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Decembrī

Ir katram gadam 
laimes brīdis savs,

kā katram rītam 
sava gaišā mala.

Mīļš cilvēks atnāk, 
pieliecas pie auss

un pačukst tev 
par savu sapņu salu.

Un katram gadam 
ir savs rūpju laiks –

čiepst putnu ligzdās 
bērnu mutes platās.

Pat sētas vītolam 
tik norūpējies vaigs

un ievai upmalā nav laika 
ķemmēt matus…

Vēl katram gadam 
ir savs svētvakars,

savs slieksnis balts, 
aiz kura atstāt bēdu:

pie loga putenis 
tik tīru dvieli kar,

un egles apsnigušās 
pilnas baltu vēdu.

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un 

stipru veselību 
decembra 
jubilāriem!
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18. novembrī Līgatnes 
kultūras namā sveicām 
ikgadējās Līgatnes 
Gada cilvēka aptaujas 
uzvarētājus. Ieskatam –  
labie vārdi, ko par šiem 
līgatniešiem esam rakstī
juši aptaujas anketās.

Sveicam Līgatnes 2017. gada 
Gada cilvēkus

Gada cilvēks 2017 – 
Harijs Beķeris
l Līgatnes patriots
l Aktīvs Līgatnes vēstures 
 izzinātājs
l Līgatnes kultūras nama 
 120 gadu jubilejas koncerta 
 scenārija autors
l Triju Zvaigžņu ordeņa 
 kavalieris
l Plučukalna svētku 
 organizators

Par mūža devumu 
līgatniešiem – 
Maija Šūmane
l Atnesīs zāles uz māju, lai 
 vecākiem cilvēkiem nav 
 jāsteidzas uz aptieku
l Ļoti labi apkalpo pacientus
l Ļoti laipna darba vietā, 
 izpalīdzīga, kārtīga, 
 smaidīga
l Zinoša savā darbā
l Sirsnīga un laipna
l Ja tiek lūgta palīdzība arī 
 pēc darba laika, netiks 
 atteikts
l Balvu pelnījusi par mūža 
 ieguldījumu Līgatnes 
 aptiekas vēsturē
l Katram prot ieteikt tieši 
 viņam nepieciešamo

Par mūža devumu 
līgatniešiem – 
Daina Birne
l Ar viņas izdomu un dvēseles 
 siltumu tiek papildināti 
 kultūras pasākumi
l Ieklausās cilvēku ieteiktajā
l Kā rūķītis iet un dara vairāk, 
 nekā tiešais darbs prasa
l Radoša, sirsnīga, izpalīdzīga
l Īstena līgatniete
l Klubs nav iedomājams bez šī 
 cilvēka!
l Kluba dvēselīte, kas klusi un 
 mierīgi dara savu darbu
l Balvu pelnījusi par mūža 
 ieguldījumu Līgatnes 
 kultūras dzīvē! Mīlam!
l Visos svētkos klubs rotājas 
 Dainas izdomu bagātās 
 kompozīcijās
l Savu palīdzību neatsaka arī 
 dzīves skumjajos brīžos
l Balvu pelnījusi par čaklumu 
 un apzinīgu attieksmi pret 
 darbu
Līgatnes novada 
sirdscilvēks 2017 – 
Irēna Rešetņika
l Līnijdeju fanātiķe, kolektīva 
 radošā dvēselīte
l Dejo pat lietū.
l Darbu veic ar lielu atbildību, 
 radošu izdomu, neskaita 
 savas darba stundas
l Izdomas bagāta, atsaucīga, 
 enerģiska, daudzpusīga
l Nekad neatsaka
l Sabiedrības cilvēks
l Balvu pelnījusi par 
 neizsīkstošo enerģiju, vadot 
 līnijdeju kolektīvu «Rondo»

Gada uzņēmējs 2017 – 
Aija Grīnberga
l Nodrošinājusi vietējiem 
 iedzīvotājiem darbavietas
l Ļoti rūpējas par darbinieku 
 ērtībām, darba vidi
l Atsaucīga pret ikviena 
 darbinieka vēlmēm un 
 tiesībām
l Ievieš jaunākās tehnoloģijas, 
 lai atvieglotu darbinieku 
 ikdienu
l Gan mērķtiecīga uzņēmēja, 
 gan saprotoša darba devēja
l Nebaidās no grūtībām, domā 
 par attīstību
l Neskatoties uz grūtībām, 
 vienmēr smaidīga un 
 atsaucīga

Iedvesmas stāsts 2017 – 
Ilmārs Grostiņš
l Uzkāpt uz velosipēda un 
 ar smaidu apbraukt apkārt 
 Latvijai – to ne visi spēj
l Ar savu pozitīvo piemēru ir 
 iedvesmojis un var 
 iedvesmot līdzcilvēkus
l Par spīti problēmām ar 
 veselību, spēj pierādīt, ka 
 reizēm ārsti kļūdās
l Savas drosmes, neatlaidības 
 un gribasspēka pārbaude, 
 satiktie ļaudis, dažādās 
 Latvijas iepazīšana, 
 gandarījums par paveikto – 
 tas iedvesmo un liek 
 apbrīnot Ilmāru
l Viņš ir mūsējais – līgatnietis

 Klāt adventes laiks, kad, būdami mie-
rā, klusumā un pārdomās, gaidām Zie-
massvētkus. Kristīgajā pasaulē, aizde-
dzot adventes sveces, dzīvojam ar cerību 
un aicinājumu uz pestīšanu, vēlamies 
prieku un dalāmies mīlestībā. Un ticam, 
ka apaļais, no mūžzaļiem priežu vai egļu 
zariem vītais vainags ir cerības, vienotī-
bas un mūžīgās dzīvības simbols. Tas ir 
simbols gaismas uzvarai pār tumsu. 

 Arī latvisko tradīciju kopēji, gaidot 
ziemas saulgriežus, izmanto šī laika īpa-
šo enerģiju, lai ieskatītos un meklētu 
patiesību sevī, attīrītu domas un ielaistu 
sevī dievišķo dzirksti, kārtību un harmo-
niju. Izsenis latviešiem šis bijis pārdomu 
un miera laiks, kad apklust apkārtējo kri-
tizēšana un domas piepilda gaišums.
 Līgatnes novada ļaudīm šis bijis ra-
žīgs gads. Dažam veicies labāk, cits no 

gada gaidījis vairāk, bet kopumā domās 
un darbos valdījusi enerģija, prieks un 
cerība. Vairums novadnieku ir raduši 
spēkus un degsmi jaunajam darba cēlie-
nam, un ar labām domām, ko stiprina šis 
laiks, viss izdosies!
 Novēlu visiem novada iedzīvotājiem 
un visiem tiem, kas sirdī līgatnieši, prie-
cīgus un gaišus Ziemassvētkus un visu 
labo sapņu piepildījumu nākamajā gadā!

Līgatnes novada domes priekšsēdētāja 
apsveikums Ziemassvētkos un Jaungadā
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Priekšsēdētāja sleja

Kad centrā ir cilvēks
Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

 Strādājot pie novada izglītī-
bas attīstības projekta, nācies 
daudz diskutēt ar jomas pro-
fesionāļiem, lai izzinātu visla-
bākos risinājumus tieši mūsu 
novadam. Šajās sarunās esam 
mēģinājuši noskaidrot problē-
mu cēloņus un iezīmēt ceļus, 
kas vedīs uz mērķa sasnieg-
šanu. Kā jau daudzkārt pierā-
dījies, viens no galvenajiem 
problēmu cēloņiem ir nespēja 
precīzi nodefinēt mērķi, visu 
enerģiju liekot šī mērķa sa-
sniegšanai. Runājot par izglītī-
bu, šķiet pašsaprotami, ka vi-
sām darbībām jābūt tendētām 
uz konkrētu mērķi, kur centrā 
ir bērns ar nepieciešamību 
iegūt vislabākās prasmes un 
zināšanas viņa dzīves piepil-
dījumam. Un tad, ja atmetam 
visu citu, – ambīcijas, budžeta 
spēju, aizspriedumus utt. –, 
centrā paturot bērnu, viss, kā 
tautā saka, saliekas pa plauk-
tiņiem.
 Salīdzinoši domāju par 
mūsu valsts attīstību. Aizvien 
šķiet, ka mums ir tik daudz 
problēmu, ap kurām ņemties 
un gadiem bezjēdzīgi diskutēt, 
bet virzība ir neapmierinoši 
lēna. Manuprāt, visa cēlonis 
ir nespēja vai nevēlēšanās 
definēt vienu konkrētu prio-
ritāti. Un nevienai valstij nav 
un nevar būt citas prioritātes 
kā valsts iedzīvotājs, kurš ir 
šīs valsts pastāvēšanas balsts. 
Uzskatu – ja mēs visi kopā ie-
mācītos saprast, ka valstij nav 
lielākas prioritātes kā cilvēks, 
un visu enerģiju ieguldītu, lai 
cilvēkam klātos labāk, mēs 
ļoti ātri nostātos citā attīstības 
plaknē.
 Agrākos gados un arī tagad, 
strādājot pašvaldībā, nācies 
daudz iepazīt citu valstu pie-

redzi, tikties ar uzņēmējiem, 
valsts un pašvaldību pārstāv-
jiem. Pieredze rāda, ka dia-
metrāli pretēja domāšana ir 
bijušajās PSRS republikās un 
tajās valstīs, kas nav piedzī-
vojušas padomju sērgu. Arī 
tautieši, kas aizceļojuši darba 
meklējumos uz Īriju, Angliju 
vai Vāciju, apgalvo, ka tur dzī-
vot ir vienkāršāk un saprota-
māk. Un tas neattiecas tikai uz 
ekonomisko rocību. Kā viens 
no pamata argumentiem tiek 
minēta pilnīgi cita attieksme 
pret cilvēkiem.
 Daudz diskutējam par mūsu 
ziemeļu kaimiņu igauņu veik-
smi. Bieži nesaprotam, kāpēc 
tur viss notiek daudz vienkār-
šāk un labāk, bet pie mums 
sarežģīti un smagnēji. Man 
vairākus gadus ir palaimējies 
strādāt saiknē ar Igaunijas un 
Somijas uzņēmējiem, un es 
vērtēju, ka šī fenomena pama-
tā ir tas, ka 90. gados lielāko 
daudzumu Igaunijas ekono-
mikas pārpirka somi. Ienākot 
Somijas uzņēmējiem, radikā-
li mainījās ne tikai Igaunijas 
ekonomiskā vide (jo somiem, 
piemēram, nodokļu samaksa 
ir goda jautājums), bet līdz ar 
to arī politiskā vide. Igaunijā 
zināmā mērā tika iedibināta 
somu sociāldemokrātija, kuras 
centrā ir pragmatiska rīcība, 
kas orientēta uz cilvēku. Tai 
pašā laikā Latvijā dominanti 
nostiprināja ekonomiskā vide 
no Krievijas, kur valda citi uz-
skati un vērtības.
 Statistika rāda, ka ejam pa-
reizajā virzienā, attālinoties no 
padomju mantojuma. Diemžēl 
tas notiek pārāk lēni, un šajā 
ceļā zaudējam daudzus tautie-
šus, kuri izvēlas dzīvot sakār-
totā sociālekonomiskā telpā. 
Tāpēc valstij jāspēj pārslēgties 
citā ātrumā. Un, ja centrā tiks 
likts cilvēks, nevis budžets vai 
politiskās ambīcijas, vai vēl 
sazin kas, iespējams daudz 
ātrāks rezultāts. Valstij pa-
griežoties pret cilvēku, cilvēks 
pagriezīsies un nāks pretim 
valstij! Kopā ir liels spēks!

