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JANVĀRISMan visa kā diezgan, man visa kā gana –
Tā noskaņa ir netverama,
Ko janvāris mums sirdī auž,
Tā plūst no cilvēkiem un namiem,
To piesnigušie meži pauž.
Tā savu roku liek uz pieres,
Kaut dienu dūrainis tik īss,
Ka blakus skopam saulesstaram
Jau vakarēnu skropstas trīs.
Tā noskaņa, ko sevī nesam,
Mums palīdz tumsu pārdzīvot.
Tas ir tas netveramais brīnums,
Kas uzplaukst katra dvēselē, 
Ka zilās debesis mums zvaigznes
Pār visām gada dienām bērs. 

Sveicam janvāra 
jubilārus

Aptaujas anketa pieejama elektroniski mājaslapā 
https://www.surveylegend.com/s/2w50
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Ceļā uz lielo novadu
Esmu saņēmis iedzīvotāju un uzņēmē-

ju lūgumu dalīties ar informāciju par jaunā 
Cēsu novada izveides gaitu. Ņemot vērā, ka 
process rit pilnā sparā un pašvaldību vadītā-
ji ik nedēļu tiekas, lai pārrunātu tā gaitu un 
nospraustu jaunus mērķus, labprāt dalīšos ar 
faktiem par šībrīža aktualitātēm.

Sākotnēji, kad uzsākām diskusiju par 
novadu apvienošanās projektu, vienojāmies, 
ka darbs un lēmumi tiks balstīti uz divām 
vērtībām – mūsu iedzīvotājiem un pašvaldī-
bu iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem. 
Proti, novadu iedzīvotājiem, lai kur arī būtu 
viņu dzīvesvieta – pilsētās vai dziļos laukos, 
reforma nedrīkst radīt sarežģījumus, to dzī-
ves kvalitāte reformas iespaidā nedrīkst pa-
sliktināties. Tāpat svarīgi, lai reformas gaitā 
mēs nezaudētu labākos pašvaldību iestāžu 
un struktūrvienību darbiniekus, no kuru vei-
kuma, kaut arī ikdienā bieži to neredzam, ir 
atkarīga mūsu sadzīve un novadu attīstība.

Jaunā Cēsu novada domes deputātu vē-
lēšanas notiks 5. jūnijā, bet jaunais Cēsu no-
vads darbu sāks 1. jūlijā. Tas nozīmē, ka pēc 
1. jūlija juridiski vairs nepastāvēs Līgatnes 
novads, bet Cēsu novadā līdz ar Cēsu pilsētu 
un citiem pagastiem būs divas administratī-
vās vienības – Līgatnes pilsēta un Līgatnes 
pagasts. 

Publiskajā un savstarpējā komunikācijā 
daudz diskutēts par to, kāda būs šī administra-
tīvā struktūra, un reformas virzītāji daudzkārt 
apgalvojuši, ka ar šo tiek labotas 2009. gada 
administratīvi teritoriālās reformas kļūdas un 
ka mēs atgriezīšoties pie līdzīga pašvaldību 
dalījuma, kāds Latvijā bijā līdz 2009. gadam. 
Tādas aplamības nākas klausīties arī no daļas 
sabiedrības, kas nezina vai nav iedziļināju-
šies niansēs. Patiesība diemžēl ir visai skaud-
ra – līdz 2009. gadam valstī bija 26 rajoni 
(otrā līmeņa pašvaldības), kuri organizēja 
izglītības, sabiedriskā transporta, veselības 
un citu, tā saukto, rajona funkciju izpildi, un 
522 vietējās jeb pirmā līmeņa pašvaldības – 
tās pašvaldības, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem 

