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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2013.gada 21.februārī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme; tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv.
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. „Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var 
apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus 
par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Dzīve ātra ir kā limuzīns,
Salda tā kā saldais sarkanvīns.
Skaista tā kā saule rītausmā.
Katram viena, viena vienīgā!
/Guntars Račs/

Ziemā

Īpašie gaviļnieki:

Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Līgatnes novada vidussko-
las mācību darba rezultāti 
2012./2013.m.g. I semestrī

Teicamas sekmes  
(34 skolēni)
2.a Elizabete Daniela Šķute
 Marta Šūmane
3.a Sabīne Driviniece
 Paula Pīlēģe
 Valters Vasiļjevs
 Kārlis Vinķelis
3.b Artūrs Stumburs
 Agnese Zaperecka
4.a Niks Mūrmanis
4.b Elvija Jansone (8,6)
 Megija Amanta Kreitāle (8,0)
 Elīna Zaperecka (8,2)
5.a Dāvis Kažemaks
 Anna Rijniece
 Kārlis Vanags
5.b Andrejs Mudulis (8,27)
 Elīza Vaska (8,18)
6.a  Nikola Drēviņa
 Linda Tralle
6.b Anete Hamčanovska (8,28)
 Sindija Zaharāne (8,21)
 Melisa Kronberga (8,0)
7.a Emīlija Krista Grava
 Aleksandra Hiļčuka
 Egija Linda Nežborte
 Anete Vinķele
8.a Agute Klints
8.b Samanta Baumane (8,15)
 Vivita Brasliņa (8,04)
 Renāte Strelevica (8,08)
 Aigars Birkenfelds (8,07)
9.a Dana Kozlovska
9.b Linda Ločmele (8,06)
 Aleksa Vihlo (8,0)

Labas sekmes  
(56 skolēni)
2.a Anastasija Baurda
 Jānis Bērziņš
 Kristaps Humparovs
 Arlita Kalniņa
 Gerda Kurpniece
 Valdis Liepiņš
2.b Katrīna Dorogova
 Sandija Grigorjeva
 Daniels Kononovs
 Ričards Ralfs Vīksniņš
3.a Dāvis Mieriņš
 Aleksis Čajanovs
 Paula Niejgoda
3.b Paula Bikše
 Justīne Amanda Bille
 Sanija Grigorjeva
 Ance Meņģele
 Roberta Užule
4.a Tomass Bērziņš
 Kristiāns Krists Janitēns
 Arnis Kalnietis
 Linass Leja
 Andis Indriķis Preiss
 Edgars Pēteris Vilciņš
 Rihards Zilgalvis
 Angus Mārtiņjēkabs
4.b Valērija Dorogova
 Norberts Golubkovs
 Elvis Lapselis 
 Zigfrīds Kristians Zālmanis
5.a Sabīne Medvedjeva
5.b Kristena Cīrule
 Aleksis Gabliks
 Ingūna Samarina
 Eduards Vācers
6.a Monta Eglīte
 Hanna Lagone
6.b Beāte Liepiņa-Dandena

7.a Digna Bendzelovska
 Alvis Bērziņš
 Marks Kauls
 Arnolds Kohs
7.b Annija Sirlaka
 Dāvis Jānis Pipirs
 Elvita Priedniece
 Monika Blocka
8.a Līga Īzaka
8.b Amanda Linde
 Ina Mihļeņova
9.a Marta Ramule
11.b  Daiga Saikova
11.a Zane Treifelde
12. Ieva Ābeltiņa
 Līga Griezne
 Inga Krieviņa
 Sniedze Vīksniņa

Brīvpusdienas  
piešķirtas Līgatnes  
novada vidusskolas 
skolēniem ar vidējo 
atzīmi 8 un vairāk 
2012./2013.mācību 
gada I semestrī:

Sabīne Driviniece            3.a
Paula Pīlēģe
Valters Vasiļjevs
Kārlis Vinķelis
Artūrs Stumburs      3.b
Agnese Zaperecka
Niks Mūrmanis (8,0)     4.a
Elvija Jansone (8,67)  4.b
Megija Amanta Kreitāle (8,0)

Sapņu  
komanda  
Līgatnē

27.janvārī plkst.15.00 aicinām 
visus kinomīļus Līgatnes kultūras 
namā noskatīties režisora Aigara 
Graubas jaunāko spēlfilmu „Sapņu 
komanda 1935” par Latvijas bas-
ketbola komandu, kura 1935.gadā 
kļuva par pirmo Eiropas čempioni.

Filmas galvenais varonis - tre-
neris Valdemārs Baumanis ar savu 
pārliecību un apņēmību par spīti 
finansiālām grūtībām spēja ne tikai 
radīt labu komandu, bet arī aizvest 
to līdz uzvarai. Filmu jau paguvusi 
iemīļot Rīgas un citu pilsētu publika. 
Atzinīgi izteikušies arī kinokritiķi.

Galvenajās lomēs redzēsiet Jāni 
Āmani, Ingu Alsiņu, Mārci Manjako-
vu un citus iemīļotus aktierus, kas 
filmēšanas laikā iejutās pirmskara 
laika atmosfērā un apguva 30.gadu 
basketbola spēlēšanas manieri.

Līgatnes kultūras un tūrisma 
centra vadītāja
Inese Okonova

Bukša Biruta
Burjote  Irita
Dreimane Dzintra
Kalniņš Dainis
Leimanis Uģis
Tūce Sandra
Jansons Agris
Ošiņš Artūrs
Platkovs Mārtiņš
Putāne Irēna
Mūrmane Alda
Sproģis Dzintars
Venckus Vidutis
Blāzma Aina
Bieziņa Tamāra
Leikarte Ausma
Musorina Anna

Cābute Irēna
Konrāds Fricis
Krūmiņa Aleksandrina
Liepa Jānis
Šleicere Aina
Terentjeva Jevgenija
Žugs Vitālijs
Amoliņš Eduards
Sagameža Rasma
Sviklis Eduards
Štrassere Lidija
Zīle Guna
Rauzenberga Ausma
Oša Milda
Laganovskis Vladislavs

Priecīgus svētkus!

Gaišas domas, priecīgu prātu 
un stipru veselību,  

janvāra jubilār!