Līgatnes novada domes de
putāti pieņēmuši lēmumu 
izveidot konkurētspējīgu 
un mūsdienīgu Līgatnes 
novada izglītības sistēmu, 
kur starp citiem uzdevu
miem plānota Līgatnes 
novada vidusskolas reorga
nizācija.

 Tās pamatā ir Līgatnes no-
vada domes apvienoto komi-
teju deputātu 21. novembrī 
apstiprinātā “Līgatnes novada 
izglītības sistēmas attīstības 
koncepcija”, ko izstrādājusi 
Līgatnes novada domes izvei-
dotā Izglītības reformas darba 
grupa, pieaicinot valsts vado-
šos izglītības jomas speciālis-
tus. 
 Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins: 
“Mūsu mērķis ir izveidot iz-
glītības sistēmu, kuras cen-
trā ir audzēknis-personība ar 
viņa individuālajām spējām 
un prasmēm. Nodrošināt, lai 
vismaz 75% novada bērnu iz-
vēlētos pamatizglītības apgu-
vi mūsdienīgā un drošā skolā 
tuvu mājām - Līgatnes nova-
dā.”

Gandrīz 60% Līgatnes 
bērnu izvēlas mācīties citur
 Lēmums par Līgatnes no-
vada izglītības sistēmas re-
formu pieņemts, ņemot vērā 
faktu, ka laikā no 2009. līdz  
2017. gadam Līgatnes nova-
da vidusskolā audzēkņu skaits 
būtiski samazinājies. 2009. ga- 
dā novada vidusskolā mācījās 
242 audzēkņi, bet 2017. gadā 
vairs tikai 171. 
 Šobrīd Līgatnes novadā re-
ģistrēts 551 bērns, no kuriem 
404 ir skolas vecumā. No šiem 
bērniem 42% mācās Līgatnes 
novadā, savukārt 58% – citās 
vispārizglītojošās un profesio-
nālajās skolās vai ārzemēs. 
 Tātad gandrīz 60% bērnu 
dodas mācīties ārpus Līgatnes, 
pārsvarā izvēloties netālu eso-
šās mācību iestādes Siguldā. 
Galvenais vecāku arguments – 
izglītības kvalitāte. 
 Lēmums pieņemts, arī pa-
matojoties uz mūžizglītības 
un kultūras institūta “VITAE” 
veikto Līgatnes novada vidus-
skolas mācību kvalitātes no-
vērtējumu, ko veikuši valstī 
atzīti izglītības eksperti. 
 Ainārs Šteins, Līgatnes 
novada domes priekšsēdē
tājs: “Esmu pārliecināts, ka 
Līgatnē ir iespējams izveidot 
skolu, kas kļūst par Latvijas 
izglītības etalonu. Skolu, kur 
bērni mācās nevis tāpēc, ka 
vajag, bet tāpēc, ka viņi grib 
mācīties tieši šeit. Jāatzīst, 
ka šī brīža izglītības sistēma 
Līgatnē nav mūsdienīga, tai 
ir nepieciešamas pārmaiņas. 
Mūsu mērķis ir izveidot Lī-
gatnes novadā tādu izglītības 
sistēmu, kas spēj nodrošināt 
konkurētspējīgu izglītību. Un 
to mēs spēsim izdarīt, piesais-
tot mācībspēkus, kas nebaidās 
realizēt kardinālas pārmaiņas, 

Sabiedriskās apspriešanas paredzētas:
10. janvārī plkst. 19.00 Augšlīgatnes kultūras namā,
11. janvārī plkst. 19.00 Līgatnes kultūras namā.
Jūsu jautājumus un pārdomas gaidīsim arī uz epasta 
adresi novadadome@ligatne.lv.

izmantojot un ieviešot mūsdie-
nīgus mācību risinājumus.”

Veidos Līgatnes vidusskolu 
un Augšlīgatnes 
sākumskolu
 Izglītības sistēmas reforma 
paredzēta, reorganizējot Lī-
gatnes novada vidusskolu un 
izveidojot mūsdienīgiem stan-
dartiem atbilstošas skolas Lī-
gatnē un Augšlīgatnē. Būtisks 
posms veiksmīgas reformas 
realizācijā būs izveidota Izglī-
tības padome, kurā darbosies 
visu Līgatnes izglītības iestā-
žu pārstāvji, piesaistot jomas 
ekspertus, kā arī izstrādāts 
vienots izglītības sistēmas vēr-
tību kodekss, kas būs saistošs 
visiem novada izglītības sistē-
mā strādājošajiem. 
 Reorganizācijas rezultātā 
darbību izbeigs Līgatnes nova-
da vidusskola, kas šobrīd ap-
vieno skolas Līgatnē un Augšlī-
gatnē. Tās vietā tiks izveidotas 
divas jaunas skolas – Līgatnes 
vidusskola (Līgatnē) un Augšlī-
gatnes sākumskola (Augšlīgat-
nē). Jaunās skolas darbu sāks 
jau 2018. gada 1. septembrī.
 Līgatnes vidusskolā tiks 
nodrošināta vispārējā pamat-
izglītības un vidējās izglītības 
programma. Perspektīvā, sā-
kot ar 2018. gadu, notiks pakā-
peniska atteikšanās no vidus-
skolas (10.—12. klase), dodot 
iespēju esošajiem audzēkņiem 
pabeigt vidusskolu. Savukārt 
9. klases beidzējus mudināsim 
izvēlēties mācības labākajās 
Latvijas ģimnāzijās un vidus-
skolās. Sākot ar 2024. gadu, 
ja izdodas realizēt mērķu pie-
pildījumu Augšlīgatnes sākum-
skolā, Līgatnes vidusskola tiks 
reorganizēta par Līgatnes sā-
kumskolu (1.—6. klase).
 Augšlīgatnes sākumskola 
būs pilnībā no jauna izveidota 
skola, kurā integrēta Līgatnes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
sešgadīgo bērnu bērnudār-
za grupa. Papildus vispārējās 
izglītības programmai bērni 
varēs apgūt specializētās ie-
virzes programmas, un mā-
cību procesā tiks izmantotas 
pasaules šībrīža progresīvākās 
apmācības metodes.
 2018. gada 1. septembrī 
skolā mācības sāksies bēr-
nudārza sešgadīgo grupai 
un sākumskolas 1. klasei.  
2019. gadā bērnudārza seš-
gadīgo grupa, 1. un 2. klase; 
2020. gadā sešgadīgo grupa, 
1., 2., 3. klase; 2021. gadā seš-
gadīgo grupa, 1., 2., 3., 4. kla-
se u.tml.
 Abās skolās tiks ieviests vie-
nots vērtību kodekss, izglītības 
kvalitātes mērķi un to novērtē-
jumu sistēma (vienota izglītī-
bas filozofija). Abām skolām ir 
plānots četru gadu attīstības 
cikls, kas ilgs līdz 2022. ga-

dam. Šī cikla gaitā tiks nodro-
šināts periodisks monitorings 
(izglītības kvalitātes rādītāji, 
skolēnu, vecāku un darbinieku 
atsauksmes u.tml.). Tomēr kā 
viens no galvenajiem rādītā-
jiem būs skolēnu skaits vienā 
un otrā skolā, jo tieši šis rādī-
tājs galvenokārt nosaka citu 
kritēriju izpildi vai neizpildi. 
 2022. gadā, attīstības cik-
la noslēgumā, ja process būs 
noritējis veiksmīgi, pašvaldība 
lems par Augšlīgatnes sākum-
skolas pārveidi par Augšlīgat-
nes pamatskolu (1.—9. klase). 
Savukārt, lai nodrošinātu mo-
dernu mācību vidi, pašvaldība 
lems par jaunas skolas ēkas 
būvniecību, kurā perspektīvi 
atrastos Augšlīgatnes pamat-
skola un bērnudārzs, mūzikas 
un mākslas skola, darbotos 
interešu izglītības pulciņi, šai 
vietā radot drošu un ērtu iz-
glītības pilsētiņu, kur vienu-
viet pieejams viss izglītības 
spektrs.
 A. Šteins: “Šodien esam si-
tuācijā, kad mums jāizvēlas –  
pieļaut, ka aptuveni pēc pie-
ciem gadiem Līgatnē ir skolu 
ēkas, kurās vairs neskan bēr-
nu smiekli un netiek ieslēgta 
gaisma, jo visi bērni un viņu 
vecāki izvēlējušies mācīties 
citur, nevis tāpēc, ka nevēlas 
mācīties Līgatnē, bet tāpēc, ka 
mēs neko neesam darījuši, lai 
viņi gribētu mācīties šeit. 
 Vai otrs scenārijs – mēs 
kopā Līgatnē izveidosim tādas 
skolas, kurās gribēs mācīties 
gan mazie līgatnieši, gan bēr-
ni no citām pilsētām. Jo šeit, 
Līgatnē, būs izcila skola izcilā 
vidē!”

Janvārī plānota sabiedriskā 
apspriešana
 Līgatnes novada dome ie-
dzīvotājus aicina uz diskusiju-
sabiedrisko apspriešanu par 
mūsdienīgas Līgatnes novada 
izglītības sistēmas izveidi. Uz 
sarunu īpaši aicinām esošo sko-
lēnu un bērnudārza audzēkņu 
vecākus un vecākus, kuri savus 
bērnus audzina mājās. 
 Mums ir būtisks jūsu vie-
doklis par bērnu nākotni un 
perspektīvām, raugoties laika 
posmā, kad viņi pabeigs skolu 
(2025.–2040. gads). Jāmēģina 
kopā ieskatīties nākotnē un 
jāprognozē, kādas prasmes 
bērniem būs nepieciešamas 
pēc 5, 10, 15 vai 20 gadiem, lai 
jau šobrīd izvēlētos vislabākos 
mācību mērķus un metodes. 
Tāpat šajās sanākšanas reizēs 
sagaidām idejas un priekšli-
kumus par skolas vidi, vecāku 
iespējām iesaistīties, skolas 
nosaukumu, kā arī citiem jau-
tājumiem. 
 Izcilas skolas varam izvei-
dot tikai tad, ja darbojamies 
visi kopā!

