māmiņa pie di-
rektora kundzes, Ilzīte gāja 
bērnudārzā, Ints mācījās Halles 

vidusskolas sestajā klasē, bet 
mēs ar Zirņu Aivaru – Ammen-
dorfas pamatskolā. Rīgā biju 
pārcelta piektajā klasē, ko šeit 
turpināju. Mācījos centīgi. Bēr-
ni bija draudzīgi un ieinteresēti 
par skuķi, kas atbēdzis no krie-
viem. Viņu tēvi frontē taču arī 
pret krieviem cīnījās! 
  Vācu valodas stundā sko-
lotājs, frontes invalīds ar vienu 
roku, mani izsauca un lika locīt 
darbības vārdu “helfen” (palī-
dzēt). Nu, nav nekā briesmīgā-
ka par vācu gramatiku! Nebiju 
vēl tikusi līdz daudzskaitlim, 
kad klasē atskanēja zviedziens, 
tad skaļāks. “Heinz, komm 
nach vorne!” (Heic, nāc priek-
šā), sauca skolotājs. Heincs no-
stājās pie skolotāja pults ar seju 
pret klasi, atbalstījās, noliecās. 
Skolotājs atvēra sienas skapi, 
kur plauktā rindojās... vicas! Pa-
ņēma vienu, pārbaudīja otru un 
jautāja klasei: “Wieviel?” (Cik?). 
Domas dalījās, vienojās par 
“Sieben” (septiņi). Tāds, lūk, 
delverim tika sods par pāridarī-
šanu bēglei.
  Klasesbiedri uz saietiem 
skolā bieži ieradās hitlerjūgen-
du formas tērpos. Man kā bēr-
nam tas izskatījās varen cēli. 
Melnas velveta īsbikses vai 
svārki, fazānkrāsas samta jaka, 
balta blūze, melna “šlipse” ar 
pītu ādas gredzenu, baltas pus-
garas zeķes, melnas kurpes, un 
visam pāri melna laiviņcepure 
ar kokardi! Kas tādam skaistu-
mam spēj pretoties? Es nē! Kad 
klases hitlerjūgenda “fīrers” ai-
cināja mani iestāties HJ, teicu; 
“Jawohl” (Labprāt! Jā, protams!) 
un gājām māmiņai prasīt atļau-
ju. Tomēr viņa HJ “fīreram” iede-
va kurvīti. Pilnīgu, kategorisku 
un bez jebkādas apspriešanas. 
Tādu māmiņas “cietsirdību” 
tolaik nekādi nespēju saprast. 
Skaidrība uzradās tikai tad, kad 
kļuvu vecāka un prātīgāka. 
  Vidusvācijas rūpniecības 
centru ik nakti bombardēja sa-
biedroto aviācija. Kad bumb-
vedēju eskadra bija apmēram 
piecdesmit kilometru attālumā, 
lēnā ritmā fabrikā iegaudojās 
brīdinājuma sirēna. Ja noskaid-
rojās, ka mērķis esam mēs, 
sirēnas gaudoja nepārtraukti, 
papīrmašīnas izslēdza, ar “stū-
res ratu” noslēdza dubultdurvis 
un patvertnē iestājās klusums. 
Kad es jau izdzirdēju bumbve-
dēju motorus, vienmēr palīdu 
zem galda. Tomēr drošāk likās! 
Bumbas sprāga, Ilzīte jautāja: 
”Vai mēs dzirdēsim, kad mums 
uzkritīs bumba?” ”Nē, to mēs 
nedzirdēsim,” māmiņa atbildē-
ja. “Tas ir labi!” noteica Ilzīte. 
Eksplodējušo bumbu gaisa vil-
nis mūs mētāja no sienas līdz 
sienai. Arī manu galdu. Latvieši 
lūdza Dievu, vācieši akmens-
cietām sejām rātni sēdēja uz 
soliem. Ne skaņas, ne izmisu-
ma. Laikam taču atcerējās par 
Anglijas sagrautajām pilsētām. 

 Visi mūsu dokumenti un 
“vērtslietas” glabājās brūnā 
“krokodilādas” koferīti, ko mā-
miņa uz patvertni vienmēr 
ņēma līdzi. Vienreiz nepaņēma, 
un, kaut arī sirēna bija notau-
rējusi pēdējo briesmu signālu 
un mašīnas apturētas, pietei-
cos uzskriet pēc koferīša. Lejā 
skrienot, paskatījos pa trepju 
telpas logu. Šausmas! Kāsī, kā 
dzērves, mums zemu pāri lidoja 
pieci bumbvedēji, kuri mēnes-
gaismā izskatījās baisi. Patver-
tnē ieskrēju bez elpas un metos 
zem galda, ”drošībā”! Otrā rītā 
redzēju, ka sagrautas divas pre-
tī esošās dzīvojamās ēkas, kur 
dzīvoja Ilzītes bērnudārza drau-
dzenīte un mans klasesbiedrs.
 Drīz uzlidojumi notika arī die-
nā. Tad glābties skrējām uz di-
vus kilometrus attālajām ogļu 
raktuvēm, kur lielos “grozos” lai-
dāmies šahtās. Neatceros, kad 
mūs “bumboja” angļi, kad ame-
rikāņi, bet pieaugušie vadībai lū-
dza mūs pārvietot uz mierīgāku 
vietu. Bija izvēle – papīrfabrika 
Grācā (Austrija) vai Freiheitā, 
Sudetijā (tagad – Čehija). Nolē-
ma doties tuvāk Rietumiem, tā-
lāk no boļševikiem – uz Čehiju. 
Halles stacijā vilciens pienāca 
pārpildīts. Pa durvīm iekāpt ne-
varēja. Dežurējošie karavīri mūs 
vagonā iestūma pa logiem ar 
visām “pekelēm”. Atkal nekas 
nepazuda. Tāds nu bija tas vācu 
“ordnungs” (kārtība)!