APBALVOTI LABĀKIE
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Elīna Zaperecka (8,21)
Dāvis Kažemaks (8,18)            5.a
Anna Rijniece (8,27)
Kārlis Vanags (8,09)
Andrejs Mudulis (8,27)          5.b
Elīza Vaska (8,18)
Nikola Drēviņa (8,43)            6.a
Linda Tralle (8,21)
Anete Hamčanovska (8,28)    6.b
Sindija Zaharāne (8,21)
Melisa Kronberga (8,0)
Emīlija Krista Grava (8,67)     7.a
Aleksandra Hiļčuka (8,47)
Egija Linda Nežborte (8,21)
Anete Vinķele (8,13)
Agute Klints (8,33)                8.a
Samanta Baumane (8,15)       8.b
Vivita Brasliņa (8,04)
Renāte Strelevica (8,08)
Aigars Birkenfelds (8,07)
Dana Kozlovska (8,06)           9.a
Linda Ločmele (8,06)9.b
Aleksa Vihlo (8,0)

(3.a un 3.b klasē vērtē gan 
ballēs, gan aprakstoši)

Līgatnes novada  
vidusskolas  

direktore
 Kintija Blūmentāle 

Anastasija Kuzmina, Lī-
gatnes novada vidussko-
las 1.a klases skolniece 
saņem atzinīgus vārdus no 
Ziemassvētku vecīša.
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Informatīvā daļa
Par biedrības „Gaujasmala 21A” 

iesniegumu.

Izskatītie jautājumi:
1. Par grozījumu Līgatnes novada 

domes 2011.gada 21.jūlija lēmu-
mā „Par Līgatnes novada domes 
un tās struktūrvienību darbinieku 
štata sarakstu un atalgojumu no 
2011.gada 1.augusta”.

2. Par maksas pakalpojumu noteik-
šanu Līgatnes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā.

3. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas brīvo, neiznomāto nekusta-
mo īpašumu Nr.601, „Skaļupes 
1”, Skaļupēs, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, nodošanu izno-
māšanai.

4. Par nekustamā īpašuma – nedzī-
vojamās telpas Nr.601, „Skaļupes 
1”, Skaļupēs, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, – nomas tiesību 
izsoles nolikuma apstiprināšanu.

5. Par Līgatnes novada Līgatnes 
pilsētas bibliotēkas lietošanas 
noteikumu apstiprināšanu.

6. Par Līgatnes novada Līgatnes 
pagasta bibliotēkas lietošanas 
noteikumu apstiprināšanu.

7. Par Līgatnes novada adrešu datu 
sakārtošanu.

8. Par grozījumiem Līgatnes novada 
Administratīvās komisijas sastā-
vā.

9. Par Līgatnes novada pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr.14/32 

„Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.14/27 „Par koku ciršanu ārpus 
meža Līgatnes novada adminis-
tratīvajā teritorijā”” apstiprinā-
šanu.

10. Par Kapitāla daļu pārvaldīšanas 
noteikumu apstiprināšanu.

11. Par atbalstu Līgatnes novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem, ku-
riem piešķirts politiski represētas 
personas statuss.

12.  Par Līgatnes novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.14/33 „Par 
pabalstu politiski represētajām 
personām” apstiprināšanu. 

13. Par deklarētas dzīvesvietas anu-
lēšanu Vladimiram Tihonovam.

14. Par finansējuma piešķiršanu tau-
tas tērpu iegādei Līgatnes novada 
vidusskolas deju kolektīvam.

15. Par biedrības „Reāls Piedzīvo-
jums” iesnieguma – sadarbības 
piedāvājuma izskatīšanu.

16. Par grozījumu Līgatnes novada 
domes 2009.gada 27.augusta lē-
mumā (protokols Nr.7, 16.§) „Par 
Līgatnes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas izveidi”.

17. Par ziedojuma Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādei 
pieņemšanu.

18. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/34 „Gro-
zījumi 2012.gada 23.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.14/19 

„Līgatnes novada pašvaldības pa-
matbudžets un speciālais budžets 
2012.gadam”” apstiprināšanu.

19. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/35 „Par 
Līgatnes novada pašvaldības 
autoceļu uzturēšanas klasēm 
Līgatnes novada pašvaldībā” ap-
stiprināšanu.

20. Par deklarētās dzīvesvietas anu-
lēšanu Mārim Hornam, Līgai Hor-
nai, Sabīnei Tinusei.

21. Par jaunas amata vienības apstip-
rināšanu Līgatnes novada pirms-
skolas izglītības iestādē.

22. Par jaunas amata vienības ap-
stiprināšanu Līgatnes novada 
Līgatnes novada vidusskolā.

23. Par nekustamā īpašuma parāda 
norakstīšanu SIA „Pīlādži 2”.

24. Par Līgatnes novada domes un 
tās struktūrvienību darbinieku 
štata sarakstu un atalgojumu 
no 2013.gada 1.janvāra.

25. Par Līgatnes novada domes un 
tās struktūrvienību darbinieku 
štata sarakstu un atalgojumu 
no 2013.gada 1.janvāra.

26. Par atkritumu konteineru novie-
tošanas laukumu nomas mak-
sas aprēķina metodikas apstip-
rināšanu.

27. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgat-
nes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/10 „Par kārtī-
bu, kādā Līgatnes novadā tiek 
sniegta pašvaldības palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā 
un reģistrējamas personas, ku-
rām izīrējamas pašvaldībai pie-
derošās vai tās nomātās dzīvo-
jamās telpas”.

28. Par Līgatnes novada saistošo 
noteikumu Nr.14/36 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa piemē-
rošanu Līgatnes novadā 2013.
gadā” apstiprināšanu.

29.–57. Par nekustamā īpašuma 
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgat-
nes un Augšlīgatnes pakalpojumu 
centros, kā arī novada mājas lapā 
www.ligatne.lv.

Informāciju sagatavoja Līgatnes 
novada kancelejas vadītāja 

Ilze Goba  

Ir noslēgusies makulatūras vāk-
šanas akcija „Bibliotēka man, es 
bibliotēkai”, kas notika no 2012.gada 
23.jūnija līdz 31.oktobrim. Šo akciju 
rīkoja „Trešais tēva dēls” (publisko 
bibliotēku attīstības Valsts aģentūra 

„Kultūras informācijas sistēmas”) un 
„Papīrfabrika Līgatne”. Nebijām tie, 
kas savāca visvairāk makulatūras un 
akcijā neuzvarējām, taču tāpat iegu-
vām balvu – 8,5 kg dažāda (zīmēša-
nas un dizaina) Līgatnes papīrfabrikā 
ražotā papīra, ko varēsim izmantot 
dažādiem darbiem. Par to, ka kopā 
savācām 1700 kg makulatūras, pal-
dies līgatniešiem, kuri iesaistījās ak-
cijā: Lindai Skribai, Ivetai Ašeniecei, 

Indrai Ramānei, Gudmundam Pavlov-
skim, Imantam Reinfeldam, Dzintrai 
Ābramai, Dagnijai Polei, Dainai Klints, 
Ligitai Stabulniecei, Gaidai Bērziņai 
u.c.