Novadā veidos 
izcilas skolas

 30. novembrī Valmieras 
kultūras centrā notika svinīgs 
pasākums, kurā 105 vīriem no 
visas Latvijas pasniedza Čer-
nobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas da-
lībnieka piemiņas zīmi. Viņu 
vidū bija arī Līgatnes nova
da iedzīvotājs Jānis Koča
novs. Līdz šim ar šo piemiņas 
zīmi apbalvotas 985 personas 
vai viņu ģimenes locekļi.

 Svinīgajā pasākumā pieda-
lījās iekšlietu ministrs Rihards 
Kozlovskis un biedrības “Latvi-
jas savienība “Černobiļa”” pre-
zidents Arnolds Ārvaldis Vēr-
zemnieks, viceprezidents Mā-
ris Šops un valdes sekretārs Il-
mārs Kalniņš, kā arī Valmieras 
pašvaldības un citu iesaistīto 
novadu domes pārstāvji.
 Pateicamies un lepoja
mies.

Jānim Kočanovam 
pasniegta piemiņas 
zīme par Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas darbiem
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 Ikviens, kuram mājas arhī-
vā glabājas fotogrāfijas, kas 
uzņemtas iepriekš minētajos 
objektos Vidzemē, aicināts 
tās iesniegt tīmekļa vietnē 
www.ainavudargumi.lv, izvē-
loties ainavas no saraksta 
vai kartes. Nav būtiski, vai 
fotogrāfija uzņemta pirms  
100 gadiem vai pērn – lai no-
drošinātu uzskatāmu informā-
ciju, svarīga ir ikviena liecība. 
Aktivitātes organizatori īpaši 
uzsver fotogrāfiju izcelsmi – 
tām noteikti jānāk no personī-
gajiem arhīviem, pārfotogra-
fētas publikācijas vai interne-
tā atrastie attēli nederēs.
 Kopā ar fotogrāfijām iedzī-
votāji aicināti dalīties savos 
atmiņu stāstos par vēsturis-
kajiem notikumiem un per-
sonām, kas saistītas ar šīm 
ainavām, atminēties piedzī-
vojumus un notikumus – gan 
vēsturiski, gan personiski no-
zīmīgus. Īpaši tiks novērtēti 
ieteikumi, kā konkrētās aina-
vas saglabāt un attīstīt nākot-
nē, nodrošinot to esamību un 
vērtību arī turpmāk.
 Informācijas vākšana 
un apkopošana ilgs līdz  
2018. gada 14. februārim.
 Ja savus atmiņu stāstus par 
notikumiem un zīmīgām per-
sonībām iedzīvotāji vēlas ga-

tavot rokrakstā, lūgums tos ie-
skenēt un sūtīt uz elektroniskā 
pasta adresi ainavudargumi@
varam.gov.lv. Rokrakstu un fo-
toattēlu skenēšanā un elektro-
niskā sūtīšanā palīdzību iespē-
jams saņemt publiskajās bib-
liotēkās – jau iepriekš Latvijas 
bibliotekāri snieguši palīdzīgu 
roku aktivitātes nodrošināša-
nā tiem iedzīvotājiem, kuriem 
dators nav pieejams.
 No iesūtītajiem fotoattē-
liem, stāstiem un vēlējumiem 
2018.  gadā tiks veidotas re-
ģionālās izstādes un organi-
zētas diskusijas. Tajās runās 
par to, kādu Latviju vēlamies 
redzēt nākamajās simtgadēs 
un darbiem, kas darāmi, lai 
ainavu dārgumu saglabātu 
nākamajām paaudzēm.
 Ar visu plānošanas reģionu 
jeb novadu ainavu dārgumiem 
var iepazīties tīmekļa vietnē 
www.ainavudargumi.lv – ie-
dzīvotāji aicināti dalīties sa-
vos stāstos un fotogrāfijās arī 
par citu reģionu ainavu dār-
gumiem.

Informāciju sagatavoja 
Anita Āboliņa,

sabiedrisko attiecību 
speciāliste Vidzemes 

plānošanas reģionā 
anita.abolina@vidzeme.lv; 

mob.t. +371 29454752

 Saskaņā ar Ģenētiski mo-
dificēto organismu aprites li-
kuma 22.  pantu pašvaldībām 
paredzēta iespēja, noteiktā 
veidā informējot un uzklausot 
iedzīvotāju viedokļus, noteikt 
aizliegumu savā teritorijā au-
dzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus (ĢMO), jo:
l pastāv pamatotas bažas 
par ĢMO kaitīgo ietekmi uz 
vides daudzveidību un cilvēku 
organismu;
l nepieciešams pasargāt mū-
su novada dabu, saglabājot 
vides daudzveidību, un izslēgt 
iespēju ĢMO sajaukšanos ar 
parastiem augiem, kas ilgter-
miņā varētu novest pie atse-
višķu augu un dzīvnieku sugu 
izzušanas vai neatgriezenis-
kas pārveides;
l jāpasargā novada adminis-

tratīvajā teritorijā esošie tra-
dicionālie lauksaimnieki no ie-
spējamiem zaudējumiem, kas 
var rasties, ĢMO kultūrām 
sajaucoties ar viņu audzēto 
produkciju;
l jāpasargā novada potenci-
ālās iespējas attīstīt bioloģis-
ko lauksaimniecību; 
l nav iespējama ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzē-
šana paralēli tradicionālajām, 
jo maza iespēja novērst abu 
viena kultūrauga šķirņu sa-
jaukšanos.
 Ņemot vērā minēto un pa-
matojoties uz Līgatnes nova-
da domes Ekonomiskās un 
teritoriālās attīstības komite-
jas 2017. gada 15. novembra 
atzinumu, Līgatnes novada 
dome izsludina sabiedrisko 
apspriešanu par ģenētiski 

modificēto kultūraugu au
dzēšanas aizlieguma no
teikšanu Līgatnes novada 
administratīvajā teritorijā.
 Sabiedriskās apsprie-
šanas periods noteikts no 
2017.  gada 27.  novembra 
līdz 27. decembrim.
 Sabiedrības viedokļus, 
priekšlikumus un iebildu
mus lūdzam iesniegt Līgat
nes novada domes
l Līgatnes pakalpojumu cen-
trā Spriņģu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā, darbdienās 
no 9.00 līdz 15.00, e-pasta ad-
rese novadadome@ligatne.lv; 
l Augšlīgatnes pakalpojumu 
centrā, Nītaures ielā 6, Augš-
līgatnē, Līgatnes pagastā, Lī-
gatnes novadā, darbdienās no 
9.00 līdz 15.00, e-pasta adrese 
ligatnes.pagasts@ligatne.lv.

Līgatnes novada dome izsludina sabiedrisko 
apspriešanu par ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas aizliegumu 
Līgatnes novada administratīvajā teritorijā

Līgatnes papīrfabrikas ciemata 
ainava starp 10 nozīmīgākajām 
Vidzemē

Janvārī Cēsīs būs iespējams 
veikt izmeklējumus mobilajā 
mamogrāfā
 Dāmām (no 50 līdz 69 gadu vecumam), kuras pēdējo divu 
gadu laikā nav saņēmušas uzaicinājumu par valsts apmaksāto 
mammogrāfijas izmeklējumu, lūgums vērsties pie sava ģime-
nes ārsta, kas var apskatīties, vai valsts apmaksāts nosūtījums 
izgatavots, un to izsniegt pacientei. Pacientes, kurām ir sūdzī-
bas, var veikt izmeklējumu, iepriekš paņemot nosūtījumu no 
ginekologa vai ģimenes ārsta.

Ar cieņu, dr. S. Kukaine

5., 12., 19. un 26. janvārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
Cēsīs, Vienības laukumā 2A

MOBILAIS  MAMOGRĀFS
ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS,

ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR,
bez nosūtījuma – 20,00 EUR.

* Īpašais piedāvājums – D vitamīna noteikšana 4,50 EUR
PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 

PIERAKSTA PA TĀLR. 25431313
Ārstniecības iestādes 

reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA

 Mērķtiecīgi turpinot darbu 
pie ainavu dārgumu krātuves 
izveides Latvijā, 15. oktobrī 
noslēdzās iedzīvotāju balso-
šana par 243 pieteiktajiem ai-
navu dārgumiem. Iedzīvotāji 
bijuši patiešām aktīvi, nodoti  
45 tūkstoši balsu, no tām gan-
drīz 13 tūkstoši – par Vidze-
mes ainavām. Vienlaikus savu 
viedokli par vērtīgākajām un 
Latvijas novadiem raksturī-
gākajām ainavām izteica arī 
īpaši veidota ainavu ekspertu 
padome. Summējot iedzīvo-
tāju balsojumu un ekspertu 
padomes lēmumu, katrā no 
novadiem izvirzīti 10 ainavu 
dārgumi, kas tiks iekļauti Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas 
krātuvē, sagatavojot priekšli-
kumus to iekļaušanai arī Lat-
vijas Kultūras kanonā.
 Vidzemē par nozīmīgāka-
jām 10 ainavām Latvijas sa-
biedrības un ekspertu vērtēju-
mā izvēlētas:
1. Alūksnes vēsturiskā centra 
ainava ar ezeru, parkiem un 
pilīm,
2. Āraišu ezera un apkārtnes 
ainava,
3. Burtnieku ezera ainava ar 
baznīcām un muižu centriem,
4. Cēsu vecpilsētas ainava ar 
viduslaiku pili un parku,
5. Lejaslīgatnes ainava ar 
papīrfabrikas ciemu un 
Gaujas pārceltuvi,
6. Salacas ielejas ainava ar 
Mazsalacu un Skaņokalnu,
7. Teiču purva ainava,
8. Veclaicenes ainava,
9. Vecpiebalgas pauguru aina-
va,
10. Vidzemes lauku sētas ai-
nava un baltie lielceļi.
 Šobrīd aicinām iedzīvotājus 
piedalīties nākamajā aktivitā-
tes posmā. Ainavu dārgumu 
krātuvē tiks apkopota infor-
mācija, atspoguļojot ainavas 
mainību vairāku desmitu gadu 
griezumā gan fotogrāfiju, gan 
atmiņu stāstu veidā.