 Māras Federes-Japiņas 
esejas noslēgumdaļai ir va-
renskaists virsraksts: “Bēgļu 

kolonija “Gaujmalieši””. Kaut 
bēgļu gaitas aizvijušās līdz Vāc-
zemei un Čehijai, mīļā Līgatne 
nevienam līgatnietim no galvas 
negāja laukā – prāts visu laiku 
vien atgriezās pie tās. 
 Māras Federes-Japiņas sa-
cerējuma noslēguma daļa ir 
tik interesanti uzrakstīta, ka es 
to atļaušos nocitēt gandrīz vai 
pilnībā. Skaidrības labad vien 
atgādināšu, ka te aprakstītie 
notikumi risinājās Sudetijas 
apgabalā, P. Piettem piedero-
šajā papīrfabrikā „Freiheit im 
Riesengebirge” (tagad „Svo-
boda nad Upou”) – tīmekļa 
vietne www.musvoboda.cz/). 
Tā atrodas Čehijas pilsētas 
Trutnovas tuvumā, netālu no 
Polijas robežas.

 Vairākas līgatniešu ģimenes 
evakuējās agrāk, un dzīvošanai 
tiem ierādīja direktora H. Ko-
lombo villu sakoptā parkā bla-
kus fabrikai. 

 Te man uzreiz jāiestarpina, 
ka austriešu papīrrūpniecības 
speciālists trešajā paaudzē 
Herberts Kolombo savulaik 
bija Līgatnes papīrfabrikas 
direktors, bet viņa dēls – arī 
Herberts Kolombo 30. gadu 
vidū atgriezās Līgatnē kā pa-
pīrražošanas speciālists pēc 
studiju beigšanas Vācijā un 
uzsāka darba gaitas par di-
rektora asistentu tēva vadītajā 
uzņēmumā. Kolombo dzimta 
devusi būtisku ieguldījumu 
Līgatnes papīrfabrikas attīstī-
bā. Detalizētāk par to var uz-

zināt, izlasot Austra Salmiņa 
pētījumu, kas publicēts “Līgat-
nes Novada Ziņu” 2013. gada  
18. aprīļa numurā. Gribas pie-
metināt vienu detaļu: H. Ko-
lombo ar ģimeni dzīvoja Gau-
jas ielas mājā Nr. 8, iepretī 
tagadējam bērnudārzam. Bla-
kus mājai bija ar augstu sētu 
iežogots tenisa korts, kura vie-
tā 50. gadu beigās tika ierīkoti 
volejbola laukumi.

 Vēlāk atbraukušajiem bēg-
ļiem iekārtoja istabiņas biju-
šajās noliktavās. Mūsu kaimiņi 
bija Gulbju, Cīruļu, Zirņu, Šmi-
tu, Zariņu un citas līgatniešu 
ģimenes. Skaistajā villā dzīvoja 
Dorili, Sūrīši, Būmaņi un citi. 
Jankauski mita zemnieku mājā 
Švarcenberga piekājē. 
 Straujās kalnu upes Aupas 
(Upa) krāčainie ūdeņi “baroja” 
vēl trīs papīrfabrikas, kurās arī 
strādāja Līgatnes ļaudis. Fabri-
kā strādāja un dzīvoja angļu ka-
ragūstekņi, kuri ikdienā nēsāja 
angļu karavīru uniformu, gan 
bez zīmotnēm un ordeņiem. 
Viņiem bija sava “kantīne” (ēd-
nīca), no kuras nāca neparasti 
garda ēdiena smarža! Noslē-
pumu atklāju, kad, klejojot pa 
fabrikas teritoriju, aiz “kantī-

A. god. H. Kolombo kungs
 Mēs, latvieši, vēlamies Jums no visas sirds pateikties par visu 
labo un pašaizliedzīgo, ko Jūs mūsu labā esat darījis. No dienas, 
kad mēs, saskaņā ar bijušās vācu okupācijas varas pavēli, bijām 
spiesti atstāt Latviju, mēs zaudējām Dzimteni, pajumti un die-
nišķo iztiku. Pēc tam, kad mēs bijām pabijuši dažādās veselības 
stāvoklim neatbilstošās pārsūtīšanas nometnēs, mēs nonācām 
Freiheitē – Rīzengebirgē*. Jūs bijāt tas, kas šajā gadījumā snie-
dzāt mums palīdzīgu roku. Jūs bijāt vienīgais, augstu godātais 
Dr. H. Kolombo kungs, kurš uzņēmāties rūpes par mūsu dienišķo 
maizi un devāt mums iespēju atrast nodarbošanos Jūsu vadītajā 
papīra fabrikā Fa. P. Piette. Jūs bijāt tas, kas mums nekavējoties 
devāt pajumti, gaismu un siltumu, lai mums ar maziem bēr-
niem nav jāpaliek uz ielas. Visu šo laiku, kuru mēs pavadījām 
pie Jums, mēs katru dienu jutām Jūsu rūpes un nesavtību.
 Mums nav citas iespējas Jums izteikt savu 37 latviešu patei-
cību – mūsu sirdīs Jūs paliksiet kā mūsu glābējs no visa ļaunā un 
posta.