Kopā ar bibliotēku jūs parūpējāties 
par to, lai netiktu nocirsti jauni koki 
papīra rūpniecības vajadzībām, un 
esat atbalstījuši Latvijas uzņēmumu – 
mūsu Līgatnes papīrfabriku. Gaidīsim 
citas šāda veida akcijas un iesaistīsi-
mies tajās, rūpējoties par tīru un sa-
koptu vidi!

Laima Timermane,
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 

vadītāja  

Esam aizvadījuši aktīvu un panā-
kumiem bagātu gadu un, tikpat aktī-
vi darbojoties, iesoļojam 2013.gadā. 
Pagājušais gads Līgatnes tūrisma 
informācijas centram bijis pagaidām 
veiksmīgākais un ražīgākais. Kopumā 
esam apkalpojuši vairāk nekā 18 000 
pilsētas un novada viesu, kas ir ap-
tuveni viena desmitā daļa no kopējā 
Līgatnes novada apmeklētāju skaita. 
2013.gadā šo skaitu esam ieplānojuši 
palielināt, tādēļ turpinām aktīvi dar-
boties.

Šo gadu, gluži tāpat kā 2012. 
gadu, uzsāksim ar aktīvu dalību 
starptautiskajās tūrisma izstādēs – 
Somijā, Latvijā, Igaunijā, Krievijā un 
Vācijā, kur, sadarbojoties ar sešām 
Gaujas nacionālajā parkā (GNP) eso-
šajām pašvaldībām, tika popularizēts 
GNP, Līgatnes, Siguldas, Valmieras, 
Cēsu, Pārgaujas un Amatas vārds. Ko-
pumā Līgatnes novada vārds tiks pār-
stāvēts 14 starptautiskajās tūrisma 
izstādēs 10 Eiropas valstīs. Šī gada 

pirmā starptautiskā tūrisma izstāde 
norisināsies Somijas galvaspilsētā – 
Helsinkos – no 17. līdz 20.janvārim.

Līgatnes novada dome aktīvi sa-
darbojas ne tikai ar GNP teritorijā 
esošajām pašvaldībām, bet arī ar Lī-
gatnes novada tūrisma nozares uzņē-
mējiem, lai izveidotu vienotu tūrisma 
piedāvājumu, kas spētu uzrunāt pēc 
iespējas plašāku tūristu loku.

Līgatnes novada tūrisma nozares 
uzņēmēji apvienojušies kopējā pro-
jektā „Līgatnes takas” (angliski „Li-
gatne village”), lai Līgatnes novada 
viesiem visi kopā spētu sniegt kvali-
tatīvu, kopīgu tūrisma piedāvājumu. 
Lai šo mērķi sasniegtu, kopīgi tiek 
strādāts pie jauna Līgatnes novada 
tūrisma bukleta veidošanas, kas tiks 
prezentēts starptautiskajās tūrisma 
izstādēs kā Latvijā, tā visā Eiropā.

Liene Bērziņa,
Līgatnes Tūrisma informācijas 

centra vadītāja  

Par publiskās apspriešanas 
izsludināšanu par būvi „Laivenes 
atpūtas parks” Augšlīgatnē, Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā

Līgatnes novada pašvaldība izslu-
dina publisko apspriešanu par būvi 

„Laivenes atpūtas parks” Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, lai 
saskaņotu sabiedrības un būvniecības 
ieceres ierosinātāja, šajā gadījumā – 
Līgatnes novada, intereses, nodroši-
not pašvaldības lēmumu atklātumu 
saistībā ar teritorijas attīstību, kā arī 
iespēju sabiedrībai pie dalīties lēmumu 
pieņemšanā.

Publiskās apspriešanas ilgums ir čet-
ras nedēļas no paziņojuma publicēšanas 
laikrakstā „Siguldas Elpa”. Detalizēta 
informācija atrodama Līgatnes novada 
domes mājas lapā www.ligatne.lv.

*   *   *
Līgatnes novada dome izsludina 
konkursu uz vakanto sociālā pe-
dagoga amatu Līgatnes novada 
vidusskolā

Darba apraksts: sociālpedago-
ģiskās darbības skolā plānošana, 
organizēšana un nodrošināšana.

Galvenie darba pienākumi:
• diagnosticēt izglītojamo socia-

lizācijas grūtības, esošo sociālo 
risku ietekmi uz viņu integrēša-
nos skolā, sabiedrībā un sociālo 
prasmju apguvē;

• sniegt izglītojamajiem sociāli 
pedagoģisko un psiholoģisko at-
balstu;

• veikt pasākumus izglītojamo 
tiesību nodrošināšanai, interešu 
ievērošanai;

• nepieciešamības gadījumā sa-
darboties ar izglītojamo ģime-
nēm;

• veicināt ģimeņu un pedagogu iz-
glītošanu par bērnu un jauniešu 
sociālās pieredzes veidošanu un 
korekciju, sniegt sociālpedago-
ģiskās konsultācijas;

• sadarboties ar izglītojamo dzī-
vesvietu pašvaldību sociālajiem 
dienestiem.
 Prasības kandidātam:

• otrā līmeņa profesionālā augstā-
kā bakalaura izglītība ar sociālā 
pedagoga kvalifikāciju;

• labas datorprasmes (MS Word, 
MS Excel, Internet Explorer u.c.);

• labas komunikācijas spējas, sa-
darbības prasmes;

• spēja plānot un organizēt savu 
darbu;

• atbildības izjūta un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši 

augstākās pakāpes prasībām;
• vēlama B kategorijas autovadītā-

ja apliecība.

CV un pieteikuma vēstuli lū-
dzam sūtīt uz e-pastu dace.kru-
mina@ligatne.lv vai pa faksu 
64153176 līdz 2013.gada 25.jan-
vārim. Tālruņi uzziņām: 26361250 
vai 64153176.

*   *   *
Līgatnes novada pašvaldība 

veic rakstveida nomas tiesību 
izsoli nekustamam īpašumam – 
nedzīvojamām telpām Nr.601 

„Skaļupes 1”, Skaļupēs, Līgat-
nes pagastā, Līgatnes novadā – 
ar kadastra Nr.4262 002 0035 
001 601.

Objekta nosacītā nomas mak-
sa ir LVL 0,15 (00 lati 15 san-
tīmi) bez pievienotās vērtības 

nodokļa par telpas 1(vienu) m2 
mēnesī.