un to vajadzībām. 2009. gada reformas gaitā 
tika likvidēti rajoni (otrā līmeņa pašvaldības) 
un izveidoti 119 novadi – pirmā līmeņa paš-
valdības. Šīs reformas gaitā daudzviet būtiski 
samazinājās vai tika likvidēti daudzi iedzīvo-
tājiem svarīgi pakalpojumi, jo īpaši no cen-
triem attālākās vietās. Jaunā administratīvi te-
ritoriālā reforma piedāvā turpināt 2009. gada 
reformas iesākto un samazināt pirmā līmeņa 
pašvaldību skaitu no 119 līdz 42. Tas savu-
kārt nozīmē, ka, ja netiks izveidota loģiska 
pakalpojumu pieejamības bāze vismaz tādā 
līmenī, kāda tā bijusi līdz šim, pakalpojumu 
pieejamības trūkums aptvers aizvien plašākas 
teritorijas, degradējot valsts teritoriju kopu-
mā, un teiciens “lauki izmirst” kļūs aktuālāks 
daudz plašākam iedzīvotāju skaitam. Pēc bū-
tības esošā administratīvi teritoriālā reforma 
nozīmē varas un resursu centralizāciju un 
tuvināšanos pašvaldību sistēmai, kāda tā bija 
PSRS laikos. Atšķirība tikai tāda, ka padomi-
jas gados vietējās kopienas pamatā uzturēja 
kolhozi un fabrikas, kas deva gan resursus, 
gan attīstīja vietējo kopienu infrastruktūru un 
tradīcijas. Vietējām izpildkomitejām kopie-
nas dzīvē bija maza nozīme, jo tām nebija ne 
teikšanas, ne resursu. Tomēr, lai cik šīs refor-
mas likums šķistu nepareizs un tuvredzīgs, 
tas ir pieņemts, un ir jādara viss iespējamais, 
lai maksimāli mazinātu reformas nevēlamās 
blaknes, ar kurām tieši vai netieši saskarsies 
katrs novada iedzīvotājs un uzņēmējs. 

Tātad, kurp virzāmies un kas mūs sa-
gaida? Tālāk izklāstītais gan ir tikai darba 
variants, ko šī brīža pašvaldības politiķi kā 
risinājumu piedāvās jaunajai novada domei 
cerībā, ka jaunveidojamā novada ievēlētie 
deputāti necentīsies visu mainīt.

Pēc 2021. gada 1. jūlija:
1. Cēsu novada teritoriju veidos esošo 

Cēsu, Priekuļu, Pārgaujas, Amatas, Vecpie-
balgas, Jaunpiebalgas un Līgatnes novada 
administratīvās vienības. (atšķirībā no Cēsu 
rajona teritorijā nebūs pārstāvēts Raunas no-
vads, kas turpmāk apvienosies ar Smiltenes 

novadu);
2. Līgatniešiem mainīsies juridiskā 

adrese, kas turpmāk būs – piemēram: Cēsu 
novads, Līgatnes pilsēta vai Līgatnes pa-
gasts, ... iela, ... Nr. Esošajos dokumentos 
adresācija tiks mainīta gadījumos, ja notiks 
darījumi vai būs jāmaina dokuments; 

3. Novadā būs centrālā administrā-
cija, kas atradīsies novada centrā Cēsīs. 
Lēmumu pieņemšanu nodrošinās 19 Cēsu 
novada domes deputāti, kas tiks ievēlēti ti-
kai no politisko partiju sarakstiem. Plānots, 
ka izpildinstitūciju vadīs izpilddirektors un 
viņa vietnieks;

4. Esošo novadu centros plānots iz-
veidot pārvaldes, kas esošajās teritorijās 
(mūsu gadījumā Līgatnes pilsētā un pagas-
tā) nodrošinās visas saimnieciskās funkci-
jas, t.sk. komunālos pakalpojumus, teritoriju 
labiekārtošanu, ielu un ceļu infrastruktūras 
uzturēšanu un remontu, iestāžu (skolu, bēr-
nudārzu, kultūras un citu iestāžu) saimnie-
cisko uzturēšanu;

5. Pārvaldēs nodrošinās visu primāri 
nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu ie-
dzīvotājiem un uzņēmējiem, t.sk. – dzimt-
sarakstu nodaļas reģistrācijas, sociālo un 
bāriņtiesu pakalpojumus, būvvaldes, kance-
lejas un fi nanšu atskaišu pakalpojumus u.c.;

6. Plānots, ka novadā centralizēta būs 
fi nanšu vadība, lietvedība, izglītības, kultūras, 
sporta un sociālā darba metodiskā vadība.

