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Aiziet ziema, aiziet sniegi,
Debess laižas lejup liegi,
Strautu dzīvā ūdentiņā
Augu dienu saule smejas.
 Dziļi zemē saknes mana:
 Tumsas dienu nu ir gana,
 Sniega segu projām veļam,
 Svētkiem pretim galvu ceļam!
Cīrulīt, dziesmas raisi,
Saules pilni visi gaisi,
Laimes pilna sirds ikviena,
Zeltā mirgo lai šī diena!

Gaišas domas, 
priecīgu prātu un

stipru veselību
aprīļa jubilāriem!

Tatjana Fjodorova
Artis Gailītis
Anda Saulīte
Ritma Tropa
Jānis Zariņš

Ivars Graudiņš
Anita Kalvāne

Ināra Baumeistere
Ruta Bergmane
Jānis Goldbergs
Jurijs Golubevs

Gaida Grava
Ingrīda Indāne
Anita Jērmane

Aleksandrs Kuzmins
Vija Plūme

Ojārs Polnijs
Ieva Rugaine

Anastasija Šulce
Valery Frolov
Andrejs Gecs

Austris Salmiņš
Mārīte Balode
Ivars Grostiņš
Arvīds Janke

Gunārs Kamšs
Tekla Saukāne
Jānis Šupiņš
Maiga Upīte
Valda Kronīte

Ausma Malcāne
Austra Salne

Brigita Šleicere
Ilga Jansone

Jānis Bremšmits
Vladislavs Bukovskis

Ilgmars Kuģis
Dzidra Timermane
Emīlija Vīksniņa
Ingrīda Gustsone
Heinrihs Trainis

Nikolajs Lielbriedis
Lidija Breidaka
Vera Korņilova

Manfreds Dunde
Marta Jaunzeme

Ilze Kļaviņa
Maiga Bērziņa
Marta Tērauda

Elga Grebe

Aprīlī

 Baltā galdauta svētki ir svi-
nības, kuru centrā ir Latvijas 
neatkarības atjaunošanas die-
na 4. maijā. 
 Tā ir jauna tradīcija Latvijā, 
un Līgatne ir viena no pirma-
jām, kur šos svētkus svinēsim 
jau šogad. Šo svētku ideja ir 
pulcināt Līgatnes novada ie-
dzīvotājus pie kopīgi klāta svi-
nību galda, lai vienotos dzies-
mās, dejās un stāstos.
 Pasākuma organizatori ir 
apkopojuši Līgatnē iemīļotās 
dziesmas un izdevuši grāma-
tā, kuras kopīgi dziedāsim 
šajā pasākumā.
 Šajos svētkos pievērsīsim 
uzmanību arī kulinārā manto-
juma apzināšanai un godā cel-

 Vēlamies, lai Līgatnes no-
vads būtu patiesi draudzīgs 
ģimenēm. Zinām, ka katram 
ir labas idejas, kuras  īsteno-
jot, mūsu dzīve kļūs krāsainā-
ka. Nāksim kopā un veidosim 

mūsu novadu ģimenēm drau-
dzīgāku!
 Aicinu jaunās ģimenes uz 
pirmo ideju vakariņu saietu 
21. aprīlī plkst. 18.00 Augš
līgatnes “Kārkliņos” (Lī

gatnes mūzikas un mākslas 
skolas zālītē).
 Turpmāk, ja vien būs ko-
pēja vēlme, šādus saietus rī-
kosim reizi mēnesī, aptverot 
visu novada teritoriju.

 Uz vakariņām - ar simbolis-
ku vakariņu groziņu...

Ar cieņu -
Ainārs Šteins, 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Kopā veidosim ģimenēm draudzīgu novadu!

 Sezonas atklāšana Līgatnē 
notiks 24. aprīlī, kad tirgus 
laukumā jau no pulksten 10 
pulcēsies zemnieki un mājra-
žotāji. 
 Pirmo reizi tirgū būs ie
spēja iegādāties Līgatnes 
skolēnu mājražojumus. Tos 
no pulksten 12 tirgos paši 
audzēkņi. Atbalstām mazos 
uzņēmējus! Ap šo laiku sāks 
darboties arī floristes Dai
nas Birnes vadītā “Zaļā 
meža darbnīca”. Te no sū-
nām un citiem materiāliem 
būs iespēja pagatavot kādu 
meža mošķi. Īpašais pasāku-
ma viesis būs Signe Turauska 
ar “Noras grozu”. Šoreiz viņa 
rādīs, kā no zālēm un ne
zā lēm pagatavot garšīgus 

un veselīgus kokteiļus. Tir-
gū darbosies maiņas punkts 
“Andele Mandele”, kur savu 
augu, apģērbu vai mājsaim-
niecībā noderīgu lietu varē-
siet iemainīt pret citu, jums 
noderīgāku. Tirgus dienā būs 
iespēja arī iepazīt jaunos ta
lantus Samantu Samarinu 
un Moniku Akmentiņu, ku
ras vadīs tiešraidi “Kā ap
ēst nezāli” no tirgus lauku
ma. Parādīt citiem savu veik-
lību un tikt pie kādas kārotas 
mantas varēs tas, kurš spēs 
uzrāpties umurkumurā, bet 
par muzikālo noskaņojumu rū-
pēsies dīdžejs Ingus K. 
 Savukārt 15. maijā tirgus 
sezona tiks atklāta Augšlīgat-
nē. 

Dzīvosim zaļi! 
Līgatnē kopā ar pavasari 
atgriežas Zaļais tirdziņš

šanai. Ir izsludināts konkurss 
“Kūka 2016”, kurā ikviens va-
rēs pretendēt uz “Līgatnes la-
bākā kūku cepēja 2016” godu 
un vērtīgām balvām (skat. 
8. lpp.).
 Latvija sākas šeit – Līgatnē.
 Veidosim kopā savu Līgat-
nes novada Baltā galdauta 
stāstu!

Aija Bley 
Info: 29455955, aija@bley.lv

4. maijā plkst. 18.30 
Līgatnes kultūras 
namā notiks 
“Baltā galdauta 
svētki”

Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, 

no 25. līdz 29. aprīlim Lauku atbalsta dienesta 
speciālists palīdzēs lauku saimniekiem aizpildīt 

platību maksājumu pieteikumus elektroniski.
 25.  28. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 16.00,

29. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 14.00.
Lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 64155636.

22. aprīlī  
no plkst. 10 līdz 14 

Līgatnes kultūras namā, 
Spriņģu ielā 4, 

norisināsies 
asinsdonoru diena. 

Atgādinām, ka līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un
bankas konta numurs.

mailto:aija@bley.lv
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Izdošanās pamatā - 
saliedētas komandas darbs!

 Reizēm pašvaldības darbu 
gribas salīdzināt ar teātra iz-
rādi, kas ir skaists pāris stun-
du mirklis, bet aiz kura stāv 
daudzu cilvēku mēnešiem ilgs 
darbs. Šobrīd vienlaikus gata-
vojam vairākas izrādes – pro-
jektus, kuru tapšanā iesaistīti 
daudzi speciālisti, un izdoša-
nās atkarīga no saliedētas ko-
mandas darba.
 Šķietami sarežģītākā pro-
jekta sagatavošana ir Līgat-
nes bērnudārza ēkas rekons-
trukcija un restaurācija. Šī  
1914. gadā celtā ēka ir uni-
kāla Šveices tipa dzīvojamā 
māja, kas sākotnēji kalpojusi 
kā papīrfabrikas direktora vie-
su nams, bet kopš 1940. ga- 
da - bērnudārzs. 100 gadu lai-
kā ēku skāris laika zobs, un ne-
pieciešami būtiski ieguldījumi, 
lai tā kalpotu nākamos 100. 
Protams, ka pašvaldības rīcī-
bā nav nepieciešamo līdzekļu, 
tāpēc ilgstoši meklētas iespē-
jas, lai piesaistītu finansējumu 
darbu veikšanai. Tas bijis vai-
rāku gadu cikls, lai vispirms 
ēku atzītu par Valsts nozīmes 
aizsargājumu arhitektūras 
pieminekli, bet vēlāk jau star-
tētu projektu konkursos. 
 Šobrīd iesniegts projek-
ta pieteikums Emisijas kvo-
tu izsolīšanas instrumenta 
finansētā atklātā konkursa 
“Siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšana valsts nozī-
mes aizsargājamos arhitektū-
ras pieminekļos” projektam 
“Energoefektivitātes pasāku-
mi un restaurācija valsts no-
zīmes aizsargājamam arhitek-

tūras piemineklim Gaujas ie- 
lā 7, Līgatnē”, un izdošanās 
gadījumā plānojam, ka ēkā 
tiks veikti nozīmīgi ieguldīju-
mi tās saglabāšanai un atjau-
nošanai. 
 Tomēr mans stāsts ir par 
pašaizliedzīgo darbu, ko dažā-
du jomu speciālisti paveikuši 
“aizkulisēs”. Ēkas arhitekto-
niski mākslinieciskā izpēte, 
būvprojekts, ēkas fasādes 
vienkāršotās atjaunošanas 
ieceres dokumentācija, ener-
goaudits, ventilācijas un ap-
kures sistēmas būvprojekts, 
projekta pieteikums... Un tā 
visa saskaņošana Valsts kul-
tūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijā pozitīva atzinuma 
saņemšanai... Šī projekta pro-
cesos tika un tiks iesaistītas 
daudzas personas, un izdoša-
nās, kaut lai nokļūtu līdz šībrī-
ža rezultātam, ir visu iesaistīto 
profesionāls darbs.
 Šis ir tikai viens no projek-
tiem, kas lieliski parāda sa-
liedētas komandas nepiecie-
šamību. Un mūsu redzeslokā 
ir vairāki nozīmīgi investīciju 
projekti, kas prasa maksimālu 
speciālistu pašatdevi un, kas 
ļoti svarīgi, sabiedrības atbal-
stu.
 Sirsnīgs paldies visiem spe-
ciālistiem un darbiniekiem, 
kuri nežēlo garas darba stun-
das, enerģiju un degsmi, lai 
paveiktu šo sarežģīto un ne-
pieciešamo aizkulišu darbu, 
gatavojot aizvien jaunas un 
emocionāli iespaidīgas “izrā-
des”. Un paldies sabiedrībai 
par atbalstu!

  Marta beigās Līgatnes no-
vada dome iesniedza projek-
ta pieteikumu valsts atbalsta 
saņemšanai zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem, 
ko izsludināja Lauku atbal-
sta dienests un Zivju fonds. 
Projektā “Speciālās tehnikas 
iegāde zivju resursu aizsar-
dzības pasākumiem Līgatnes 
novadā” paredzēts iegādāties 
kvadraciklu, termokameru ar 
papildu akumulatoru un video 

ierakstītāju un meža kameras 
ar SD atmiņas kartēm un AA 
lādējamām baterijām. Tika 
veikta iepirkumu procedūra 
gan kvadracikla iegādei, gan 
termokameru un meža kame-
ru iegādei.
 Projekta pieteikums pašlaik 
tiek izskatīts un vērtēts Lauku 
atbalsta dienestā. 