Objekta nomas tiesību izsole 
notiks 2013.gada 30.janvārī 
plkst.11.00 Līgatnes novada Lī-
gatnes pagasta pārvaldes telpās 

„Birzēs”, Līgatnes pagastā.
Dalībnieku reģistrācija pie Lī-

gatnes pagasta pārvaldes sekre-
tāres „Birzēs”, Līgatnes pagastā, 
sākot ar nākamo darba dienu 
pēc sludinājuma publicēšanas 
pašvaldības mājas lapā novada-
dome@ligatne.lv līdz 2013.gada 
29.janvāra plkst.15.00.

Nomas tiesību pretendenti var 
iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un objekta nekustamā īpašuma 
tehniskās inventarizācijas lietu 
personīgi līdz 2013.gada 29.jan-
vāra plkst.12.00 Līgatnes novada 
domē, Spriņģu ielā 4, darba lai-
kā – darba dienās no pirmdienas 
līdz ceturtdienai no plkst.8.00 
līdz 16.30 un piektdienās no 
plkst.8.00 līdz 15.00 vai Līgatnes 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.ligatne.lv.

*   *   *
Līgatnes novada Sociālais die-
nests un Bāriņtiesa informē, ka

no 2013.gada 1.februāra
Līgatnes pilsētā klientus pieņems

Dienas un interešu centrā  
„Saulespuķe”,

Pilsoņu ielā 4, Līgatnē,  
Līgatnes novadā.

Otrdienās
Bāriņtiesas priekšsēdētāja  
Silvija Odziņa 
9.00–12.00 (lūgums iepriekš pie-
teikties pa tālruni 26422362)
Sociālā darbiniece   
Vita Leišavniece 9.00–12.00

Trešdienās
Sociālās palīdzības organizatore 
Aiga Vanaga
9.00–12.00

Ceturtdienās
Bāriņtiesas priekšsēdētāja  
Silvija Odziņa
9.00–12.00  
(lūgums iepriekš pieteikties pa 
tālruni 26422362) 

Līgatnes novada domes sēde 2012.gada 
27.decembrī, protokols Nr.15

Noslēgusies akcija  
„Bibliotēka man, es bibliotēkai”

PAZIŅOJUMI

Līgatnes tūrisma informācijas centra 
aktivitātes, 2013.gadu uzsākot
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Silvija Lapiņa 

Aizvadītā gada nogalē Līgatnes 
dabas taku zvērkopei Velgai Vītolai, 
kura bija viena no titula „Latvijas 
lepnums 2011” ieguvējām, tika uz-
teikts darbs, kas izraisīja plašu re-
zonansi sabiedrībā. Jācer, ka Velga, 
saukta par lāču mammu, ar kuru 
līgumu vēl tikai solās slēgt, paliks 
strādāt savā iemīļotajā darbā, par 
kuru viņa gatava stāstīt bezgalīgi.

Janvāra pirmajā nedēļā V.Vītola vie-
sojās rehabilitācijas centrā „Līgatne” 
un dalījās savos mīlestības stāstos 
pret dzīvniekiem, kas mitinās Līgatnes 
dabas takās, kur nerimtīgā un smagā 
darbā zvērkope aizvadījusi 32 gadus. 
Daudzus no zvēriem un putniem Vel-
ga audzinājusi savā dzīvesvietā, taču 
nevienu no tiem viņa nav ķērusi un ne-
susi mājās sava prieka pēc. Tie bijuši 
cilvēku atnesti vai arī pašas zvērkopes 
atrasti.

Dzīves misija
Velga uzskata, ka viņas pienākums 

ir pēc labākās sirdsapziņas rūpēties 
par novārgušu vai kādu citu apstākļu 
dēļ pie viņas nonākušu dzīvnieku izdzī-
vošanu un turēšanu. „Tā ir manas dzī-
ves misija. Saskarsme ar dzīvniekiem 
un dabu man sagādā prieku un laimi, 
katrs dzīvnieks vai putns ir personība 
ar savu raksturu,” saka zvērkope, kura 
augstu vērtē savu kopjamo uzticību. 
Lai gan mīļi viņai ir visi, tieši par aļņiem 
tiek teikti īpaši vārdi – inteliģenti, inte-
lektuāli attīstīti un ļoti gudri dzīvnieki. 
Velgas rūpes izjutuši vairāk nekā des-
mit aļņi, tostarp Antiņš, Fredis, Līnīte 
un viņas meita Saulcerīte, kura bija 
lemta bojā ejai. Pateicoties zvērkopes 
pūlēm, Saulcerīte izdzīvoja. Velga bilst, 
ka aļņu (arī mežacūku) mātes tik ļoti 
sargā savus tikko dzimušos mazuļus, 

ka tuvumā nelaiž nevienu dzīvu būtni, 
bet viņai Līnīte ļāvās to slaukt un pat 
laizīja „mammai” galvu.

Zvēru kopējas sirds siltumu, gādī-
gumu un roku mīļumu izjutuši arī lāči, 
eži, lūši, bebri, ūdrs, stārķi, ūpis u.c. Var 
rasties jautājums, kāpēc Velga uzņē-
mās rūpes par lāceni Ilzīti? Tikai tāpēc, 
ka lācene Made nekad nerūpējās par 
saviem jaundzimušajiem un pirmos trīs 
gadus tie aizgāja bojā. Lācēni dzimst 
janvārī, kad dabā valda sals, tāpēc 
plaukstas lieluma vārgajiem mazuļiem, 
ja par tiem rūpes neuzņemas miesīgā 
mamma, izdzīvot ilgāk par diennakti 
nav izredžu. Velga nolēma pamēģināt, 
un viņai izdevās. „Audzināt lāci nozīmē 
negulēt, jo mazulis jābaro ik pēc divām 

stundām. Lai cik grūti man tas bija, es 
šo laiku atceros kā ļoti brīnišķīgu,” teic 
kopēja, kura ik gadu saviem izlolota-
jiem un aprūpējamajiem dzīvniekiem 
sagādā svētkus – Jāņos tos grezno 
ar vainagiem, bet ziemā Ilzītei jubilejā 
eglīti rotā ar ēdamiem našķiem. „Pro-
tams, svētki jau ir vairāk man, nevis vi-
ņiem,” ar neviltotu mīļumu saka Velga.