7. Iedzīvotāji un uzņēmēji, kā līdz 
šim, dažādas izziņas, reģistrācijas un citus 
pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt 
maksimāli tuvu dzīvesvietai – pārvaldēs;

8. Darbinieku darba vietas iespēju ro-
bežās tiek saglabātas tur, kur tās ir šobrīd, bet 
darbu koordinēšanai tiks izmantotas mūsdie-
nīgas tehnoloģijas, strādājot tiešsaistē;

9. Vietējo kopienu informēšanai un 
tradīciju saglabāšanai paredzams, ka arī 
turpmāk tiks izdoti vietējie informatīvie 
izdevumi, iedzīvotājiem un iestādēm ar 
pārvalžu starpniecību un fi nansējumu būs 

iespējams organizēt kopienas pasākumus, 
svētku, atceres dienas un citas vietējās ko-
pienās iesakņojušās tradīcijas.

10. Sabiedrības iniciatīvas (piemēram, 
“Sabiedrība ar dvēseli”) un uzņēmējdarbī-
bas programmas plānotas gan vietējā mēro-
gā, gan Cēsu novada kontekstā.

11. Nolūkā nodrošināt pārvalžu rīcīb-
spēju paredzams, ka katrai pārvaldei būs 
savs budžets un pārvaldes amatpersonām 
pilnvarojums darbībai.

Centos īsumā aprakstīt uz paskaidrot, 
kurp šodien virzāmies ceļā uz lielo novadu. 
Jāatzīst, ka sarunas reizēm ir sarežģītas, jo 
katrā esošajā novadā ir sava pieredze un tra-
dīcijas, bet tas, manuprāt, ved uz vislabāko 
rezultātu.  Tomēr jautājumā par loģisku un 
jēgpilnu reformas izpildījumu ir vienprātī-
ba, un esmu pārliecināts, ka mums kopīgi 
izdosies izveidot tādu pārvaldes modeli, kas 
arī turpmāk iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
nodrošinās visus nepieciešamos pakalpoju-
mus iespējami tuvu dzīves vai darba vietai.

Un vēl – šai periodā Līgatnes novadā kā 
prioritāti izvirzīju novada izglītības sistē-
mas sakārtošanu un attīstību. Darba rezultā-
tā, kur vislielākā pateicība pienākas katram 
izglītības iestādes darbiniekam, audzēkņiem 
un vecākiem, esam panākuši, ka novadā ir 
divas konceptuāli jaunas skolas – Augšlī-
gatnes Jaunā sākumskola un Jauno līderu 
vidusskola, konceptuāli jauna Mūzikas un 
mākslas skola, darbojas divi lieliski bērnu-
dārzi. Novērtējums veikumam ir audzēkņu 
skaita palielinājums visās izglītības iestā-
dēs, un šis darbs ir pamanīts, arī veidojot 
jaunā Cēsu novada struktūru, kur kā viens 
no izglītības stūrakmeņiem ir Līgatnes no-
vada izglītības sistēma, un esam vienojušies 
par tās saglabāšanu un turpmāku attīstību.