Freiheite Rīzengebirgē
1945. gada jūnijā

meitas Irēna un Anna Ženija. 
Paciemojāmies, ja viņas nestrā-
dāja. Kūrmājā skatījāmies vācu 
pirmskara filmas ar slavena-
jiem aktieriem Marlēnu Dītrihu, 
Zāru Leanderi, Mariki Reku, Villī 
Villiju Friču un citām izcilībām. 
Nenopriecāties!
 Tomēr galvenais Johannisbā-
des magnēts bija “Schwimm-
bad” – peldētava. Lielās ēkas 
peldzāles baseinā (10x15 m) 
termālais (siltais) ūdens tika 
pievadīts no Švarcenberga pa 
cauruļvadiem un nepārtraukti 
mainījās. Varēja noīrēt peld-
kostīmus un korķa vestes ie-
sācējiem. Iekļūšana baseinā 
sarežģīta – no ģērbtuves pa 
kāpnītēm jānokāpj ūdenī, jāie-
nirst un pa zemūdens lūku jā-
izpeld baseinā. Atcerējos ābola 
mazgāšanu Līgatnes kanālā  
un – gatavs! Esmu baseinā! Kor-
ķa veste turēja virs ūdens, sāku 
skatīties, kā jādara, lai tiktu uz 
priekšu. Ahā! Jākustina locekļi 
kā vardei. To apguvu ātri. Kopš 
tā laika peldēšana ir man mīļa 
nodarbe. Kad vēlāk man skolā 
jautāja, kur tik labi iemācījos 
peldēt, lepni teicu: ”Ziemā, čehu 
kūrortā!”. Vairāk nejautāja.
 Tuvojoties pavasarim, “Gauj-
maliešu” kolonijas ļaudis pama-
zām sāka doties uz rietumiem. 
Tālāk no krieviem, tuvāk sa-
biedrotajiem (angļiem, ameri-
kāņiem, francūžiem). Māmiņa 
no slepenajām sarunām ar 
angļiem skaidri zināja, ka šeit 
ienāks sabiedroto armija un 
mēs projām nebrauksim. Aprīļa 
beigās Potsdamā Cecīlijas pilī 
pie sešstūraina galda (biju tur 
1997. gadā) sēdās sabiedroto 
valstu “galvas” Staļins, Rūz-
velts un Čērčils, lai nospraus-
tu jaunās demarkācijas līnijas. 
Staļinam, kā vienmēr, vajadzē-
ja vairāk. Vientiesīgie sabiedro-
tie piekāpās un demarkācijas 
līniju pārcēla par 100 km tālāk 
uz rietumiem. Angļu gūstekņi 
to uzzināja pa radio. Pateica 
māmiņai, sasēdās... studbeke-
ros un projām bija. Zināja, ka 
boļševiki nekādus starptautis-
kus līgumus neievēro.
 Māmiņa to pavēstīja pārējiem 
gaujmaliešiem, sameta bērnus 
un dažas mantas rokas ratiņos 
un “stūmāmies” uz rietumiem. 
Bija piektais maijs. Otrā rītā 
mūs ar visiem ratiņiem savā 
divzirgu orē uzņēma vācu ka-
ravīri, kuri atkāpās. Vakarā viņi 
mūs pameta, bēga kājām. Ku-
čierējam paši. Tās bija baigas 
dienas! Māte sauca, ka pāri Su-
detijas kalnu ceļu serpentīniem 
taisni pāri laukiem, pātagas vi-

cinādami, auļo jātnieki – vesels 
pulks plandošos melnos apmet-
ņos un papahās. “Vlasovieši”. 
Ģenerāļa Vlasova armijā cīnījās 
krievu patrioti pret boļševikiem 
un sarkanarmieši tos “medīja” 
kārāk nekā vāciešus. 
 “Kāpēc šie vācu karavīri ne-
bēg no krieviem, bet grāvī at-
pūšas?”, jautāju mātei. “Viņi 
atdusas mūžīgā miegā.” Jaunie 
puiši bija nošāvušies šausmās 
no krievu gūsta.
 Arī mēs pametām ori, patu-
rējām rokas ratiņus, gan node-
rēs. Atpūtāmies mežmalā, abas 
māsas šķiroja dokumentus, 
fotogrāfijas, ko krievi varētu 
vērst pret mums. Šoseja tukša, 
neviena cilvēka. Vai esam vie-
ni šai pasaulē? Ak, nē! Drīz bija 
klāt piedzēruši čehu partizāni 
un veda mūs uz cietuma pagal-
mu nošaušanai. Divas sievietes 
un trīs bērni – vācu briesmoņi! 
Māte no “krokodilādas” koferīša 
izņēma tēva foto sarkanarmie-
ša formā ar četriem kapteiņa 
uzpleča “kubiņiem” (Latvijas 
armiju 1940. gadā pārveidoja 
par Sarkanās armijas teritoriā-
lo korpusu un mūsu karavīriem 
uzvilka sarkanarmiešu formas), 
vicināja to partizānu komandie-
rim pretim un sauca: “Vācieši 
mūs šurp atdzina, jo mans vīrs 
ar Sarkano armiju nāk jūs no 
fašistiem atbrīvot, bet jūs viņa 
ģimeni pie sienas?!” Kaut pār-
dzērušies, viņi to saprata un 
ļāva bēgļiem cietuma pagalmā 
pārnakšņot. Naktī saveda vēl 
daudz bēgļu – latviešus, ukrai-
ņus, igauņus. Stingra apsardze 
ieveda igauņu leģionāru grupu. 
Vai tie nav no mūsu bēgļu kuģa? 
Sagūstītos aizveda aiz cietuma 
ēkas. Naktī daži pielavījās pie 
mums, bēgļiem, lūgdami ci-
vilapģērbu, lai aizbēgtu no krie-
viem. Cik varēja, bēgļi palīdzē-
ja, un igauņi tumsā pazuda. Aiz 
cietuma ēkas skanēja uzbļāvie-
ni, kliedzieni, šāvieni. Partizāni 
bez tiesas sodīja gūstekņus. No 
rīta igauņus, kuru bija daudz 
mazāk nekā vakar, aizveda. 
Gāja klibodami, cits citu balstī-
dami, apsaitēti... Atcerējos ele-
gantos, koptos, labi paēdušos 
un atpūtušos angļu gūstekņus, 
kuri pirms dažām dienām, britu 
radio ziņas noklausījušies, sa-
lēca studbekeros un aiztraucās 
pie savējiem. Tie zināja, kāds 
liktenis tos gaida, ja “atbrīvos” 
Sarkanā armija! Lūk, Ženēvas 
Starptautiskā konvencija par 
gūstekņu tiesībām dažādu “or-
ķestru” izpildījumā!
 Bēgļu kolonna devās mazpil-
sētas Lībenauas virzienā kopā 