Par viņas nesavtīgo mīlestību un 
labestību pret dzīvniekiem liecina lūšu 
tēta Inča attieksme – viņš nekad nav 
ļāvies parādīties dabas taku apmeklē-
tājiem, vienīgi Velgai nāk tuvumā, ņaud 
un saka „murrr”. Inča un Velgas starpā 
valda tik liela uzticība, ka plēsējs ba-
rību ēd, uzgriezis zvērkopei muguru, 
taču vērīgi skatās, vai to nekāro kāds 
cits nelūgts viesis. „Katrs dzīvnieks ir 
ar atšķirīgu raksturu. Katrs no viņiem, 
vai tas būtu stārķis, lapsa, mežacūka, 
alnis, lācis vai kāds cits, man kaut ko 
ir mācījuši. Alnēns Fredis man iemācīja 
priecāties par katru dzīves mirkli, kas 
mums ir dots. Attiecības ar dabu, kā-
das tās ir man, varētu būt visiem cil-
vēkiem. Tas būtu pareizi. Nevis ņemt 
dzīvnieku mājās un turēt viņu klēpī, 
bet pareizi mīlēt un cienīt dabu,” atzīst 
V.Vītola.

Daudzus no dzīvniekiem Velga no-
saukusi cilvēku vārdos. Vienu no tiem – 
vārdu Toļiks – aizvadītajā vasarā iegu-
va stārķēns, kuru viņai atnesa dienā, 
kad vārdadienas svinēja Anatoliji. Pēc 
tāda principa savu vārdu ieguva arī al-
nis Fredis. Daudzi citi zvēri vārdus ie-
guvuši, pateicoties saviem raksturiem, 
piemēram, lūšu mammas Leonoras 
bērni nodēvēti par Filozofu, Mazuli un 
Favorītu.

Par septiņiem brālīšiem-rūķīšiem 
Velga nosauca pērnajā vasarā no Si-
guldas atvestos, bez mātes palikušos 
septiņus ezīšus, kuru uzvedību attie-
cībā pret sevi zvērkope raksturo tā: 

„Priekšnieki un padotais. Ezim tik ļoti 
„sakāpj galvā”, ka pēc laika par saim-

nieku viņš uzskata sevi un barotājam 
kož, noliekot to pie vietas.”

Zeķubikses Fredim 
un vardes stārķiem

Alnēns Fredis piedzima bezgala 
vārgs un viņam sepses dēļ uz kājām 
bija nedzīstošas brūces. To ārstniecī-

bas procesā Velga pielietoja zeķubik-
ses, kuras iegādājās Līgatnes veikalā. 
Pārdevēja jautāja – cik vecam bērnam 
tev tās vajag? Velga attrauca, ka vis-
pār vajag alnim, nevis bērnam. Nu jau 
līgatnieši pie tā pieraduši, arī vietējā 
aptiekā sen zina, kam zvērkopei tāds 
vai citāds pirkums vajadzīgs, taču 
kurš to varēja zināt zāļu tirgotavā 
Cēsīs? Kamēr Fredis bija barojams no 
pudelītes, Velgai ievajadzējās knupī-
šus, ko piena sūkšanas laikā mazais 
alnēns visai ātri sagrauza. Aptiekā 
viņa pasūtīja divus desmitus knupīšu, 
pēc kā aptieķniece tā visai dīvaini uz 
viņu paskatījās, aizgāja pēc prasītā un 
pēc mirkļa uz letes nobēra 20 rimbu-
līšus. Velga uzreiz acu priekšā uzbūra 
ainu, kā aļņa apaļajā mutītē izskatās 
tik liels skaits tādu rimbulīšu, un sāka 
smieties līdz asarām. Aptieķniece 
kļuva jo brīdi, jo dusmīgāka, jo pircēja 
no smiekliem viņai neko nevarēja pa-
skaidrot.

Padomju gados Velgas aprūpē no-
nāca trīs stārķēni, kurus viņa baroja 
ar vardēm, jo toreiz to uzturēšanai 
gaļa un zivis netika pirktas. Velga tā 
iemanījās ķert kurkstētājas, ka šajā 
jomā sevi uzskata par profesionāli. 
Jau rīta agrumā putni stāvēja uz mā-
jas kāpnītēm un gaidīja savu dienišķo 
devu. Ja ēdamais nebija sagatavots 
laikus, tad tukšām rokām durvis vaļā 
vērt viņa neuzdrošinājās, vajadzēja 
kāpt ārā pa logu un steigšus doties uz 
gravu kaut ko noķert, ar ko rijīgajiem 
stārķiem aizbāzt mutes. No pieredzes 
zvērkope zināja, ka pie dīķiem vardes 
noķert neizdosies, bet siena pļaujas 
laikā pļavās gan. Tāpat vasaras naktīs 
to daudz bija uz lielceļiem, tad Velga 
ņēma trīs litru burku ar ūdeni, sēdās 
mašīnā un brauca „medībās”. Gadījās 
pat tā, ka līgatniete četros no rīta 
iebrauca Inciema degvielas uzpildes 

stacijā (DUS) uzpildīt degvielu un tur 
ieraudzīja vardi. Viņa metās ārā no 
mašīnas un noķēra. DUS darbiniece 
nesaprašanā jautāja – ko jūs darāt? 
Kamēr Velga stāstīja, kā viņa gādā 
barību saviem stārķēniem, operatore 
aizmirsa atslēgt degvielas padeves 
pogu (mūsdienās tas notiek automā-
tiski) un apkārt zapiņam izveidojās 
milzīga peļķe benzīna.

Kāds cits kuriozs saistīts ar lāceni 
Ilzīti, kurai bija problēmas ar apma-
tojumu. Velga izmēģināja visas iespē-
jamās veterinārās zāles, bet tās nelī-
dzēja. Tad viņa iedomājās, ka varētu 

pamēģināt zāles, ko matu un nagu 
augšanai pielieto cilvēki. „Vai jums ir 
kāds līdzeklis matu labai augšanai?” 
kādā no Rīgas aptiekām pārdevējai 
jautāja Velga. „Ir! Jums vajag vīrietim 
vai sievietei?” skanēja pretjautājums. 

„Ilzīte – sieviešu dzimtas pārstāve, 
tātad sievietei,” domās ātri apsvēra 
Velga un tā arī skaļi pateica, bet to-
mēr gribēja precizēt: „Kāda atšķirība?” 

„Jūs taču negribēsiet, lai spalvas jums 
sāk augt pa visu ķermeni?” norādīja 
pārdevēja. Velgai nekas cits neatlika, 
kā pirkt sievietēm domātās zāles, jo 
kautrējās pateikt, ka Ilzītei vajadzīgs 
tieši tāds līdzeklis, kas veicina visa 
ķermeņa apmatošanu.