Lai izdevies mūsu kopīgais ceļš uz jau-
no novadu!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
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1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumus 
EUR 4 181 234 apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevumus 
EUR 4 483 929 apmērā saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

Ainārs Šteins,
Sēdes vadītājs,

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes  2020. gada.   29. decembra sēdē (protokols Nr. 19, 12. §)

Līgatnes novada domes 2020. gada 
29. decembra saistošie noteikumi 20/13 
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 
23. janvāra saistošajos  noteikumos  Nr. 20/1 
„Līgatnes novada pašvaldības budžets 
2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas  2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saskaņā ar noslēgto aizņēmuma līgumu A2/1/20/684 P-341/2020 Līgatnes 1. 

novada dome no Valsts Kases ir saņēmusi aizdevumu projekta “Skolas ielas pārbūve” 
īstenošanai EUR 79 715 apmērā. Šie līdzekļi tiek attiecināti uz budžeta ieņēmumu daļu 
un budžeta izdevumu daļu (EUR 61 027 - EKK 5250, Skolas ielas projekta budžets, 
EUR 18 688 par PVN – EKK 2512, Tautsaimniecības budžets).

Līgatnes novada domes 2020. gada 
29. decembra saistošo noteikumu 20/13 
“Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 20/1 
„Līgatnes novada pašvaldības budžets 
2020. gadam”

Pamatojoties uz 2020. gada 2. 
4. decembra Līgatnes novada do-
mes izpilddirektora iesniegum D3-
16/20/1308, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu paš-
valdību savstarpējo norēķinu par 
izglītību izdevumus, kas pārsniedz 
plānoto, no Skolas ielas pārbūves 
budžeta pozīcijas EKK 5250 tiek 
novirzīti EUR 28 910 uz Izglītības 
iestāžu savstarpējo norēķinu budže-
ta pozīciju EKK 72101;

Pamatojoties uz 2020. gada 3. 
3. decembra Līgatnes novada domes 
Kancelejas vadītājas iesniegumu 
D3-16/20/1304, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu Bāriņ-
tiesas budžeta izdevumus par sakaru 
pakalpojumiem un darbinieka vese-
lības apdrošināšanu no Bāriņtiesas 
budžeta pozīcijas EKK 72102 tiek 
novirzīti EUR 50 un EUR 210 attie-
cīgi uz Bāriņtiesas budžeta pozīci-
jām EKK 2210 un EKK 1227;

Sakarā ar 2020. gada 26. 4. 
novembra Līgatnes novada domes 
sēdes lēmumu Nr. 17, 13.§ “Par 
papildus finansējuma piešķiršanu” 
no budžeta atlikuma tiek novirzīti 
EUR 59 717.75 uz Autoceļu uztu-
rēšanas budžeta pozīciju EKK 5213 
(EUR 28 929), pozīciju EKK 2246 
(EUR 21 175), pozīciju EKK 2232 
(EUR 248) un Tautsaimniecības 
budžeta pozīciju EKK 2512 (EUR 
9 366).

Pamatojoties uz 2020. 5. 
gada 15. decembra Līgatnes mūzi-
kas un mākslas skolas (LMMS) di-
rektora iesniegumu D3-16/20/1333, 
tiek veikti sekojoši budžeta gro-

Lai nodrošinātu tiešos norēķinus daudzdzīvokļu māju bez namu pārvald-
nieka iedzīvotājiem (Skolas ielā 6, Skolas ielā 9, Ošu ielā 1, Ošu ielā 3, Ošu 
ielā 11, Ošu ielā 13, Ošu ielā 15, Ošu ielā 17, Ošu ielā 19, Nītaures ielā 7, And-
ricēnos), kas ir darbietilpīgs papildu pakalpojums, kura izmaksas nav iekļau-
tas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifā, SIA „Līgatnes komunālserviss” veica 
aprēķinus, apzinot nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, darbinieku skaitu un 
citus resursus, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.

Viena tiešā rēķina– aprēķina sagatavošana SIA „Līgatnes komunālserviss” 
izmaksā 0,90 EUR (bez PVN).

Ja rēķina – aprēķina piegāde tiks nodrošināta pa pastu, rēķina izmaksas 
palielināsies atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem. 