1. Komunālie pakalpojumi Mērvienība EUR bez PVN *
1.1. Aukstais ūdens mᵌ 0,88 EUR
1.2. Kanalizācija mᵌ 1,56 EUR
1.3. Kanalizācijas tīklu tīrīšana * Samaksa pēc 

kalkulācijas
1.4. Asenizācija (1 cisterna 5 m³) 1x 50 EUR
1.5. Asenizācijas pakalpojumi (ārpus 

Līgatnes novada teritorijas)
* Cena pēc 
vienošanās

2. Pakalpojumu izcenojumi
2.1. Ūdens patēriņa skaitītāja 

demontāža/montāža un plombēšana 
(bez materiāliem)

gab. 10 EUR

2.2. Ūdens patēriņa skaitītāja 
demontāža/montāža un plombēšana 
(ja izmantoti materiāli)

* Samaksa pēc 
kalkulācijas

2.3. Ūdens skaitītāja filtra tīrīšana un 
plombēšana

5 EUR

2.4. Santehniķa pakalpojumi un 
santehniskie darbi

* Samaksa pēc 
kalkulācijas

3. Transporta pakalpojuma izmaksas
3.1. Traktortehnikas Belarus MTZ 82.1 

pakalpojums
1 stunda* 28,30 EUR

3.2. Traktortehnikas New Holland TL-100A 
pakalpojums

1 stunda* 28,30 EUR

3.3. Universālās pašgājējmašīnas 
BOBCAT S450 ar rotējošu birsti/
kausu pakalpojums

1 stunda* 18,00 EUR

3.4. Traktortehnikas Belarus MTZ 82.1  
sniega tīrīšanas ar lāpstu 
pakalpojums

1 stunda* 24,08 EUR

3.5. Traktortehnikas New Holland TL-100A  
sniega tīrīšanas ar lāpstu 
pakalpojums

1 stunda* 24,08 EUR

3.6. Kravas furgona VW LT 35 
pakalpojums

h + km 0,60 EUR/km + 
7,77 EUR/h

3.7. Augstspiediena tīrīšanas iekārtas 
pakalpojums

1 stunda* 50 EUR

4. Pļaušanas pakalpojumi
4.1. Zāles pļaušanas ar trimmeri 

pakalpojums
1 stunda* 10,65 EUR

4.2. Zāles pļaušanas ar trimmeri īpaši 
aizaugušās platībās pakalpojums

1 stunda* * Cena pēc 
vienošanās

4.3. Zāles pļaušanas ar raideri 
pakalpojums

1 stunda* 11,20 EUR

4.4. Traktortehnikas New Holland TL-100A 
zāles pļaušanas-smalcināšanas 
pakalpojums

1 stunda* 30,00 EUR

4.5. Zāles pļaušana ar universālo 
pašgājēja mašīnu BOBCAT S450

1 stunda* 20,00 EUR

6. Labiekārtošanas pakalpojumi
6.1. Dzīvžoga apgriešanas pakalpojums 1 stunda* 10,65 EUR
6.2. Motorzāģa pakalpojums 1 stunda* 10,65 EUR
6.3. Koku zaru zāģēšanas pakalpojums 1 stunda* * Cena pēc 

vienošanās
7. Speciālistu/transporta pakalpojumi
7.1. Tehniskā strādnieka pakalpojums 1 stunda* 7,77 EUR
7.2. Elektromontiera pakalpojums 1 stunda* 7,77 EUR
7.3. Metinātāja pakalpojums 1 stunda* 12,71 EUR
7.4. Nobrauktā kilometra cena km 0,60 EUR

SIA “Līgatnes komunālserviss”
SNIEGTO PAKALPOJUMU 
CENRĀDIS
(spēkā no 2017. gada 22. novembra)

* Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri 
 nosakāmi, vienojoties pēc atsevišķas tāmes.

1 stunda* – minimālais laika dalījums – pusstunda
www.ligatne.lv – tel. 64153509 – komunalserviss@ligatne.lv

http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.ainavudargumi.lv/
mailto:novadadome@ligatne.lv
mailto:ligatnes.pagasts@ligatne.lv
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Laikraksta “Mājas Viesis” galviņa. 1872. gada 27. maijā

Raksts “Aukas negaiss”, 
“Mājas Viesis”, Nr. 21 
(20.05.1872)

Raksts “Dažādas ziņas” – No Iekšzemēm. “Latviešu Avīzes”, 
Nr. 21 (21.05.1872)

Laikraksta “Latviešu Avīzes” galviņa 1872. gada 24. maijā

Ķempju evaņģēliski luteriskā baznīca. Celta 1841. gadā. 
1872. gada 10. maijā baznīcu nopostīja lielā vētra. 
No LNB kolekcijas “Zudusī Latvija”

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

 Mūs nereti ir kaitinājuši 
cilvēki, kas jebkuras sarunas 
sākumā gari un plaši izrunā-
jas par laiku. Pat tādos gadīju-
mos, ja pašiem laikapstākļiem 
nav ne vainas. Ja diskusijā ie-
saistās vēl kāds meteoroloģi-
jas tēmas cienītājs, tad tas no-
zīmē, ka saruna par iepriekš 
plānoto tematu tiks pavirzīta 
uz nedaudz vēlāku laiku. Ja 
gribat pieliet eļļu ugunī un 
ievest sarunu biedrus paga-
rākā strupceļā, pavaicājiet, 
kā šis vārds pareizi jāraksta. 
Piemēram, meteroloģija, me-
tereoloģija vai metroloģija. 
Veiksmīgs sarunas noslēgums 
būs iespējams tikai tad, ja kā-
dam kabatā būs viedtālrunis 
ar pieslēgtu internetu. Un… ja 
viņš to pratīs lietot. 
 Bet mums nu atkal jāat-
griežas pie iepriekšējā rei-
zē skartās tēmas par šau-
šalīgo vētru un krusu tālajā  
1872. gadā. Tik tālajā, ka 
mūsdienās to tikpat kā nekad 
nepiemin, un nezināšanas dēļ 
reti kad iekļauj arī stiprāko 
vētru sarakstā. 
 Kamēr Latvijas Nacionālā 
bibliotēka nebija digitalizējusi 
vecās avīzes, par to neviens 
censonis pat lāgā nezināja. 
 Arī es, vairākus gadus no-
dzīvodams “Pumpurīšos”, 
blakus Ķempju baznīcai un 
Ķempju muižai, tolaik pat ie-
domāties nevarēju, ka Līgatnē 
tālā senatnē tādas trakas lie-
tas notikušas. Pat sirmā Bultes 
māte neko nebija teikusi. Arī 
bijušais papīrfabrikas direk-
tors un čaklais “Līgatnes No-
vada Ziņu” lasītājs Ilmārs No-
rītis par to plecus vien raustīja 
un brīnījās vienā baltā gabalā. 
 Tas mani pamudināja vēl jo 
dziļāk ienirt seno laikrakstu 
dzīlēs, lai tur atrastu vēl kā-
dus materiālus. Par to ienirša-
nu es jums varētu pastāstīt – 
kā amerikāņi to parasti mēdz 
formulēt – vienu labu un vienu 
sliktu ziņu. 
 Sāksim ar slikto. 18. gad-
simta vidū par Līgati ļoti 
daudz rakstīja Latvijā iznāko-
šās vācu avīzes. Gan par pa-
pīra ražošanas tehnoloģiju, 
gan dzīvojamo māju celtniecī-
bu, gan finansēm, gan dabas 
skaistumu. Meklētājs uzrāda 
Ligat pieminēšanu gandrīz 
1300 rakstos. Visvairāk pub-
likāciju var atrast laikrakstos 
Rigasche Rundschau, Düna 
Zeitung un Rigasche Zeitung. 
Tur, piemēram, bija plaša dis-
kusija, kā pareizāk celt tās 
mājas, kas tagad iekļautas 
Līgatnes vēsturiskā centra ap-
būvē. Tur ievietoja pat zīmēju-
mus un rasējumus, kas tolaik 
bija vienīgās iespējamās ilus-
trācijas veids. Daudziem rak-
stiem bija nikni pretraksti, kas 

apšaubīja māju celšanu, teik-
sim, no ugunsdrošības viedok-
ļa. Un tā tālāk. Bet briesmīgā-
kais ir tas, ka šie raksti ir vācu 
valodā, turklāt izmantoti gotu 
burti, kas to lietu padara sa-
režģītu pat vācu valodas pār-
zinātājam. Tātad šīs grūtības 
ir manis pieminētā sliktā ziņa.
 Labā ziņa ir tā, ka samē-
rā daudz rakstu ir latviešu 
valodā. Un arī par mūs inte-
resējošo negaisu 1872. gada  
10. maijā. Papildus publicē-
tajam materiālam es atradu 
1936. gadā laikraksta “Zem-
gales Ziņas” publicēto apko-
pojumu par vēl senākām vēt-
rām. 
 Ir arī pārsteidzoši atklāju-
mi. Piemēram, kas to būtu do-
mājis, ka ar to būs saistība bi-
jušajai līgatnietei Mārai Fede-
rei-Japiņai, kuras tēvam bijusi 
liela vizuālā līdzība ar savu 
ļoti attālo radinieku gleznotā-
ju Jūliju Federu (1838—1909), 
kura glezna “Pēc vētras” tapu-
si 1872. gada 10. maija (pēc 
vecā stila) notikumu iespaidā. 
Kad 2012. gadā portāls Delfi 
un Latvijas Nacionālais māks-
las muzejs īstenoja kopīgo 
projektu “100 dārgumi Latvi-
jas mākslas muzejā”, par div-
desmit devīto dārgumu mu-
zeju eksperti izraudzījās tieši 
šo Jūlija Federa gleznu, kur 
ar sagrautu māju un salauztu 
koku fonu kontrastēja mierī-
gās saulrieta debesis.
 Zanei Sutrai, kuras foto 
publicējām pirms iepriekšējā 
numurā, prātā iešāvās doma, 
vai tik pie vainas nav kāds 
meteorīts. Visi taču zina, kā-
das briesmu lietas sastrādā-
ja liesmojošais debesu vie-
sis – Tunguskas meteorīts  
1908. gada 30. jūnijā (pēc 
vecā stila – 17. jūnijā). Tā sprā-
dziena spēks nogāza aptuveni 
80 miljonus koku vairāk nekā 
2100 kvadrātkilometru plašā 
teritorijā. 
 Taču 1872. gadā bija novē-
rots vienīgi spēcīgs meteorītu 
lietus, bet 8. maijā (nesapro-
tami – pēc kura stila?) tālajā 
Indijā, Sultanpuras rajonā 
bija nokritis meteorīts, kura 
svars bijis tikai 280 grami. Tik 
maziņš, ka, no Līgatnes ska-
toties, nemaz nevar saredzēt. 
Varbūt jautājumi par iespēja-
majiem vētras iemesliem būtu 
jāuzdod Latvijas laika apstāk-
ļu oficiālajam pareģotājam To-
mam Bricim?
 Turpinot pārpublikācijas no 
senajiem laikrakstiem, esmu 
sagatavojis divus rak stus no 
laikraksta Mājas Viesis un 
vienu – no Latviešu Avīzes. 
Tos īsināt es negribu, jo to iz-
boksterēšanai esmu patērējis 
daudz laika. 
 Vienīgi vēl papildus varu 
apgaismot, ko nozīmē tagad 
aizmirstais vārdiņš bokste-