Daina Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Iesniegts projekta pieteikums 
kvadracikla, meža kameru un 
termokameras iegādei

 Februāra beigās Līgatnes 
novada dome iesniedza trīs 
projektu iesniegumus valsts 
atbalsta saņemšanai zivju re-
sursu pavairošanai un atražo-
šanai publiskajās ūdenstilpēs, 
ko izsludināja Lauku atbalsta 
dienests un Zivju fonds:
1) “Zivju resursu pavairošana 
un atražošana Līgatnes upē”,
2) “Zivju resursu pavairoša-
na, atražošana un dažādošana 
Ratnieku ezerā”,
3) “Agri uz nārstu migrējošo 
Atlantijas lašu vaislas materiā-
la ievākšana un izturēšana”.
 Šie projekti tika atbalstīti, 
un līdz 2016. gada oktobrim 
tiks veikti šādi pasākumi:
l Līgatnes upē tiks ielaisti  
5 tūkstoši alatu mazuļu, 
l Ratnieku ezerā tiks ielaisti 
4 tūkstoši līdaku mazuļu,
l sadarbībā ar “Gaujas ilgt-
spējīgas attīstības biedrību” 
tiks veikta agri uz nārstu mig-
rējošo lašu vaislinieku ievākša-
na, agri migrējošo lašu vaisli-
nieku izturēšana z.a. “Kārļi” 
un lašu ikru (un pieņu) ievāk-
šana un apaugļošana z.a. „Kār-
ļi“.
 Pēc realizēšanas uzsākša-
nas tiks sniegta papildu infor-
mācija par projektiem un to 
norisi.

Daina Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Līgatnes novada 
ūdenstilpēs tiks 
papildināti zivju 
resursi

 Noslēdzies iepirkums 
“Kvadracikla piegāde zivju 
resursu aizsardzības pasāku-
miem Līgatnes novadā” un 
“Speciālās tehnikas piegāde 
zivju resursu aizsardzības pa-
sākumiem Līgatnes novadā”. 
Līgatnes novada dome ir pie-
teikusies atbalsta saņemšanai 
zivsaimniecības attīstībai no 
Valsts zivju fonda finanšu lī-
dzekļiem. Atbalsta piešķirša-
nas gadījumā tiks slēgti teh-
nikas iepirkuma līgumi ar SIA 
“SDK”, reģ. Nr. 40003352064, 
par 9644,63 EUR bez PVN, 
SIA “Omicron”, reģ. Nr. 
40103272028, par 2972,73 
EUR bez PVN, SIA “KEMEK 
ENGINEERING”, reģ. Nr. 
40003269036, par 1294,69 
EUR bez PVN. Tehnika nepie-
ciešama pašvaldības policijas 
vajadzībām, lai nodrošinātu 
zivju resursu aizsardzības pa-
sākumu efektīvu veikšanu un 
kārtības nodrošināšanu ūdens-
tūrisma jomā Gaujas baseinā. 
No kopējās iepirkuma summas 
(13 912,05 EUR bez PVN), 
pašvaldības līdzfinansējums 
paredzams 10% apmērā. 
 Noslēdzies iepirkums “Lī-
gatnes novada ceļu planēša-
nas un profilēšanas darbi”. 
Līgatnes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrība SIA ”Lī-
gatnes komunālserviss” no-
slēgusi iepirkuma līgumu ar 
SIA “Eco Baltia vide”, reģ.  
Nr. 40003309841, uz 3 gadiem 
par 29 426 EUR bez PVN.
 Noslēdzies iepirkums “Ielu 
ar grants segumu mehanizēta 

apstrāde pret putēšanu”. No-
tiek piedāvājumu izvērtēšana. 
Šomēnes plānota atputekļo-
šanas maisījuma iestrāde ceļa 
virskārtā vairumam pašvaldī-
bas ielu ar grants segumu.
 Izsludināts atklāts konkurss 
“Līgatnes novada ceļu ikdienas 
uzturēšana vasaras periodā”, 
kas paredz pašvaldības grants 
ceļu seguma remontdarbu un 
remontmateriālu piegādi.
 Izsludināts iepirkums “Lī-
gatnes novada ceļu bedrīšu 
remontdarbi”, kas paredz paš-
valdības ceļu ar asfaltbetona 
segumu defektu labošanas 
darbu un materiālu piegādi. 
 Veikta pašvaldības ceļu un 
ielu pilna apsekošana, noteik-
ti neapmierinošā un avārijas 
stāvoklī esoši ceļu, ielu posmi. 
Ir uzsākta ceļu greiderēšana 
un profilēšana. Piesaistot uz-
ņēmējus, tiks veikta ceļmalu 
krūmu un traucējošo koku iz-
zāģēšana visā novada teritori-
jā, līdz ar to, sākot ar kritiskā-
kajiem posmiem, tiks atjaunoti 
vai izveidoti ceļmalu grāvji un 
noņemts ceļmalu apaugums. 
Ceļa virskārtas uzbēršanu šo-
gad veiksim tikai kritiskākajos 
posmos. Veicot asfalta seguma 
remontdarbus, šogad izman-
tosim granīta šķembas un bi-
tumena emulsiju, izmantojot 
nepilno tehnoloģiju, kas esošā 
situācijā, kad asfalta segums ir 
pastiprināti nolietojies, dod la-
bāku ilgtermiņa rezultātu. Ap-
zināmies, ka situācija daudz-
viet ir kritiska un ceļi ilgstoši 
netiek atbilstoši atjaunoti, 

taču vēlreiz atgādinām, ka ar 
ceļu fonda piešķirto finansēju-
mu līdz šim esam spējuši veikt 
tikai ārkārtas remontdarbus. 
Jau iepriekš ziņots, ka šogad 
esam uzsākuši mērķtiecīgu 
pašvaldības naudas resursu 
ieguldīšanu ceļu sakārtošanā, 
kas ļaus padarīt vairāk. Aktīvi 
sekojam līdzi un iesaistāmies 
projektu uzsaukumos, ceram 
ar līdzfinansējuma palīdzību 
tuvākajā laikā atjaunot asfalta 
segumu Ošu ielā, Augšlīgatnē. 
Tiek turpināts darbs pie Brīvī-
bas, Cēsu, Ķempju, Dārza ielu 
un Spriņģu ielas posmu asfalta 
seguma atjaunošanas risināju-
miem un projekta izstrādes. 
 Šomēnes plānots atjaunot 
vēsturiskos dīķus Dārza ielā, 
Līgatnes pilsētā. Tiks tīrīta, 
profilēta dīķu gultne un uzstā-
dīti jauni meniķi.
 Šovasar AS Latvijas Valsts 
ceļi organizē ceļa P32 (Augš-
līgatne - Nītaure) ceļa pār-
būvi 14 km posmā. SIA ACB 
Ceļu departamenta būvdar-
bu vadītājs Ivo Romanovskis,  
t. 67627782, mob.t. 26437459 
lūdz atsaukties piegulošo 
zemju īpašniekus, kuriem ne-
pieciešama zemes virskārtas 
pacelšana vai zemes iesēdu-
mu aizpildīšana, jo būvdarbu 
laikā radīsies liels daudzums 
nevajadzīgas augsnes un vecā 
ceļa konstrukcijas minerālma-
teriālu. 

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Aktualitātes aprīlī

Iespējams, atjaunos bērnudārza ēku Gaujas ielā 7
Līgatnes novada dome  
11. aprīlī Latvijas Vides in
vestīciju fondā iesniegusi 
pieteikumu Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta 
finansētā atklātā projektu 
iesniegumu konkursa “Sil
tumnīcefekta gāzu emi
siju samazināšana valsts 
nozīmes aizsargājamos 
arhitektūras pieminekļos” 
projektam “Energoefek
tivitātes pasākumi un 
restaurācija valsts nozīmes 
aizsargājamam arhitek
tūras piemineklim Gaujas 
ielā 7, Līgatnē”.

 Šī ēka ir izcils Šveices stila 
arhitektūras paraugs Latvijā, 
kurā saglabājušās autentiskās 
detaļas, kas laika gaitā nav 
atjaunotas. Ēkas renovācija 

ir nepieciešama, lai vērtīgais 
kultūras piemineklis tiktu 
saglabāts un nodots manto-
jumā nākamajām paaudzēm. 
Neveicot renovāciju Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestādē, palielināsies trupes 
bojājumi, kas neatgriezeniski 
bojās dekoratīvās koka deta-
ļas un būvgaldniecības izstrā-
dājumus. Neveicot atjaunoša-
nas un saglabāšanas darbus, 
drīzumā var tikt zaudēta uni-
kāla Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata vēsturiskā centra 
sastāvdaļa ar augstu kultūr-
vēsturisko vērtību, kas savas 
sākotnējās funkcijas dēļ ir ti-
poloģiski retas būves piemērs.
 Lai sagatavotu projekta 
pieteikumu, izstrādāti šādi 
dokumenti:
l neatkarīga eksperta ēku 

energoefektivitātes jomā iz-
strādāts ēkas energosertifi-
kāts;
l tehniskās apsekošanas atzi-
nums;
l arhitektoniski māksliniecis-
kā izpēte;
l apkures un ventilācijas sis-
tēmu pārbūves projekts;
l būvdarbu izmaksu tāme;
l saņemts Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības in-
spekcijas atzinums;
l izstrādāta valsts nozīmes 
aizsargājamā arhitektūras pie-
minekļa darbības stratēģija.
 Projekta apstiprināšanas 
gadījumā plānots veikt šādas 
darbības: 
l ēkas norobežojošo kons-
trukciju siltināšana;
l logu un durvju energoefek-
tivitātes paaugstināšana;

l mehāniskās ventilācijas sis-
tēmas ar rekuperāciju izveido-
šana;
l apkures sistēmas pārbūve;
l elektrosistēmas, ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistē-
mas atjaunošana;
l fasādes apdares restaurāci-
ja.
 Paredzamās projekta iz-
maksas ir 686  466,26 eiro, 
no kuriem 85% būtu Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta 
finansējums. 
 Kopīgi cerēsim, ka šis Lī-
gatnes novadam nozīmīgais 
projekts tiks apstiprināts un 
mums būs iespēja šo unikālo 
vēsturisko ēku renovēt.