ar “atbrīvotājiem”. Šosejas ma-
lās atbrīvotie čehi “atbrīvotā-
jus” sveica ar gavilēm un prieka 
asarām. Sarkanarmieši nodris-
kātās “ģimnastjorkās” bēgļiem 
brutāli uzkliedza: “Ūre, ūre!” 
(pulksteņus!). Viņu roku dilbi 
jau līdz elkoņiem bija pulksteņu 
pilni. Jā, arī kompasi papildinā-
ja šo “Ūru” kolāžu. Dažas die-
nas dzīvojām Lībenauas skolas 
sporta zālē ar divstāvu nārām, 
kuras no svešām acīm aizklāja 
ar segām. Bija baisi, kad bruņo-
ti krievi iebrāzās zālē un, klieg-
dami: “Vlasovieši?”. Rāva no 
nārām segas nost, lamājās un 
ārdījās.
 Tuvējā upītē zvejojām “dārg-
akmeņus”. Upīte tecēja caur 
stikla bižutērijas fabriku, kur 
ražošanas brāķus mums par 
lielu prieku meta upītē. Kas tik 
tur nebija! “Dimanti”, krellītes, 
skaistas pogas, figūriņas. Bra-
dājām, zvejojām, visu nesām 
mājās. Daži “dārgumi” pat līdz 
Rīgai nonāca. Uz čehu slaveno 
bižutērijas “Meku” Jablonecā 
pusstundā ar tramvaju varē-
ja aizbraukt. Pilsēta sakopta, 
moderna, kara neskarta. Lielās 
viesnīcas plašajā brīvdabas te-
rasē pasūtījām kafiju un kūkas 
(uz kuponiem). 
 Atgriezāmies Freiheitē (Svo-
boda), papīrfabrikā. Čehi pret 
mums bija laipni un gādīgi. Pie-
augušie sāka strādāt, bērniem 
“vaļas laiks”. Dzīvojām Aupas 
pretējā krastā, vāciešu pames-
tā mājā, kurā vēl dzīvoja Milda 
Vīksna ar māsu Alīdi Bērziņu, 
tās vīru Juri un māsasmeitu Ru-
dīti Ilzītes vecumā. Vēl Baltiņa 
un Ozola kungi. Krievus šeit 
neredzēja, čehi paši vēl saim-
niekoja savā zemē. Uz Janské 
Lázně peldbaseinu mūs tomēr 
vienus nelaida. Mēs, bērni, bau-
dījām vasaras priekus, klejo-
dami pa jaukajiem kalniem un 
lejām. Par labu ogošanu mums 
ar Inti piešķīra “kūku talonus”. 
Svobodas kafejnīcā mielojā-
mies ar kūkām un klausījāmies, 
kā pie blakusgaldiņa sarunājas 
čehu jaunieši. Valoda melodis-
ka, bet sveša. Viens vārds gan 
bieži atkārtojās. Biju to dzirdē-
jusi, kad Ammendorfas fabrikā 
runāja ukraiņu puiši, tā nozīmi 
gan nezināju. Un, lūk! Arī čehu 
jaunekļi to bieži lietoja. Pārnā-
kot mājās, lepni ziņoju, ka čehu 
valodai daudz kopīga ar ukrai-
ņu. “Un tieši kas?” māte jau-
tāja. Pateicu, un pļauka sekoja 
zibenīgi! Svēti solījos to vārdu 
aizmirst.

Turpinājums sekos

nes” ieraudzīju milzīgu spožu 
konservkārbu konusveida kau-
dzi. Diemžēl tukšas! Izrādās, ka 
gūstekņus ar lieliskajiem pro-
duktiem, apģērbu un visu pā-
rējo apgādāja Sarkanais Krusts, 
kā tas paredzēts pēc starptau-
tiskās vienošanās Ženēvā par 
attieksmi pret karagūstekņiem 
visā pasaulē! Lūk, tā!!! Vaka-
ros “kantīne” pārvērtās “Angļu 
klubā”. Tur viņi lasīja grāma-
tas, angļu avīzes, diskutēja, 
spēlēja kārtis, šahu. Bija pat 
“džezbends”! Tā ritmos džentl-
meņi dziedāja un pat viens ar 
otru uzdejoja. Ieeja gan tikai 
angļiem. Māmiņa bija Rīgā bei-
gusi Angļu valodas institūtu un 
slepus ar gūstekņiem sarunājās 
un uzzināja, kas frontēs notiek. 
Ak, jā. Viņiem bija arī radio. Un 
ne tikai!
 Ints ar Egīlu Dorilu mācījās 
Trutnovas (Trutnov) vidusskolas 
septītajā klasē un lieliski sapra-
tās jau no Līgatnes laikiem. “Ko 
tu lūri, vecais mērkaķi?”, zēni 
jautāja garāmejošajam skolotā-
jam. “Was, was?”, tas jautāja. 
Zēni smaidīja, teica, ka sveici-
nājuši viņu latviski. Pasmaidīja 
arī skolotājs, pameta gaisā roku 
“Sieg Heil!” (hitlerisks svei-
ciens).
 Bērnus līdz piektajai klasei 
mācīja pulkvežleitnanta Arvi-
da Rekes atraitne, bijusī Valda 
Zālīša pamatskolas skolotāja. 
Apguvām latviešu valodu, vēs-
turi, ģeogrāfiju, matemātiku. 
Ilzīte un citi mazie bērni mā-
miņu aprūpē kopā rotaļājās, 
dziedāja, pastaigājās, vizinājās 
ar kamaniņām. Otrpus Švarcen-
berga kalnam atradās Sudetijas 
kalnu kūrorts Johannisbāde (Jo-
hannisbad - Janské Lázně). Lie-
lais hotelis bija pārvērsts kara 
hospitālī. Tajā strādāja Arnol-
da Indriksona sieva Ženija un 