No 2021. gada 1. janvāra šo māju iedzīvotājiem papildus tekošajam ūdens 
patēriņa rēķinam tiks piestādītas sekojošas tiešo norēķinu rēķina sagatavošanas 
izmaksas:

• par rēķina piestādīšanu e-pastā: 1,09 EUR (ar PVN);
• par rēķina piestādīšanu vēstulē (ar VAS „Latvijas Pasts”): 2,64 EUR 

(ar PVN).
Rēķini tiks piestādīti 2021. gada februārī, un jāapmaksā līdz 2021. gada 

28. februārim.
Rēķina-aprēķina apkalpošanas izmaksas var tikt koriģētas atbilstoši faktis-

kajām izmaksām.
Lai samazinātu šīs izmaksas, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāvienojas 

par namu pārvaldnieka vai mājas vecākā izvēli, kurš turpmāk veic mājas kopējā 
ūdens uzskaites mēraparāta uzrādītā patēriņa apjoma sadalījumu starp dzīvokļu 
īpašniekiem un maksājumu saņemšanu no šiem patērētājiem, tālāk vienā mak-
sājumā norēķinoties ar SIA „Līgatnes komunālserviss”.

SIA „Līgatnes komunālserviss” 
aprēķinājuši rēķinu piegādes 
izmaksas mājām bez dzīvokļu 

pārvaldnieka

Pārceltuve uz laiku pārtrauc 
automašīnu pārcelšanas 

pakalpojumu

Sakarā ar strauju ūdens līmeņa krišanos Gaujā uz laiku tiek 
pārtraukts automašīnu pārcelšanas pakalpojums. 

Pārceltuve turpinās darboties, nodrošinot tikai kājāmgājēju 
pārcelšanu. 

Par epidēmiju un 
vakcinēšanos

Kad pagājušā gada pavasarī Latviju pāršalca zi-
ņas par Covid-19 epidēmiju, vairums cilvēku, tostarp 
arī es, dzīvoja ar lielu piesardzību un bailēm par ne-
zināmo. Sākotnēji izbrīnīja un uztrauca apgalvojumi, 
ka pirmās vakcīnas varētu parādīties tikai gada nogalē 
vai nākamā gada sākumā, un tas šķita biedējoši tālu. 
Pamazām ar pandēmiju saradām un līdz ar vasaras 
saulstariem, kad epidemioloģiskie rādītāji krietni 
uzlabojās, atslābām un šķietami aizmirsām par drau-
diem. Tomēr līdz ar rudens salnām vīruss pieteicās no 
jauna, bet nu jau daudz aktīvāk un agresīvāk. 

Līdz ar vīrusa aktivitāti sevi pieteica dažādu sa-
zvērestību piekritēji, kas sākotnēji noliedza sejas aiz-
sargmaskas, centās iestāstīt, ka vīruss vispār neeksistē 
un slimnīcas ir tukšas… Nav vērts izplūst detaļās, jo 
daudzi ik dienas šīs sazvērestības dzirdam un lasām. 

Mēdz teikt, ka ikkatra krīze kādam ir lielo iespē-
ju laiks. Arī tagad acīmredzami salasījusies neliela 
domubiedru grupa, kas šo laiku izmanto, lai kaut kā 
kompensētu personiskās uzmanības deficītu vai cens-
tos vairot politisko kapitālu, kas turpmāk tiktu izman-
tots ar cerību iesēsties „siltā vietiņā”. Diemžēl dažādi 
nepārdomāti un neloģiski valdības lēmumi rada aug-
sni, lai šādiem tipiņiem (piedodiet, savādāk tos no-
saukt nevaru) būtu aizvien vairāk sekotāju. Ja cilvēks 
ir palicis bez ienākumiem, nedrošs par savu un savas 
ģimenes nākotni, cilvēciskais instinkts liek meklēt pa-
līdzību. Un, ja nepieciešamo palīdzību nesniedz val-
dība, tā tiek meklēta citviet, kaut ar prātu aptverams 
– nez vai tie solījumi ir reāli, bet varbūt…