Daina Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja



32016. gada APRĪLISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

 Raksta jums angļu valodas 
eksskolotāja ar 35 gadu dar-
ba stāžu. Līgatnē nomācīju  
3 paaudzes. Dzīvoju šeit jau 
no 1959. gada.
 “Līgatnes Novada Ziņās” 
izlasīju ļoti vajadzīgu rakstu 
par Sociālā dienesta darbu. 
Autore - Baiba Pelse.
 Daudzi pensionāri nemaz 
nezina, ka Sociālā dienesta 
darbinieki ir ļoti lieli draugi 
visiem, ne tikai vientuļajiem 
pensionāriem. Tādu sirsnību 
nevar notēlot ne Iveta V., ne  
I. Jaunzems. Viņi ir atraduši 
darbu - palīdzēt cilvēkiem. Tas 
ir viņu aicinājums. To jums 
stāstu no savas pieredzes.
 Mums ir labi organizē-
ta medicīnas apkalpošana.  
D. Puharte pieņem abās Līgat-
nēs. (Līgatnē un Augšlīgatnē 
pacientus pieņem arī dr. San-
dra Kukaine - red.) Dakteres 
asistentes Sandra K. un Dace 
ir augsti profesionāli mediķi. 
Viņas ne tikai ārstē, bet tā-

pat kā agrāk dr. Zvaigzne un  
dr. Akmentiņa māca, kā tikt 
galā ar savu organismu. So-
ciālais dienests var aizvest uz 
ārsta pieņemšanu. Ārstu var 
izsaukt arī mājas vizītē. 
 Nebaidīsimies saukt “āt-
ros” (tālr. 113)! Mūsu Līgat-
nes neatliekamā palīdzība ir 
klāt pēc 15 minūtēm. Tagad 
arī Siguldas neatliekamā palī-
dzība ved mūsu slimniekus uz 
Cēsīm vai uz Rīgu. Bet, ja tie 
jau ir izsaukumā, tad pie jums 
atsūtīs Nītaures neatliekamo 
palīdzību. Par neatliekamās 
palīdzības izsaukšanu nav jā-
maksā. (Bez maksas ir pama-
tota neatliekamās palīdzības 
izsaukšana dzīvībai bīstamos 
apstākļos - red.) Es to rakstu 
no savas pieredzes. 
 Bieži vien baidāmies saukt 
neatliekamo palīdzību. Ja sa-
vas zāles asinsspiedienam, 
aritmijai utt. nelīdz, droši 
sauciet neatliekamo palīdzī-
bu! Cēsu klīniskās slimnīcas 

terapeitiskajā nodaļā strādā 
profesionāli un ļoti sirsnīgi 
cilvēki. Sanitārie darbinieki, 
māsiņas atrod katram sirsnī-
gus vārdus. Apkalpošana ir 
augstā līmenī: tūliņ parādās 
ūdens krūze, pods, silta sega 
uz kājām, šprices, zāles, sis-
tēmas. Par zālēm nav jāmak-
sā. Slimnieks ir labi pabarots.  
24 stundu laikā mani apmek-
lēja 4 ārsti. Jaukā dr. Ozoliņa 
uz vizīti pirmdienā atnāca 
sagatavota; jautāja un tūliņ 
pati zināja atbildes. Nekādas 
augstprātības. Klusa, draudzī-
ga saruna un daudz padomu. 
Maksa - 10 eiro dienā. Paldies 
visiem nodaļas darbiniekiem! 
Darba daudz, bet ministrija 
joprojām meklē naudu mediķu 
un skolotāju algām. Bet cilvē-
ki sen jau zina, kur tā iztērēta.
 Nodaļā kā sanatorijā. Bet 
vajag nopietni domāt, kā uzla-
bot novērošanas palātu darbu. 
Ūdens uz galdiņa nav, poda 
nav, ēšana nav paredzēta. To 

es rakstu pēc savas pieredzes. 
Sistēma ir, un ar to nestabilam 
slimniekam jādodas uz WC. 
Auksts. Silto segu sanitārā 
darbiniece aizmirsa iedot. Ar 
sistēmu gāju pēc mēteļa. Ne-
ēdu 26 stundas. Vai tik grūti 
atnest no nodaļas putru un ie-
rakstīt rēķinā? Kas attiecas uz 
izmeklēšanām, viss bija līme-
nī. Kā apkalpot, nomierināt, 
apčubināt slimnieku, var pa-
mācīties terapeitiskajā noda-
ļā. Un viss būs augstā līmenī. 
 Tik daudz cilvēku iesaistīti 
slimnieka glābšanā. Un tas vēl 
nav viss. Mums katram ir radi, 
kuri rūpējas par mūsu labklā-
jību. Bet visātrākie palīgi ir 
mūsu mīļie kaimiņi. Tie gatavi 
palīdzēt jebkurā laikā.
 Ligita Treja kādreiz strā-
dāja Līgatnes papīrfabrikā 
par meistari. Rūpes par cilvē-
kiem ir viņas dzīvesveids. Iz-
audzināja trīs krietnus dēlus, 
bija un ir viena no labākajām 
mazbērnu auklēm, kādu es 

pazīstu. Un mums Ligita ir 
visātrākā palīdzība. Viņa saka: 
“Zvaniet kaut vai naktī!”. Viņa 
palīdzēja Tālivaldim Vītolam 
un palīdz I. Norītim. Būdams 
ļoti aizņemts mājas slimnieka 
kopšanā, Ilmārs pats atrod lai-
ku palīdzēt citiem. Tāpat Gita 
Rozenberga - praktiska, kār-
tīga sieviete, gādīga māmiņa, 
atrod laiku palīdzēt citiem.
 Radio un TV žurnālisti! 
Kāpēc tik daudz negatīvas 
informācijas par mediķiem? 
Varbūt ir vērts iepazīties ar 
mediķu darbu, pabraukājot 
ar neatliekamo palīdzību vai 
pavadot Jāņus uzņemšanas 
nodaļā? Viņi (mediķi) ir va-
roņi. Uzņemiet dokumentālo 
vai māk slas filmu, tādu kā, 
piemēram, “Zemskij doktor”, 
“Dorogoj doktor”, “Sama-
ra-2”! Un atbalstīsim medi-
cīnas darbinieku prasību par 
lielāku algu!

Olga Vītola

„Līgatnes Novada Ziņu” lasītājas vēstule

 Dome nolēma:
l atbalstīt zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustama-
jam īpašumam „Sprogas 2”, 
Līgatnes pagastā;
l atbalstīt nekustamā īpašu-
ma “Briežkalni”, Līgatnes pa-
gastā, sadalīšanu, jaunu īpa-
šumu izveidošanu, nosaukuma 
piešķiršanu un nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķa noteik-
šanu;
l likvidēt telpu grupu adre-
ses ēkā ar nosaukumu “Kalpu 
māja” ar adresi “Ratnieki 2”, 
Ratnieki, Līgatnes pagasts;
l precizēt adreses telpu gru-
pai Nr. 601 daudzdzīvokļu ēkā 
“Skaļupes 3”, Skaļupes, Līgat-
nes pagasts;
l apstiprināt Līgatnes nova-
da domes saistošos noteiku-
mus Nr. 16/3 “Par izglītojamo 
braukšanas maksas atviegloju-
miem Līgatnes novadā”; 
l atļaut zemes lietošanas ka-
tegorijas maiņu nekustamajā 
īpašumā „Zariņi”, Līgatnes pa-
gastā; 
l saskaņot zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustama-
jam īpašumam „Bitenieki”, Lī-
gatnes pagasts;
l veikt labojumu 2015. gada 
24. septembrī pieņemtajā Lī-
gatnes novada domes lēmuma 
Nr. 16, 5.§ “Par nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķa maiņu 
nekustamajiem īpašumiem 
Augšlīgatnes ciemā, Līgatnes 

pagastā, Līgatnes novadā”;
l palielināt Līgatnes novada 
vidusskolas un Līgatnes nova-
da pirmsskolas izglītības ies-
tādes lietvežu amata algu no 
370 EUR/mēnesī par normālu 
darba laiku uz 388 EUR/mē-
nesī, par normālu darba laiku  
(1 slodzi);
l piešķirt biedrības „Latvijas 
Politiski represēto apvienī-
ba” salidojuma organizēšanas 
izdevumu segšanai 70 EUR 
un nodrošināt ar transportu 
Līgatnes novadā deklarētās 
politiski represētās personas 
nokļūšanai politiski represēto 
salidojumā 27. augustā Ikšķi-
lē; 
l apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības aģentūras 
“Līgatnes novada kultūras un 
tūrisma centrs” direktora v.i. 
uz noteiktu laiku (2 gadi) ama-
ta pretendenta atlases atklāta 
konkursa nolikumu;
l apstiprināt Līgatnes no-
vada pašvaldības aģentūras 
“Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs” direktora v.i. 
uz noteiktu laiku (2 gadi) ama-
ta pretendentu atlases atklāta 
konkursa komisiju;
l anulēt deklarēto dzīvesvie-
tu četrām personām;
l apstiprināt Līgatnes nova-
da domes saistošo noteiku-
mus Nr. 16/5 “Par izglītojamo 
braukšanas maksas atviegloju-
miem Līgatnes novadā”;

l rīkot Līgatnes novada paš-
valdībai piederošo nekustamo 
īpašumu – dzīvokļa Gaujas  
iela 16-20 un dzīvokļa Gaujas 
iela 18-18, Līgatnē atkārtotu 
(otro) izsoli;
l rīkot Līgatnes novada paš-
valdībai piederošā nekustamā 
īpašuma – neapdzīvojamo tel-
pu grupa (veikals), daudzdzī-
vokļu mājā „Skaļupes 1” - 601, 
Skaļupēs, Līgatnes pagastā, 
atkārtotu (ceturto) izsoli;
l veikt grozījumus 2016. ga-
da 25. februāra lēmumā Nr. 2, 
22.§
l atbalstīt divu personu ie-
kļaušanu pašvaldības dzīvokļu 
rindā;
l piešķirt ielas statusu Līgat-
nes novada domes valdījumā 
esošam ceļam “Veclaicenes 
šoseja – Līgatnes pamatskola” 
un piešķirt jaunizveidotajam 
īpašumam - ielai nosaukumu 
„Upes iela”;
l atbalstīt Līgatnes novada 
domes dalību valsts atbalsta 
saņemšanai zivsaimniecības 
attīstībai no Zivju fonda finan-
šu līdzekļiem Līgatnes nova-
da domes projektā “Speciālās 
tehnikas iegāde zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem Lī-
gatnes novadā”;
l sasaukt Līgatnes nova-
da domes sēdi 2016. gada  
31. martā pēc Ētikas komisi-
jas, kas sāksies 2016. gada  
31. martā plkst. 16, beigām.

24. marta domes sēdē izskatītie 
jautājumi un pieņemtie lēmumi

 Dome nolēma:
l mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi nekustama-
jam īpašumam „Vecžīguri”, 
Līgatnes pagasts;
l anulēt deklarēto dzīvesvie-
tu vienai personai;
l apstiprināt un realizēt sa-
skaņā ar 2016. gada 12. jan-
vāra Ministru kabineta notei-
kumu Nr. 35 “Emisijas kvotu 

izsolīšanas instrumenta finan-
sēto projektu atklāta konkursa 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana valsts nozīmes 
aizsargājamos arhitektūras 
pieminekļos” nolikums” pra-
sībām Emisijas kvotu izsolī-
šanas instrumenta līdzekļiem 
finansēto Līgatnes novada 
domes sagatavoto projekta ie-
sniegumu “Energoefektivitā-

tes pasākumi un restaurācija 
valsts nozīmes aizsargājamam 
arhitektūras piemineklim 
Gaujas ielā 7, Līgatnē”.
 Detalizēta informācija par 
pieņemtajiem lēmumiem - 
www.ligatne.lv, Līgatnes un 
Augšlīgatnes iedzīvotāju ap-
kalpošanas centros.