http://freiheit.riesengebirgler.de/
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 Augusta sākums novada 
jauktajam (sauktam arī par 
jauko) korim «Līgatne» bija 
īpaši karsts, jo dziedātāji pie-
dalījās starptautiskā mūzikas 
festivālā Maķedonijā. Spītē-
jot 40 grādu svelmei, koristi 
ar lepnumu izrādīja latviešu 
tautastērpus un mūsu tautas-
dziesmu skanējumu.
 Ceļojuma, kurā koris de-
vās ar autobusu, galamērķis 
bija Maķedonijas septītā lie-
lākā pilsēta, kura iekļauta arī 
UNESCO Pasaules mantojuma 
objektu sarakstā, – Ohrida. Tā 
atrodas Ohridas ezera krastā, 
kas izveidojies aptuveni pirms 
pieciem miljoniem gadu, līdz 
ar to pieder pie pasaulē vecā-
kajiem ezeriem. Ezera ilgais 
mūžs izskaidrojams ar to, ka 
tas ir ļoti dziļš un tajā ieteko-
šās upes nes maz nogulu-
mu. Ezera ūdens ir neparasti 
dzidrs, un, tā kā tas ir izolēts 
no citām ūdenskrātuvēm, tajā 
sastopami augi un dzīvnieki, 
kas nav atrodami nekur citur 
uz Zemes. Piemēram, tādas ir 
10 sugu zivis no 17 vispār eze-
rā dzīvojošajām. 
 Ne tikai zivīm iepletās acis, 
bet arī vietējie un tūristi līdz-
jūtīgi uzgavilēja Līgatnes ko-
ristiem, redzot tos pilnos tau-
tastērpos, vilnas zeķēm kājās 
svētku dalībnieku gājienā. Par 
laimi, dienas svelme jau bija 
pāri, un pārkarsušais termo-
metrs vairs rādīja tikai 35 grā-
dus pēc Celsija. 
 Līgatnes dziedātājiem tika 
tas gods atklāt festivāla galā 
koncertu. Skatuve ierīkota pil-
sētas centrā, divu dzīvīgāko 
tirdzniecības ielu krustojumā. 
Apbrīnojami, bet pat šādām 
vietām raksturīgā ļaužu mur-
doņa pieklust, izdzirdot latvie-
šu tautasdziesmu «Līgo» Ārija 
Šķepasta apdarē. Klausītāji 
un skatītāji tika izklaidēti un 
iepazīstināti arī ar citām lat-
viešu tautasdziesmām, piemē-
ram, enerģiskajām «Ģērbies, 
saule sudrabota» A. Kuprisas 
apdarē, «Ūdens sauca, ak-
mens vilka» J. Karlsona apda-
rē, A. Jansona «Ai, nama mā-

Jauktais koris Līgatne Ohridā.

Pārgājiens Melnkalnē. Koristi veldzējas Adrijas jūrā.

miņa» un citām pazīstamām 
latviešu melodijām. Ar Bal-
tijas valstu dziesmu un deju 
kultūru starptautiskajā mūzi-
kas un deju festivālā Ohridā 
iepazīstināja arī vairāki deju 
kolektīvi un sieviešu koris no 
Igaunijas. Klausītājus priecēja 
pūtēju orķestris no Bulgārijas, 
kā arī dažādi deju kolektīvi no 
daudzām Eiropas valstīm.
 Tālajā ceļā kora dalībnieki, 
upurējot naktsmieru, apska-
tīja arī vairāku valstu naksnī-

gās pilsētas – Krakovu Polijā, 
Zagrebu Horvātijā un Vīni 
Austrijā. Īpaši spilgtā atmiņā 
paliks Austrija, kurā dziedātā-
jus nesagatavotus pārsteidza 
spēcīgs pērkona negaiss. Tas 
līdz pēdējai vīlītei izmērcēja 
10 sekunžu laikā, nežēlojot 
lietussargus vai citus preven-
tīvus atribūtus. 
 Atmiņā paliks arī Albānijas 
galvaspilsēta Tirāna, kas ce-
ļotājus sagaidīja ar 46 grādu 
karstumu ēnā. Saulē neviens 

neuzdrošinājās mērīt. Kar-
stais un retinātais gaiss izrā-
dījās smags pārbaudījums arī 
autobusam, kuram stāvākos 
kalnos nācās ik pa laikam pie-
stāt un atdzesēt dzinēju. 
 Skaistākās un piedzīvoju-
mu bagātākās atmiņas mājās 
kora dalībnieki pārveda no 
Budvas Melnkalnē. Kamēr au-
tobuss atpūtās un uzkrāja spē-
kus atpakaļceļam, Budvā tika 
baudīta Adrijas jūra un turpat 
esošie kalni. Vieni devās iz-

braucienā ar kuģīti un peldēja 
klinšu alās, citi apskatīja vec-
pilsētu un zvilnēja pludmalē, 
vēl kāds pārgājienā pa mežo-
nīgu kalnu apvidu, pārbrie-
not upes, ezerus un aplūkojot 
vietējo faunu, tostarp dažāda 
veida čūskas. 
 Liels paldies Līgatnes nova-
da domei un privātiem spon-
soriem par sniegto atbalstu 
šim braucienam.