Tomēr esmu pārliecināts, un tas redzams arī sa-
biedrībā, līgatniešu vidū, kaut daudziem ir pamats būt 
neapmierinātiem, sekotāju „folija cepurīšu” un “pla-
kanās zemes” piekritējiem ir ļoti maz. Esmu lepns, 
ka mēs kā kopienas absolūtais vairākums domājam 
un rīkojamies saskaņā ar veselo saprātu, saskaņā ar 
zinātnes un ekspertu atzinumiem.

Vīruss ir, un tas ir nežēlīgs! Citam saslimšana pa-
iet viegli, citam nākas to uzveikt pēc smagas cīņas, 
cita ģimenēs vīruss atnes nedzēšamas bēdas. Piedalī-
ties šai loterijā, kurā nevaram paredzēt, vai kritīs lai-
mīgā loze, lai turpmākajā dzīvē saglabātu pilnvērtīgu 
veselību, ir ļoti liels risks. Tieši tāpēc es šos sazvērnie-
kus saucu par „sātanistiem”, jo nav nekā zemiskāka 
un stulbāka, kā vairot savu “ego” uz citu cilvēku cie-
šanu un nāves rēķina.

Tomēr, kā mēdz teikt, aiz katra mākoņa ir saule! 
Arī šobrīd dzīvojam ar daudz reālākām cerībām jau 
šajā gadā atgriezties ierastā ikdienas ritmā. Pienācis 
laiks, kad radītas pirmās Covid-19 vakcīnas, kas vēl 
pavasarī šķita tik tāls un nesasniedzams. Ļoti aktīvi 
un enerģiski sācis strādāt jaunais veselības ministrs, 
un pirmo dienu lēmumi ir tieši tādi, par kuru nepie-
ciešamību runāts ilgu laiku. Tagad pats svarīgākais – 
veikt maksimāli ātru un plašu iedzīvotāju vakcināciju, 
jo tas ir praktiski vienīgais veids, kā iespējams apturēt 
infekcijas izplatību un slimību uzveikt pilnībā.

Mēs kā pašvaldība esam gatavi iesaistīties un 
sniegt visa veida atbalstu un palīdzību, lai novadā 
veiksmīgi noritētu vakcinācijas process un vakcīnu 
pēc iespējas īsākā laikā saņemtu visi, kas to vēlas. 
Es personīgi uzticos izstrādātajām vakcīnām un, kad 
vien būs tāda iespēja, vakcinēšos, lai pasargātu sevi 
un savus līdzcilvēkus. Kolektīvā imunitāte var tikt sa-
sniegta, kad būs vakcinējušies 60 – 70% iedzīvotāju, 
tāpēc no katra personīgās attieksmes un atbildības ir 
atkarīga kopējā sabiedrības veselība, no mums katra 
atkarīgs, cik ātri atgriezīsimies pie normālas dzīves. 
Aicinu katru novada iedzīvotāju iedziļināties zinātnis-
ki pamatotos faktos, uzklausīt ģimenes ārstu un citu 
speciālistu viedokli un pieņemt savu lēmumu par vak-
cināciju. Es ticu, ka mēs esam gudra, izglītota un kri-
tiski lemtspējīga kopiena. To pierāda fakts, ka mums 
kopā izdevies izvairīties no lielākiem saslimšanas pe-
rēkļiem. Tas vieš cerību, ka attieksme pret vakcināciju 
vairumam būs atbalstoša, lai maksimāli ātrā laikā va-
ram atgriezties normālā darba un dzīves vidē.

Mums kopā izdosies!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Aktualitātes janvārī
Noslēgušās iepirkumu procedūras:

Iepirkums - Automašīnas iegāde •	
operatīvajā līzingā. Iepirkums noslēdzies 
bez rezultāta. Netika saņemts neviens piedā-
vājums. Tiks pārskatītas prasības un veikts 
atkārtots iepirkums.