rēšana, kuru savulaik iz-
skaidroja Reinis Kaudzīte. Ar 
Stendera izdomāto boksterē-
šanas metodi agrāk bērniem 
mācīja lasīt. Ja tā darītu arī 
mūsdienās, visi skolotāji aiz 
šausmām plēstu sev matus. 
To senlaiku metodoloģiju va-
rētu izskaidrot vienkāršoti. 
Piemēram, līdzskaņus sauca 
šādi: bē, cē, dē, ef, gā, ģē un 
tā tālāk. Ja bērniņam gribēja 
iemācīt lasīt vārdu mamma, 
tad viņam lika lasīt. Bērniņš 
pūlējās, cik spēja: em. Tālāk: 
a. Kopā: emma. Skolotājam tai 
brīdī nervi vairs neizturēja, un 
žagars atkal sāka dancot pa 
nelaimīgā bērniņa dibenu. Ne-
loģiskā metode slikti darbo-
jās, un talantīgākie skolēni ne-
reti pat iemācījās lielus pātaru 
gabalus no galvas, lasīt nemaz 
neprazdami. Laikrakstā Diena 
par to pat tika rakstīts sekojo-
šais: Līdz pat XIX gadsimtam 
bērnu raudāšana, mācoties la-
sīt, bija lielāka par cūku bēru 
troksni. 
 Es tāpat kā tie nelaimīgie 
bērniņi mocījos ar tiem raks-
tiem, ko tagad piedāvāšu la-
sīt. Vecā gotiskā druka ir liels 
pārbaudījums gan manai, gan 
citu cilvēku pacietībai. Bet jūs 
esat izredzētie. Jums nav jā-
mokās itin nemaz – jums tikai 
jālasa. 
 Pirmais raksts tika publi-
cēts laikrakstā Mājas Viesis 
1872. gada 20. maijā. 

Iekšzemes ziņas. 
  No Rīgas. Lasītāji gaida, 
lai viņiem nesam ziņas pār tām 
nelaimēm, kas 10. Mai dienās 
mūsu tēviju piemeklēja. Zi-
nāms, ka bez visas pieprasī-
šanas to darīsim, jo tas ir avīž-
nieku pienākums. Bet to jau ie-
priekš sakām, ka tā nelaime un 
skāde, kas caur auku un krusu 
tai dienā notikuse, vēl līds šim 
nav pilnīgi pārredzama, –paies 
vēl dažas dienas, kamēr to visu 
skaidri izzinās un kamēr pilnī-
gākas ziņas mums sanāks. Ta-
gad tik to paviršus vien varam 
pieminēt, un te mēs pirmāk do-
sim to ziņu, kas mums piesūtīta 
no Siguldas un kas skan tā:
  Tai 10. Mai š. g. esam lie-
lu baiļu un briesmu pilnu brīdi 
pārdzīvojuši, kas ne vien daudz 
mājas par drupu kaudzi pārvēr-
tīja, bet arī daža cilvēka dzīvī-
bu sev līdz aizrāva. Pēc pus-
dienas pulkst. 5 sacēlās, – no 
dienasvidus puses – briesmīgs 
viesuļa burkuls līdz ar negantu 
pērkoņa rūkšanu un rībēšanu. 
Pirms varējām ko nojēgt, tas 
savu posta darbu pastrādāja, 
jo kur priekš 5 minutēm bran-
gas mājas un ērberģi bij stāvē-
juši, tur tagad drupu kaudzes 
un salauztus kokus varam re-
dzēt. Viņš ir visu, kur vien gājis, 
aprijis! Tur gulēja zirgi, lopi, ai-
tas, cūkas un t.pr. nosistas; tur 

dažs gana zēns bez rokas vai 
kājas bij palicis un vēl citi pie-
auguši pavisam nosisti. Lielāku 
postu un bailes nemaz pasaulē 
cilvēks piedzīvot, kādas mums 
bij jāpārdzīvo, caur ko tagad 
nu daudziem būs nabadzībā 
un trūkumā jāsmok, ja tuvāku 
mīlestība drīzumā nesteigsies 
saviem ticības un tautas brā-
ļiem palīgā. Mūsu jaunā skais-
tā valsts1 skola ir arī briesmīgi 
dragāta, bet tai turklāt piede-
rīgas ēkas izkaisītas, un daži 
koki nezināmā tālumā aiznesti!
 C. Siliņš, skolotājs.

 Tad vēl vācu avīzēs lasām 
citas ziņas tā: No Cēsīm ziņo, 
ka vētra ar krusu tur tāpat tra-
kojusi kā še pie mums Rīgā, 
bet kā turpat uz zemēm auka 
varenākus darbus pastrādāju-
si. Vēl nevarot skaitīt tās zem-
nieku mājas un citas ēkas, kas 
izpostītas. Kalnamuižā dažas 
saimniecības ēkas un zemnie-
ku mājas tika sagāztas un tas 
smukais mežiņš starp Kalnam. 
un Mederamuižu pa lielākai da-
ļai pavisam ir pazudis, – koki te 
guļ tā izkaisīti, ka ne kājām ne-
var lēti cauri tikt. Smukā Blu-
sumuiža ir pārvērsta par drupu 
kaudzi; visas ēkas sagāztas.  
10 gadus veca meitene guļ no-
sista, sagāzta, un no īstās vie-
tas nogrūzta klēte.
 Cēsu pusmuiža Zeltakalns, 
arī sapostīta un tās jumts lielu 
gabalu tāļāk aiznests; netāļu 
no tejienes uz lielceļa 3 meitas 
strādāja, ko viesulis gaisā uzrā-
va, no kurām divas bez dzīvī-
bas un trešā smagi sadragāta 
zemē nokrita. Tāļāk auka postī-
ja 2 krogus, vienu mūra tiltu un 
5 zemnieku mājas. Stāsta arī, 
ka Rubenes baznīca ar visu tor-
ni esot sagāzta un t.pr. Vēl cita 
ziņa stāsta, ka Blusumuižā vie-
na meitene dziesmu grāmatas 
lasīdama esot nosista un ka vi-
sur dārzi un tīrumi caur to auku 
un krusu postīti. Vēl stāsta, ka 
pie Cēsīm 4 zemnieku mājas tā 
sapostītas, ka ne viens baļķis 
uz otra neesot palicis; turpat 
viena sieva nosista, un no ga-
numeitas tikai viena roka vai 
kāja atrasta, pašu līķi vēl mek-
lējot.
 Tad atkal ziņo Rīgas avīzes 
no Liepasmuižas, ka uz Priekuļ-
muižas robežām 300 pūru-vie-
tas2 liels priežu mežs pagalam 

1 Pagasta.
2 Kurzemē 1 pūrvieta – 
 0,365 ha, 
 Vidzemē – 0,371 ha.

nopostīts, ka neviens koks uz 
sava celma nepalicis. Iz lejas 
nākdams, viesulis vienu zem-
nieku māju pavisam izputinā-
ja, tā, ka pie citām ēkām tik 
sienas vēl palika stāvot; citus 
jumtus aiznesa un visus kokus 
nolauza, tad bērzu mežiņu no  
1 līdz 2 pūru-vietām lielu no-
postīja un vienu mežasarga 
māju izputināja. Pusmuižā uz-
raugu, kas darbiniekiem pavē-
lējis zirgus izjūgt, auka pacēla 
un 20 soļus3 tāļāk iesvieda grā-
vī, 2 zirgus uzcēla un nosvieda 
tā, ka vienam kāja salūza. Pašā 
muižā daudz koki lauzti, jumti 
izplosīti un krusa krita 3 līdz  
4 collus4 liela. No Paltemal mui-
žas5 ziņo, ka auka rādoties gā-
juse kādas 40 verstes6 garumu 
un 1 versti platumu. Tur bez 
jumtiem un ēkām, kas postī-
tas, kādas 100 pūru-vietas liels 
mežs pavisam nolauzīts, kur 
lieli koki ar saknēm izrauti un 
krusas graudi bijuši dūres lielu-
mā. Arī Ramas un Ķempumui-
žas esot līdz pamatam izpostī-
tas, tāpat arī tā vecā baznīca 
pie Ķempju muižas līdz pama-
tam noārdīta. Citās muižās 
daudz lopi un cilvēki nogali-
nāti. Viens ganupuisis gabalos 
saraustīts, viens lopu-ganeklis 
pazudis, daži zirgi laukā ar vi-
sām ecēšām aizrauti un pret 
kokiem sadauzīti. Kāda nedēļa 
paiešot, kamēr ceļu iztaisīšot 
caur sagāztiem kokiem. Kaimi-

3 Solis - apmēram 1 m ir plats 
 pieauguša cilvēka solis.
4 Pēc starptautiskiem 
 standartiem 
 1 in = 0,0254 m jeb 
 viena colla atbilst 
 2,54 centimetriem.
5 Paltmales, Ramas un Ķempju 
 muižas ir Līgatnē. 
6 Versts ir sena krievu garuma 
 mērvienība, kas atbilst 
 500 asīm jeb 1500 aršīnām. 
 Metriskajā sistēmā 
 viena versts atbilst 
 1066,8 metriem. Versts kā 
 mērvienība tika lietota 
 Krievijas impērijas teritorijā, 
 tajā skaitā arī Kurzemes un 
 Vidzemes guberņās.

ņu muižās kādas 20 zemnieku 
mājas pavisam pazudušas, ka 
ne pamata nav palikusi. Ramas 
un Ķempu muižām skāde bū-
šot līdz 100 000 rubļu liela. Tik-
tāļ līdz šim tās ziņas nākušas – 
dzirdēsim uz priekšu tāļāk.

 Nākamajā dienā (1872. ga-
da 21. maijā) iznākušajās Lat-
viešu Avīzes rakstīja. 