Indra	Ramāne,	
kora dalībniece

Kaspars Vendelis.

 Līdz ar mācību gada sāku-
mu Līgatnes Māmiņu klubs 
projektā “Sabiedrība ar dvē-
seli” reizi mēnesī organizēs 
izglītojošas lekcijas, uz kurām 
aicināts ikviens interesents.
	 30.	 septembrī	 plkst.	 11	
Augšlīgatnes	 Dienas	 un	
interešu	 centrā	 viesosies	
veselīga	 dzīvesveida	 pie-
kritējs	Kaspars	Vendelis	ar	
lekciju	“Kā	visu	paspēt	un	
turklāt	justies	labi”.
 Kaspars stāsta: “Mums vis-
apkārt ir tik daudz stimulu. 
Nemitīgi esam neapmierināti 

ar ikdienu. Vai naudas būtu 
par maz, vai laika nepietiek? 
Nemitīgi sirdsapziņas pārme-
tumi, ka nepietiekami daudz 
uzmanības veltām saviem bēr-
niem. Mēs pārāk daudz skatā-
mies TV un neveselīgi ēdam, 
pat tad, ja skaidri apzināmies, 
ka tā nevajadzētu darīt. Pro-
tams, ka vēlamies arī vairāk 
staigāt ar kājām, vienkārši 
pakustēties, ja ne gluži uz-
reiz sportot. Pazīsti šo? Viss 
iepriekš minētais ir tipiski vai-
rumam cilvēku. Arī es esmu 
tādā pašā kategorijā un riska 

Kā visu paspēt un 
turklāt justies labi?

grupā. Esmu trīs bērnu tēvs, 
kurš tik daudz ko grib izdarīt 
24 stundās… Kā lai to paveic, 
kā lai visu paspēj un visu izda-
ra? Esmu gatavojies, lai atbil-
dētu uz šo jautājumu. Man uz-
krājušās šādas tādas atziņas 
un pieejas. Tās dažkārt saucu 
par trikiem. Vēlos padalīties, 

kā atrast labos trikus, tos iz-
mēģināt un izmantot, lai neko 
nenokavētu, visu paspētu un 
turklāt justos labi.”

Projekta vadītāja: 
Natālija Juškova

Atbalstītāji: Līgatnes 
Māmiņu klubs, projekts 
“Sabiedrība ar dvēseli”

Saule un karstuma rekordi tālajās 
zemēs jeb Kā Līgatnes koris devās 
uz festivālu Maķedonijā
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 Tie bija svētki ar patīkamu 
pēcgaršu. 26. augustā Līgat-
nes Sporta spēlēs tika izcīnī-
tas uzvaras futbolā, basket-
bolā, volejbolā, ģimeņu stafe-
tēs, skrējienā “Mazais stirnu 
buks”, zolītē un citās sportis-

kās aktivitātēs. Liels prieks 
par tradīciju turpināšanos un 
izaugsmi, ko veicinājusi spor-
ta infrastruktūras uzlaboša-
nās Līgatnes novadā. Liels 
paldies LMT par iespēju izvei-
dot otru volejbola laukumu un 

visiem atbalstītājiem, labvē-
ļiem un visiem, kas piedalījās 
un kuplināja Līgatnes novada 
Sporta svētkus. Līgatne VAR!

Viesturs	Dumpis,
Līgatnes novada 

Sporta centra vadītājs

Pludmales volejbola spēle. Viestura Dumpja foto.

2016. gada Uguns nakts Vienkoču parkā. 
Riharda Vidzicka foto.

Līgatnes Sporta spēļu jauniešu futbola čempioni. Viestura Dumpja foto.

Sadarbībā ar LMT 
aizvadīti Līgatnes 
Sporta svētki un volejbola laukuma 
atklāšanas pasākums

 Oktobra pirmajā sestdienā 
Vienkoču parkā notiks gads-
kārtējā Uguns nakts. Tas ir 
gaismas un noskaņu vakars 
ar mērķi vienu īso rudens 
dienu padarīt ilgāk gaišu, dot 
iespēju uzlādēt sevi ar sve-
ču gaismu un siltumu ziemas 
tumšajam periodam, lai būtu 
vieglāk sagaidīt pavasari. 
Pulksten 18.30 sāksies gaismu 
meža iedegšana, 21.00 notiks 
tradicionālais lāpu gājiens pa 
Vienkoču parka takām, vei-
dojot šķietami nebeidzamo 
uguns čūsku. Lāpu gājiena 
noslēgumā uguns žonglieru 
šovs, uguns rituāls ar folkloras 
kopu “Delve” un ugunskura 
iedegšana. Uguns nakts laikā 
darbosies dažādas amatnieku 
darbnīcas un citas aktivitātes, 
kur katram būs iespēja iesais-
tīties un līdzdarboties. Būs 
iespēja izdejoties senos latvju 
dančus, vizināties zirga mugu-
rā, fotografēties senā dzīves-
stila teltī viduslaiku bruņās, 
vērot kalēja un kaula apstrā-
des meistaru amata prasmi. 
Kokamatniecības muzejā dar-
bosies kokamatnieki, guļbaļķu 
namiņā Līgatnes Amatu mājas 
meistari demonstrēs savas 
prasmes un dos iespēju dar-
boties arī citiem. Dzīvo mas-
ku darbnīcā tiks dota iespēja 
pārvērsties par meža spoku, 
bet Zāļu sievas namiņā notiks 
nākotnes izzināšana pēc rūnu 
zīmēm. Lāpu un sveču darb-
nīcā katrs pats varēs izgata-
vot savu lāpu vai vaska sveci. 
Naksnīgajā mežā māksliniece 