Sagatavoja:
Līgatnes novada dome

8. aprīlī domes ārkārtas sēdē 
izskatītie jautājumi

 Reģionālās attīstības koor-
dinācijas padomes 2016. ga - 
da 8. aprīļa sēdē tika izskatī-
ti priekšatlases rezultāti pro-
jektu ideju konceptu priekš-
atlases rezultātiem darbības 
programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.3.1. speci-
fiskā atbalsta mērķa „Palieli-
nāt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldību attīstī-
bas programmās noteiktajai 
teritoriju ekonomiskajai spe-
cializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
trešajā projektu iesniegumu 
atlases kārtā „Ieguldījumi uz-
ņēmējdarbībai nozīmīgā infra-
struktūrā pašvaldībās, kuras 

nav nacionālas vai reģionālas 
nozīmes attīstības centru paš-
valdība”.
 Līgatnes novada domes 
projekta “Uzņēmējdarbības 
vides sakārtošana Augšlīgat-
nē” priekšatlases koncepts 
tika atbalstīts.
 Projektā tiek plānota Ošu 
ielas un publiskā ceļa Elektro-
veči - Putnu ferma seguma at-
jaunošana Augšlīgatnē 1,3 km 
garumā.
 Nākamais solis, lai projekts 
tiktu īstenots, ir projekta ie-
snieguma un nepieciešamās 
tehniskās dokumentācijas sa-
gatavošana. 

Daina Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Apstiprināts projekta 
“Uzņēmējdarbības vides 
sakārtošana Augšlīgatnē” 
koncepts

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 2016. gada 25. februāra 
sēdē (protokols Nr. 2, 12.§)

Saistošie noteikumi Nr. 16/4 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2014. gada 
27. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 14/86 „Līgatnes novada pašvaldības 
aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs” maksas pakalpojumi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas  
13. punktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu.

„3.21. Maksa par gida pakalpojumiem divu stundu ekskursijai 
Līgatnes dabas takās latviešu valodā. Maksimālais grupas 
lielums 30 cilvēki.

30.00

3.22. Maksa par gida pakalpojumiem divu stundu ekskursijai 
Līgatnes dabas takās latviešu valodā grupām, kas lielākas 
par 30 cilvēkiem.

40.00

3.23. Maksa par gida pakalpojumiem divu stundu ekskursijai 
Līgatnes dabas takās svešvalodās. Maksimālais grupas 
lielums 30 cilvēki.

40.00

3.24. Maksa par gida pakalpojumiem divu stundu ekskursijai 
Līgatnes dabas takās svešvalodās grupām, kas lielākas 
par 30 cilvēkiem.

50.00„

  Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada domes 2014. gada 
27. novembra saistošo noteikumu Nr. 14/86 „Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi” pielikumā:
 1) Papildināt noteikumu pielikuma 3. punktu ar 3.21., 3.22., 
3.23. un 3.24. apakšpunktiem šādā redakcijā:

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

http://www.ligatne.lv/
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Mana mīļā 
Līgatne
20. turpinājums. Sākums – 2014. gads: LNZ, jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; oktobris, Nr. 9; 
novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3

Andrejs Cīrulis

 Iepriekšējā reizē es sāku 
rakstīt milzīgi garu iestarpinā-
jumu pārstāstā par Ivara Kup-
ča grāmatu “Laiks un ļaudis”, 
ko [to iestarpinājumu] vietas 
trūkuma dēļ iepriekšējā reizē 
tā arī nepabeidzu. 
 Tāpat es jums apsolīju 
izstāstīt par to sensacionā-
lo vēsti, ko ne visi līgatnieši 
bija pamanījuši un kas plašai 
sabiedrībai kļuva zināma ti-
kai pēc PSRS galīgās un ne-
atgriezeniskās sabrukšanas  
1991. gada otrajā pusē. 
 Jānis Gustsons to mirkli 
nepiedzīvoja, jo viņš nomira 
1991. gada 29. aprīlī - dažus 
mēnešus pirms Latvijas neat-
karības atjaunošanas. Atraitne 
Ingrīda Gustsone, kuru atcera-
mies kā stingru, valdonīgu un 
reizē sirsnīgu medmāsu Līgat-
nes papīrfabrikas medpunktā 
kantora ēkas pirmajā stāvā un 
kura joprojām dzīvo tā sauca-
majā “direktoru mājā”, tele-
fona sarunā šo pagaidām vēl 
neizstāstīto sensacionālo vēs-
ti man apstiprināja. Iepriekš  
tam – pirms noslēpuma publis-
kās atklāsmes – viņa to rūpīgi 
bija glabājusi dziļā noslēpumā. 
 Kamēr padomju cilvēki dzī-
voja nobriedušā sociālisma 
apstākļos un gatavojās celt 
komunismu, jo šī fantastiskā 
ideja vēl nebija atmesta, ārpus 
dzelzs priekškara bija pama-
tīgs tracis, par ko Latvijā cilvē-
ki uzzināja tikai no “Amerikas 
Balss” un “Brīvās Eiropas” 
raidījumiem. Šos radioraidīju-
mus parasti klausījās vienatnē 
vai ģimenes lokā, kad durvis 
un logi bija cieši aizvērti. Ska-
ļums bija minimālais, lai kai-
miņi nezinātu par šo nelegālo 
darbošanos, kas izpļāpāšanās 
gadījumā varēja draudēt ar 
milzīgām nepatikšanām un no-
pietnām sekām. Savukārt to, 
ka gandrīz vai katra latvieša 
dzīvoklī pieklusināti skan “Či-
kāgas piecīšu” ārkārtīgi popu-
lārās dziesmas, oficiālās iestā-
des, arī čeka un milicija, pie-
cieta - pievēra acis un izlikās 
nemanām. Čikāgiešu dziesmu 
sērga bija pārāk plaši izpletu-
sies un vairs nebija nedz aptu-
rama, nedz iznīdējama. 
 “Amerikas Balss” un “Brīvā 
Eiropa” savu raidījumu laikā 
jaunākās ziņas atkārtoja vai-
rākkārt, un arī klausīties va-
jadzēja vairākas reizes. Lieta 
tāda, ka Ērgļu ielā Rīgā netālu 
no Daugavas stadiona padom-
ju karaspēka daļas teritorijā 
oficiāli darbojās tā saucamie 
“slāpēšanas torņi”. Tautā tos 
sauca gan par “radio zāģiem”, 
gan “Staļina ērģelēm”. Šie ra-
diopārraižu traucēšanas dvīņu 
torņi ar milzīgajiem ragiem 

augšpusē sāka darboties pēc 
dramatiskajiem notikumiem 
1968. gadā Čehoslovākijā.
 “Amerikas Balss” un “Brī-
vās Eiropas” raidījumi skanēja 
īsviļņu frekvencēs, un trau-
cējumi bija kā milzīga žļerk-
stēšana, kaukšana, krākšana, 
gaudošana un svilpšana. Bieži 
vien bija sadzirdami atsevišķu 
teikumu fragmenti. Ja vienu un 
to pašu ziņu klausījās vairākas 
reizes pēc kārtas, tad saturu 
varēja sakonstruēt un pastāstīt 
tiem uzticamajiem draugiem, 
kas nebija pietiekami pacietī-
gi un izturīgi, lai ziņas saturu 
paši saprastu. 
 Starp citu, lai Latvijas PSR 
cilvēki neklausītos šīs kaitīgās 
“Amerikas Balss”, “Brīvās Ei-
ropas” un Vatikāna radio pār-
raides, Latvijas Radio saņēma 
uzdevumu izveidot alternatīvu 
kontrpropagandas raidījumu. 
Tā tapa slavenais “Mikrofons” 
ar visām leģendārajām dzies-
mu aptaujām, Raimonda Pau-
la, Jāņa Petera, Alfrēda Krūk-
ļa, Leona Brieža, Gunāra Ja-
kobsona, Ausmas Indriksones, 
Margaritas Vilcānes, Ojāra 
Grīnberga, Noras Bumbieres, 
Viktora Lapčenoka, Žorža Sik-
snas balsīm, ar latviešu tautā 
iemīļoto dziesmu popularitāti, 
slavu un triumfu. Tā jau gud-
ros rakstos ir teikts, ka katram 
tumšam mākonim ir gaišā ma-
liņa. Tā arī te – nebija ļaunuma 
bez labuma. Tajā ļoti drūmajā 
periodā “Mikrofons” deva mil-
zīgu ieguldījumu latviskuma 
saglabāšanā un uzturēšanā. 
 Un tā nu “Amerikas Balss” 
un “Brīvā Eiropa” 1972. gada 
janvārī sāka stāstīt par kaut 
kādu tur sensacionālu “Sep-
tiņpadsmit latviešu komu-
nistu vēstuli”, kas Rietumos 
esot iemantojusi nepieredzēti 
lielu popularitāti. Pēc Latvi-
jas Okupācijas muzeja aprēķi-
niem, par to esot ticis rakstīts  
96 avīzēs 14 pasaules valstīs, 
un tā pat tika apspriesta ASV 
Kongresā. 
 PSRS, un jo īpaši Latvijas 
PSR, šīs ziņas kategoriski tika 
noliegtas – to dēvēja par kār-
tējo pretpadomju kampaņu, 
lai gan īstenībā abas partijas 
centrālkomitejas (gan Rīgā, 
gan Maskavā) bija pamatīgi 
satrauktas un sanervozējušās. 
 Šīs lietas saknes meklēja-
mas gan 1940. gadā, kad Lat-
vijā ar Sarkanās Armijas pār-
spēku tika uztiepta padomju 
vara un iestāšanās PSRS, gan  
1959. gadā, kad Latvijas PSR 
vizītē apmeklēja toreizējais 
PSKP CK pirmais sekretārs 
un PSRS Ministru Padomes 
priekšsēdētājs Ņikita Sergeje-
vičs Hruščovs. 
 Atcerēsimies, ka 1940. ga-
dā kreisi noskaņotie nacionālie 

kadri un nelegālās kompartijas 
biedri Eduards Berklavs, Vilis 
Krūmiņš un tāpat arī vēlākais 
līgatnietis Jānis Gustsons bija 
īsti atradumi un dārgumi Mas-
kavai, kas ļāva glorificēt pa-
domju iekārtas priekšrocības 
un kas ar savu priekšzīmi mu-
dināja republikas sabiedrību 
ar iespējami mazāku pretestī-
bu pakļauties jaunajai varai. 
 Taču šie paši nacionālie 
kadri vēlāk sāka dumpoties ne 
pa jokam. Šos grēkus aprak-
stīja vietējie šovinisti, un garu 
garās sūdzības appludināja 
Kremli. Latviešu komunisti 
ieraudzīja, ka viņu dzimtenē 
varu pārņem lielkrievu šovi-
nisms. Vēsturnieks Ritvars 
Jansons konstatēja, ka Berkla-
va un viņa domubiedru apzi-
ņā vēsturiskais lūzums notika  
50. gadu beigās. 
 1959. gada 25. februāra “Rī-
gas Balsī” parādījās Berklava 
raksts “Saruna no sirds”, kurā 
viņš mudināja latviešus stāties 
komunistiskajā partijā. Latvie-
šu procents kompartijā bija 
niecīgs, tā ap 30%. Berklavs 
saprata brīža kritiskumu –  
ja kompartijā nebūs latviešu, 
arī viņa politikai nebūs jēga, jo 
krievu vairākums partijā viņu 
samīs. Tā tas arī notika.
 1959. gada 7. un 8. jūlijā 
notika tolaik slepenais LKP 
Centrālās Komitejas ārkārtas 
plēnums, par ko toreiz laikrak-
stos nerakstīja, lai latviešu sa-
biedrību vēl vairāk netracinā-
tu. Vienīgi žurnālā “Padomju 
Latvijas Komunists” parādījās 
nikns Arvīda Pelšes raksts, kas 
iznīcinoši kritizēja tā saucamo 
berklaviešu grupu. 
 No 1959. gada jūlija līdz no-
vembrim Arvīda Pelšes ener-
ģiskā vadībā notika LKP rindu 
tīrīšanas no  nacionālkomu-
nistiem, kuru laikā aptuveni  
2000 nacionālkomunistu zau-
dēja amatus, ieskaitot E. Ber-
klavu, K. Ozoliņu, P. Dzērvi,  
V. Krūmiņu, I. Pinksi, V. Kalpi-
ņu, A. Ņikonovu un citus. No 
LKP CK pirmā sekretāra amata 
tika atcelts  Jānis Kalnbērziņš, 
un 1959. gada 25. novembrī 
Pelše kļuva par LKP CK pirmo 
sekretāru. Pēc viņa rīkojuma 
Latvijas PSR  Valsts Drošības 
komiteja  1960. – 1962. gadā 
apcietināja un notiesāja dau-
dzus nacionālpatriotiski no-
skaņotus Latvijas iedzīvotājus, 
ieskaitot  Gunāru Astru,  Juri 
Ziemeli  un t.s.  “Baltijas fede-
rācijas” grupas locekļus, kuru 
vidū plašai sabiedrībai pazīs-
tamākais bija dzejnieks Knuts 
Skujenieks. Apcietināto un re-
presēto cilvēku lokam turpmā-
kajos gados pievienojās vēl ļoti 
daudzi padomju varai nevēla-
mie latvieši un ne tikai latvieši. 
 Arvīds Pelše Maskavai bija 

