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Novembrī

Lai skaistākos sapņus 
mēs nosargāt protam

No salnām, no vējiem, 
no ziemeļa salta,

Lai sapņi kā smaržīgi, 
teiksmaini ziedi

Zied ilgi un nevīst 
kā orhideja.  

Lai ejam pa dzīvi 
ar smaidošu seju...

Gaišas domas, 
priecīgu prātu 

un stipru 
veselību 

novembra 
jubilāriem!

Līga Eglīte
Inga Glazova

Andris Jaunzems
Vita Šulca

Uldis Vanags
Līksma Vizule

Ļubova Gorovaja
Zoja Mūrmane
Aivars Pūcis

Svetlana Smilga
Sandra Sproģe

Ilona Zariņa
Gina Kozlovska
Dace Štrassere

Leons Incis
Brigita Linga

Tamāra Brāgule
Regīna Krūmiņa
Augusts Pelkaus

Konstance Petrovska
Viktors Ceirulis

Antoņina Smirnova
Valērija Ščegļuka
Marija Ābeltiņa
Kornēlija Brence
Rita Čerepkova

Mirdza Pavlovska
Jānis Jansons

Aina Ose
Ilga Dreimane

Gunta Lielbriede
Jānis Šnē

Eleonora Lācare
Jānis Zicmanis
Aina Zvirbule
Zenta Gavare

Rasulīte Lūsare
Milija Varapoga
Jānis Šteinbergs
Nellija Landrāte

Jānis Incis

17. novembrī plkst. 19.00 visi aicināti 
uz svētku koncertu “No dziesmas dvēs’le spēku smeļ” 
Augšlīgatnes “Zvaniņos”, Sporta ielā 14. 
Koncertā visus priecēs līgatnietis Kaspars Gulbis (akordeons) 
un muzikālie draugi Inese Ērmane (vokāls), Edijs Everss 
(vokāls, saksofons), Uģis Krūskops (sitamie instrumenti).

18. novembrī plkst. 15.00  
ekumeniskais valsts svētku dievkalpojums  
Ķempju evaņģēliski luteriskajā baznīcā.  
Dievkalpojumu vadīs Ķempju evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Ainārs Rendors un Līgatnes baptistu draudzes 
mācītājs Mārtiņš Rijnieks.

18. novembrī plkst. 18.00 visi gaidīti Līgatnes kultūras 
namā, Spriņģu ielā 4, svētku pasākumā “Mana Latvija”. 
Sveiksim Līgatnes novada “Gada cilvēku 2016”.  
Svētkus kuplinās Līgatnes novada amatiermākslas kolektīvi.  
No plkst. 17.30 visus ar mūzikas skaņām sagaidīs Līgatnes 
pūtēju orķestris. Svētku īpašie viesi: Artis Gāga (saksofons), 
Alise Kante (vokāls) un Kristaps Vanadziņš (taustiņinstrumenti) 
programmā “Latvijas sentiments”. Svētku noslēgumā salūts. 

Uz visiem pasākumiem ieeja bez maksas. 

Latvijas Republikas 
proklamēšanai veltītie 
svētku pasākumi 
Līgatnes novadā

 Klāt valsts svētku mēnesis! 
Šogad tā neierasti – ar baltu 
sniega segu, uz kuras īpaši 
krāšņas ir Brīvības cīnītājiem 
aizdegtās piemiņas sveces un 
sarkanbaltsarkanie valsts ka-
rogi. Šie svētki ir laiks atce-
rei, pārdomām un priekiem –  
varam atcerēties mūsu sen-
čus, kuri, nežēlojot spēkus un 
dzīvības, cēla šo valsti, pārdo-
māt savu devumu šai zemei un 
priecāties, ka esam tajā mazu-
miņā izredzēto tautu, kam ir 
sava valsts.
 Laikā, kad pasaulē vai 
ik dienas redzami jauni sa-
tricinājumi, kad nedrošība 
par rītdienu prātus nomāc 
aizvien vairāk, vienotība un 
saliedētība, īpaši mazajām 
tautām, ir izdzīvošanas pa-
mats. Tautas vienotības pa-
matā ir vērtības un mērķi, kam 
veiksmīgai pastāvēšanai ir jā-
būt augstiem un cēliem. Mēr-
ķis par savu valsti vienoja Brī-
vības cīnītājus, tā sasniegšanai 
viņi nežēloja ne savu mantu, ne 
veselību un pat dzīvību. Tauta 
saliedējās un mērķi sasniedza! 
Visaptverošu tautas saliedē-
tību redzējām barikāžu laikā, 
arī tad, kad vajadzēja aizstāvēt 
latviešu valodu un vienoties 
par nācijas virzību rietumu vai 
austrumu virzienā. Vēsturiski 
nozīmīgu lēmumu pieņemšanā 
Latvijas tauta ir saliedējusies 
un vienojusies, un viss ir izde-
vies. Un tas ir panākams, kad ir 
zināms un saprotams mērķis.
 Mums Līgatnes novadā ir 
savi mērķi. Un nav “lielu” vai 
“mazu” mērķu - katrs ir sva-
rīgs, jo tam seko mērķtiecīga 

rīcība. Šogad esam turpinā-
juši tradīciju un kopējiem 
spēkiem īstenojuši daudzus 
nozīmīgus projektus nova-
da infrastruktūrai, izglītī-
bai, kultūrai, sportam, so-
ciālajam nodrošinājumam, 
uzņēmējdarbībai un citām 
jomām. Novadā praktiski 
pabeigti ūdenssaimniecī-
bas projekti. Tagad arī Līgat-
nes pilsētā ir augstas kvalitā-
tes dzeramais ūdens un drošī-
ba par tā piegādi. Mērķtiecīgi 
uzsākti projekti ielu un ceļu 
atjaunošanai – šogad jauni as-
faltseguma klājumi Līgatnē un 
Skaļupēs, nākamgad plānota 
vairāku ielu un ceļu atjaunoša-
na Augšlīgatnē un pagasta te-
ritorijā. Šie un citi infrastruk-
tūras projekti realizēti pēc 
mūsu kopējām vēlmēm un va-
jadzībām. Lielu nozīmi veltām 
mūsu jaunajai paaudzei, mūsu 
ģimenēm. Aizvien kuplāk tiek 
piepildīti Līgatnes bērnudār-
zi, skolās ieviestas jaunas un 
progresīvas apmācības me-
todes. Iespēju robežās, bet 
mērķtiecīgi atrodam aiz-
vien jaunas palīdzības for-
mas daudzbērnu ģimenēm -  
ēdināšanas maksas atlaidēm 
no nākamā gada piepulcēsies 
atlaides par nekustamā īpa-
šuma nodokli un citas palīdzī-
bas formas. Kopējiem spēkiem 
ejam laukā no demogrāfiskās 
bedres – aizvien vairāk jauno 
ģimeņu par dzīvesvietu izvēlas 
mūsu novadu un aktīvi darbo-
jas tā labā. Lieliska iniciatīva ir 
pašu radītais “Māmiņu klubs”. 
 Kā ierasts, Līgatnes vār-
du cildina mūsu pašdarbī-

bas kolektīvi. Kultūra kā 
garīgo vērtību nesējs Līgat-
nes novadā vienmēr bijusi 
un būs mūsu ikdienas neat-
ņemama sastāvdaļa. Aplieci-
nājums tam ir kopīgi atjauno-
tais Dienas un interešu centrs 
Augšlīgatnē, kam nākamgad 
sekos visa kluba atjaunošana. 
Un pateicības vērts ir kultū-
ras darbinieku un iesaistīto 
līgatniešu neatlaidīgais darbs, 
piedāvājot aizvien plašāku un 
daudzpusīgāku kultūras nori-
šu programmu.
 Mums dotas lieliskas ie-
spējas rūpēties par savu 
veselību, jo Līgatnē me-
dicīnas pakalpojumu pie-
ejamība ir krietni plašāka 
nekā daudzviet valstī. Tie ir 
mūsu ģimenes ārsti ar saviem 
palīgiem, tas ir jaunu sparu 
guvušais rehabilitācijas centrs 
“Līgatne”. Ikdienas tonusa uz-
turēšanai lieliski darbojas Lī-
gatnes Sporta centrs, kur sev 
vajadzīgās nodarbes var atrast 
visu gadagājumu līgatnieši.
 Īpaša vērtība, mums lī-
gatniešiem, ir seniori. Pa-
teicoties viņu mūža veikumam, 
mēs dzīvojam skaistā un sa-
koptā vidē. Mūsu pienākums 
šīs labās tradīcijas turpināt. 
Bet, lai kaut nedaudz senio-
riem līdzētu viņu ikdienas 
rūpēs, jo centrālās valdības 
attieksme nav tā labākā, mek-
lējam un atrodam jaunus risi-
nājums, kā sniegt palīdzību ar 
pašvaldības iespējām. Esam 
būtiski palielinājuši personu 
loku, kam pieejami sociālie un 
veselības pabalsti. Izveidota 
“Senioru māja”, kas piedāvā 

augstas kvalitātes mūsdienīgu 
sociālās aprūpes pakalpojumu, 
turpinām un palielinām visa 
veida atbalstu senioru klubi-
ņiem.
 Būtiska loma katras vietas 
attīstībai ir pieejamās dar-
bavietas. Uzņēmējdarbības 
atbalsts un nodarbinātī-
bas sekmēšana ir viena no 
novada attīstības prioritā-
tēm. Jau no nākamā gada no-
vada uzņēmēji varēs saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļu 
atlaides, cerīgi darbu sākusi 
uzņēmējdarbības atbalsta kon-
sultatīvā padome. Aizvien vai-
rāk dīkā stāvējušās ražošanas 
teritorijas aizpilda jauni uz-
ņēmumi, pārceļot vai veidojot 
ražotnes Līgatnes novadā. Ir 
panākta vienošanās un atbal-
stu guvis projekts par jaunas 
ražotnes celtniecību, kas dos 
darbu vairākiem desmitiem lī-
gatniešu.
 Viss iepriekšminētais ir ne-
liela daļa no mērķtiecīgas rī-
cības, ko kopā esam paveikuši 
mūsu novadam, mūsu valstij. 
Un pēc padarītā seko jauni 
mērķi un uzdevumi, jo mūs 
vieno kopējais darbs pašiem, 
mūsu ģimenēm, novadam un 
visai Latvijai!
 Aicinu visus novada ie-
dzīvotājus būt vienotiem 
un saliedētiem, rodot ar-
vien jaunus mērķus dzīves 
piepildījumam. Lai plaukst 
mūsu novads, lai plaukst 
Dieva svētītā Latvija!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Novada domes priekšsēdētāja apsveikums valsts svētkos
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Priekšsēdētāja sleja