Ieva Šulca projicēs “Nakts 
meža pasakas”.
 Par apmeklētāju vēdera 
labsajūtu parūpēsies Lustī-
gie meistari, Restorāns 3 un 
3 pavāru restorāns, Valmier-
muižas virtuve, Ilze Valge ar 
malkas krāsnī ceptām picām,  
3 kūkas, Līgatnes vīna darī-
tava un Smart Coffe.
 Šī pasākuma aizsākums 
meklējams pirms 14 gadiem, 
kad amatnieku plenērā tika iz-
veidoti pirmie vienkoču gais-
mas ķermeņi, un rudenī, drau-
giem un amatniekiem sanākot 
kopā, tie tika iedegti. Pama-
zām tas viss tika papildināts 
ar dažādām aktivitātēm un nu 
jau kļuvis par stabilu tradīci-
ju. Publisks šis gaismu vakars 
kļuva pirms 10 gadiem, kad 
Vienkoču parks tika atklāts 
plašākai apskatei.
 Visi ienākumi no šī vakara 
tiks novirzīti Kokamatniecības 
muzeja attīstībai. Ieejas mak-
sa Uguns nakts vakarā: pie-
augušajiem 6 eiro, skolēniem 
un senioriem – 4 eiro, pirms-
skolas vecuma bērniem – bez 
maksas. ”Līgatniešu karšu” 
īpašniekiem būs 50% atlaide 
ieejas maksai. Lai piedalītos 
lāpu gājienā, vēlams līdzi pa-
ņemt lāpu. Svarīgs nosacī-
jums – ieeja tikai pozitīvi no-
skaņotiem un dabu mīlošiem 
apmeklētājiem. 
 Papildu informācija –  
www.vienkoci.lv.

Informāciju sagatavoja 
Vienkoču parka veidotājs 

Rihards	Vidzickis

7. oktobrī Vienkoču parkā 
notiks gadskārtējā 
Uguns nakts

 Visur tur, kur cilvēks uz pa-
saules ilgojas, tur viņam jābūt 
klāt... Tā, pēc I. Ziedoņa Zilās 
pasakas motīviem veidots, 
atsākas Ģimeņu rīts Augšlī-
gatnes Dienas centrā. Ģime-
nītes – gan tēti un mammas, 
gan vecāsmammas un, pro-
tams, bērni – visi laipni gaidīti 
sestdienas rītu aktīvi pavadīt 
kopā.
 Aiz zilā kalna zilajā vērī trīs 
zili alkšņi eglēs aug – tur ir zils 
avots. Tur, kur trīs zili zibeņi 
ziliem zobeniem zaķi dzen. 
Tur, kur trīs zili mākoņi zilā 
mucā aizmiguši. Tur, kur... Nu, 
ļausim visiem pasapņot, kaut 
ko atkal uzmeistarot pašiem 

un lustīgi izkustēties! Īpašais 
viesis būs pavisam īpašs. Un 
tie pat būs vairāki! Tikai šoreiz 
līdz viņiem būs jāaizbrauc, ja 
gribat viņus redzēt pavisam 
tuvu un varbūt pat nofotogra-
fēt... Tikšanās vieta un viesi ir 
sarunāti, viņi mūs gaidīs! Nav 
jau tālu – tepat, Līgatnes nova-
dā. Lūgums vecākiem un vec-
vecākiem, kuriem ir transport-
līdzeklis, uz pasākumu braukt 
ar to un koleģiāli pieņemt savā 
mašīnā arī kādu citu pasāku-
ma dalībnieku. 

Dace	Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

Ģimeņu rīti Līgatnes novadā. 
ZILĀ PASAKA. 
16. septembrī plkst. 11.00

Sporta hallē Augšlīgatnē (vadītājs Viesturs Dumpis (t. 26403559))
Pirmdiena un trešdiena 15.00—16.00 Florbols (6—11 g.) Vec. līdzf. 7,11 EUR Viesturs Dumpis
  16.00—18.00 Florbols (12—15 g.) Vec. līdzf. 7,11 EUR Viesturs Dumpis

20.00—22.00 Florbols (15—...) Vec. līdzf. 7,11 EUR Viesturs Dumpis
Pirmdiena un trešdiena 16.00—17.00  Volejbols (6—11 g.) Vec. līdzf. 7,11 EUR Sallija Arhipova
  16.30—18.30 Volejbols (12—15 g.) Vec. līdzf. 7,11 EUR Sallija Arhipova

Ceturtdiena 17.00—... Makšķerēšana
(visi vecumi) Bez maksas Pēteris Lideris

Otrdiena un ceturdiena 17.30— 18.30 Karatē (3—8 g.) Vec. līdzf. 10 EUR Agnese Auziņa
  18.30— 20.00 Karatē (8—... g.) Vec. līdzf. 10 EUR Agnese Auziņa
Otrdiena un piektdiena 15.30—19.30 Peldēšana Vec. līdzf. 25 EUR  
Pirmdiena (arī citās 
darbdienās skolotāja 
noteiktos laikos)

14.00—17.00 Robotika (no 1. kl.) Bez maksas Osvalds Puriņš

Nodarbības Līgatnes novada Sporta 
centrā 2017./2018. mācību gadā

http://www.vienkoci.lv/
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2017. gada 18. oktobrī.
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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 citiem, varam laimi gūt.

Augustā	Līgatnes	novada	Dzimtsarakstu	
nodaļā	jāvārdu	teikuši	trīs	pāri:
Mārtiņš	un	Ilona,
Jānis	un	Sintija,
Jānis	un	Inese;

Viens	pāris	Ķempju	
ev.	luteriskās	draudzes	baznīcā:

Edgars	un	Terēza.
Sveicam jaunās ģimenes!