Savukārt ar stārķēnu Čapiņu līgat-
niete piedzīvoja gadījumu, kad šķi-
ta – darbavietai jāmāj ardievas. Bija 
tā, ka pie viņas mājas ieradās ārzemju 
delegācija un gide Velgai lūdza parā-
dīt putnēnu. Zvērkope to iznesa mājas 
pagalmā, kur gide svešā mēlē kādu 
laika sprīdi kaut ko aizrautīgi stāstī-
ja viesiem. Minūtes ritēja, un kastītē 
stāvošais Čapiņš sāka svārstīt ķerme-
ni te uz augšu, te uz leju, līdz beidzot 
pacēla astes galu un ārzemju vēst-
nieka solīdajam uzvalkam uzšļāca 
to, kas bija sakrājies zarnās. Uz brīdi 
iestājās klusums, bet tad viesis ar hu-
moru teica – labdien, labdien!

Pirms desmit gadiem no Rīgas 
Zooloģiskā dārza atvestais ūpis Hugo, 
Velgas pieradināts, pagājušajā vasarā 
pāris mēnešus dzīvoja pie viņas mā-
jām. Visai bieži putns nekustīgi sēdē-
ja te uz mājas jumta, te balkona vai 
skursteņa, un apmeklētāji to uzska-
tīja par izbāzeni. Ja ūpis pakustināja 
galvu, viņi sprieda – motoriņš ielikts!

Bet Līgatnes dabas taku jestrie 
vāverēni pie Velgas jau ir pieraduši tik 
ļoti, ka savu barību slēpj viņas matos 
un pat aiz krāgas. 

Būt saskaņā ar dabu un to mīlēt

Tā ir manas dzīves misija. Saskarsme ar dzīvnie-
kiem un dabu man sagādā prieku un laimi, katrs 

dzīvnieks vai putns ir personība ar savu raksturu.

Zvērkopes Velgas Vītolas stāsti par attiecībām un piedzīvoto ar dzīvniekiem ir bezga-
la interesanti, aizraujoši un arī humora pilni.

Stārķis Toļiks Velgas mājas pagalmā. Tagad putns dzīvo kādā Zemgales lauku mājā, 
kur kūtiņā komandē vistu un pīļu saimes. No mājas putniem viņam tomēr labāk patīk 
pīles. Pavasarī Toļiks tiks apgredzenots un palaists brīvībā.

Aizgājušās vasaras jaunums Velgas dzīvē – pusgadu vecs bebrēns, kurš zvērkopi uzska-
tīja par barības sagādātāju, nevis mammu vai draugu, par kādu viņu atzina Toļiks un ūpis 
Hugo. „Bebra kungs ēd tikai un vienīgi augu valsts barību – zarus, mizu vai svaigas lapas, 
nevis gaļu vai zivis, kā mēdz domāt daļa sabiedrības. Bebra darbošanās pēc peldes ir 
īsts teātris – no kažoka tiek izspiests viss liekais ūdens un sākas ķermeņa pakasīšana. 
Tādos brīžos apaļajam tuntulim īpašas grūtības sagādā paduses,” atklāj V.Vītola.
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Aivars Balodis
Foto no autora arhīva.

2011.gada 18.janvāris
Papildināts 2012.gada 25.augustā

Zviedru Gaujas  
pārejas vieta pie 
Muižniekiem

Rakstos par vēsturi bieži vien tiek 
minēti „Zviedru laiki”, kuri Latvijā biju-
ši no 1629. līdz 1721.gadam, taču reti 
kad tiek minēts, ka pirms tam no 1600. 
līdz 1629.gadam noticis poļu – zviedru 
karš. Sākoties šim karam, zviedri jau 
1600.gadā ienākuši Vidzemē un 1601.
gadā pretim Muižnieku mājām pārcē-
lušies pār Gauju, un pirmoreiz ieņēmuši 
Siguldu. Pie Muižniekiem zviedru kara-
spēks sākotnēji iekārtojis tā saucamo 
Gaujas pārejas vietu, kur pār upi no 
viena krasta uz otru bijušas novilktas 
virvju tauvas, bet pati pārcelšanās 
notikusi, izmantojot laivas un plostus, 
kā arī peldus, turoties pie tauvām, lai 
neaiznes upes straume. Pēc 1629.gada, 
kad zviedri Vidzemē nostiprinājās pa-

stāvīgi, šajā Gaujas pārejas vietā esot 
ticis uzcelts koka tilts uz pāļiem. Nav 
precīzu ziņu, cik ilgi šis tilts pastāvējis.

Tā kā Gauja posmā no Skaļupes līdz 
Nurmižupītes ietekai, neņemot vērā 
gandrīz nepārtraukto līkumošanu, met 
slaidu loku pa kreisi, tad šajā posmā 
Gaujas kreisajā krastā veidojas tāda kā 
kabata. Šo apstākli 1914.gadā, sāko-
ties Pirmajam pasaules karam, bija ņē-
muši vērā arī Cariskās Krievijas armijas 

vadītāji un noteikuši, ka šajā posmā 
bez jau esošā Līgatnes Gaujas kroga 
tilta jāuzbūvē vēl vienkāršas konstruk-
cijas koka tilti pie Muižniekiem, pie At-
takām un Rāmnieku pārceltuves vietā. 
Vienlaicīgi ticis noteikts, ka Līgatnes 
dzelzceļa stacija ir stratēģiski svarīgs 
punkts un no tās ir jāsaved kārtībā ceļi 
uz visām četrām tiltu vietām pār Gau-
ju. Un tā 1815.gadā arī tikuši uzcelti 
Muižnieku, Attaku un Rāmnieku tilti. 
Pie to uzlabošanas strādāts arī vēl 
1916.gadā. Pamatīgākais no tiem bijis 
Muižnieku tilts, kas būvēts uz biežāk 
sadzītiem koka pāļiem, kuri vēl tagad – 
pēc 97 gadiem – labi redzami Gaujā.

Muižnieku tilta vietas izvēli noteicis 
arī jau no Zviedru laikiem labi saglabā-

jies pievedceļš ar uzbērumu, kas labi 
redzams arī pašreiz. 

Muižnieku tilta mūžs gan nav bi-
jis ilgs, jo 1919.gada 24.maija vakarā, 
lieliniekiem ar Sarkano armiju atkāp-
joties, tas ticis apliets ar petroleju un 
aizdedzināts.

Attaku tilts
Tā kā pie Attakām pieiet zemes ceļš 

līdz Gaujai, tad, kā jau minēju, vienlai-
cīgi ar Muižnieku tiltu 1915.gadā ticis 
uzcelts tilts pār Gauju arī pie Attakām. 
Tas gan no visiem esot bijis vissliktā-
kajā izpildījumā. Arī šā tilta mūžs ir ti-
kai tieši par mēnesi garāks, jo to 1919.
gada 24.jūnijā atkāpjoties nodedzināja 
vācu armijas karavīri.