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Par darītājiem un 
runātājiem

 Valstī noteiktais tiesiskais 
regulējums paredz, ka, šķirot 
bērnu no ģimenes, bērnam 
primāri tiek nodrošināta ie-
spēja augt pie aizbildņa. Tāpat 
kā ģimenē klasiskā izpratnē, 
arī aizbildņiem jānodrošina 
ilgstoši kvalitatīva un pilnvēr-
tīga, konkrētā bērna vajadzī-
bām atbilstoša ikdienas aprū-
pe un bērna psihoemocionāla-
jai attīstībai labvēlīga vide.
 Lai veicinātu aizbildņu 
spējas un prasmes pilnvērtīgi 
īstenot Latvijas Republikas 
Civillikumā noteikto pienā-
kumu, proti, aizvietot saviem 
aizbilstamajiem vecākus un 
pārstāvēt bērnus personiska-
jās un mantiskajās attiecībās, 

kā arī, lai novērstu dažādas 
problēmsituācijas aizbildnībā 
esošo bērnu aprūpē un au-
dzināšanā, Līgatnes novada 
dome organizē aizbildņu, 
audžuģimeņu apmācību, kā 
to paredz normatīvajos aktos 
noteiktais regulējums (Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 
35. panta otrā daļa).
 Apmācība tiek īstenota at-
bilstoši izstrādātajai aizbildņu 
apmācības programmai, kas 
apstiprināta ar bērnu un ģime-
nes lietu ministra 2005. gada 
rīkojumu Nr. 1-9.1/14.
 Apmācība notiks Līgatnes 
pagasta pārvaldē, Nītaures 
ielā 6, Līgatnes pagastā, Die-
nas un interešu centra telpās.

 Nepieciešamības gadīju-
mā būs pieejams transports. 
Tālr. saziņai 26433188 (Iveta 
Viļumsone – Sociālā dienesta 
vadītāja).
 Pēc apmācības program-
mas apgūšanas (60 stundu ap-
jomā) aizbildņu, audžuģime-
nes saņems apliecinājumu no 
Līgatnes novada pašvaldības. 
Paredzams, ka pēc apmācī-
bas beigām varētu izveidoties 
atbalsta grupa aizbildņu un 
audžuģimenēm Līgatnes no-
vadā.

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes 

izglītības un jaunatnes lietu 
speciāliste

Par aizbildņu un audžuģimeņu 
apmācību Līgatnes novadā

 Līgatnes vēstures biedrī-
ba, piedaloties ELFLA atklātā 
projektu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakš-
pasākuma 19.2 “Darbības īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 
“Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, ir guvusi atbalstu 
projektam “Līgatnes papīra 
muzeja aprīkojuma iegāde”. 

Projektā paredzēts iegādā-
ties divu veidu izstāžu sten-
dus, grāmatplauktus, četras 
izstāžu vitrīnas, rasējumu un 
karšu skapi un sešus krēslus. 
Projekta kopējās izmaksas -  
10 986,04 EUR. Atbalsta 
intensitāte - 90%. Piešķir-
tais publiskais finansējums - 
9887,45 EUR. 1098,59 EUR 
līdzfinansējumu nodrošina 
Līgatnes novada dome.

Dace Gradovska

Papīra muzejs 
pamazām top

 Ir iesniegti un tiek vērtēti 
iepirkuma “Saimniecības un 
higiēnas preču piegāde Lī-
gatnes novada domes un tās 
ie stāžu vajadzībām” piedāvā-
jumi.
 Noslēdzies iepirkums “Lī-
gatnes novada grants ceļu 
pārbūves būvprojektu izstrāde 
un autoruzraudzība”. Plānota 
pašvaldības grants ceļu “Rat-
nieki-Rūpnieki” un “Blodziņi 
(Vaisuļi)-Asaru ceļš” atjauno-
šana Eiropas Savienības fondu 
pasākumā “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”. Līguma slēgšanas 
tiesības par 36  210 EUR bez 
PVN piešķirtas SIA “Projekts 
EAE”, reģ. Nr. 44103073494.
 Noslēdzies iepirkums “Būv-
projekta izstrāde un autor-
uzraudzība par Ošu ielas un 
Ošu ielas turpinājuma pār-
būvi Augšlīgatnē, Līgatnes 

pagastā, Līgatnes novadā”. 
Līguma slēgšanas tiesības par 
summu 10 700 EUR bez PVN 
piešķirtas SIA “Projektēšanas 
Birojs AUSTRUMI”, reģ. Nr. 
42403019889.
 Noslēdzies iepirkums “Ielu 
un ceļu mehanizēta tīrīšana 
2016./2017. gada ziemas se-
zonā”. Līguma slēgšanas tiesī-
bas iepirkuma 1. daļā (pilsētas 
ielas) par summu 10 984,16 
EUR bez PVN piešķirtas SIA 
“Eco Baltia vide”, reģ. Nr. 
40003309841; 2. un 3. daļā 
(grants ceļi – austrumu un zie-
meļrietumu daļa) par summu 
8143,61 EUR un 8407,69 EUR 
bez PVN piešķirtas z.s. “SLA-
ŅI”, reģ. Nr. 44101030895; 
4. daļā (grants ceļi – dienvidu 
daļa) par summu - 4012,38 
EUR (bez PVN) - SIA “Auto 
MN”, reģ. Nr. 4000357204. Ja 
nepieciešama sniega tīrīšana 

ar traktortehniku privātīpašu-
mā, iespējams vienoties gan 
ar SIA “Līgatnes komunālser-
viss”, gan minētā iepirkuma 
uzvarētājiem.
 Informējam, ka ūdensapgā-
des maģistrālo tīklu remont-
darbi notiek atbilstoši laika 
grafikam un tuvojas noslēgu-
mam. Atvainojamies par sagā-
dātajām neērtībām sakarā ar 
neparedzētiem ūdensapgādes 
pārtraukumiem. Remontdar-
bu laikā nereti tiek atklāti 
iepriekš nekonstatēti, bet tū-
līt novēršami defekti, kā arī 
nākas piemeklēt atbilstošus 
konstruktīvus risinājumus, 
kas prasa papildu laiku. 

Patriotisku svētku noskaņu 
vēlot -

Līgatnes novada domes 
izpilddirektors

Egils Kurpnieks

Aktualitātes 
novembrī

 Televīzijas kanālos noris 
kāda uzņēmuma reklāmas 
kampaņa, kuras vadmotīvs -  
darītāji un runātāji. Teikšu 
uzreiz, ka man šis klips nepa-
tīk. Es tajā saklausu, kā tiek 
noniecināts mūsu nacionālais 
lepnums - viršu krūmiņš, kas 
ar savu krāšņumu izdaiļo si-
lus un priecē sirdis. Tomēr šai 
klipā aktualizēta sena tēma 
par runātājiem un darītājiem, 
uzdodot jautājumus par šīs tē-
mas aktualitāti sendienās un 
mūsdienās.
 Latviešu tautas folklorā 
un literatūrā par šīm tēmām 
daudz diskutēts. Es tam vēl 
pievienotu gaidītājus, skrējē-
jus un vaidētājus... Droši vien 
nāks prātā vēl kādas grupas, 
kas var papildināt šo sarakstu, 
jo tā ir mūsu ikdiena, tā ir sa-
biedrība, kurā dzīvojam. 
 Pavisam nesen Latviju pār-
šalca ziņa, ka uz bankrota 
sliekšņa atrodas viens mūsu 
nacionālais lepnums – kosmē-
tikas ražotājs “Dzintars”. Uz-
ņēmuma vadītājs gadiem dek-
larējis, ka uzņēmums visu vē-
rību un investīcijas velta pro-
duktu kvalitātei (darīšanai), 
un izdevumi mārketingam 
(runāšanai) tam nav nepie-
ciešami. Biznesa profesionāļu 
aprindās tas izsauca smīnu, jo 
zināmi neskaitāmi stāsti, kad 
un kur šāda domāšana noved. 
Var veidot izcilus produktus, 
bet, ja par to neviens nezina, 
tam ir plika graša vērtība. Tie-
ši šī kļūda ir “Dzintara” prob-
lēmu cēlonis.
 Šogad pasauli pāršalca divi 
šokējoši notikumi – Brexit 
uzvaras gājiens Lielbritānijā 
un Trampa uzvara ASV vēlē-
šanās. Abos gadījumos tika 
izmantoti meli un klajš popu-

lisms ar solījumiem, no ku-
riem vairumu nav iespējams 
izpildīt pat teorētiski. Runā-
tāji stāstīja, pārliecināja un 
būvēja gaisa pilis, bet, kad 
panāca sev vēlamo rezultātu, 
strauji mainīja iepriekš teikto. 
Šie gadījumi pierāda, ka runā-
šanai var būt izšķirīga nozīme 
ar neprognozējamu iznāku-
mu.
 Dzīvojam informācijas pār-
bagātā laikmetā. No vienas 
puses tas ir labi, jo iespējams 
daudz uzzināt, no otras pu- 
ses – nevar saprast, kam īsti ti-
cēt. Informācijas patērētājiem 
tā ir grūta izvēle. Tikpat grūti 
ir informācijas sniedzējiem, 
kuriem ar visiem līdzekļiem 
jāpievērš uzmanība sevis teik-
tajam. Tam tiek izmantoti da-
žādi paņēmieni, un notikumi 
rāda, ka šobrīd veiksmīgi var 
“pārdot” populismu, melus un 
demagoģiju. Principā tur liela 
māksla nav vajadzīga – izzini 
sabiedrības noskaņojumu un 
vēlmes un saki, ka tās atrisi-
nāsi. To visu var ietērpt rožai-
nos sapņos, kuriem nav nekā-
da seguma, bet galvenais jau 
sasniegt mērķi... Diemžēl visai 
bieži nākas apdedzināties, un 
piemēri mums visiem zināmi. 
Labi, ja tas neizsauc lielas se-
kas un neskar mūs personīgi, 
bet visai bieži attopamies tikai 
tad, kad ir jau par vēlu.
 Informācijas kanāliem (ru-
nātājiem) ir noteicošā loma 
šī brīža sabiedrības izvēlēs. 
Noticot klajam populismam, 
var iestigt dziļā purvā. Tā-
pēc vismaz man svarīgākais 
ir analizēt runātāja līdzšinējo 
veikumu un tikai tad veidot 
vai neveidot uzticēšanos tā so-
lījumiem. Brīnumi notiek tikai 
pasakās.