verdziski padevīgs un bieži 
vien pārcentīgs. Tieši Pelšes 
laikā Latvijā sākās pilnīgi tuk-
šo pārtikas veikalu ēra, jo visi 
produkti tika nosūtīti Maska-
vas un Ļeņingradas iedzīvo-
tāju pabarošanai. Laikraksts 
“Diena” savulaik bija atradis 
apliecinājumu faktam, ka Ar-
vīds Pelše pat bija ierosinājis 
Rīgu pārsaukt par Gagarinu. 
Par laimi, Maskavas varenie šo 
neprāta ideju nebija ņēmuši pa 
pilnu. 
 Latvijā iestājās samērā drū-
mi laiki, un dzīve kļuva tāda kā 
pelēka un skumja. 
 No augstajiem amatiem pa-
dzīto Eduardu Berklavu pie-
spiedu kārtā nosūtīja darbā 
uz Krieviju – sākumā viņš tur 
strādāja par Vladimiras apga-
bala Kinofikācijas pārvaldes 
priekšnieku, tad – citos dar-
bos. Pēc atgriešanās Rīgā līdz 
aiziešanai pensijā viņš strādāja 
Rīgas Elektromašīnu rūpnīcā. 
Par visu to laiku un Latvijas 
 problē mām detalizēti apraks-
tīts E. Berklava grāmatā “Zināt 
un neaizmirst”, ko es tagad, šo 
rakstu gatavojot, pārlasīju pat 
vairākas reizes. 
 Par Eduarda Berklava dar-
bību personīgi man jau labu 
laiku bija pastiprināta intere-
se, jo es ar viņu tiku iepazīsti-
nāts piespiedu kārtā. 
 Tas notika tā. 1988. gadā 
man bija tā laime, gods un lie-
lais risks gan laikrakstā “Pa-
domju Jaunatne” izziņot un 
klātienē personīgi vadīt pir-
mos divus neatkarības masvei-
dīgos pasākumus Latvijā, kas 
bija veltīti staļiniskajām depor-
tācijām 1941. un 1949. gadā. 
Jāpaskaidro, ka tolaik vēl nebi-
ja nedz Latvijas Tautas frontes, 
nedz LNNK. Bija tikai satrau-
cošas atmiņas par iepriekšējā 
gada “kalendāra nemieriem”, 
kuriem vajadzēja turpinājumu 
kaut kādā sakarīgā un saprātī-
gā veidā.

 Pirmais pasākums bija zie-
du nolikšana Brāļu kapos pie 
Mātes Latvijas 25. martā, bet 
otrais 14. jūnijā notika pie LKP 
CK Politiskās izglītības nama. 
 Tur varētu stāstīt daudz un 
plaši, bet šajā reizē iederas 
kāda neparasta šī vēsturiskā 
notikuma šķautne. Iepriekšējā 
dienā, 13. jūnijā iezvanījās uz 
mana – laikraksta “Padomju 
Jaunatne” galvenā redaktora – 
rakstāmgalda esošais valdības 
tālrunis. Tā bija vienīgā reize, 
kad man pa tiešo zvanīja to-
laik pati pirmā un pati ietek-
mīgākā persona Latvijā – LKP 
Centrālkomitejas pirmais sek-
retārs Boriss Pugo, kuru, pro-
tams, personīgi pazinu. Biju 
pamatīgi pārsteigts. Izrādījās, 
viņam izstāstījuši, ka esmu 
ievēlēts par nākamajā dienā 
paredzamā mītiņa vadītāju. 
Un Borisam Pugo bija tikai 
viens vienīgs lūgums - nekādā 
gadījumā nedot vārdu mītiņā 
Eduardam Berklavam. Viņš to 
izmisīgi un lūdzoši atkārtoja 
diezgan daudzas reizes tādā 
kā raudošā balsī. Vienā mirklī 
man šķita, ka viņš patiešām 
raud. Es biju pilnībā apjucis, 
nezināju ko teikt, jo cīkstē-
šanās par runātāju sarakstu 
aizkulisēs gāja pilnā sparā. 
Bet, liekot roku uz sirds, man 
jāatzīstas, ka es par Berklavu 
nezināju tikpat kā neko. Vis-
pār tādu vārdu dzirdējis biju, 
bet neko vairāk par to nezi-
nāju. Avīzēs un grāmatās par 
to netika rakstīts, jauniešiem 
redakcijā tādas informācijas 
nebija, bet gados vecākie uz-
skatīja par drošāku turēt muti 
un par šo tēmu nerunāt vispār. 
Uz šīs mana neizpratnes fona 
Boriss Pugo turpināja vaima-
nāt par to, kas notikšot, ja 
Berklavs tikšot pie vārda. To 
sarunu kaut kā nomuļļājām, 
un galu galā LKP CK pirmajam 
sekretāram es tā arī neko ne-
apsolīju. 

 Milzīgos satraukumos laiks 
līdz mītiņa sākumam aizskrē-
ja, un tas nezināmais Berklavs 
man galīgi bija piemirsies. 
Tāds uzvārds neparādījās arī 
abos runātāju sarakstos, ko 
man gatavoja gan LKP CK Par-
tijas vēstures institūta direkto-
re Ļubova Zīle, kas pārstāvēja 
pie varas esošo viedokli, gan 
Vides aizsardzības kluba vār-
dā Valdis Turins, kurš gatavoja 
neformālo runātāju sarakstu. 
Visjocīgākais visā šajā būšanā 
bija tas, ka neformāļu saraks-
tā kā “savējais” bija iekļauts 
Anatolijs Gorbunovs un žurnā-
la “Dārzs un Drava” galvenais 
redaktors Jānis Rukšāns. 
 Mītiņa norises vietā bija 
sanākuši ārkārtīgi daudz cil-
vēku – ārzemju presē minē-
ja skaitļus starp 50  000 un  
100 000. Bet trakākais – kad 
aizgāju pie politnama sarga 
nolikt lietussargu, dežurants 
mani pa kluso pabrīdināja, 
lai esot uzmanīgs, jo visa lie-
lā zāle esot pilna ar Padomju 
armijas karavīriem, kas tur 
skatoties kinofilmu. Negai-
dīts pārsteigums bija arī tas, 
ka izrādījās – man jāiesākot 
runāt ar sekundes precizitā- 
ti – mītiņa sākumu Latvijas Ra-
dio translējot tiešraidē. 
 Man pašam tas mītiņš šķita 
bezgala garš, jo biju satraukts 
par kaut kādiem iespējamiem 
negaidītiem incidentiem – tajā 
laikā PSRS vairākas reizes jau 
bija notikusi demonstrantu 
vardarbīga izdzenāšana, siša-
na, pat cilvēku arestēšana un 
nogalināšana. Aizskrienot no-
tikumiem priekšā, jāteic, ka 
Vides aizsardzības kluba aktī-
visti bija nodrošinājuši tik ide-
ālu kārtību, ka nebija pat ne 
vismazāko incidentu un netika 
nolauzts ne krūma zariņš. 
 Kad vairāki oratori savas 
runas jau bija pateikuši, pie 
manis atnāca Valdis Turins un 
pieprasīja, lai es vārdu dodu 
man nezināmajam Berklavam. 

Atcerējos iepriekšējās dienas 
zvanu no Pugo un minstinājos. 
Tad Valdis Turins man piedrau-
dēja tiešā tekstā: “Ja tu, Cīruli, 
nedosi vārdu Berklavam, es 
tos cilvēkus aizvedīšu blakus 
uz Centrālkomitejas ēku logus 
sist!”. Tajā brīdī man no Valda 
Turina bija vēl vairāk bail nekā 
no Pugo. Apsolīju vārdu dot un 
gaidīju to briesmoni, no kā Bo-
risam Pugo tik ļoti bija bail. Pa-
rādījās mīlīgs večukiņš, kam es 
vēl pusčukstus prasīju, vai viņš 
varētu runāt tā, lai man kā mī-
tiņa vadītājam nebūtu nepatik-
šanas. Viņš uzreiz apgalvoja, 
ka man neesot jāsatraucoties 
itin nemaz – viss būšot labi. Un 
tik tiešām – viss bija labi, un ar 
to brīdi Eduards Berklavs spo-
ži atgriezās tā laika politiska-
jās virsotnēs. 
 Jau pieminētajā Eduarda 
Berklava grāmatā “Zināt un 
neaizmirst” var detalizēti izse-
kot viņa dzīves ceļu. Gan to, kā 
viņš, strādājot dažādus gadī-
juma darbus, kļuva par aktīvu 
pagrīdes komunistu. Par pa-
grīdes darbību viņš tika ares-
tēts, sodu izcieta Rīgas Cen-
trālcietumā, vēlāk tika nosū-
tīts spaidu darbos Kalnciema 
akmeņlauztuvēs. Pēc Latvijas 
okupācijas 1940. gadā Edu-
ards Berklavs strādāja kom-
jaunatnes Centrālkomitejā un 
komunistiskās partijas Rīgas 
Proletāriešu rajona komitejā. 
1941. gadā, sākoties karam, 
E. Berklavs nokļuva Latviešu 
strēlnieku divīzijā, piedalījās 
kaujās sākumā kā ierindnieks, 
vēlāk ieguva virsnieka pakāpi.
 Pēc kara E. Berklavs kā pār-
liecināts komunists strādāja 
dažādās padomju varas ies-
tādēs, bija arī LPSR Ministru 
Padomes priekšsēdētāja viet-
nieks. Trīs gadus viņš mācījās 
partijas augstskolā Maskavā –  
tā viņš gan ieguva izglītību, 
gan tika pasargāts no līdzdalī-
bas 1949. gada 25. marta de-
portāciju rīkošanā. 
 Taču ar laiku Eduards Ber-
klavs saprata PSKP īsto mēr- 
ķi – pārkrievot latviešu tautu, 
panākt Latvijas totālu rusifikā-
ciju. Tas viņam galīgi nebija pa 
prātam. 
 Viņš redzēja, ka, “lai veici-
nātu masveidīgu krievu, uk-
raiņu un baltkrievu ieplūšanu 
republikā, Latvijā sāka izvietot 
dažādus vissavienības, starp-
republikāniskus un zonālus 
orgānus. Sāka celt lielus jau-
nus rūpniecības uzņēmumus 
un paplašināt esošos, kaut 
gan saimnieciska mērķtiecība 
neko tamlīdzīgu neprasīja. Uz-