 Dažādas ziņas. No iekšze-
mēm
 Visi koki šogad dikti agri iz-
plauka (pērn ap Vasarsvētkiem 
bērzi nebij zaļāki kā šogad par 
Lieldienām) un daudzi no vi-
ņiem aprīļa beigās jau stāvēja 
pilnos ziedos. Liekās, ka augļu 
kokiem ziedēšana labi izdosies. 
 Rīgas vāc. av. lasām par tām 
krusas briesmām, kas 10. Mai 
kā daudz citas vietas, tā arī 
Rīgas pilsētu piemeklējušas. 
Pulksten 4. pēc pusdienas iz-
cēlies stipris pērkons ar vētru 
un krusu, krusa bijusi tik liela, 
kādu retais būs piedzīvojis. Le-
dus gabali bijuši līdz 8 lotes7 
smaguma, tā ka netik vien logi, 
bet arī jumtu dakstiņi tapuši 
sadauzīti. To skādi pie jumtiem 
un logiem vien pilsēta rēķina 
visumā uz 60 tūkst. rubļ.; īpaši 
skunstes dārzniekiem8 pie trei-
bušu9 logiem liels posts darīts 
(pie Goginger k. esot 18 tūkst. 
rūtes izsistas). Krusa ir nākusi 
no liela augstuma, un tāpēc ar 

7 1 lote - 12,797 g.
8 Skunstes dārznieki – 
 Daiļdārznieki.
9 Treibuši. Vācu valodā: 
 Treibhaus, latviski: siltumnīca. 

tādu spēku kritusi, ka vietām 
viena rūti pāri caurumu izsis-
ti un cits stiklis vesels. Ūdens 
Daugavā no ledus gabaliem 
dauzīts, augstu spricējis gai-
sā; pa dārziem zināms liels 
posts darīts. Tai pašai avīzei 
top no Cēsēm rakstīts, ka arī 
Cēsu apgabalam 10. Mai bijis 
briesmu diena. Tur pulksten 
43/4 uzbrukusi vētra ar stipru 
krusu; graudi bijuši līdz ābola 
lielumam un namos logu rūtes 
vai visas vai dažas iztriekuši. 
Bet lielāku postu darījis tas 
viesulis, kas līdz gājis un ēkas 
nosedzis, noārdījis, kokus izkā-
sis un kur ko aizņēmis, sadra-
gājis. Kalna muižā pie Cēsēm 
ēkām jumti nosviesti, dažādas 
būves sagāztas; tas mazais 
mežiņš starp Kalnamuižu un 
Medera m. ir pazudis, tie res-
nākie koki no zemes izrauti, 
vidū salauzti guļ gubā sasvies-
ti. No jaukās Blusesmuižiņas ir 
tik lūšņas kopiņa atlikusi; koki 
nopļauti, zari, spāres, salmi un 
dakstiņi guļ vienā čupā. Maza 
11 gadu meitenīte, klētī bū-
dama, ēkai veļoties uz vietas, 
nosista un tur, kur viss drupās 
sasists, klukst savā aliņā vista 
ar visiem saviem cālīšiem, un 
neviens tai netrūkst. No Blu-
ses viesuls skrējis uz Mederi, 
tad Zeltakalni, kas arī drupās 
sagāzta, jumts tālu aiznests 
projām; tāpat 3 meitenes no 
lielceļa malas no viesuļa sa-
grābtas gaisā uzsviestas un 
2 nosistas un 1 smagi sadra-
gāta. Apakš Cēsēm 4 mājas 
tā sagāztas, ka neviens baļķis 
nav palicis uz otra. Tālāk tad 

negaiss aizņēmis 2 krogus, 
1 tiltu, 5 Jāņa muižas mājas, 
tāpat Priekuļa un Liepu mui-
žu; Ķieģeles baznīcu, Ķempes 
muižu, Paltmali; nāk vēl arvie-
nu jaunas ziņas par notikušām 
bēdām šinī briesmu dienā. Vie-
tām auka savu spēku tik pret 
ēkām izrādījusi, bet zemes 
augļiem necik nav skādējusi. Šī 
pati diena arī daudz Kurzemes 
pusē lielu postu atnesusi. Rem-
te, Jaunpils mācītāja muižā 
lauki no krusas stipri aizņemti; 
reta vieta, kur stipra vētra nav 
savu varu rādījusi; daudz ēkas 
pie jumtiem apskādētas Aiz-
upē, Skrundē, Šķēdē; Jaunmui-
žas Valizes (?) sudmalas pavi-
sam sagāztas; mežos un dār-
zos koki aplauzti, augļu kokiem 
ziedi notriekti, bet ir arī veseli 
apgabali, kur pie laukiem ne-
kāda skāde nav manāma. Tāds 
pats negaiss ap šo laiku ir arī 
gājis caur Vāczemi, daudz skā-
des darīdams. Arī Pēterburgā 
liela vētra bijusi. Leišos Telšu 
apriņķī lauki nosisti. 
 M. G-g.

 Un vēl viens raksts no Mā-
jas Viesis, 1872. gada 27. mai-
jā.

 Aukas negaiss 10tā Mai 
1872.
 Par to negaisu, ko mūsu Bal-
tija vietām piedzīvoja pieminē-
tā dienā, gan vēl nākušas citas 
ziņas, bet tak jāsaka, ka arī tās 
nevar būt visai pilnīgas, jo šis 
notikums vēl nav tik gruntīgi 
izdibināts un izmeklēts, kā to 
vēlas un ka tas tik ar laiku var 
notikt. 
 Kā iesākumā tā krusa pie Rī-
gas sākusēs un aiz Valmieras 
beigusēs, to gan var nojust 
un ka viņas ceļa garums bijis  
120 līdz 150 verstes un pla-
tums 35 līdz 40 verstes. Liekās, 
ka ap Cēsīm tā vētra stiprāka 
bijuse, jo tur dikti resni koki 
lauzti. Tā lielā krusa, kā jau 
zinām, bijuse dažāda formā-
ta, cita no vairāk mazākiem 
krusas graudiem kopā salikta, 
cita atkal pa vidu kā no meis-
tara skunstīgi pa iekšu izrotāta 
un pa vidu ar bedrīti un tā vēl 
dažādi. Šī krusa ar tādu spēku 
tika uz zemi sviesta, ka tā ne 
vien logu rūtes, bet arī lubas un 
dakstiņus jumtos cauri sita un 
ļautiņi dažās vietās jau domā-
juši, ka tas 10to August izdau-
dzinātā pastara-diena nupat 
jau esot klāt, lai gan 3 mēne-
šus agrāk. Bet, pār šām krusas 
un pērkona briesmām jo bailī-
gas un briesmīgas bij tās aukas 
un viesuļa briesmas. Iz Cēsīm 
par to raksta, ka šī auka viņiem 

liekoties, ka tā pie Siguldas un 
pie Allažiem esot izcēlusēs un 
šaipus Mūrmuižas pie Valmie-
ras pabeigusēs. Bet tā nav vis 
gājuse taisni vien, bet locījusēs 
un grozījusēs uz dažām pusēm 
un nevis ikreiz pa to pašu ceļu, 
kur pērkons un krusa gājuši. 
Viesulis no Siguldas gājis pār 
Ķempu muižu, Paltemali, Kārļa 
muižu un Miera muižu līdz pat 
Kalna Blussas- un Zeltakalna 
muižām, no kurām šās divas 
pēdīgi minētās pavisam nopos-
tīja un tad pār Priekuli, pa daļai 
pār Raunu, Liepas muižu snie-
dzis, savā ceļā kokus, ēkas un 
cilvēkus nogalinādams un sev 
pakaļ kā briesmīgu karalauku 
ar neskaitāmiem līķiem atstā-
dams. Zeme vietām palikuse 
kā izmaisīta, bet ēkas citas 
turpat uz vietas sagāztas, citas 
gabaliem tālu pa gaisu aiznes-
tas, citas pavisam pazudušas. 
Baļķi un dēļi, koku zari un celmi 
verstēm pa gaisu aiznesti un 
dēļi vietām ar krusas ledu ap-
saluši, kā arī dažas citas lietas, 
ir pat akmeņi aiznesti tādos 
apgabalos, kur nemaz nezin, 
no kurienes nākuši, arī vāģi un 
daži citi saimniecības un lauka 
rīki, un iz skapjiem un kumo-
dēm izrauti drēbju gabali pa 
gaisu aiznesti. Jo  lielākas tās 
briesmas, ko viesulis darījis pie 
cilvēkiem un lopiem. Cik daudz 
govis, zirgi un vairāki lopi tika 
ganībās no apgāzdamies ko-
kiem nosisti! Cik stipris tas 
viesulis bijis, to var saprast pie 
tā, ka tas dažas lietas acumirklī 
augstu gaisā cēlis un citas at-
kal dziļi zemē iekšā iedzinis, tā, 
ka daži dēļi un metalla gabali 
dziļi zemē atrasti un pat klaips 
cietas rupjas maizes, 2 pēdu 
dziļumā tika izrakti ārā. Viesu-
li vietām rēķina līdz 500 soļus 
platu un kā tas gājis savā ceļā 
visu postīdams, un ka viss, ko 
viņš garām iedams nav aizķē-
ris, palicis savā vietā. Tā kāds 
vīrs laukā aris, vai ecējis: Viņa 
zirgu viesulis aizrāvis, bet vīrs 
pats palicis neaizskarts, tāpēc, 
ka viesuļa spēks  viņu nav sa-
sniedzis. 
 Briesmīgākais viesuļa darbs 
ir bijis tas, ka tas cilvēku dzī-
vības postījis. Šo darbu tas, kā 
rādās, iesācies pie Allažiem, 
turienes kapsētā. Tur tai brīdi 
glabājuši vienu bērnu un tikko 
līķis bijis aprakts, pamanījuši, 
ka pērkona debesis itin ātri nā-
kot. Ļaudis gribējuši glābties 
bēru šķūnī; bet lai gan tas tik 
vien 20 soļus no tā kapa bi-
jis, tomēr nevarējuši turp aiz-
tikt, jo acumirklī viesulis viņus 
sagrābis, gaisā cēlis un tālu 
aizsviedis. Citi bijuši paši pie 