Līgatnes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus – dzīvokļus:
 l Rīgas ielā 5-17, Līgatnē, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42119000512), 
  ar nosacīto cenu 500 EUR;
 l Spriņģu ielā 11-5, Līgatnē, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42119000518), 
  ar nosacīto cenu 400 EUR.
	 Izsole	notiks	14.	decembrī	plkst.	9.30	Līgatnes	novada	Līgatnes	pagasta	pārvaldes	telpās	Nītau-
res	ielā	6,	Līgatnes	pagastā.	Dokumenti	dalībai	izsolē	jāiesniedz	Līgatnes	pagasta	pārvaldē	Nītaures	 
ielā	6,	Līgatnes	pagastā	darbdienās	līdz	13.	decembra	plkst.	16.
	 Nodrošinājuma	nauda	10%	apmērā	no	nosacītās	cenas	jāiemaksā	līdz	reģistrācijai	izsolei.
	 Ar	izsoles	noteikumiem	var	iepazīties	pie	Līgatnes	pagasta	pārvaldes	sekretāres	Nītaures	ielā	6,	
Līgatnes	pagastā	un	Līgatnes	novada	pašvaldības	mājaslapā	www.ligatne.lv.
	 Tālr.	informācijai:	29181845;	64155636.

Līgatnes novada dome 6. decembrī plkst. 10 Līgatnes pagasta pārvaldē 
Līgatnes novadā, Līgatnes pagastā Nītaures ielā 6, 
rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli šādām cirsmām:
 l 1. cirsma – kailcirte īpašumā “Pagasta mežs-15” (kad. Nr. 42620090071) 
  ar likvīdo krāju 510 m3 un nosacīto cenu 18 460 EUR;
 l 2. cirsma – sanitārā cirte īpašumā “Pagasta mežs-6” 
  (kad. Nr. 42620030096) ar likvīdo krāju 45 m3 un nosacīto cenu 579 EUR.
	 Nodrošinājums	 -	 10%	 no	 nosacītās	 cenas	 -	 iemaksājams	 Līgatnes	 novada	 domes	 kontā	 
AS	„Swedbank”,	konta	nr.	LV47HABA0551012412261	pirms	piedāvājuma	iesniegšanas.	Organizēta	
cirsmu	apskate	28.	un	29.	novembrī.	Pulcēšanās	vieta	apskatei	 -	Līgatnes	novads,	Līgatnes	pa-
gasts	Nītaures	iela	6	plkst.	9.30.	
	 Ar	izsoles	noteikumiem,	cirsmu	sarakstu	var	iepazīties	Līgatnes	novada	domē	un	tās	mājaslapā	
www.ligatne.lv.	Piedāvājumus	iesniegt	līdz	5.	decembra	plkst.	16.30	Līgatnes	pagasta	pārvaldē	Lī-
gatnes	novadā,	Līgatnes	pagastā,	Nītaures	ielā	6.	
	 Tālr.	informācijai:	29181845;	64155636.

http://www.ligatne.lv/
http://www.ligatne.lv/
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Paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/12 
„Pašvaldības aģentūras „Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi”

Nr. Maksas pakalpojuma  
nosaukums

Cena, 
EUR

PVN 
21%

Cena 
ar PVN

3.28. Velosipēda	noma	1	stunda 3,31 0,69 4,00
3.29. Velosipēda	noma	1	stunda	

pēc	plkst.	18.00 10,33 2,17 12,50
3.30. Velosipēda	noma	-	sākot	ar	otro	

stundu	katra	nākamā	stunda 2,07 0,43 2,50
3.31. Velosipēda	noma	vienai	dienai	

līdz	plkst.	18.00	 10,33 2,17 12,50

Saistošo	noteikumu	
projekta nepiecieša-
mības	raksturojums,	
dokumenta	būtība

Saistošo	 noteikumu	 regulējums	 sakārtos	
jautājumus,	kas	saistīti	ar	tūrisma	un	kultū-
ras	pasākumu	organizēšanas	pakalpojumu	
attīstīšanu	Līgatnes	novadā.

Īss	saistošo	noteiku-
mu	projekta satura	
izklāsts

Saistošie	noteikumi	nosaka	vienotu	samak-
sas	un	atvieglojumu	kārtību	fiziskajām	un	
juridiskajām	personām	par	tūrisma		un	kul-
tūras	pasākumu	organizēšanas	pakalpoju-
miem,	 ko	 pašvaldības	 aģentūra	 „Līgatnes	
novada	 Kultūras	 un	 tūrisma	 centrs”	 veic	
kultūras	un	tūrisma	nozaru	attīstībā	un	ko-
ordinācijā	Līgatnes	novadā.

Saistošo	noteiku-
mu projekta iespē-
jamā	ietekme	uz	
pašvaldības	budžetu

Ieņēmumu	palielināšanās.

Saistošo	noteiku-
mu projekta iespē-
jamā	ietekme	uz	
uzņēmējdarbības	vidi	
pašvaldības	teritorijā

Nav.

Saistošo	noteiku-
mu projekta iespē-
jamā	ietekme	uz	
administratīvajām	
procedūrām 

Saistošajos	 noteikumos	 ietvertos	 maksas	
pakalpojumus	par	kultūras	un	tūrisma	pa-
kalpojumu	 attīstību	 administrē	 Līgatnes	
novada	 pašvaldības	 aģentūra	 „Līgatnes	
novada	Kultūras	un	tūrisma	centrs”.

Normatīvie	akti,	
saskaņā	ar	kuriem	
Saistošie	noteiku-
mi sagatavoti

Izdoti	saskaņā	ar	likuma	„Par	pašvaldībām”	
43.	panta	pirmās	daļas	13.	punktu	un	Pub-
lisko	aģentūru	likuma	17.	panta	otro	un	ce-
turto	daļu.

Informācija	par	kon-
sultācijām	ar	privāt-
personām	saistībā	ar	
Saistošo	noteikumu	
projektu

Saistošo	noteikumu	izstrādes	gaitā	veiktas	
konsultācijas	ar	uzņēmējiem.

Cita	informācija Nav.

APSTIPRINĀTI Līgatnes novada domes 
2016. gada 22. septembra sēdē 
(protokols  Nr. 12, 5.§)

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi 
Nr. 16/12
Grozījumi Līgatnes novada 
domes 2016. gada 30. jūnija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 16/9 „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	daļu	un	
ceturto	daļu

 Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada domes 2016. gada 
30. jūnija saistošajos noteikumu Nr. 16/9 „Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūras „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 
centrs” maksas pakalpojumi” pielikumā:
 1) Papildināt noteikumu pielikuma 3. punktu ar 3.28., 3.29., 
3.30. un 3.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

A. Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

 Turpinās Eiropas Savienības programmas 
„ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdar-
bības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jau-
natnes politikas veidotāju tikšanās” projekta 
“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” 
Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 īstenošana. 
Oktobrī jau notikušas pašvaldības speciālistu 
un jauniešu diskusijas Amatas, Cēsu, Prieku-
ļu un Vecpiebalgas novadā. Diskusijās pie-
dalās gan lēmumu pieņēmēji, gan izglītības, 
sociālās, kultūras un sporta jomas speciālisti, 
biedrību un organizāciju pārstāvji, kuru ikdie-
nas darbs saistīts ar bērniem un jauniešiem. 
Semināra laikā, darbojoties grupās, tiek iz-
vērtēta pašreizējā sistēma darbam ar jaunatni 
novadā, apzinātas tās stiprās un uzlabojamās 
jomas, definētas problēmas, meklēti ceļi, iz-
virzīti mērķi un prioritātes, kas iekļaujamas 
jaunatnes politikas plānošanas dokumentā un 
kalpos kā pamats turpmākajam darbam ar jau-
natni pašvaldībā. 
 Tā kā jaunatnes politika ir starpinstitucionā-
la, ir svarīga visu iesaistīto jomu (brīvais laiks, 
interešu izglītība, izglītība, veselība, sociālā 
aizsardzība, nodarbinātība, sadarbība un līde-
rība) kopīga redzējuma veidošana par jaunat-
nes lietu attīstību konkrētā novadā, kas būtu 

balstīta uz jauniešu interešu, vēlmju, vajadzību 
un problēmu apzināšanu, vietējo politiķu, spe-
ciālistu, attiecīgu dienestu iesaisti. Tas arī ir šo 
lokālo diskusiju mērķis.
 Lietderīgs ir darbs kopā ar jauniešiem, jo ne 
vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu 
jauniešu viedokli, tādēļ nākamā gada sāku-
mā visos sadarbības novados tiks organizētas 
plašas diskusijas ar jauniešiem vairāku dienu 
garumā. Tiks veikta arī pusaudžu un jauniešu 
apjomīga anketēšana, kas turpmāk kalpos par 
pamatu plānošanas dokumenta izstrādei, lai 
tas tiešām kļūtu jēgpilns un kvalitatīvi izstrā-
dāts.
 Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus – līdz 
2018. gada septembrim. Visas projekta aktivi-
tātes finansētas no Eiropas Savienības līdzek-
ļiem.
 Informācija par projektu pieejama sadarbī-
bas novadu mājaslapās un sociālajā vietnē Fa-
cebook - www.facebook.com/8novadivar.
 Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uz-
skatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt at-
bildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