norādīt uz aplamo politiku, ko 
izvērš PSKP. Tālāk sekoja īss 
ieskats vēsturē un pēc tam jau 
detalizētāks apraksts par Pa-
domju Savienības politiku pret 
latviešiem un citām nekrievu 
tautām. PSKP tika apsūdzē-
ta lielkrievu šovinismā, mazo 
tautu piespiedu asimilācijā un 
citās darbībās. 
 Vēstulē tika rakstīts: “Kurp 
ved šāda politika, to skaid-
ri rāda bijušās Karēlijas PSR 
liktenis. Viņas vairs nav. Viņu 
likvidēja tāpēc, ka vietējie ie-
dzīvotāji sastādīja mazāk nekā 
pusi no visa iedzīvotāju skaita. 
Tagad Karēlija ir Krievijas Fe-
deratīvās republikas sastāv-
daļa. Tāds pats liktenis gaida 
Kazahijas savienoto republiku 
un Latviju.”
 Vairāk nekā 10 mašīnrakstu 
lappušu vēstule tika pabeigta 
ļoti skarbi: “Ja PSKP vadoņi 
nav ar mieru nekavējoties iz-
beigt augšminēto un līdzīgu 
rīcību, tad viņi bez žēlastības 
jāatmasko, jāboikotē. Pašrei-
zējā PSKP vadoņu politika ir 
liktenīga visas pasaules komu-
nistiskajai kustībai. Ar komu-
nistisku sveicienu - Latviešu 
komunisti”.
 Eduards Berklavs pēc at-
griešanās no Vladimiras strā-
dāja maznozīmīgā amatā Rīgas 
Elektromašīnu rūpnīcas teh-
niskās informācijas birojā, kur 
viņam bija pietiekami daudz 
brīvā laika, lai “17 latviešu 
komunistu vēstuli” izdomātu 
un uzrakstītu. Kopā ar domu-
biedriem viņš pieņēma lēmu-
mu vēstuli rakstīt krievu va-
lodā, jo tā pasaulē bija plašāk 
izplatīta nekā latviešu valoda. 
Visproblemātiskāk bija tikties 
ar atbalstītājiem, jo viņu visu 
laiku izsekoja VDK aģenti, un 
arī mājā notika kratīšanas. Ti-
kai pēc PSRS sabrukuma kļuva 
zināms, kas ir vēstules līdzau-
tori un atbalstītāji. Tie bija: 
Ella Ankupe, Valentīna Borka, 
Emma Ērenštreite, Faivušs 
Frīdmans, Jānis Galdiņš, Jānis 
Gustsons (pasvītrojums mans –  
A. C.), Zālamans Joffe, Jānis 
Kacēns, Pāvels Pizāns, Pēteris 
Plēsums, Jānis Sadovskis, Pē-
teris Sadovskis, Rasma Siliņa, 
Olga Vāvere, Arnolds Zandma-
nis, Elvīra Zēberga.
 Tā vēstule bija gatava jau 
1969. gadā, bet nebija sapro-
tams, kā lai to nogādā uz ārze-
mēm, lai tā sasniegtu adresā-
tus – citu valstu komunistisko 
partiju vadītājus. Nezinātājiem 
jāizskaidro, ka tolaik Latviju 
kopā ar pārējo PSRS terito-
riju no pārējās pasaules šķi-
ra dzelzs priekškars. Emma 
Ērenštreite bija visradikālākā, 
viņa pat bija gatava braukt uz 
Maskavu, pielavīties kādai ār-
valstu vēstniecībai un to vēs-
tuli pārmest pāri žogam. Taču 
pārējie, prātīgi cilvēki būdami, 
saprata, ka karstasinīgā dāma 
pat pie tā žoga tuvumā nemaz 
nepiekļūtu. 
 Tad Eduards Berklavs mek-
lēja citus variantus. Viens no 
viņa domubiedriem bija Rīgas 
Elektromašīnu rūpnīcas inže-
nieris Jānis Galdiņš, kurš bei-
dzot darīja zināmu, ka izdevī-
gais gadījums ir pietuvojies. Pa 
to laiku Eduards Berklavs garo 
vēstuli bija pārrakstījis krievu 
valodā uz plānām zīdpapīra 
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Ne katrs spēj būt 
varonis, bet katrs 
taču var nebūt 
nelietis.

Eduards Berklavs 
Grāmata “Zināt un 

neaizmirst”, 246. lpp.

ņēmumu celtniekus savervēja 
organizēti ārpus republikas 
robežām un atveda šurp, izej-
vielas ieveda no Urāliem vai 
Donbasa (t.i., no 3 – 4 tūksto-
šu kilometru attāluma), tāpat 
ieveda speciālistus un strād-
niekus, bet produkciju izveda 
no republikas. Šādos nolūkos 
Rīgā uzcēla dīzeļu rūpnīcu, 
autoelektroaparātu rūpnīcu, 
hidraulisko aparātu rūpnīcu 
un turbīnu fabriku. (..) Burtiski 
katrā rajona pilsētā bija uzcel-
tas vai tika būvētas lielas rūp-
nīcas. Celtniekus, speciālistus 
un ražošanas strādniekus ie-
veda, bet produkciju izsūtīja 
pa visu Padomju Savienību. (..) 
Šādas politikas rezultātā Rīgā 
katru gadu uz pastāvīgu dzīvi 
pierakstījās 20 000 – 25 000 ie - 
ceļotāju. Kopīgais Rīgas ie-
dzīvotāju skaits palielinājies  
2,5 reizes, bet latviešu at-
licis tikai 45% 1959. gadā 
un 40% 1970. gadā. Latvijā  
1959. gadā bija 62% latviešu, 
bet 1972. gadā 57%. (..) Va-
došā darbā tagad strādā tikai 
sveštautieši un tādi latvieši, 
kas visu mūžu pavadījuši Krie-
vijā un ieradušies Latvijā tikai 
pēc Otrā pasaules kara. Vai-
rums no viņiem latviski nerunā 
jeb runā slikti.” 
 Iepriekšējā rindkopā pēdi-
ņās ievietotais teksts ir paga-
rāks citāts no lielu ažiotāžu 
izsaukušās “17 latviešu komu-
nistu vēstules”, par ko iepriekš 
jau biju ieminējies. 
 Šīs vēstules teksta un idejas 
autors bija Eduards Berklavs. 
Par sevi un citiem viņš rakstī-
ja: “Mēs visi partijā bijām ie-
stājušies nevis pašlabuma dēļ, 
bet gan naivi ticēdami melīga-
jai [PSKP] propagandai par ie-
spēju sociālistiskajā iekārtā īs-
tenot taisnības, vienlīdzības un 
brīvības ideālus.” Un tiešām –  
daudzi no vecajiem komunis-
tiem nonāca pilnīgi izmisumā, 
redzot, ka milzu kuģis, kas 
bija aprijis Latviju un par kuru 
viņiem vairs nebija nekāda 
teikšana, peld pilnīgi citā vir-
zienā, nekā sākumā bija solīts. 
Latviešu valodas pakāpeniska 
izspiešana no visām dzīves jo-
mām un piespiedu rusifikācija 
sāka pieņemties prātam neap-
tveramos apjomos. 
 Pie kā meklēt palīdzību? 
Vienīgais, ko Berklavs un viņa 
domubiedri varēja iedomāties, 
bija ārvalstu komunistisko par-
tiju vadītāji, jo uz Maskavu, uz 
PSKP Centrālo komiteju viņš 
bez rezultātiem jau bija rak-
stījis ļoti daudz reižu. Nekā-
du iespaidu neatstāja arī tas, 
ka viņš bija citējis V. I. Ļeņina 
darbus, kuros bija nosodīts 
lielkrievu “ģeržimordu” šovi-
nisms. 
 “17 latviešu komunistu vēs-
tules” sākumā autori paskaid-
roja, ka viņi un viņu domubied-
ri nav komunisma noliedzēji 
vai oportūnisti, bet tikai vēlas 

 Pareizi jābūt:
Līgatnes Brāļu kapos 
1975. gada 9. maijā, torei
zējos Uzvaras svētkos. No 
kreisās: Antons Spoģis, 
partijas pirmorganizācijas 
sekretārs Māris Vērma
nis, Grigorijs Šarapovs, 
Alfrēds Germansons, 
Voldemārs Rozentāls un 
papīrfabrikas bijušais di
rektors Jānis Gustsons.
(Iespējams, ka…) Sergeja 
Semenska foto

*  *  *
 Tāpat jāprecizē, ka raksta 
“Mana mīļā Līgatne” 7. turpi-
nājumā (2015. gada februārī) 
tolaik vēl neatpazītā medmā-
sa ambulancē bija Paulīne 
Priedīte. 

Kļūdas 
labojums un 
precizējums
 Iepriekšējā numurā rakstā 
“Mana mīļā Līgatne” 19. tur-
pinājumā (2016. gada martā) 
bija ievietots nepareizs pa-
raksts fotoattēlam.

loksnēm, kas bija garākas par 
parasto rakstāmpapīru. Jānis 
Galdiņš bija visu sarunājis ar 
Jāni Pormali, kas nesen bija at-
griezies no izsūtījuma Sibīrijā 
un kuru apciemot no ASV iera-
dās bēgļu gaitās esošais brālis 
Arturs Pormalis. 
 Notikumi norisinājās kā 
detektīvfilmā. Arturs Porma-
lis konspirācijas dēļ negribēja 
zināt, kas viņam šo vēstuli no-
dod, jo brālis šai lietā nedrīk-
stēja iesaistīties. Viesnīcās bija 
noklausīšanās, tāpēc tika saru-
nāts tā, ka pie Sporta pils lielā 
ļaužu drūzmā Arturam Porma-
lim kāds to no aizmugures ie-
stumj padusē. PSRS muita zie-
dus ievest neatļāva, bet izvest 
atļāva. Arturs Pormalis rožu 
pušķi iegremdēja ar ūdeni pil-
dītā plastikāta maisiņā, kam 
aptina “17 latviešu komunistu 
vēstuli” un avīzi. Ja draudētu 
briesmas, Arturs Pormalis to 
pušķi saspiestu, rožu dzeloņi 
plastikātu pārdurtu, un zīdpa-
pīrs izšķīstu. Pierādījumi tiktu 
likvidēti.
 Viss beidzās ļoti laimīgi, 
vēstule nokļuva Rietumos, kur 
sacēla neaprakstāmu traci pa 
visu pasauli. 
 Tas jau ir pavisam cits 
stāsts.
 Mums būtiski saprast un 
novērtēt – Līgatnes papīrfab-
rikas bijušais direktors Jānis 
Gustsons bija sapratis jaunī-
bas maldus un izdarīja visu 
iespējamo, ko varēja, lai lietas 
vērstu par labu. 
 Viņam vecumdienas nebija 
mierīgas, jo ik mirkli pie dur-
vīm varēja pieklauvēs maz-
runīgi vīri no Valsts drošības 
komitejas (VDK) un palūgt pār-
sēsties mašīnā ar režģotiem lo-
giem. 
 Un Līgatnē neviens par to 
neko nezināja.