zemes nokrituši, bet tos vie-
sulis ir tad nav mierā licis, bet 
valstījis kā klučus, citi tikuši 
caur nokrizdamiem akmeņiem 
un kokiem tūliņ nosisti. Stās-
ta, ka vienu, kas ap koku bijis 
apķēries, vējš ar visu koku aiz-
rāvis projām un sadragātu ci-
tur nosviedis. Vienu 12 gadus 
vecu meiteni, kas arī uz bērēm 
bijuse, viesulis sagrābis un  
30 asu tālumā nosviedis tā, ka 
tai galva un abi pleci tikuši sa-
dauzīti un tā sadragātu līķi va-
rējuši viņas mātei atdot. Viena 
sieva ganos nosista un viena 
meita, kas laukā kartupeļus 
stādījuse, tikuse tā sadauzīta, 
ka tā otrā dienā nomiruse. Bez 
tā vēl daudz citiem brūces un 
vainas tikušas pie miesas. Kap-
sētai 5 pēdas10 augsta mūra 
sēta sagāzta un 2 līdz 3 pēdas 
biezi akmiņi projām sviesti. 
Viens zirgs ar visiem vāģiem  
30 asis pār kapa sētu pārsvies-
ti, tā, ka vāģi gan tikuši sadau-
zīti, bet zirgs palicis vesels. 
Cik tad nu vēl tās skādes un 
briesmu, ko ātrumā nevar ap-
zināt. – No Siguldas vēl stāsta: 
Pēc pārgājušā krusas negaisa 
ieraudzījuši tāļumā kā dūmu 
stabu un domājuši, ka Gāles 
muiža degot; bet drīz vien šis 
stabs nācis tuvāk savus pos-
ta darbus strādādams un no 
viņiem tiešām gājis uz Ķem-
pu muižu, kur bez visa cita to 
mūrētu baznīcu nopostījis un 
3 zemnieku mājas izputinājis. 
Postīti esot daži zemturi tā, ka, 
ja no citām pusēm palīdzība 
nenākšot, tiem esot gluži postā 
jāiet. Gruntinieki, kas sev bran-
gas ēkas uzbūvējuši, domājuši 
savu sūru sviedru augļus bau-
dīt, bet nu viss kā sapnī izpu-
tējis. Par Dieva brīnumu tas 
turams, ka no cilvēkiem, kas 
no negaisa glābdamies, ēkas 
bij patvērušies, nav vēl vairāk 
postā gājuši. Īpaši piemin to 
11 gadus vecu meitiņu Blussas 
muižā, kuras līķi daudz simti 
cilvēku apmeklējuši. Tā – kā 
jau agrāk ziņots – klusi un mie-
rīgi kādā šķūnī sava dziesmu-
grāmatu lasījuse. Skapis gāz-
damies bij viņas galvu sadau-
zījis un dziesmu-grāmata klēpi 
bij no viņas asinīm notraipīta. 
Tāpat pie tās nelaimes vietas 
viens 3 gadus vecs bērns no 
bailēm bij palīdis zem gultas 
un lai gan ēkai jumts un māju 
lietas tika sajauktas un cilvēki 
dragāti, tomēr šo bērnu svei-
ku, veselu no gultas apakšas 
izvilkuši. Divas sievas un viens 
vīrs tikuši no gāzdamiem baļ-
ķiem un kokiem nosisti; vīru bij 
viesulis apkārt grozījis un viņa 
līķis bij palicis kā blāķis un t. pr. 
 Vēlāk gan viss skaidrāki iz-
rādīsies, kā tas viss riktīgi būs 
bijis un mēs gauži pateiktum 
rakstniekiem, kad tie katris no 
savas draudzes vai apgabala 
skaidras ziņas pār šo nelaimi 
mums piesūtītu. Tie ļautiņi, 
kam mājas izpostītas, žēlojās 
kā citkārt jūdi pie trepēm Bā-
belē un noskatās uz to postu, 
un dažiem vēl tā iepriecināša-
na trūkst, ka visi no viņu piede-
rīgiem būtu atlikuši! Nelaime 
nāk ātri! 

Turpinājums sekos

10  1 pēda jeb 12 collas - 
  30,48 cm.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Metrs
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Skolas ziņas

Novembra vidū pie Augš
līgatnes pamatskolas, pa
teicoties “Latvijas Mobilā 
Telefona” (LMT) finansē
jumam, tika atklāta jaun
uzceltā lapenenojume. Šī 
ir viena no iecerēm, kas 
konkursā “LMT Latvijai” 
iedzīvotāju balsojumā guva 
uzvaru Līgatnes novadā. 
Nojume šobrīd pieejama 
visiem Līgatnes iedzīvotā
jiem, bet jo īpaši – skolai 
mācību procesu organizē
šanai ārpus telpām.

 “Laikā, kad dominē virtuā-
lā dzīve, kurai reizēm uzticī-
gi kalpojam, paliekot pie zilā 
ekrāna, dabas vide ar tās no-
slēpumaino daudzveidību it 
kā pazūd no mūsu apziņas. 
Lai aicinātu uz visdažādāka-
jām aktivitātēm dabā, radās 
iecere izveidot pieturas un 
iedvesmas punktu. Neizvēlē-
jāmies vieglāko ceļu. Idejas 
smēlāmies no bērnu vēlmēm 

zīmējumos, kamdēļ meista-
riem nācās pamatīgi pacen-
sties, lai kopīgi radītās idejas 
iedzīvinātu,” stāsta projekta 
autore Nikola Kavala, piebil-
stot, ka lapenē ir pat Laimes 
slotiņa, kas radusies nejauši. 
 Nojumi iespējams izmantot 
dažādu mācību priekšmetu 
apgūšanā un āra pasākumu 
organizēšanā. Tā atrodas uz 
kalna, kas ziemā pārtop par 
ragaviņu trasi. Tāpat apkārt ir 
arī burvīgs dabas reljefs, kas 
aicina šeit paviesoties ciemi-
ņus, atvilkt elpu pirms ceļa. 
Blakus vēl jāatjauno tūristu 
taka uz upi.
 Lai gan ieceres svinīgās at-
klāšanas rītu pavadīja apmā-
cies un lietains laiks, cilvēki 
ieradās ar starojošām acīm. 
Piedalījās pārstāvji no Līgat-
nes novada domes, LMT, sko-
las bērni un skolotāji, kā arī 
vietējie iedzīvotāji un muzi-
kants no Āraišiem.
 “Šķiet, novembris ir “vis-

audzinošākais” mēnesis gadā. 
Tajā koki atkailinās, redzamas 
top tikai to neatkārtojamās 
zaru formas. Dabas ritms cil-
vēkam šajā laikā palīdz no-
mest lieko un satikties ar sevi. 
Izmantosim mums paredzēto 
laiku izzinot, baudot, mijie-
darbojoties ar dabu mums ap-
kārt un cilvēkiem līdzās! Lai 
atklājumiem bagāts šis laiks,” 
vēl Nikola Kavala.
 Sirsnīgs paldies visiem 
vietējiem iedzīvotājiem un 
pateicība citu novadu ie
dzīvotājiem, kuri atbalstī
ja! Paldies meistariem par 
atvērtību un ieguldīto dar
bu, bet jo īpaši LMT par fi
nansiālo atbalstu, bez kura 
iecere nebūtu īstenota!

Daina Tērauda
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja 
Nikola Kavala,

Projekta “Lapene – 
nojume pie Augšlīgatnes 

pamatskolas” vadītāja

 Ir saņemti starptautiskā 
lasītprasmes novērtēšanas 
pētījuma Progress in Interna-
tional Reading Literacy Study 
(PIRLS) pirmie rezultāti par 
4. klašu skolēnu lasītprasmi 
Latvijā un pasaulē. Pētījumu 
organizēja Starptautiskās iz-
glītības sasniegumu novēr-
tēšanas asociācija IEA. Pētī-
jumā piedalījās arī Līgatnes 
novada vidusskolas skolēni, 
kuri tagad jau mācās 6. klasē. 
5. decembrī Latvijas Universi-
tāte un Izglītības un zinātnes 
ministrija rīkoja konferenci 
Starptautiskā skolēnu lasīt-
prasmes novērtēšanas pētīju-
ma IEA PIRLS 2016 rezultātu 
paziņošana.

 Konferencē piedalījās arī 
skolotāja Ilze Treifelde –  
toreizējās 4. klases audzi-
nātāja. Pētījumā redzams, 
ka vidēji Latvijā saņemti  
558 punkti (vidējais rādī
tājs pasaulē – 500 punkti), 
bet Līgatnes novada vidus
skolas skolēnu vidējais vēr
tējums ir 561 punkts – tā
tad virs valsts vidējā.
 Salīdzinājumam dažu val-
stu iegūtie punkti: Singapūra 
575, Somija 566, Norvēģija un 
Anglija 559, Zviedrija 555, Lie-
tuva 548, Kanāda 541, Vācija 
537, Francija 511, Ēģipte 330.
 Ar visu pētījumu var iepa-
zīties Līgatnes novada vidus-
skolā pie mācību pārzines.

 Novembris aizvadīts ražīgs 
un svētkiem bagāts. Tas li-
cis katram padomāt, kas mēs 
esam savai valstij, ko katrs va-
ram paveikt tās labā.
 Līgatnes novada vidusskolā 
skolēni un skolotāji vispirms 
pulcējās, lai atzīmētu Lāčplē-
ša dienu. Tika vēlreiz iepazītas 
vēstures lappuses, pārrunāts, 
kāpēc mēs atzīmējam šo die-
nu. Skolēni skandēja latvju 
dainas par karavīru varonību, 
dzimtenes mīlestību un dros-
mi, klausījās karavīru dziesmu 
ierakstus un noskatījās video 
par Lāčplēša dienu.
 17. novembrī skolā tika or-
ganizēta svinīgā līnija, veltīta 
Latvijas Republikas proklamē-
šanas 99. gadadienai. Kopā ar 
skolas saimi šajā pasākumā 
bija Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Šteins 
un deputāts, Izglītības un kul-
tūras komitejas priekšsēdētājs 
Kaspars Gulbis. Kasparam lī-
dzi, protams, bija arī akorde-
ons, tāpēc šoreiz valsts himnu 
dziedājām viņa pavadījumā. 
Svinīgo līniju papildināja gan 
profesionālā akordeonista 
solo, gan 2.a klases skolnieka 
R. Meļņa muzikālie priekšne-
sumi, gan skolas dziedātāju 
dziesmas. Sagaidot Latvijas 

simtgadi, skolā uzsākta akcija 
“100 labie darbi Latvijai”. Pir-
mais sarakstā savu vietu ieņē-
mis 3.a klases un skolotāju vei-
dotais dekors valsts svētkiem. 
Pēc līnijas sākumskolas sko-
lēni kopā noskatījās mākslas 
filmu “Sprīdītis”, bet 5.—12. 
klašu audzēkņi – dokumentālo 
filmu “Ievainotais jātnieks”.
 Tie nebija vienīgie darbi 
novembrī. Mārtiņdienā skolā 
notika tradicionālais tirdziņš, 
kurā netrūka pārdevēju un pir-
cēju, kā arī bija ļoti bagātīga 
kārumu izvēle. Skolēni varēja 
paši izmēģināt, kā tas ir – pirkt, 
pārdot, domāt par preces rek-
lāmu un izdevīgu pārdošanu.
 Pie pamatskolas ēkas tika 
atklāta ilgi gaidītā nojume, kur 
varēs gan atpūsties, gan vadīt 
stundas brīvā dabā. Paldies 
projekta izstrādātājai un reali-
zētājai Nikolai Kavalai!
 Klāt decembris. Visiem jā-
cenšas, lai I semestra nobeigu-
mā nebūtu jākaunas par savām 
liecībās redzamajām sekmēm, 
un jāgaida Ziemassvētki!
 Lai visiem gaiša prieka un 
cerību apvīts Ziemassvētku 
brīnuma gaidīšanas laiks!