Cenu aptauja – Ceļa Ķempji-Saule-•	
skalns ceļa ūdens atvades komunikāciju re-
montdarbi. Līgums noslēgts ar SIA “Karjeru 
tehnikas noma” par summu 15 674,95 EUR 
bez PVN. Šogad šajā ceļā vēl plānots veikt 
grāvju atjaunošanas darbu apmēram 950 
metru garumā. 

Citas aktualitātes:
Tuvākajā laikā tiks veikta iepirku-•	

mu procedūra kanalizācijas tīklu atjauno-
šanas un paplašināšanas darbiem Līgatnes 
pilsētā. Tāpat ir uzsākts darbs pie Augšlīgat-
nes kanalizācijas sistēmas vēsturisko tīklu 
atjaunošanas darbu tehniskās specifikācijas 
izstrādes. Abās apdzīvotajās vietās šo tīklu 
lielākā problēma ir virsūdens un gruntsūdens 
iekļūšana kanalizācijas tīklos, kas rada pār-
slodzi attīrīšanas iekārtām ilgstošu lietavu 
un pavasara atkušņa periodos. Augšlīgatnē 
papildus tiks veikta tīklu revīzija, jo arī sau-
sā laikā atsevišķos posmos nenotiek pilnīga 
kanalizācijas notekūdeņu atvade. 

Paralēli tiek plānota centralizētā ūdens-
apgādes tīkla paplašināšana Augšlīgatnē 
otrpus valsts autoceļam V283 “Drabeši-Lī-
gatnes papīrfabrika-Līgatne” (Augšlīgatnes 
Jaunās sākumskolas pusē), kā arī tiks veik-
ta iedzīvotāju aptauja par vēlmi pieslēgties 
centralizētajam ūdensapgādes tīklam Ziedu 
un Vildogas ielās.

Šobrīd noris Līgatnes Gaujas ielas •	
projektēšanas darbi. Apzinoties, ka visu ielu 
uzreiz nespēsim atjaunot, projekts ir sadalīts 
trīs daļās atbilstoši prioritātei. Šogad mēģi-
nāsim realizēt vismaz 1. posmu, kas ir posms 
no krustojuma ar Dārza un Kalnu ielām līdz 
Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādei. Šis 
posms ielas sākumā, kā arī pieslēgumā Parka 
ielai ir nedrošs gājējiem, tāpēc te nepiecieša-
mi steidzamākie pārbūves darbi. 

Turpinoties ārkārtējai situācijai, in-•	
formējam, ka vizīte pie pašvaldības speciā-
listiem jāplāno individuāli ārpus pašvaldības 
telpām, mēģinot vajadzīgo jautājumu atri-
sināt telefoniski vai elektroniskas sarakstes 
ceļā. Klientu apkalpošanas centros Līgatnē 
un Augšlīgatnē vestibilos izvietotas iesnie-
guma formas, ko turpat uz vietas var aizpil-
dīt, raksturojot interesējošo jautājumu vai 
problēmu u.t.t., un ievietot speciāli sagata-
votā pastkastē. Vizīte pašvaldības darbinieku 
kabinetos drošības apsvērumu dēļ nav atļau-
ta. Pašvaldības darbinieki, ievērojot drošības 
un distancēšanās noteikumus, turpina aktīvi 
strādāt gan klātienē, gan, kam tas ir iespē-
jams, - attālināti. Lūdzam pret noteiktajiem 
ierobežojumiem izturēties ar izpratni, ievērot 
tos, sargājot, pirmkārt, paši sevi un savus tu-
vākos. 