Turpinājums sekos

https://lv.wikipedia.org/wiki/1959
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nacion<0101>lkomunisti
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nacion<0101>lkomunisti
https://lv.wikipedia.org/wiki/J<0101>nis_Kalnb<0113>rzi<0146><0161>
https://lv.wikipedia.org/wiki/1958._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/25._novembris
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_PSR
https://lv.wikipedia.org/wiki/VDK
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gun<0101>rs_Astra
https://lv.wikipedia.org/wiki/Juris_Ziemelis
https://lv.wikipedia.org/wiki/Juris_Ziemelis
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file://unas/Teksti/L%c4%abgatne\
https://lv.wikipedia.org/wiki/P<0101>vels_Piz<0101>ns
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 1. aprīlis pasaulē tiek atzī-
mēts kā joku diena, savukārt 
Līgatnes novada vidusskolā šī 
diena noritēja ne tikai smiek-
lu un izjokošanas gaisotnē. 
Vakarā skola durvis vēra sko-
lēniem, kuriem interesē kas 

vairāk nekā mācību viela stun-
dās. 
 Todien skolā tika organi-
zēts zinātņu vakars „Tie nav 
joki”. Vakara dalībniekiem 
bija iespēja veselu stundu vē-
rot Z(in)oo centra demonstrē-

Zinātņu vakars 
Līgatnes novada 
vidusskolā

4.a klases skolnieces Katrīna Leimane un Anna Roma veido 
maģisko plastilīnu. Foto: Gunta Viļuma.

7. klases skolēni veido celtnes no makaroniem Foto: Aija Ziediņa.

Top raķetes Z(in)oo speciālistu vadībā. Foto: Aija Ziediņa.

Līgatnes florbola saime.

Pēteris Lagons un Deniss Mihļeņovs (5.a klase) veic 
skolotājas Skaidrītes Gaspertes sagatavotos eksperimentus.
Foto: Aija Ziediņa.

jumus un piedalīties eksperi-
mentu veikšanā. Vēlāk notika 
nodarbības Z(in)oo radošajās 
darbnīcās, kurās bija iespē-
ja radīt „gudro” plastilīnu un 
pagatavot gaisa raķeti. Notika 
arī dabaszinātņu, matemā-
tikas, valodu, mājturības un 
fiziskā spēka radošās darbnī-
cas. Piecas stundas tajās ļāva 

skolēniem atklāt, ka aiz šķie-
tami sarežģītiem un grūtiem 
mācību uzdevumiem slēpjas 
brīnišķīga zinātnes pasaule 
un mācību priekšmeti var būt 
interesanti. Skolēni atzina, ka 
daudz zināt ir interesanti - jo 
vairāk zini, jo interesantāka 
kļūst mācīšanās. 
 Paldies atsaucīgajiem pe-

dagogiem par sagatavotajiem 
uzdevumiem un visiem da-
lībniekiem un viņu vecākiem 
par atsaucību. Zinātņu vakarā 
piedalījās 71 skolēns, no tiem  
5 bija PII audzēkņi. 

Baiba Aizupiete,
Līgatnes novada vidusskolas 

direktores vietniece

 Martā spraigas cīņas aiz-
vadījuši Līgatnes florbolisti – 
gan jaunieši, gan pieaugušie.
 Pieaugušo komanda no-
slēdza pirmo sezonu Latvijas 
čempionāta 2. līgā (iepriekš 
pārstāvēja Līgatnes sporta 
klubu). Rezultāti kā pa ame-
rikāņu kalniņiem, bet prieks 
redzēt un dzirdēt, ka florbo-
listiem radusies ticība, ka flor-
bols Līgatnē būs. Noslēdzo-
šajā spēlē pret Kalsnavu gūta 
uzvara ar rezultātu 10:7. 
 Savukārt jauniešu koman-
das aizvadījušas četru posmu 
turnīru. Noslēdzošajā posmā 
Līgatnē tika izcīnītas VISAS 
uzvaras, un kopvērtējumā iz-
cīnīta augstā 2.  vieta. Vērts 
pieminēt labo sadarbību ar 
Krimuldas novadu, jo puiši ir 
ļoti mērķtiecīgi, un rezultāts 
neizpaliks. Paldies Krimuldas 
novada domes deputātam Zie-
donim Skrivļam, kurš atbild 
par sporta jomu Krimuldā. 
Citāts no Indras Ramānes pēc 
uzvarētajām spēlēm: “Līgat-
nes florbola komanda šodien 
vinnēja! Jēēē! Kopvērtējot 
četru posmu summu, godam 

Līgatnes novada sporta dzīve martā

 Līgatnes pilsētas biblio-
tēkā līdz 6. maijam skatāma 
ceļojošā fotogrāfiju un mul-
timediju izstāde „Purvā no  
-30 °C līdz +30 °C”, kas iepa-
zīstina ar dažādiem Latvijas 
mitrājiem. Galvenais uzsvars 
izstādē ir likts uz fotogrāfi-
jām, kas uzņemtas Sudas-
Zviedru purvā Līgatnes nova-
dā - vienā no vietām, kur tiek 
īstenots projekts “Mitrāji”. 
Izstādes nosaukums aplie-
cina, ka fotogrāfi purvos ir 
devušies ne tikai vasaras kar-
stumā, bet arī ziemas spelgo-
nī, ikreiz to ieraugot pavisam 
citā gaismā. Fotogrāfijas uz-
ņēmuši dabas pētnieki, kā arī 
fotoentuziasti no grupas „Fo-
tomobilizācija”. 
 Fotoizstāde veidota Ei-
ropas Komisijas finansētā 
“LIFE+” projektā „Prioritāro 
mitrāju biotopu aizsardzība 
un apsaimniekošana Latvijā”.

Līgatnes pilsētas 
bibliotēkā 
fotogrāfiju 
izstāde „Purvā 
no -30 °C līdz 
+30 °C”

nopelnīts sudrabs!” Paldies 
jums, vecāki, par līdzjušanu 
un atbalstu!
 Līgatnes volejbolisti aiz-
vadījuši play-off spēles Cēsu 
apvienotajā  novadu volejbola 
čempionātā. Rezultāti: ar 3:0 

uzvarēta Priekuļu koman-
da, ar 3:0 - Apses komanda 
(pusfināls), bet finālā ar 2:3 
zaudēts SK FONO komandai 
(Cēsis). Godpilna 2. vieta. Ap-
sveicam!!! Komandas sastāvā: 
Andris Dolženko, Ralfs Ozo-

liņš, Voldemārs Dzenis, Ar-
mands Zvaigzne, Ričards Čer-
ņavskis, Jānis Jurkāns, Toms 
Strelkovs, Matīss Andrēvičs.

Viesturs Dumpis,
Līgatnes Sporta centra 

vadītājs
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 2. aprīlī Līgatnes Amatu 
centrā tika atvērtas durvis 
ikvienam interesentam, kurš 
vēlējās piedalīties amatnieku 
meistaradarbnīcās projektā 
„Satiec savu meistaru”. Šāda 
akcija Latvijā notiek jau asto-
to gadu. To organizē Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, 
lai dažādu amatu meistari – 
gan tautas lietišķās mākslas 
studiju dalībnieki, stāstnie-
ki, teicēji, muzikanti un citu 
tradicionālo prasmju zinātāji 
varētu dalīties ar savām pras-
mēm un zināšanām. 
 Līgatnes Amatu centrā 
darbojās atvērtās meistar-
darbnīcas ar prasmju de-
monstrējumiem un interesen-
tu iesaistīšanu aktivitātēs. 
Bija iespēja mācīties pīt tāšu 
cibiņas pie meistares Vizmas 
Zvirbules, iepazīt papīra da-
rināšanas prasmes, smeļot 
savu oriģinālo papīru kopā 
ar Diānu Gustavu, izgrebt 
pašam savu koka karoti kopā 
ar meistaru Edgaru Viņķeli, 
apgūt aušanas prasmes pie 
audējas Lizetes Viņķeles. Cie-
mos bija ieradušies arī Cēsu 

amata meistaru ģimene – Jā-
nis Ēvele demonstrēja Vidze-
mes krēslu pīto virsmu dari-
nāšanu un Guna Uldriķe mā-
cīja adīt pērlēm rotātus pulsa 
sildītājus.
 Šogad Līgatnē ciemojās 
amatu apgūšanā ieinteresēti 
cilvēki no Rīgas, Ogres, Māl-
pils, Valmieras, Siguldas, Jāņ-
muižas, Liepājas, Skujenes, 
Tukuma, Amatas un, protams, 
Līgatnes iedzīvotāji. Pasā-
kumā valdīja mīļa, draudzī-
ga, izzinoša atmosfēra, kuru 
papildināja arī čaklu saim-
nieču – Jevdokijas Beitānes,  
Dzidras Šteinas un Lizetes 
Viņķeles - gatavotā meistar-
zupa.
 Paldies visiem čaklajiem 
ļaudīm, kuri atbalstīja pasā-
kumu ar savu līdzdarboša- 
nos – meistariem, saimnie-
cēm, dalībniekiem!
 Uz tikšanos nākamgad! Lai 
saglabājam tradīcijas! Tām ir 
spēks un dziļums.

Daina Klints,
Līgatnes Dienas, interešu un 

Amatu centra vadītāja

 Līgatnes kultūras namā  
9. aprīlī kopā bija Spēkavots, 
Možums un Dzīvotprieks. Tās 
ir pensionāru apvienības Lī-
gatnes un Amatas novadā, 
kas tikās, lai atzīmētu Spēk
avota 15 pastāvēšanas ga- 
dus.
 Seniori daudzviet ir sa-
biedrības aktīvākā daļa gan 
kā nodokļu maksātāji, gan kā 
balsotāji vēlēšanās, gan kā 
kultūras pasākumu apmeklē-
tāji. Šajā saietā tika apliecinā-
ta dalībnieku rosība atbilstoši 
apvienību nosaukumiem. 