Diāna Briede,
projekta vadītāja

Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde

 Darbības programmas “Izaugsme un no-
darbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mēr-
ķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ie-
tvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekts “PROTI un DARI!” 
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Nr. 6-13/48
 Ja pats esi vai pazīsti kādu, kurš ir jau-
nietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš 
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un 
nav reģistrēts Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā kā bezdarbnieks – iesaisties!
 Projekta mērķis - motivēt, aktivizēt jau-
niešus, piedāvājot neformālās un ikdienas mā-
cīšanās aktivitātes, speciālistu konsultācijas, 
dalību pasākumos (nometnes, semināri, spor-
ta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgā 
darba aktivitātes, iesaisti NVO un jauniešu, 
vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, pasākumos, 
projektos, vizītes uz uzņēmumiem (aktivitātes 
profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos 
iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt aro-
du pie amatu meistara, īslaicīgas prakses uz-
ņēmumos u.c.).
 Katram jaunietim būs savs program-
mas vadītājs un mentors*, kura vadībā tiks 

izstrādāta individuāla programma, lai nodroši-
nātu jaunieša pozitīvu tālāku virzību un attīstī-
bu. Mentora regulārs individuāls atbalsts tiks 
nodrošināts vismaz 20 stundas mēnesī.
 Rezultātā – sekmīga programmas pabeig-
šana, iesaiste sabiedriskajā dzīvē (piemēram, 
Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA 
un Valsts izglītības attīstības aģentūra) vai iz-
glītībā (piem., aroda apguvē vai darba tirgū, kā 
arī NVO darbībā).
 Norises laiks  – no 2016. gada septembra 
līdz 2018. gada decembrim.
 Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds.
 Katram pēc viņa vēlmēm un vajadzī-
bām! Būs interesanti un lietderīgi!
 Jaunieti, esi aktīvs, piesakies! Darīsim 
kopā un izdosies!
 * Mentori darbā ar jauniešiem – Līgat-
nes novada aizrautīgie un entuziastiskie 
pašvaldības darbinieki Daina Tērauda un 
Viesturs Dumpis. Sīkāka informācija par 
projekta īstenošanu - Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras mājaslapā 
vietnē http://jaunatne.gov.lv.
 Saziņai - Dace Bērziņa (Līgatnes novada do-
mes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste), 
tālr. 26866855, e-pasts dace.ligsk@inbox.lv.

Līgatnes novadā 
jaunieši aicināti 
iesaistīties projektā 
“PROTI un DARI!”

http://www.facebook.com/8novadivar
http://jaunatne.gov.lv/
mailto:dace.ligsk@inbox.lv
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Mana mīļā 
Līgatne
27. 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; 
aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs, Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr. 10

Andrejs Cīrulis

 Tagad turpināšu savu atmi-
ņu stāstījumu par Līgatni un 
stāstīšu par notikumiem, kas 
norisinājās pirms 54 gadiem. 
Bail pat iedomāties – tas taču 
notika pirms vairāk nekā pus-
gadsimteņa. 
 1962. gadā Līgatnes vidus-
skolas 10. klases skolēni sāka 
apgūt jaunu mācību priekš-
metu – papīra ražošanas 
tehnoloģiju. Tolaik bija tāda 
mode – jauniešus sagatavot 
darba dzīvei un maizes pel-
nīšanai. Katrā skolā mācīja 
kaut ko citu, un, pats par sevi 
saprotams, ka līgatniešiem 
bija jāapgūst papīra ražoša-
nas zinības.

	 Te	 es	 ievietošu	mazu	 tes-
tiņu	 prāta	 vingrināšanai	 un	
intrigai.	
	 Nereti	 bija	 tā,	 ka,	 pie-
mēram,	 1.	 papīrražošanas	
ceha	 priekšnieks	 Jānis	 Gul-
bis,	 viņa	 vietnieks	 Pēteris	
Viļumsons,	 apdares	 nodaļas	
vecākā	meistare	Elga	Rodo-
vice	vai	kāds	cits	speciālists,	
staigājot	kaut	kur	pie	papīr-
mašīnām	vai	arī	pa	apdares	
nodaļu,	sarunas	laikā	pēkšņi	
no	ruļļa	noplēsa	papīra	stēr-
belīti	 un	 pielika	 pie	 mēles.	
Pēc	kāda	brītiņa	kāds	no	vi-
ņiem	 šādu	 rīcību	 atkārtoja	
atkal	un	atkal.	Kāpēc	viņi	tā	
darīja?	
	 Atbildi	 zina	 tikai	pieredzē-
jušie	 papīrfabrikas	 darbinie-
ki,	 bet	 arī	 citiem	 uzminēt	
nav	grūti,	ja	viņi	ļoti	censtos.	
	 Tagad	 es	 neteikšu,	 lai	 va-
rat	 padomāt	 un	 arī	 paķirci-
nāt	 kādu	 draugu.	 Bet	 pēc	
kāda	 laiciņa	manā	tekstā	to	
izskaidrojumu	atradīsiet.

 Es jau iepriekš biju rak-
stījis, ka Līgatnes vidusskolā 
prasības pret apgūstamo zi-
nāšanu līmeni bija ļoti stin-
gras. Tas bija grūti, bet vēlāk 
atmaksājās – praktiski visi 
absolventi, kas stājās dažā-
dās augstskolās, veiksmīgi iz-
kļuva cauri konkursu sietiem. 
No mūsu klases gandrīz visi 
pēc tam ieguva augstāko iz-
glītību. Šīs te stingrās prasī-
bas pilnā mērā attiecās arī uz 
papīra ražošanas tehnoloģi-
jas mācīšanos. Ja te eksāme-
na atzīme būtu nesekmīga, 
vidusskolas diplomu neredzēt 
kā savas ausis. 
 Lai atcerētos vairāk, es iz-
prašņāju savas klasesbiedre-
nes. Piemēram, Astrīda Blū-
miņa (tolaik Jansone) atcerē-
jās, ka mūsu klasei pirmdie-
nas bija tās dienas, kad mēs 

gājām nevis uz skolas ēku, 
bet gan uz papīrfabriku. 
 Ar Brigitu Volmeri (tagad 
Liepu) mēs ilgi un dikti pār-
spriedām, cik tad ilgi mēs to 
papīra ražošanas tehnoloģiju 
mācījāmies. Neparko neva-
rējām atcerēties, bet skolas 
dienasgrāmatas, ja tās ir sa-
glabājušās, nav atrodamas, 
jo grūti iedomāties, kuros 
senatnīgo papīru kalnos tās 
ieraktas. Brigita Volmere 
tikai atcerējās, ka viņa ek-
sāmenā dabūjusi piecnieku 
un piešķirtā specialitāte bija 
saistījusies ar bobīnu ražoša-
nu. Pieļauju domu, ka Līgatnē 
dzīvo tādi cilvēki, kas nemaz 
nezina, kas tās bobīnas tādas 
ir… 
 Juzefa Vanaga (toreiz Jas-
koviča) uz maniem telefo-
na zvaniem neatbildēja, bet 
Skaidrīte Kalniņa (tolaik Jan-
koviča), kura gan mācījās pā-
ris gadu vēlāk, bija visprecī-
zākā, – papīra ražošanas teh-
noloģiju Līgatnes vidusskolas 
audzēkņi mācījās pusotru 
mācību gadu – visas 10. kla-
ses garumā un vēl 11. klases 
pirmajā pusgadā. Noslēgu-
ma eksāmens bija jānokārto 
pirms Jaun gada.
 Protams, ka visplašāko in-
formāciju man sniedza Andris 
Čakars (Birze). Jau iepriekš 
biju rakstījis, ka pēc Buldu-
ru dārzkopības tehnikuma 
pabeigšanas un pāris gadu 
pastrādāšanas Liepnas in-
ternātskolā, toreizējā skolas 
saimnieka Bendžas pieru-
nāts, Andris atnāca uz Līgat-
ni un viņam uzticēja skolas 
palīgsaimniecību. Detalizē-
tāk es par to jau biju rakstī-
jis “Manas mīļās Līgatnes”  
2014. gada 16. decembra tur-
pinājumā.
 Šinī gadījumā tikai jāpre-
cizē, ka 1962. gada sākumā 
toreizējais Līgatnes vidussko-
las direktors Laimonis Rāce-
nājs saprata, ka skolai nav pa 
spēkam bijušās papīrfabrikas 
palīgsaimniecības uzturēša-
na. Bija kaut kas jāizdomā.
 Laimonis Rācenājs uzdeva 
Andrim Čakaram (Birzem) 
doties uz detalizētu sarunu 
ar Līgatnes papīrfabrikas di-
rektoru Jāni Gustsonu, kas ar 
milzu sajūsmu un atsaucību 
uzņēma ideju, ka turpmāk 
vidusskolas audzēkņiem būs 
jāmācās papīrražošanas teh-
noloģija. Būs kvalificēti dar-
binieki! Visiem cehu priekš-
niekiem uz visstingrāko tika 
piekodināts būt atsaucīgiem 
un atbildīgiem.
 Kad tika iegūts Latvijas 
PSR Izglītības ministrijas 