Tik katram laimes bija,
Cik ielika šūpulī,
Cik kuram māmuliņa
Maziņam iedziedāja. 

Augustā	Līgatnes	
novadā	piedzimis	 
viens	puisītis

Markuss	Kristofers.
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai puisītis aug vesels un laimīgs!

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Augustā	mūžībā	aizgājuši:
Regīna	Caune	–	12.	augustā,
Ivars	Bērziņš	–	14.	augustā,

Leonards	Jeromāns	–	27.	augustā,
Sergey	Lipskiy	–	30.	augustā.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

 Bērni pirmssko-
las un sākumskolas 
vecumā, kā arī viņu 
vecāki tiek aicinā-
ti uz muzikālo ko-
mēdiju ar skatītāju 
iesaistīšanu “Bu-
runduka	 TV	 šovs”	
Augšlīgatnes	 kul-
tūras	namā	14.	ok-
tobrī	 plkst.	 11.00. 
Režisors – Armands 
Ekštets, seriāla 
“Sirdsmīļā Moni-
ka” un humora rai-
dījuma “Anekdošu  
šovs” režisors. Izrā-
des ilgums – 50 mi-
nūtes. 
 Burunduks ir no-
lēmis veidot pats 
savu muzikālo TV 
šovu. Uz konkursu 
viņš aicina labākos dziedātā-
jus no visas pasaules. Kurš 
būs lielās balvas ieguvējs, jūs 
uzzināsiet muzikālajā izrā-
dē bērniem “Burunduka TV 
šovs”. 

Burunduka TV šovs 
Augšlīgatnes kultūras 
namā

 Ieejas biļetes: bērniem no  
4 gadiem 2 eiro, pieauguša-
jiem 3 eiro. Ar «Līgatniešu 
karti» bērniem no 4 gadiem 
1,50 eiro, pieaugušajiem  
2 eiro. 

 27. Latvijas Riteņbraucēju 
Vienības brauciens tika gaidīts 
ar īpaši lielu interesi. Galve-
nais iemesls tam bija jaun-

Krāšņos tērpos finišē Vienības brauciena 
“Retro velo” tūrisma distances dalībnieki

3.	septembrī	Siguldā	 
5500	dalībnieku	devās	 
27.	Latvijas	Riteņbraucēju	
Vienības	braucienā,	kurā	
pirmo	reizi	tika	iekļauta	
Retro velo	tūrisma	distan-
ce	Sigulda	–	Līgatne.

izveidotā Retro velo tūrisma 
brauciena iekļaušana vērienī-
gākajā notikumā. Aizraujošajā 
distancē devās teju četri simti 
dalībnieki, kuri trasē baudī-
ja skaistās Līgatnes un Gau-
jas Nacionālā parka ainavas, 
kā arī īpašos kontrolpunktos 
mielojās ar gardiem latviešu 
ēdieniem. Dalībnieki distancē 
devās krāšņos tērpos un ar 
veclaicīgiem velosipēdiem, kas 

radīja lielisku svētku atmosfē-
ru pašiem riteņbraucējiem un 
kuplajam līdzjutēju pūlim. 
 Vienības brauciens tiek rī-
kots vienotā ritmā ar VAS Lat-
vijas dzelzceļš. Vērienīgo noti-
kumu atbalstīja Latvijas Spor-
ta federāciju padome, Latvijas 
Olimpiskā komiteja, Siguldas 
novada pašvaldība, Elektrum, 
Latvijas Valsts meži, Live Riga 
un Itera.

Pasākumi Līgatnes novadā
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

23.	septembrī
	 Taku	skrējiens	“Gaujas	senlejas	
	 stirnu	buks	2017”

30.	septembrī	plkst.	11.00	
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā
	 Māmiņu	klubs:	Kaspara	Vendeļa	lekcija	
	 “Kā	visu	paspēt	un	turklāt	justies	labi”. 
 Ieeja bez maksas

6.	oktobrī plkst.	19.00 
Augšlīgatnes kultūras namā
	 Tikšanās	ciklā	“Latvijas	dziesminieki”.	
 Biļetes var iegādāties Līgatnes novada 
 domes kasēs. Cena – 4 eiro, ar līgatniešu 
 karti 3 eiro. Pasākuma dienā – 5 eiro.

7.	oktobrī	no	plkst.	18.30
	 Uguns	nakts	Vienkoču	parkā.	

 Biļetes: pieaugušajiem – 6 eiro, skolēniem 
 un senioriem – 4 eiro, pirmsskolas vecuma 
 bērniem – bez maksas. ”Līgatniešu karšu” 
 īpašniekiem 50% atlaide

8.	oktobrī	no	plkst.	10.00	
Līgatnes tirgus laukumā
	 Zaļais	tirgus

14.	oktobrī	plkst.	11.00 
Augšlīgatnes kultūras namā
	 Izrāde	bērniem	“Burunduka	TV	šovs”.	
 Biļetes: bērniem no 4 gadiem 2 eiro, 
 pieaugušajiem 3 eiro. Ar “Līgatniešu karti” 
 bērniem no 4 gadiem 1,50 eiro, 
 pieaugušajiem 2 eiro

14.	oktobrī Augšlīgatnes kultūras namā
	 Ražas	svētki

28.	oktobrī	Līgatnes kultūras namā
	 Kultūras	namam	–	120

Izstādes
Līdz	15.	oktobrim Līgatnes kultūras namā
	 Laimas	Lupiķes	crazy-wool	tehnikas	
	 darbu	izstāde	“Tīklos	saķertās	krāsas”