 Amatu māja – mūsdienās 
paaudžu saiknes radītāja gan 
Līgatnē, gan Amatas nova-
dā Drabešos. Lietderīga un 
skaista kultūras, izglītības un 
sabiedrību saliedējoša iestā-
de, kur apvienojas mūsdienu 
modes izpausmes un sentēvu 
tradīcijas. Līgatnieši savu ta-
lantu un prasmi apliecināja 
rokdarbu izstādē. Kautrīgi 
savu dziesmu pieteica an-
sambļa Mantojums dziedātā-
jas, nenorādot, ka vairākkārt 
augstu novērtētas ansambļu 
skatēs. Mantojums koncertē-

jis arī citviet Latvijā. No an-
sambļa pirmsākumiem dzie-
dātājas dziesmā saliedē Dace 
Bicāne. 
 Brīnišķīgs pārsteigums un 
iepriecinājums bija Siguldas 
meiteņu dejotāju priekšne-
sums, parādot indiešu un pat 
čigānu deju ritmu un tērpu 
savdabību, izpildījumā iesais-
tot arī publiku. Līdzīgi arī Lī-
gatnes Možuma dejotājas mā-
cīja populāru mūsdienu deju 
soļus. Šo prieku sarūpēja Iri-
sa Zommera. 
 Neapšaubāma nozīmē ir 

apstāklim, ka visas aktivitā-
tes Līgatnē organizē savējie: 
Ainārs Šteins, Daina Birne, 
Rasma Johansone, kura ir zi-
noša kultūras darbiniece un 
prasmīga daudzpusīgas sa-
darbības veidotāja. Atzinību 
pelnījuši visi, kuri pielikuši 
savu domu un roku lielā pa-
sākuma sagatavošanā. Tās ir 
čaklas kā bitītes, un viņu vār-
di ir līgatniešiem labi pazīsta-
mi: Lizete Viņķele, Anita Za-
zerina, Ilmārs Norītis, Millija 
Rupmeja, Maija Briede, Irisa 
Litvinoviča, Gunta Frišmane, 

Ingrīda Liepiņa, Agita Meis-
tere, Veneranda Misa, Vik-
torija Vucena, kura iesaistīja 
palīgos arī visu ģimeni. Pasā-
kumā viņiem pievienojās arī 
meitenes no Amatu mājas. Iz-
locījuši kājas kopīgos dančos 
un stiprinājušies ar maizes 
šķēli no klaipiņa, kam mai-
zes ražotājs devis nosauku-
mu Spēkavots, seniori devās 
mājup. Lai visiem veselība un 
dzīvotprieks!

Maija Ratniece,
“Spēkavota” dalībniece

Tikšanās Līgatnē

tavojusies. 1.  klašu un Mūzi-
kas studijas audzēkņi 3. martā 
droši gaidīja skolas autobusu, 
lai dotos uz Lejaslīgatnes bēr-
nudārzu. Neiespējami apraks-
tīt autobusa šoferīša pārstei-
gumu, kad tajā sāka rāpties 
iekšā 7 čellisti un citi bērni ar 
saviem instrumentiem, jo viņš 
par braucienu nemaz nebija 
informēts. Lejaslīgatnes bēr-
nudārzā bijām patiesi gaidīti. 
Tā kā topošo pirmklasnieku 
ir maz, koncertu apmeklēja 
dažādu vecumu bērni. Ma-
zuļi nevarēja vien sagaidīt 
koncerta sākumu. Cik liels 
bija viņu pārsteigums, kad 
viņi ieraudzīja un izdzirdēja 
7 čellu vienlaicīgu skanējumu 
skaņdarbā “Lācis”! Milzīgais 
rotaļu lācis, kas sēdēja līdzās 
muzikantiem, nevienu vairs 
neinteresēja. Mūzikas skolas 
audzēkņi muzicēja ar patiesu 
prieku, jo atgriezušies savā 
bērnudārzā, bet tikai citā kva-
litātē - kā 1. klašu skolēni un 
jaunie mūziķi.
 10. martā Augšlīgatnes 
bērnudārzā koncerts nebi-
ja īpaši apmeklēts. Līdzi juta 
un priecājās mūsu audzēkņu 
vecāki un pedagogi, kā arī 
pirmsskolas izglītības iestā-
des vadītāja Gunita Liepiņa 
un Līgatnes novada domes 
izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste Dace Bērziņa. Kon-
certs izdevās ļoti kvalitatīvs 
tieši muzikālā snieguma ziņā, 
kurā savu artavu ienesa arī 
Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas absolvents, Mūzikas 
akadēmijas 8.  semestra stu-
dents un nu jau mūzikas sko-
las skolotājs Justs Liepiņš.

 31. martā Līgatnes Mūzi-
kas un mākslas skolā notika 
starpreģionāla mūzikas teori-
jas viktorīna, kurā piedalījās 
komandas no Jelgavas nova-
da, Salgales un Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolas un 
Ozolnieku novada Mūzikas 
skolas. Sīvā cīņā mūsu koman-
da – Kristena Cīrule, Sanija 
Grigorjeva, Valērija Dorogova, 
Andrejs Mudulis un Eduards 
Vācers - ieguva dalītu 1. vietu 
ar Ozolnieku komandu. Īpaša 
pateicība par sasniegumu mū-
zikas teorijas skolotājām In-
gai Mudulei un Dacei Bicānei! 
Katrs viktorīnas dalībnieks 
sev līdzi aizveda mākslas sko-
las audzēkņu darinātu putnu 
vai citu dziedātāju, bet skolu 
pārstāvji - bērnu zīmētu nelie-
lu grafikas darbu.
 Mākslas skolā cāļus mar-
tā skaitījām pavisam tiešā 
nozīmē. Tapa zināmi valsts 
konkursa mākslā (tā tēma – 
“Putns”) rezultāti. Audzēk-
ņi jau mācību gada sākumā 
veidoja putnus, februārī četri 
labākie skolas darbi tika aiz-
vesti uz Rīgu, novērtēti un  
2. aprīlī mūsu skolas koman-
da – Anete Hamčanovska, Elī-
za Vaska, Marta Razāne un 
Valters Vasiļjevs - piedalījās 
konkursa finālā Valmierā. No 
2. līdz 29. aprīlim Rīgas Di-
zaina un mākslas vidusskolā 
iekārtotajā izstādē bez dau-
dziem citiem apskatāmi arī šo 
mūsu audzēkņu veidotie putni.

Marlēna Lapiņa,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas klavierspēles skolotāja, 
direktora p.i. 

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā cāļus skaita pavasarī

Satiec savu 
meistaru Līgatnē

Mūzikas studijas audzēkņi Kristiāns Bērziņš, Evelīna 
Gulbe, Vanesa Gailīte, Alise Kubile, Lindsija Barinova un 
Rūdolfs Melnis pozē pirms 3. marta koncerta Lejaslīgatnes 
bērnudārzā. Foto: skolotāja Dace Bicāne.

Skolotājs Justs Liepiņš ar 
savu audzēkni Evelīnu Gulbi 
pēc 10. marta koncerta 
Augšlīgatnes bērnudārzā. 
Foto: Ramona Mironova.

 Līgatnes Mūzikas un māks-
las skolā marts tradicionāli 
ražīgs, notikumiem bagāts 
mēnesis. Šogad tas sākās ar 
negaidītu piedāvājumu no 
pagasta pensionāriem. Viņi  
27. februāra priekšpusdienā 
vēlējas pusstundas koncertu 
saviesīga pasākuma iesildīša-
nai. Tā kā pavasara pusē esam 
jau daudz ko iemācījušies, 
skolas nākamie absolventi no-
pietni gatavojas skolas beig-
šanas eksāmenam, ansam-
bļi labi saspēlējušies, Deju 
studija sadejojusies, bijām 
sajūsmināti par iespēju muzi-
cēt tik atsaucīgai publikai kā 
vecmāmiņas un vectētiņi. Lai 
gan pasākums notika sestdie-
nā, tajā piedalījās gandrīz visi 
mūzikas pro grammas audzēk-
ņi. Viņus plašā pulkā atbalstī-
ja pedagogi un vecāki, tā ka 
“Zvaniņu” zālē visiem tikko 
pietika vietas. Koncerts var-
būt neizdevās tik kvalitatīvs, 
kā būtu vēlējušies skolotāji, 
bet abpusēji sirsnīgs gan. 
 Marta pirmās un otrās ne-
dēļas ceturtdienās – 3. un  
10. martā - sniedzām koncer-
tus Līgatnes novada pirmssko-
las izglītības iestādē. Tas bija 
vērienīgs projekts, par ko ilgi 
un pamatīgi pusgada garumā 
tika debatēts projekta “Izglī-
tībai Līgatnē” sanāksmēs. Šo 
koncertu auditorija – nākamie 
pirmklasnieki, kuriem vairāku 
mēnešu laikā rādītas izglītī-
bas iespējas Līgatnes novadā. 
Marts - mūzikas skolas mēne-
sis, kam skola arī nopietni ga-



“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 2016. gada 18. maijā.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

No atmiņām paliek tik starojums maigs, 
Tā kā liedagā saulrieta pēdas; 
Turp, kur aiziesiet, apstāsies laiks, 
Norims sāpe, rūpes un bēdas...
         (B. Martuževa)

Martā mūžībā aizgājuši
Sofija Šponberga  17. martā

Skaidrīte Pole – 19. martā
Ilga Bērziņa – 20. martā
Ārija Ermane – 20. martā

Ludmila Vrubļevska – 20. martā
Zita Andiņa – 24. martā

Izsakām līdzjūtību!

Līgatnē 23. aprīlī norisināsies 
Vidzemē lielākais 

3x3 turnīra posms florbolā. 
Visi aicināti laikus pieteikt savu komandu - 

vietu skaits ierobežots.

 Kopš novembra Līgatnē 
darbojas jauno makšķernie-
ku pulciņš, ko vada pasaules 
čempions sporta makšķerē-

šanā Pēteris Lideris. Jaunie 
makšķernieki tiekas katru 
trešdienu un pārņem skolotā-
ja pieredzi. 

Līgatnē aug jauna makšķernieku paaudze

Makšķerēšanas pulciņa dalībnieki ar pirmo lomu uz Alauksta 
ledus.

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus – dzīvokļus Gaujas ielā 1620 un Gaujas ielā 1818, Līgatnē, 
Līgatnes novadā un ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu  neapdzīvojamo telpu 
grupu (veikals), daudzdzīvokļu mājā „Skaļupes 1”  601, Skaļupēs, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā.

 Izsoles notiks 6. maijā Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā. Neapdzī-
vojamo telpu grupa (kad. Nr. 42629000494) ar sākumcenu 2800 EUR tiks izsolīta plkst. 10. Dzīvoklis 
Gaujas ielā 16-20 (kad. Nr. 42119000425) ar sākumcenu 320 EUR un dzīvoklis Gaujas ielā 18-18 (kad.  
Nr. 42119000508) ar sākumcenu 480 EUR0 plkst. 11.
 Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā darbdie-
nās līdz 5. maija plkst. 15. Izsoles dalībniekiem jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas. 
 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres Nītaures ielā 6, Līgat-
nes pagastā un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. Tālrunis uzziņām 29181845.

 Sākumā jāapgūst paši pa-
mati, kam nav nepieciešams 
dārgs ekipējums. Kad noķer-
tas pirmās mazās karūsiņas, 
jau var sākt domāt par kārtīgu 
makšķeri. Lai pulciņa dalīb-
nieki tiktu pie loma prieka jau 
ziemā, tika organizēts izbrau-
kums uz Alaukstu, kur gūta 
pirmā ziemas copes pieredze. 
 Gadam iegriežoties silta-
jā pusē, nodarbības pamatā 
notiks dabā, lai iegūtās zinā-
šanas nostiprinātu. Pievieno-
joties jauniem dalībniekiem, 
puikas, kas pulciņā darboju-
šies jau kopš novembra, būs 
labi padomdevēji. Pulciņš 
labprāt uzņems jaunus dalīb-
niekus. Par iespējām interesē-
ties, zvanot Pēterim Liderim 
pa tālruni 29251120.

http://www.ligatne.lv/