apstiprinājums jaunajam ap-
mācību novirzienam, no pa-
pīrfabrikas puses par atbildī-
gajiem apstiprināja galveno 
tehnologu Ilmāru Norīti un 
inženieri, ķīmiķi Valdu Norīti, 
kuri šim uzdevumam piegāja 
ļoti atbildīgi un radoši.
 Savukārt L. Rācenājs jauno 
puisi Andri Čakaru (Birzi) ie-
cēla par Līgatnes vidusskolas 
mācību pārzini ražošanas ap-
mācībā. Protams, ka neviens 
neuzklausīja Andra Čakara 
(Birzes) vaimanas par to, ka 
viņš pats vēl neko nezina un 
nesaprot šajā jomā.
 Galvenais princips bija  
tāds – skolēniem bija jāap-
gūst ražošanas tehnoloģijas 
teorija 70 mācībstundu garu-
mā un jābūt kaut nedaudz pa-
strādājušiem itin visās vietās, 
kur pusaudži drīkstēja būt 
nodarbināti, atbilstoši darba 
drošības tehnikas prasībām. 
Andris Čakars (Birze) pat sev 
izveidoja tabulu, kurā verti-
kāli bija visu skolēnu vārdi un 
uzvārdi, bet horizontāli – vi-
sas iespējamās darba vietas. 
Un tas mērķis bija: visiem 
bija jābūt strādājušiem itin 
visās vietās. 
 Aizsteidzoties notikumiem 
priekšā, jāteic, ka skolēni īsā 
laikā ieguva tik plašu redzes-
loku, kas pārspēja pat pus-
mūža vecuma strādniekus, 
ja tie visu laiku bija strādā-
juši vienā vienīgā darbavietā. 
Diez vai burtnīcu automāta 
strādniecei bija kāda interese 
un vajadzība iet uz Beiver-
ku un pētīt, kā 2. papīrražo-
šanas cehā ražo čaulīšpa- 
pīru. 
 Taču man spilgti prātā pa-
licis pats sākums, ko varētu 
dēvēt par “Pirmo ieiešanu pa-
pīrfabrikā”. Līdz tam mirklim 
tā papīrfabrika mums, sko-
lēniem, bija kā pasaku tēls –  
visi bija dzirdējuši, bet ne-
viens pats ar savām acīm ne-
bija redzējis. 
 Pirmajai mācību stundai 
gatavojāmies ar lielu satrau-
kumu, un tāpēc tā palikusi 
prātā visās detaļās. Ir pilnīgi 
iespējams, ka tas notika pirm-
dien, 1962. gada 1. oktobrī, jo 
jāatgādina, ka padomju varas 
gados visi septembri skolu 
un augstskolu audzēkņiem 
parasti aizgāja kolhozu vai 
sovhozu kartupeļu vagās. Tas 
bija katra skolēna, studen-
ta un tehniskās inteliģences 
patriotiskais pienākums un 
nenovēršamais liktenis.
 Mums, 10. klases skolē-
niem, pie papīrfabrikas vār-
tiem ierasties vajadzēja lai-
kus. Pirms caurlaides mūs sa-

gaidīja Andris Čakars (Birze), 
kas katru atnākušo atķeksēja 
sarakstā. Tad mums vajadzē-
ja iziet cauri apsardzes būdi-
ņai (par kuru es jums vēlāk 
atstāstīšu smieklīgus atgadī-
jumus!) un, pārējos gaidot, 
pulcēties pie lielās Goda plāk-
snes. 
 Tai gar sāniem mirdzēja 
spožas marmora kolonas (jau 
iepriekš biju rakstījis, ka pa-
rasti nezinātājiem vajadzēja 
izskaidrot, ka šie greznuma 
elementi īstenībā bija darba 
mūžu beigušie papīrmašīnu 

veltņi). Virs šī arhitektūras 
veidojuma jebkuros laika aps-
tākļos varonīgi stāvēja ģipša 
vīrietis un ģipša sieviete. Abi 
ar pacilātām sejas izteiksmēm 
apzinīgi turēja vecmodīgo Lī-
gatnes papīrfabrikas ģerbo-
ni, kas gadu gadiem rotāja 
visus papīra izstrādājumus, 
pat ikvienu skolas burtnīcu. 
Goda plāksnes priekšā bija 
pieticīga un putekļaina puķu 
dobe, ko iežogoja pamatīga 
metāla sētiņa drūmi zaļā krā-
sā. Sētiņa bija nepieciešama 
tādēļ, ka cieši blakus gājēju 

ejai bija mazbānīša sliedes, 
un, vilcienam ejot, bailīgākie 
gājēji nejauši varēja iekāpt  
puķēs. 
 Kaut arī milzīgie veramie 
metāla vārdi, ko rotāja zel-
tainas piecstaru zvaigznes, 
vienmēr bija cieši aizvērti, 
pagalmā bija liels ņudzeklis –  
tolaik fabrika nodarbināja 
gandrīz vai tūkstoš cilvēku. 
Nekur neviens dīki neklaiņo- 
ja – visi bija lietišķi un pama-
tīgi aizņemti. Turpat pagal-
mā visbiežāk varēja pamanīt 
kantora darbiniekus – visi ka-
bineti četros stāvos bija aiz- 
ņemti. 
 Pretī kantorim bija ieejas 
gan mehāniskajā, gan elek-
trocehā, gan arī ēku kom-
pleksā, kur sākās pirmais pa-
pīrražošanas cehs. Tajā pašā 
pagalmā bija milzīga materiā-
lu noliktava, kuras stūrim pie 
pašiem vārtiem it kā bija pie-
montēta maza mājelīte. Tajā 
reižu pa reizei bija veikaliņš 
vai ēdnīciņa. Un bija arī tādi 

mēneši, kad šīs telpas stāvē-
ja tukšas – nebija, kas strādā. 
Toreiz bija milzīgs darba roku 
trūkums, un nereti nevarē-
ja sameklēt nevienu sievišķi, 
kas būtu ar mieru šeit kvernēt 
aiz letes. Līgatnes patērētāju 
biedrībai no tām bulciņām, li-
monādes un piena pudelēm te 
nekāda dižā peļņa nesanāca, 
tāpēc pārdevējas aldziņa bija 
maziņa.
 Vēl no pagalma varēja re-
dzēt tādu milzīgu pāreju otrā 
stāva līmenī, kas bija ievēro-
jama ar to, ka tur bija lupat-
cehs, ko bez vajadzības ne-
viens neapciemoja un fabri-
kas viesiem nerādīja. Piemē-
ram, Anita Jaunzeme (tolaik 
Beķere) atcerējās, ka tautas 
valodā to sauca par lupatzāli. 
Pie stāstījuma par lupatcehu 
mēs vēl atgriezīsimies. 
 Tāds bija mūsu – skolēnu – 
pats pirmais iespaids par fab-
riku, kurā iekšā iepriekš mēs 
pat nebijām bijuši. Nevienam 
nebija ienācis prātā Līgatnes 
skolēniem sarīkot ekskursi-
jas. Ziņkārīgie brauca no vi-
sas Latvijas, bet tos līgatnie-
šus, kas nebija fabrikas dar-
binieki, bez īpašas vajadzības 
teritorijā iekšā nelaida. 
 Visu papīrfabrikas kom-
pleksu – daudzus hektārus 
lielo platību – ierobežoja aug-
sta sēta, kas nebija vienīgi 
Līgatnes upītes labajā krastā. 
Te īsti vietā izskaidrojams, ka 
upītes labais krasts bija ļoti 
augsts un kraujš. Tur nekādu 
žogu nemaz nevarēja uztaisīt. 
Pat, ja ļoti gribētu. Tas gan 
bija pavisam īss sētas posms.
 Kantora pirmajā stāvā 
mums vajadzēja griezties pa 
kreisi. Tur bija garš gaitenis 
bez logiem. Labajā pusē bija 
fabrikas medpunkts – vairā-
kas istabas, kurās galvenā 
saimniece bija Ingrīda Riek-
stiņa, kas pēc apprecēšanās 
ar fabrikas direktoru kļuva 
par Ingrīdu Gustsoni. Te gal-
venokārt nodarbojās ar palī-
dzības sniegšanu sīku traumu 
gadījumos, un, kā pēckara 
gados mēdza teikt, ar “špri-
cēšanu”. Tāda medikamentu 
pārbagātība kā tagad tajos 
senajos laikos nebija, tāpēc 
dakteri bieži vien izrakstīja 
“špricēšanas” kursu. To va-
rēja savienot ar darbu ražo-
šanas cehos. Pāris reižu gadā 
medpunkts kļuva par papīr-
fabrikas karstāko punktu. Tas 