Rāmnieku tilts
Kā jau vēsta pats nosaukums, tad 

šajā vietā pirms 1915.gadā uzceltā 
tilta darbojusies pārceltuve. Tā esot 
bijusi baļķu plosta tipa pārceltuve ar 
nosmailinātu galu pret straumi, un to, 
tāpat kā tagadējo Līgatnes pārceltu-
ves prāmi, pārvietojis upes straumes 
spēks. Netālu no pārceltuves upes 
kreisajā krastā bijušas arī Rāmnieku 
mājas, kuras nopostītas Otrā pasau-
les kara laikā. Arī Rāmnieku tiltu līdz 
ar Gaujas kroga tiltu un Muižnieku 
tiltu 1919.gada 24.maija vakarā Sar-
kanā armija atkāpjoties aplējusi ar 
petroleju un nodedzinājusi. Rāmnieku 
pārceltuves un tilta vieta mūsdienās 
atrodas ap 300 m aiz Līgatnes novada 
robežas.

Līgatnes – Gaujas 
kroga tilts

Līgatnes – Gaujas kroga tilts šinī 
vietā būvēts tāpēc, ka līdz ar Līgat-
nes papīrfabrikas attīstību un nova-
da saimnieciskās darbības veidota-
jiem apstākļiem 1601.gadā zviedru 
iekārtotā Gaujas pārejas vieta pie 
Muižnieku mājām vairs nav bijusi 
izdevīga, jo nav atradusies īsti pa 
ceļam.

Pirmais Līgatnes – Gaujas kro-
ga tilts ticis būvēts 1896.- 98.gadā 
vienlaicīgi ar ceļa Nītaure – Līgat-
ne – Straupe remontu un bruģēšanu 
ar nekaltiem laukakmeņiem posmā 
no Līgatnes dzelzceļa stacijas līdz 
Līgatnes papīrfabrikai. Pirms tilta 
būvēšanas šai vietai blakus jau pēc 
1830.gada darbojusies laivu pārcel-
tuve, pēc 1856.gada – baļķu plosta 
pārceltuve.

Tas bijis septiņu laidumu salikto 
siju – atgāžņu koka tilts ar diviem 
balstiem pie krastiem un četriem 
balstiem upē. Pirms upes balstiem 
bijuši uzstādīti ledgrieži. Šis tilts ir 
jāpiemin arī kā viens no pirmajiem 
tiltiem pār Latvijas lielajām upēm.

Atcerēsimies, ka kaimiņos esošo 
Raiskuma tiltu pār Gauju pie Cēsīm 
uzbūvēja 1903.gadā, bet tiltu pār 
Gauju Siguldā atklāja tikai 1937.

Līgatnes novada
LAIKU LOKOS

Muižnieku tilts ticis būvēts uz koka pāļiem, kuri vēl tagad – pēc 97 gadiem – labi 
redzami Gaujā.

Muižnieku tilta vietas izvēli noteicis arī jau no Zviedru laikiem labi saglabājies pievedceļš 
ar uzbērumu, kas labi redzams arī pašreiz. 

Pirmais Līgatnes – Gaujas kroga tilts no 1898.gada līdz 1919.gada 24.maijam

Otrā Līgatnes – Gaujas kroga tilta atklāšana 1924.gada 10.oktobrī

Otrais Līgatnes – Gaujas kroga tilts no 1924.gada 10.oktobra līdz 1941.gada 3.jūlijam
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gada 23.jūlijā. Uzreiz gan jāpiemin, ka 
tie abi bija būvēti daudz pamatīgāk.

Cēsu Raiskuma tilts bija būvēts 
no metāla kā divu laidumu iekār-
tais loku tilts ar brauktuvi pa apak-
šu. Tam bijuši akmens mūra krastu 

balsti un viens balsts upē. Laidumu 
garums bijis 36,24 m, un brauktuve 
atradusies 6 m virs ūdens līmeņa. 
Līdz ar Cēsu Raiskuma tilta atklā-
šanu tikusi arī izbeigta upju kuģīšu 
satiksme pa Gauju. Šī tilta laidumus 

1944.gadā atkāpjoties saspridzinā-
jusi vācu armija. Pēc Otrā pasaules 
kara uz nebojātajiem vecajiem bals-
tiem no koka uzbūvēts Hava kopņu 
tilts. Tā vietā 1963.gadā uzbūvēts 
trīs laidumu saspriegtā dzelzsbeto-
na siju tilts.

Savukārt Siguldas tilts būvēts no 
dzelzsbetona kā trīslocīklu loku tilts 
ar dzelzsbetona rāmju konstrukci-
jas krastu estakādēm. Malējo loku 
garums – 36 m, vidējais loks – 37 m, 
krastu estakādes – 22 m, tilta kop-
garums – 153 m. Tilta balstu vietās 
iedzīti kopumā 463 koka pāļi vidēji 
27 m dziļumā, bet upes vidū daži vēl 
dziļāk. Tilta brauktuve – 16,5 m virs 
upes ūdens līmeņa. Pirmā Siguldas 
tilta mūžs gan bijis īss, jo 1941.gadā 
atkāpjoties Padomju armijai tikuši 
saspridzināti tilta loku laidumi. Pēc 
Otrā pasaules kara tilts uz vecajiem 
pamatiem atjaunots sākotnējā va-
riantā un atklāts 1950.gada 1.maijā. 
Starplaikā atkal darbojusies Sigul-
das pārceltuve.

Pirmais Līgatnes – Gaujas kro-
ga tilts pastāvējis, līdz 1919.gada 
24.maija pēcpusdienā lielinieki at-
kāpjoties to aplējuši ar petroleju, 
aizdedzinājuši un tas nodedzis.

Otrais Līgatnes – Gaujas kroga 
tilts ticis uzbūvēts pēc Pirmā pa-
saules kara jau Latvijas Republikas 
laikā. Tā atklāšana notikusi 1924.
gada 10.oktobrī. Tas arī bijis būvēts 
no koka kā piecu laidumu tilts. Divi 
krastu laidumi bijuši būvēti kā salik-
to siju tilts, bet trīs vidējie laidumi 
kā Hava kopņu tilts ar brauktuvi pa 
apakšu. Tā kā starp kopnēm aug-
šējo „vēja” saišu nav bijis, tad kat-
rā tilta pusē bijušas 12 sapārotas 

„vēja” stutes, kas balstījušās pret 
šķērssiju galu pagarinājumiem. Til-
tam bijuši divi balsti krastos un divi 
balsti upē, pirms kuriem atradušies 
ledgrieži. Balsti sastāvējuši no as-
toņiem sapārotiem pāļiem. Vēl četri 
īsāki pāļi bijuši iedzīti priekš balstu 

„vēja” stutēm. Balsti no abām pusēm 
apšūti ar koka plankām. Pirms tilta 
pie stabiem bijušas piestiprinātas 
plāksnes ar kādreiz bieži redzēto uz-
rakstu „BRAUKT SOĻOS”. Pēc mūs-
dienu Ceļu satiksmes noteikumiem 
to varētu ierindot norādījumu zīmju 
grupā. Šīs zīmes doma bija saudzēt 
tiltu un garantēt satiksmes drošību.