Dzintra Upīte,
Līgatnes novada vidusskolas 

skolotāja

Iedvesmas lapene pie skolas Augšlīgatnē.

Pie Augšlīgatnes skolas 
ēkas tapusi iedvesmas 
lapene

Starptautiskais lasītprasmes 
novērtēšanas pētījums

Latvijas svētku zīmē

 No 15. novembra Līgatnes novada 
vidusskola ir to 75 Latvijas skolu skai-
tā, kas iesaistījušās Nacionālā kino 
centra un Lielbritānijas partneru Film 
Literacy Europe Limited pilotprojekta 
realizācijā. Tā paredz organizēt kino 
klubus Latvijas skolās. Dalība pilot-
projektā piedāvā iespēju katru nedē-
ļu visa mācību gada garumā skatīties 
pasaulē atzītas un kinofestivālos god-
algotas, tostarp arī Latvijas režisoru 
uzņemtas filmas.
 Latvijas kino klubi ir turpinājums 
Nacionālā kino centra projektam Kino 
skolās, nodrošinot pieeju filmu bib-
liotēkai īpašā interneta vietnē. Visas 
filmas ir tulkotas latviešu valodā, un 
to izrādīšanas tiesības ir legalizētas – 
iegādātas īpaši izrādīšanai skolās. Fil-
mu katalogā piedāvāti vairāki desmiti 
filmu, kas atbilst augstiem mākslinie-

ciskiem kritērijiem. Projekta mērķis ir 
padziļināt skolēnu izpratni par kino kā 
mediju, kā arī iepazīstināt ar Eiropas 
un pasaules kino mākslas sasniegu-
miem.
 Nacionālie kino klubi jau darbo-
jas Anglijā, Dānijā, Zviedrijā, kopš  
2015. gada Spānijā, Rumānijā un Kip-
rā, savukārt Latvija, Lietuva un Gru-
zija pievienojušās projektam šogad. 
Skolu kino klubu pilotprogrammu Lat-
vijā koordinē Nacionālais kino centrs, 
bet programmas izvērtēšanas procesu 
pārrauga komanda no Barselonas uni-
versitātes.
 Vairāk informācijas – http://latvia.
europeanfilmclubs.eu.

Baiba Aizupiete, 
skolotāja, Latvijas kino kluba vadītāja 

Līgatnes novada vidusskolā

Kinoklubs Līgatnes 
skolēniem

 Līgatnes novada bērnudārza bērni, ieraugot pirmo sniegu, ļoti priecājās, 
jo tūlīt taču ciemos nāks Ziemassvētku vecītis ar dāvaniņām! Mūsu bērni jau 
gatavojas Ziemassvētku pasākumiem, mācās dzejoļus, dziesmiņas, gatavo ro-
tājumus eglītei.
 Vēlamies informēt par pasākumiem un to norises laikiem decembrī Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības iestādē. 
 Ziemassvētku pasākumu laiki bērnu grupiņām:
n Līgatnē  Zaķēnu grupa – 18.XII plkst. 16.00
     Ežuku grupa – 21.XII pkst. 16.00
     Vāverēnu grupa – 23.XII plkst. 10.30
n Augšlīgatnē Pelēnu grupa – 19.XII plkst. 16.30
     Pūcīšu grupa – 20.XII plkst. 17.00
     Lācēnu grupa – 21.XII plkst. 16.00
     Lapsēnu grupa – 22.XII plkst. 15.30
     Bitīšu grupa – 22.XII plkst. 16.30 
 Aicinām visus vecākus kopā ar bērniem apmeklēt šos pasākumus! Lai vi-
siem jauks svētku gaidīšanas laiks!

Ziemassvētku 
pasākumi Līgatnes 
bērnudārzā

http://latvia.europeanfilmclubs.eu
http://latvia.europeanfilmclubs.eu
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Pasākumi Līgatnes novadā
13. decembrī plkst. 14.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Ziemassvētku pasākums senioriem. Īpašais viesis – 
  dziedātājs Viktors Zemgals. Ieeja bez maksas.
13. decembrī plkst. 17.00 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Vēsmas Vītolas gleznu izstādes 
  “Gaišais pieskāriens” atklāšana. 
  Ieeja bez maksas.
13. decembrī plkst. 18.00 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
  Latvijas simtgades ieskaņas koncerts. 
  Latviešu komponistu darbi. Ieeja bez maksas.
16. decembrī plkst. 11.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Ziemassvētku eglīte bērniem «Sniegpārsliņu 
  trilleris». Ieeja bez maksas.
16. decembrī plkst. 18.00 
Līgatnes dabas takās
  “Satiec zvērus tumsā!”. 
  Ieeja ar Līgatnes dabas takas biļetēm.
16. decembrī plkst. 19.00 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Siguldas Tautas teātra izrāde – Lelde Stumbre 
  “Burvīgie blēži”. 
  Ieeja - 2 eiro, ar Līgatniešu karti – 1,50 eiro.
18. decembrī plkst. 11.00 
Amatu mājā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
  Māmiņu klubs. Ziemassvētku rotājumu gatavošana. 
  Ieeja bez maksas.
20. decembrī plkst. 17.00 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Lasītāju klubiņš. Ieeja bez maksas.
21. decembrī plkst. 12.00 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Senioru kluba “Možums” Ziemassvētku tikšanās.
24. decembrī plkst. 17.00 
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā
  Ziemassvētku vakara dievkalpojums. 
  Piedalās Cēsu jauktais koris “Vidzeme”.

25. decembrī plkst. 14.00 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Ziemassvētku koncerts. 
  Piedalās: Miķelis Ābols, Kristofs Girgensons, 
  Ieva Marcinkeviča, Ulanta Ābola, 
  Agnese Krista Voldeka un Paula Roberta. 
  Ieeja bez maksas.
26. decembrī plkst. 16.00 
sākums Tūrisma informācijas centrā, Spriņģu ielā 2, Līgatnē
  naksnīga pastaiga pa Līgatnes papīrfabrikas 
  ciematu. Ieeja – 5,50 eiro, skolēniem, pensionāriem - 
  4 eiro, ar Līgatniešu karti – 3,50 eiro.
30. decembrī plkst. 10.00 
Dienas un interešu centrā, Pilsoņu ielā 4, Līgatnē
  reiki meditācija, vada Īrisa Zommere.
30. decembrī plkst. 21.00 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Vecgada balle “Cauri laikiem” ar grupu 
  “Bellaccord”. Ieeja – 10 eiro, ar Līgatniešu karti – 7 eiro, 
  pasākuma dienā – 15 eiro.
4.—23. decembrī 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  Ziemassvētku tirdziņš.

Izstādes decembrī:
1.—10. decembrī 
Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4, 
Augšlīgatnē
  Unas Leitānes un Aigara Truhina gleznu izstāde 
  “Līdzās”.
13.—31. decembrī 
Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
  Vēsmas Vītolas gleznu izstāde 
  “Gaišais pieskāriens”.
1.—31. decembrī 
Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
  grāmatu izstāde “Ziemassvētki ir ceļā”.

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

30. decembrī plkst. 21.00 
aicinām visus uz Vecgada 
balli “Cauri laikiem”. 
Par mūziku rūpēsies grupa 
“Bellaccord”. 

 Vakara gaitā būs dažādi 
aizraujoši un interesanti pār-
steigumi. Būs arī lielā gadu 
mijas loterija. Kā katru gadu, 
būs iespēja doties mājās ar 
Vecgada balles fotogrāfijām. 
Aicinām ģērbties kādam pagā-
jušam laika posmam raksturī-
gā apģērbā.
 Galdiņu rezervācija līdz  
27. decembrim Līgatnes kul-
tūras namā vai tūrisma infor-
mācijas centrā. Rezervācija 
ir apstiprināta tad, kad ie-
gādātas biļetes. Biļešu cena 
10 eiro, ar Līgatniešu karti –  
7 eiro. Pasākuma dienā –  
15 eiro. Sīkāka informācija pa 
t. 27091308.

Vecgada 
balle 
Līgatnes 
kultūras 
namā



“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Inese Okonova, tālrunis 26408806, e-pasts ligatnes.zinas@gmail.com. 
Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. 

Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par 
avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

“Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.
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Nākamais “Līgatnes Novada Ziņu” izdevums
iznāks 2018. gada 17. janvārī.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Lai katrā saules starā
Tev smaida saulains prieks,
Lai diena atnāk ar laimi
Un nesteidzas projām iet.
Lai piepildi sevi ar sauli,
Tās gaišumu sevī liec,
Jo tu, bērniņ, esi
Pasaules skaistākais zieds!

Novembrī Līgatnes novadā piedzimusi 
viena meitenīte un divi puisīši:

Melānija Elēna, 
Martins Mārcis un Everts

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

Saulē sasprēgājušas,
Mērcējušās lietū.
Vai tad viegli
Manas dienas zibējušas?
Bet...
Labiem cilvēkiem tās labu gribējušas.

Novembrī mūžībā aizgājuši:
Ļubova Vīgure – 2. novembrī

Maiga Bērziņa – 15. novembrī
Rasma Kalniņa – 26. novembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Baltie Ziemassvētki
Krīt lejup lielās sniega pārslas,
Un koki piesniguši balti.
Pa meža taku draisko zaķēns mazs
Un tvarsta sniega pārslas.
   Liegs vējiņš šalc pār mežiem, laukiem, kalniem,
   Pie debesīm jau zvaigznes iemirdzas.
   Un spožais mēness iznirst pie apvāršņa,
   Savu sudrabiņu sijādams.
Zemi pārklāj baltā sniega sega,
Egles zaros jau svecītes liesmo.
Gurkst sniegs zem kumeliņa kājām.
Brauc sudraba kamanās baltie Ziemassvētki.

Veltījums Līgatnei svētkos no Annas Ķillas

Ziemassvētku vakara 
dievkalpojums 
Ķempju baznīcā
Bet eņģelis uz tiem sacīja:
“Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu 
lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, 
Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs.”

(Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums Ķempju baznīcā notiks 24. decembrī plkst. 17. 
Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris “Vidzeme”. 
Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze
www.kempji.lv

Līgatnes novada 
pirmsskolas 
izglītības iestāde 
aicina darbā 
mūzikas skolotāju

Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestāde aicina darbā 
mūzikas skolotāju – 
0,6 slodzes (darbs ar 4 grupām). 

Atalgojums 680 EUR par vienu slodzi 
pirms nodokļu nomaksas.  
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu 
bernudarzs@ligatne.lv. Tālr. 28661216. 

Gunita Liepiņa, vadītāja

http://www.kempji.lv