bija tad, kad notika donoru 
dienas. Brīvprātīgā asins no-
došana tolaik piederēja pie 
labā toņa. Ar būšanu par do-
noru bija pieņemts publiski 
lepoties, un tāpēc neviens 
neteica, ka viņu būtu ieinte-
resējuši bezmaksas pusdienu 
taloni un papildu brīvdienas, 
ko valsts donoriem piešķīra.
 Gaiteņa galā bija pati gal-
venākā no visgalvenākajām 
papīrfabrikas telpām, ko vēs-
turiskās cieņas dēļ pat pie-
nāktos rakstīt tikai ar liela-
jiem burtiem. KASE. 
 Divas reizes mēnesī – algas 
un avansu dienās – kasieri 
Dzidru Piļicku gaidīja milzīgs 
cilvēku daudzums, kuriem, 
pēc taisnības ņemot, tajā lai-
kā faktiski vajadzēja strādāt. 
Visā garajā gaitenī bija plecs 
pie pleca, bet, kad kasiere ie-
radās pāris būdīgu veču pava-
dībā, viendabīgā ļaužu masa 
godbijīgi pašķīrās. Kaut gan 
vareno pavadoņu rokas bija 
pilnīgi tukšas, smago naudas 
portfeli Dzidra Piļicka nesa 
pati un nevienam neuzticēja. 
Šajās dienās kasieri un viņas 
pavadoņus uz un no Siguldas 
(un vēlāk Cēsu) bankas pa-
rasti veda ar direktora ma-
šīnu. Kases telpu uz pusēm 
pārdalīja kārtīgi sametinātas 
restes. 
 Gaiteņa kreisās puses sā-
kumā bija arodkomiteja, kurā 
ilgus gadus nemainīgi par 
sekretāri strādāja Inta Stum-
bure. Priekšsēdētāji mainījās, 
bet Inta tur bija vienmēr. Šī 
istaba bija viena no retajām 
vietām Līgatnē, kurā bija 
rakstāmmašīna. 
 Nākamā telpa aiz arodbied-
rības komitejas bija darba 
drošības tehnikas kabinets. 
Tur strādāja darba drošības 
tehnikas inženieris Vladislavs 
Malcāns, par kuru es atceros 
tikai to, ka viņš bija maza au-
guma vīrs ar allaž pedantiski 
kārtīgu uzvalku. Vienu rei-
zi gadā viņš rakstīja rakstu 
laikrakstam “Līgatnes Papīr-
nieks”, kurā strādājošos ai-
cināja ievērot darba drošības 
tehnikas noteikumus. Galve-
nais arguments – traumas un 
slimošana fabrikai rada eko-
nomiskos zaudējumus. Lūk, 
elektrocehā nav bijusi itin ne-
viena trauma. Tāpēc visiem 
vajadzēja ņemt piemēru no 
elektroceha.
 Mūsu klase viņam reiz sa-
gādāja nepatikšanas, jo darba 
drošības tehnikas instrukci-
jās mūsējie pamanīja smieklī-
gu un divdomīgu punktu, kas 
norādīja, ka ražošanas cehos 
pirms darba “strādniekiem 
visas platās un karājošās da-
ļas jāsakārto zem apģērba”. 
Sajauktā vārdu kārtība izrai-
sīja divdomību, kas drīz vien 
kļuva populāra visā fabrikā 
un tika stāstīta kā anekdote. 
Kļūda drīz vien tika izlabota 
un anekdote – aizmirsta. 
 Te būtu īsti vietā pieminēt 
darba drošības tehnikas in-
ženiera dzīvesbiedri Birutu 
Malcāni, kura strādāja par 
inženieri normētāju. Viņa 
bija neparasti gaišs cilvēks 
gan domās, gan darbos. Bi-
ruta ļoti rūpējās par ražoša-
nas attīstību, racionalizatoru 
kustības veicināšanu, viņa 

bija aktīva visās sabiedriskās 
dzīves norisēs. No paša dibi-
nāšanas brīža viņa bija papīr-
fabrikas daudztirāžas laik-
raksta “Līgatnes Papīrnieks” 
atbildīgā sekretāre. Visiem 
bija liels pārsteigums, kad šī 
ģimene pēkšņi un negaidīti 
no Līgatnes pazuda. Skaidrī-
ba uzradās vien 1967. gada  
29. decembrī, kad “Līgatnes 
Papīrniekā” tika publicēta 
Malcānu ģimenes sveicināju-
ma vēstule no tālās Rojas. 
 Dienā, kad notika mūsu 
klases pirmā nodarbība pa-
pīrražošanas tehnoloģijā, Vla-
dislavs Malcāns bija devies 
inspekcijā – ražošanas cehos 
viņš uz vietas pārbaudīja, kā 
īstenībā tiek īstenotas darba 
drošības tehnikas prasības. 
Todien viņam ar mums nekā 
runājama nebija, jo mēs jau 
neko vēl nezinājām. 
 Turpmākās teorijas nodar-
bības gan notika skolā – pa-
rastajā mācību klasē, bet tad, 
kad notika reālā strādāšana, 
tad pa tiešo gājām uz fabriku, 
un tad darba drošības tehni-
kas kabinetā nācās noklausī-
ties pamatīgas instruktāžas 
un parakstīties.
 Kad pirmo reizi ieradāmies 
fabrikā, tikām iepazīstināti ar 
mūsu jaunā mācību priekš-
meta pasniedzēju, inženieri 
ķīmiķi Valdu Norīti, ar kuru 
pirms tam nekādas darīšanas 
nebija bijušas. Vienīgi bijām 
sveicinājušies, jo Līgatnē bija 
tāda tradīcija, ka visi sveici-
nāja visus. Gan pazīstamos, 
gan nepazīstamos. Bet ne bie-
žāk kā vienu reizi dienā.
 Jau no paša sākuma bija 
skaidrs, ka nekāda jokošanās 
un ķiķināšanās nebūs – sko-
lotājas atbildības sajūta un 
pamatīgums pielipa mums vi-
siem. Tā mācīšanās vairāk at-
gādināja studijas universitātē 
un nevis tradicionālās stun-
das skolā. Sasprindzinājumu 
pastiprināja tas, ka latviešu 
valodā par papīra ražošanu 
līdz tam nebija izdota neviena 
mācībgrāmata. Bet tehnoloģi-
jas apraksts nebija publicēts 
vispār.
 Kad kādu laiku jau bijām 
mācījušies, klajā nāca Lat-
vijas PSR Zinātņu akadēmi-
jas Koksnes ķīmijas institūta 
Celulozes laboratorijas va-
dītāja, tehnisko zinātņu kan-
didāta Rūdolfa Reiziņa grā-
mata “Papīra lapa stāsta par 
sevi” (LPSR ZA izdevniecība, 
1963.g.). Rūdolfs Reiziņš ag-
rāk bija strādājis Līgatnes 
papīrfabrikā, bet 1954. gadā 
tika pārcelts darbā uz Zi-
nātņu akadēmiju Rīgā. Viņa 
ģimene uz Rīgu pārcēlās ti-
kai 1961. gadā, un tad prom 
devās arī viņa kundze, mūsu 
skolas mācību daļas vadītā-
ja, vēlākā Sociālistiskā Darba 
varone Lilija Reiziņa. 
 Rūdolfa Reiziņa grāma-
tas “Papīra lapa stāsta par 
sevi” pamatā, kā atceras viņa 
meitas Ināra Kārkliņa (tolaik 
Reiziņa) un Anita Ašmane 
(tolaik Reiziņa), bija tehniskā 
zinātņu kandidāta disertāci-
ja. Mēs, Līgatnes vidussko-
las 10. klases skolēni, papīr-
ražošanas teorijai jau bijām 
izurbušies cauri, bet Rūdol-
fa Reiziņa grāmata vēl tikai 

tika drukāta tipogrāfijā. Tajā 
bija 96 lappuses, un tirāža –  
5000 eksemplāru.
 Savukārt mēs jau savās 
kladēs rūpīgi rakstījām Val-
das Norītes diktētu tekstu. Ja 
kāds slimības vai citu iemeslu 
dēļ skolu kavēja, viņš noteik-
ti aizņēmās burtnīcu no kāda 
klasesbiedra, un visu rūpīgi 
pārrakstīja. 
 Vēlāk atklājās, ka, gatavo-
joties mūsu stundām, Valda 
Norīte it kā nejauši bija uz-
rakstījusi pirmo mācībgrāma-
tu, ko 1964. gadā klajā laida 
Latvijas PSR Tautas saim-
niecības padomes Augstāko 
inženiertehnisko kursu Me-
todiskā daļa. Kaut gan tirāža 
bija tikai 300 eksemplāru, tās 
nozīme bija ļoti liela.
 Ilustrācijā varat apskatīt šī 
izdevuma vāku. Šis ir skenēts 
no Valdas Norītes privātā ek-
semplāra. Šajā eksemplārā 
bija ielīmēts papīrfabrikas 
mākslinieces Ainas Martinso-
nes veidotais ekslibris (grā-
matas īpašumzīme). 
 Pie šī izdevuma mēs vēl at-
griezīsimies, bet tagad aplū-
kosim vēl vienu mums zināmo 
grāmatu, kas veltīta papīra 
ražošanas tehnoloģijai. To 
2004. gadā izdeva SIA “Poli-
grāfijas infocentrs”. 
 Neviena papīrfabrika Lat-
vijā vairs nedarbojas, bet šī 
grāmata tika izdota poligrāfi-
jai veltīto grāmatu sērijā un ir 
veltīta poligrāfijas vissvarīgā-
kajai izejvielai – papīram.
 Grāmatai ir trīs autori – 
mūsu Valda Norīte, kā arī Vik-
tors Turlais un Dagnija Vana-
ga. Redkolēģijā līdzdarbojies 
arī Ilmārs Norītis. 
 Tajā eksemplārā, kas ir 
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 
īpašums, ir ar Valdas Norītes 
roku rakstīts veltījums. 

		 Lai	 šī	 grāmata	 līgatnie-
šiem	atgādina,	ka	viņi	dzīvo	
vietā,	 kur	 jau	 vairāk	 nekā	
200	gadu	ražo	papīru	–	ma-
teriālu,	kas	jau	2000	gadus	ir	
rakstītā	vārda	nesējs.	
		 Līgatnē	 patlaban	 ir	 vie-
nīgā	 papīra	 ražotne	 Latvijā.	
Papīra	 pielietošanas	 joma	
arvien	 paplašinās.	 Liela	 no-
zīme	 tam,	 ka	papīrs	 ir	 videi	
draudzīgs	 materiāls.	 Kas	 ir	
papīrs,	kā	un	no	kā	to	gata-
vo,	 par	 to	 centos	 pastāstīt	
šajā	 poligrāfiķiem	 domātajā	
grāmatā

Valda	Norīte,
inženiere,	ķīmijas	tehnoloģe	

Līgatnes	papīrfabrikā	 
no	1955.	līdz	1992.	gadam.

 Šī grāmata ir moderns, 
mūsdienīgs izdevums, un 
taisni vai žēl, ka tādas ne bija 
pirms piecdesmit gadiem – 
mūsu klases audzēkņi būtu 
bijuši čakli un rūpīgi tās lasī-
tāji. 
 Ja salīdzina abu grāmatu 
saturu rādītājus, tad, pro-
tams, acīs krīt ļoti lielā līdzī-
ba. Bet tas arī saprotams –  
abos izdevumos izsekots reā-
lais papīra tapšanas ceļš. 
 Pie šī jautājuma mēs vēl at-
griezīsimies, bet tagad stāstī-
jums jāpārtrauc, lai būtu vie-
ta ilustrācijām.

Turpinājums sekos

Rūdolfa Reiziņa grāmata “Papīra lapa stāsta 
par sevi”.

Valdas Norītes grāmata “Papīra ražošanas tehnoloģija”.