Otrais Līgatnes – Gaujas kroga 
tilts tik tiešām kalpojis godam līdz 
Otrajam pasaules karam, kad 1941.
gada 3.jūlijā atkāpjoties to nodedzi-
nājusi Padomju Savienības Sarkanā 
armija. Tā kā tilta balsti un ledgrie-
ži bijuši būvēti pamatīgi un noturīgi, 
tad to paliekas upē bija redzamas vēl 
pēc 1960.gada.

Pēc vācu okupācijas armijas ie-
nākšanas Līgatnē tā sākumā atve-
dusi darvotas koka laivas un iekār-
tojusi pārceltuvi nedaudz uz leju no 
tagadējās pārceltuves.

Lai arī vienlaicīgi ar prāmi pārcel-
ti līdz 50 karavīri, prāmja jauda un 
pārvietošanās ātrums nav apmieri-
nājis, un vācu armija ap 20 m lejpus 
nodegušā tilta uzbūvējusi tā saukto 

pagaidu tiltu, kas bijis 89 m garš un 
pār kuru varējuši pārvietoties ne ti-
kai gājēji, bet arī pajūgi un vieglais 
transports. Arī pagaidu tilts, vācu 
okupācijas armijai atkāpjoties 1944.

gada 23.septembra vakarā, ticis 
spridzināts.

Tā kā spridzināšana veikta lielā 
steigā, tad tilta bojājumi nav bijuši 
pārāk lieli, un pēc Padomju Trešās 
okupācijas, Pagaidu tilts pielabots 
un 1945. gada novembrī no jauna at-
klāts satiksmei.

Pagaidu tilta remontu veikusi 
Līgatnes papīrfabrika, jo tas bijis 
svarīgi tajā ziņā, ka no Gaujas labā 
krasta jeb tautā sauktās Pārgaujas 
daudzi iedzīvotāji strādājuši Līgat-

nes papīrfabrikā. Tilts un līdz ar to 
neliela satiksme ar Pārgauju gan nav 
patikusi turienes mežos mītošajiem 
partizāniem, tāpēc viņi mēģinājuši 
pagaidu tiltu uzspridzināt. Papil-
dinot citus ziņu avotus, par to man 
savā laikā tika stāstījis arī viens no 
Pārgaujas mežabrāļiem – mūrnieks 
Edgars Eglītis. Tā kā spridzināšanai 
izmantotas tikai rokas granātas, tad 
tilta bojājumi nav bijuši nopietni un 
pagaidu tilts kalpojis, līdz 1949.gadā 
tas „iznests” pavasara plūdu un le-
dus iešanas laikā.

Pēc tam Līgatnes papīrfabrika sa-
vedusi kārtībā vāciešu atstāto prāmi 
un 200 metrus lejpus tilta vietas 
ierīkojusi pārceltuvi. Tā sastāvējusi 
no divām pamatīgām koka laivām, 
virs kurām uzbūvēta platforma. Lai 
prāmi neaiznestu upes straume, pāri 
upei novilkta trose, kas iet cauri uz 

prāmja platformas nostiprinātiem 
veltņiem. Prāmi pārvieto upes strau-
mes spēks, kas darbojas uz laivu 
korpusiem pēc tam, kad prāmis tiek 
iegriezts ieslīpi uz vienu vai otru pusi 
atkarībā no vajadzīgā pārvietošanās 
virziena. Vēlāk, pēc 1970.gada, koka 
laivas nomainītas pret metāla lai-
vām. Lai gan par jauna Līgatnes tilta 
būvi dažādos līmeņos tika runāts un 
spriests gandrīz visu Padomju oku-

pācijas laiku un tas pat tika iekļauts 
projektēšanas uzdevumu plānos, 
dzīvē tas diemžēl netika realizēts. 
Kādu laiku, mainoties saimnieciska-
jiem un ekonomiskajiem apstākļiem, 
šķita, ka vajadzība pēc Līgatnes tilta 
vairs nav tik aktuāla. To droši vien 
neatbalstītu „romantiskā” prāmja 
aizstāvji, jo pēc tilta uzbūvēšanas 
prāmi kā ekonomiski neizdevīgu 
laikam nāktos slēgt. Prasmīgi un 
apsviedīgi saimniekojot, tas gan pa-
ralēli tiltam varētu sekmīgi pastāvēt 

kā tūristu apskates un romantisku 
piedzīvojumu objekts. Tāpat nevaja-
dzētu aizmirst arī to, ka pārceltuve 
pati par sevi ir tehnikas vēstures cie-
nīgs un saglabājams objekts, tāpēc 
tās saglabāšanai sava artava būtu 
jāatvēl no valsts budžeta.

Nu jau otro gadu notiek „papīru 
darbības” sakarā ar tilta būvi Līgat-
nē pār Gauju, lai iegūtu reālu saikni 
starp Līgatnes un Pārgaujas nova-
diem. Nav šaubu, ka, uzceļot tiltu, ie-
guvēji būtu ne vien Līgatnes un Pārg-
aujas novadu iedzīvotāji un tūristi , 
bet arī visa Latvijas tautsaimniecība. 
Ja vēl kādam oponentam šķiet, ka 
pietiek ar prāmi un tiltu nevajag, tad 
tas ir kā salīdzināt aršanu ar zirdziņu 
un traktoru, ne jau velti vācieši uzcē-
la pagaidu tiltu. No izmaksu un būv-
niecības viedokļa es personīgi balso-
tu par dzelzs tiltu ar koka apdari. 

Gaujas tilti un pārceltuves
LAIKU LOKOS

Otrā Līgatnes – Gaujas kroga tilta atliekas ap 1953.gadu

Pāri upei tiek pārcelti 50 vācu karavīri.

Tā kā spridzināšana veikta lielā steigā, tad tilta bojājumi nav bijuši pārāk lieli, un pēc 
Padomju Trešās okupācijas, Pagaidu tilts pielabots un 1945. gada novembrī no jauna 
atklāts satiksmei.

 

Līgatnes pārceltuve 2010.gada 7.aprīlī

Līgatnes pārceltuve 2010.gada 1.augustā