Mākslinieces Ainas 
Martinsones veidotais 
Valdas Norītes ekslibris 
(grāmatas īpašumzīme).

Valda Norīte, Viktors Turlais, Dagnija Vanaga “Poligrāfija 
materiāli papīrs”.

Valdas Norītes ieraksts grāmatā, kas ir 
Līgatnes pilsētas bibliotēkas īpašums.



6 2016. gada NOVEMBRISLĪGATNES NovAdA ZiņAS

Sporta centra ziņas

16. novembrī plkst. 16.00 
  Līgatnes pilsētas bibliotēkā, Spriņģu ielā 4 
  Ziemeļvalstu literatūras un kultūras nedēļā 
  tikšanās ar Nauri Baumani, 
  filmas “Nameja gredzens” dalībnieku.
17. novembrī plkst. 10.30 
  Senioru mājā, rehabilitācijas centrā 
  “Līgatne” Māmiņu klubs viesojas 
  pie senioriem ar lūpu balzamu gatavošanas 
  radošo darbnīcu (var pievienoties ikviens 
  interesents).
17. novembrī plkst. 19.00 
  “Zvaniņos”, Augšlīgatnē, Sporta ielā 14 
  koncerts “No dziesmas dvēs’le spēku smeļ”. 
  Piedalās Kaspars Gulbis (akordeons), 
  Edijs Everss (vokāls, saksofons), 
  Uģis Krūskops (sitaminstrumenti). 
  Ieeja bez maksas
18. novembrī plkst. 15.00 
  Ķempju luteriskajā baznīcā 
  ekumeniskais valsts svētku dievkalpojums. 
18. novembrī plkst. 18.00 
  Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4 
  Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts 
  svinīgs pasākums. “Līgatnes novada 

  Gada cilvēka 2016” godināšana. 
  Līgatnes novada amatiermākslas kolektīvu 
  svētku koncerts “Mana Latvija”. 
  Koncerts “Latvijas sentiments”- 
  Artis Gāga (saksofons), Alise Kante (vokāls), 
  Kristaps Vanadziņš (taustiņinstrumenti). 
  Pēc pasākuma svētku salūts. Ieeja bez maksas.
20. novembrī plkst. 10.00 
  Līgatnes novada Sporta centrā, Augšlīgatnē 
  Līgatnes/Krimuldas atklātais čempionāts 
  telpu futbolā 2. posms. 
23. novembrī plkst. 10.00 
  Līgatnes novada Sporta centrā 
  Līgatnes/Amatas novada kauss florbolā 
  2. posms. 
24. novembrī plkst. 10.30 
  Māmiņu klubā Augšlīgatnē, Dienas un 
  interešu centrā, Nītaures ielā 6 sarunas par 
  draudzību ar Svetlanu Birjukovu.
26. novembrī plkst. 10.00 
  Līgatnes novada Sporta centrā 
  Tehniskās jaunrades diena. 
26. novembrī plkst. 11.00 
  Amatu mājā, Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4 
  meistardarbnīca otrreizējās pārstrādes 

  radošajam projektam «Nederīgs par derīgu». 
  Tamborējumi no plastikāta un plēvēm 
  (vada Diāna Gustava no Līgatnes).
  Ieeja bez maksas.
26. novembrī plkst. 12.00 
  Līgatnes dabas takās Lapsas kūmiņa diena. 
27. novembrī - Pirmajā adventē - 
  iedegsim svētku egles Līgatnes novadā. 
  Plkst. 17.00 Ruksis un Lācis laipni aicina uz 
  svētku egles iedegšanu Līgatnē pie ezera, 
  bet plkst. 19.00 uz egles iedegšanu 
  Augšlīgatnē pie “Zvaniņiem”. 
  Kopīgi ar Ruksi un Lāci iesim rotaļās un 
  būs citas aktivitātes. Lai egle iedegtos, 
  mums visiem jābūt kopā!
Līdz 24. novembrim 
  Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4 
  Cēsu kultūras biedrības “Harmonija” 
  gleznotāju izstāde “Molberta stāsti”. 
  Ieeja bez maksas.
Līdz 24. novembrim 
  Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4 
  Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 
  darbu izstāde “Ainavas ar putniem”.

Pasākumi Līgatnes novadā

Kas? 
 Jautrs un izglītojošs pasā-
kums zinātkāriem visa vecuma 
cilvēkiem. Īpaši gaidīti bērni 
un jaunieši kopā ar vecākiem. 
Pasākuma laikā “lidosim” ek-
spedīcijā uz citu planētu. Tik-
simies ar citplanētiešiem, sū-
tīsim īsas ziņas saviem koman-
das biedriem ar Morzes ābeces 
palīdzību, izpētīsim un izman-
tosim nezināmas planētas pie-
dāvātās iespējas, parādīsim ci-
tiem un sev, cik veikli mēs mā-
kam vadīt savas līdzpaņemtās 
radiovadāmās rotaļlietas. 
Kur?
 Līgatnes novada Sporta 
centrā.
Kad? 
 Šī mēneša pēdējā sestdie-
nā - 26. novembrī - no pulk- 

sten 10.30 līdz 13.00.
Kāpēc?
 Ar šo pasākumu sporta cen-
trā darbību sāks jaunas intere-
šu izglītības nodarbības, kurās 
bērni un jaunieši varēs apgūt 
jaunas un papildināt jau eso-
šās zināšanas par dažādām ar 
modelēšanu, radiosakariem un 
tehniku saistītām lietām. Pul-
ciņa vadītājs Osvalds Puriņš 
saka - mūsdienās, tehnoloģijas 
un pakalpojumu laikmetā, ir 
ļoti svarīgi apgūt pamatzināša-
nas par to, kas liek mūsu teh-
nikai un aparātiem kustēties, 
lai mūs kāds viltīgs krāpnieks 
autoservisā vai elektropreču 
veikalā nevarētu apmuļķot, 
iestāstot aplamības. Galu galā 
šāda veida brīvā laika pavadī-
šana dod iespēju bērniem tikt 

pie pašiem sava ar rokām tai-
sīta braucamā un piedalīties 
sacensībās ar saviem vienau-
džiem - īstās sacensībās, nevis 
izdomātā virtuālajā vidē. 
 Tieši tāpēc zinātkārie Ro-
binsoni iemācīsies, kā un kā-
pēc automašīnas brauc, kā 
metāla vai koka lidmašīna var 
lidot, kā no nederīgām lietām 
uztaisīt braucamo, kas pats 
pārvietojas vai lido, kā infor-
mācija var pārvietoties pa va-
diem, kā salabot radiovadāmo 
braucamo vai lidojošo mantu 
un daudzas citas ikdienā node-
rīgas un aizraujošas lietas. 
 “Zinātkāro Robinsonu ko-
mandā mācīsimies cienīt viens 
otru, kā arī darbarīkus un tel-
pu, kurā strādājam. Mēs grie-
zīsim, zāģēsim, slīpēsim, līmē-

sim un tad, kad būs gatavs, 
sacentīsimies un līksmosim”, 
sola Osvalds.
 Robinsoni pulcēsies pirm-
dienās no 14.00 līdz 17.00 
Līgatnes novada Sporta cen-
tra telpās, bet pasniedzējs 
Osvalds Puriņš solās būt tur 
biežāk, lai pulciņa durvis būtu 
atvērtas un bērni pēc skolas 
varētu nākt un turpināt savu 
iesākto darbu arī citās dienās 
(protams, ja vien pasniedzējs 
būs uz vietas).
 Tiekamies 26. novembrī 
un gaidīsim arī uz turpmā-
kajām nodarbībām pirm-
dienās!

Viesturs Dumpis, 
Līgatnes Sporta centra 

vadītājs

Sporta centrs aicina uz tehniskās jaunrades pasākumu DZIRKSTELE!

 Ir novembra vidus un Latvijas 
svētku laiks. Piedāvājam svētkus 
pavilkt garumā ar aktīvu līdzjuša-
nu. Tieši pēc Latvijas dzimšanas 
dienas svinībām Līgatnes novada 
Sporta centrā notiks telpu futbola 
2. posms. Pēc 1. posma mūsu “Ze-
nīti” ir līderpozīcijās, tāpēc ļoti 
svarīga ir katra līdzjutēja atbalsts 
klātienē. 
 Nedaudz par 1. posmu. Pēc  
4 gadu ilgas pauzes telpu fut-
bols ir atgriezies Līgatnes nova-
da Sporta centrā. Pirmais turnī-
ra posms pulcēja 8 komandas. 
Lai varētu noskaidrot spēcīgāko  
1. posma komandu, svētdien tika 
aizvadītas 20 spēles. Kā jau mi-
nēju, par prieku mājniekiem tieši 
vietējā komanda “Līgatnes Ze- 
nit FC” kļuva par 1. posma uzva-
rētājiem. Interesantā un spraigā 
fināla spēlē, parādot raksturu un 
atspēlējoties no rezultāta 0:1, “Ze-
nīti” pārspēja komandu “Rauna”, 
kuri tika uzskatīti par nepārspē-
jamiem līderiem. Emocionālā un 

spraigā finālspēle noslēdzās ar re-
zultātu 3:2.
 3. vietu līdzīga scenārija spē-
lē izcīnīja komanda “Tobijs”, kas 
spēles izskaņā īsā laikā guva di-
vus bezatbildes vārtus un svinēja 
uzvaru, ar 2:1 pārspējot komandu 
“Diskusiju klubiņš”. Savukārt ko-
mandām “Drill”, “Siguldas Būv-
meistars”, “Bazinga” un “BLLG” 
turnīrs beidzās pēc zaudējumiem 
ceturtdaļfinālos. Šīm komandām 
būs lieliska iespēja revanšēties 
un pierādīt savus spēkus tur-
nīra 2. posmā, kas norisināsies  
20. novembrī Līgatnes novada 
Sporta centrā.
 Visi futbola cienītāji, visi Līgat-
nes patrioti pēc raženas svinēša-
nas, pirms pirmās darbadienas pēc 
svētkiem, ceļam dupšus augšā no 
dīvāna, izslēdzam TV un nākam 
atbalstīt savējos! Tiekamies svēt-
dien, 20. novembrī, pulksten 10.00 
Līgatnes novada Sporta centrā!

Viesturs Dumpis, 
Līgatnes Sporta centra vadītājs

 Līgatnes novada dome ai-
cina visus Līgatnes novada 
uzņēmējus uz satikšanos ne-
formālā atmosfērā Līgatnes 
novada Augšlīgatnes kul-
tūras namā Nītaures ielā 4, 
Augšlīgatnē, 23. novembrī 
pulksten 18.30.
 Tikšanās laikā pārrunāsim 
uzņēmējus interesējošos jau-
tājumus, kā arī diskutēsim:
1. par uzņēmēju projektu kon-
kursiem;
2. par atbalstu grantiem dalī-
bai tirdziņos;
3. par konkursu “Līgatnes no-
vada garša/simbols/”;
4. par konkursu “Līgatnes no-
vada uzņēmējs”;
5. par uzņēmumu datubāzi 
mājaslapai;
6. par investīciju piesaistes 
teritorijām un ēkām Līgatnes 
novadā;
7. par bezmaksas apmācību 
ciklu sadarbībā ar Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kameru;
8. par pašvaldības palīdzību 
dalībai izstādēs un gadatir-
gos;
9. par nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaidēm uzņēmējiem;
10. par uzņēmēju konsultatī-
vās padomes izveidi.
 Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā lūdzam sazināties ar 
Līgatnes novada domes pro-
jektu vadītāju Dainu Tērau-
du – e-pasts daina.terauda@
ligatne.lv; tel. 64153408
 Ceram uz veiksmīgu sa-
darbību un produktīvu tikša-
nos! 

Daina Tērauda,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja

Līgatnes 
novada 
uzņēmēji 
tiek 
aicināti un 
neformālu 
tikšanos

Tuvojas FUTZĀLA 
otrais posms

mailto:daina.terauda@ligatne.lv
mailto:daina.terauda@ligatne.lv
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 SIA “Rehabilitācijas centrs 
“Līgatne”” Senioru māja ai-
cina sniegt atbalstu līdzcilvē-
kiem - senioriem. Ja tev ir ideja 
aizraujošām, radošām nodar-
bībām, ko var veikt arī cilvēki 
ar kustību un redzes ierobe-
žojumiem, vai vienkārši brīvs 
laiks, ko veltīt senioriem, kas 
priecāsies par jebkādu kopā 
būšanu, lūdzam zvanīt pa tāl-
runi 64161916, 27875460 vai 
rakstīt uz e-pastu ligatne.se-
niori@gmail.com.
 Centrs vēlas mudināt ikvie-
nu labiem darbiem, parādīt, 
cik viegla, patīkama un aizrau-
joša var būt kopā būšana un 
cik tā ir nozīmīga senioriem. 
Senioru mājā mīt 38 seniori, 
kuri ir labi aprūpēti un dzīvo 
komfortablos apstākļos. Taču 
viņi ilgojas pēc sabiedrības 

uzmanības un ar līdzcilvēkiem 
kopā pavadītiem mirkļiem.
 Vienreiz izdarot kaut ko 
labu, tu saproti, ka tas ir vien-
kārši un sagādā dubultu prie-
ku - gan pašam, gan tam, ku-
ram tas sniegts! Darot kopā, 
var izdarīt vairāk laba!
 Ar patiesu prieku gaidī-
sim ciemiņus, kas no sirds 
vēlas atbalstīt mūsu kopīgo 
darbu.
SIA“Rehabilitācijas centrs 
“Līgatne”” Senioru māja
Adrese: Skaļupes, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads, 
LV 4110.
Tālruņi: 64161916, 
28608791, 64161915.
E-pasts - 
ligatne.rehcentrs@gmail.com; 
mājaslapa 
www.rehcentrsligatne.lv.

Veltīsim laiku 
senioriem!

1. decembrī plkst. 10.30 
  Māmiņu klubā Līgatnē, Dienas un 
  interešu centrā, Pilsoņu ielā 4 
  dāvanu gatavošanas un iesaiņošanas 
  meistardarbnīca
7. decembrī plkst. 18.00 
  Dienas un interešu centrā, Augšlīgatnē, 
  Nītaures ielā 6 Ziemassvētku kartīšu 
  gatavošana kvilinga tehnikā
8. decembrī plkst. 10.30 
  Māmiņu klubā Augšlīgatnē, Dienas un 
  interešu centrā, Nītaures ielā 6 
  sarunas par neformālo izglītību 
  ar Nikolu Kavali
11. decembrī plkst. 16.00 
  cirka izrāde “Pasakainā planēta” 
  Līgatnes kultūras namā. Koncertu kompānijas 
  «Soliaris» (Lietuva) cirka izrāde. 
  Programmā dresēti dzīvnieki: suņi, zaķis, 
  kaķi, čūskas, papagailis un citi. 
  Piedalās mākslinieki no Cirque du Solleil 
  (Kanāda). Programmas ilgums: 1 h 45 min. 
  Ieeja 5 eiro. Sīkāka informācija - 64153180.
15. decembrī plkst. 10.30 
  Māmiņu klubā Līgatnē, Dienas un interešu 

  centrā, Pilsoņu ielā 4 piparkūku darbnīca 
  ar Natāliju Juškovu
15. decembrī plkst. 14.00 
  senioru Ziemassvētku pasākums 
  Līgatnes kultūras namā. 
  Visi novada seniori aicināti uz Ziemassvētku 
  pasākumu, kura īpašie viesi būs brāļi Ziemeļi 
  ar jaunām un visu iemīļotām dziesmām. 
  Pasākums pie galdiņiem, tāpēc līdzi jāņem 
  pašu sarūpēts cienasts. 
  Būs rotaļas, spēles un laimes aka. 
  Sīkāka informācija - 64153180.
17. decembrī plkst. 11.00 
  Dienas un interešu centrā, Augšlīgatnē, 
  Nītaures ielā 6 eņģeļu darbnīca un 
  Ziemassvētku rotājumu filcēšana

Ziemassvētku tirdziņš 
  Kā jau katru gadu, arī šogad varēsim 
  iegādāties oriģinālas un īpaši gatavotas 
  dāvanas Ziemassvētku tirdziņā Līgatnes 
  kultūras namā. Tirdziņš darbosies 
  no 5. līdz 23. decembrim. 
  Darba laiks darbdienās 9.00 - 17.00, 
  sestdienās un svētdienās 10.00 - 15.00. 

  Gaidīti visi pirkt un pārdot gribētāji. 
  Sīkāka informācija: Daina 29346946.

Sarunu cikls ar Rasmu Vanagu 
par Līgatnes vēsturi
  Decembrī Līgatnes Papīra muzeja telpās 
  plānots sākt sarunu ciklu par Līgatnes vēsturi. 
  Ciceronam ir izteikums - Historia magistra 
  vitae est - vēsture ir dzīves skolotāja. 
  Dr.hist. Mintaurs Mārtiņš teic, ka pārdomas 
  par to, kādēļ cilvēkiem ir vajadzīga vēsture, 
  ar zināmu pārsteigumu sev pašiem varētu 
  aizvest pie atziņas, ka pagātne mūs ietekmē 
  arī tad, kad tās notikumi jau sen aizplūduši 
  laika upē. Jo vēsture ļoti līdzinās cilvēka 
  biogrāfijai, tā ir klātesoša arī tad, ja mēs 
  par to maz zinām.
  Līgatnes vēsture ir bagāta. Paldies cilvēkiem, 
  kuri vāc un apkopo materiālus par Līgatnes 
  vēsturi. Viena no tiem ir Rasma Vanaga, 
  kurai ir apkopota bagātīga informācija. 
  Aicinām ikvienu būt aktīviem savas vēstures 
  izzinātājiem! Sīkāka informācija - 64153180. 
  Vairāk - www.ligatne.lv

Dievkalpojumi Ķempju baznīcā novembrī
18. novembrī plkst. 15.00 valsts svētku ekumeniskais dievkalpojums. 
   Vadīs Ķempju ev. luteriskās draudzes mācītājs Ainārs Rendors un 
   Līgatnes baptistu draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks.
20. novembrī plkst. 11.00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu.
27. novembrī plkst. 11.00 Pirmās Adventes dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu. 
   Šo dievkalpojumu kuplinās Siguldas sieviešu koris “Teiksma”.

Visi mīļi aicināti!

mailto:ligatne.seniori@gmail.com
mailto:ligatne.seniori@gmail.com
mailto:ligatne.rehcentrs@gmail.com
http://www.rehcentrsligatne.lv


“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 14. decembrī.
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Informē Dzimtsarakstu nodaļa

Kaut varētu visu dzīvi
tā viņu uz rokām nest,
uz laimi, uz spožumu, slavu
pa taisnāko taciņu vest!

Oktobrī Līgatnes 
novadā piedzimuši 

divi puisīši - 
Reinis un Edgars.

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

Mēs nevaram noteikt
ne laiku, nedz vietu,
saulei kur tecēt,
mēnesim skriet,
un tas jau nav vajadzīgs,
ja varam viens otram
pasaulē garām nepaiet. 

Oktobrī Līgatnes novada dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teikuši seši pāri:

Ivars un Ilva,
Armands un Ilze,
Aigars un Inna,
Ivo un Ulrika,

Jānis un Dzintra.
Sveicam jaunās ģimenes!

... un skumjas starp rudens dzeltenām lapām
Uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu brīdis pat tad,
Kad saule spīd.

Oktobrī mūžībā aizgājuši:
Jānis Liepa - 2. oktobrī,

Uldis Metāls – 2. oktobrī,
Ēriks Puriņš - 3. oktobrī,

Anita Boguļko – 7. oktobrī,
Gudmunds Pavlovskis – 20. oktobrī,

Mirdza Lillija Gradovska – 25. oktobrī,
Jānis Brencis – 26. oktobrī.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!