Administratīvi teritoriālās refor-•	
mas gadā – līdz šī gada 1. jūlijam un arī pēc 
tam – nekādas būtiskas izmaiņas, neskaitot 
izmaiņas politiskās vadības struktūrā, paš-
valdības struktūrā, kā arī plānotajos darbos 
un finansējumā nav plānotas. Līgatnes nova-
da pašvaldība šajā mēnesī plāno apstiprināt 
kārtējo pašvaldības budžetu, kas ietver visu 
līdzšinējo funkciju un projektu izpildi līdzīgā 
apjomā un būs saistošs arī jaunā novada ie-
tvaros. Šobrīd notiek aktīvas diskusijas jaunā 
novada izveides procesā par dažādām paš-
valdības funkcijām, struktūru un labākajiem, 
efektīvākajiem risinājumiem, lai pēc novadu 
apvienošanās pašvaldības pakalpojumi ne 
tikai nezaudētu savu līdzšinējo kvalitāti, bet 
būtiski uzlabotos.  

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes izpilddirektors

zījumi – lai segtu kopētāja Canon 
iegādi, EUR 1 757 tiek novirzīti 
uz pamatlīdzekļu budžeta pozīciju 
EKK 5238. Šis līdzeklis tiek novir-
zīti no ietaupījuma, kas radies citās 
LMMS budžeta pozīcijās: EUR 
1 000 no EKK 224401, EUR 450 no 
EKK 2239, EUR 280 no EKK 2210 
un EUR 27 no EKK 5233.

Pamatojoties uz 2020. gada 6. 
7. decembra Jauno Līderu vidussko-
las direktores iesniegumu D3-16
/20/1319, tiek veikti sekojoši budže-
ta grozījumi – lai segtu 3D printera 
iegādi, EUR 1 125 tiek novirzīti no 
EKK 2361 uz pamatlīdzekļu budže-
ta pozīciju EKK 5238. Lai segtu 
brīvpusdienu izmaksas labiniekiem, 
uz EKK 6423 tiek novirzīti EUR 
665 no EKK 2235 un EUR 200 no 
EKK 2363.

Pamatojoties uz 2020. gada 7. 
16. decembra Finanšu un grāmatve-
dības nodaļas vadītājas iesniegumu 
D3-16/20/1338, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu Micro-
soft Office programmatūras un dato-
ra Dell Vostro iegādi, EUR 454 un 
EUR 44 tiek novirzīti no ietaupīta-
jiem līdzekļiem pozīcijā EKK 2235 
(apmācību izdevumi) attiecīgi uz 
pamatlīdzekļu budžeta pozīcijām 
EKK 5120 un EKK 5238. 

Pamatojoties uz 2020. gada 8. 
21. decembra Augšlīgatnes PII 
Zvaniņi vadītājas iesniegumu D3-
9.6/20/1864, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu Micro-
soft Office izmaksas, EUR 230 tiek 
novirzīti no ietaupītajiem līdzekļiem 
pozīcijā EKK 23223 (dīzeļdegviela) 

uz budžeta pozīciju EKK 5120.
Pamatojoties uz 2020. 9. 

gada 22. decembra Līgatnes novada 
domes Kancelejas vadītājas iesnie-
gumu D3-16/20/1364, tiek veikti se-
kojoši budžeta grozījumi – lai segtu 
izmaksas par reprezentatīvajiem 
materiāliem, EUR 1 000 tiek no-
virzīti no ietaupītajiem līdzekļiem 
pozīcijā EKK 72102 (transferti) uz 
budžeta pozīciju EKK 2314.

Līgatnes novada dome no 10. 
LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
saņēmusi lielāku mērķdotāciju:

 Augšlīgatnes PII Zvaniņi 1.1. 
pedagogu darba samaksai. Starpība 
EUR 2 859 tiek attiecināta uz EKK 
18.620 budžeta ieņēmumu daļā un 
EKK 1000 budžeta izdevumu daļā.

 Līgatnes pilsētas PII pe-1.2. 
dagogu darba samaksai. Starpī-
ba EUR 1 980 tiek attiecināta uz 
EKK 18.620 budžeta ieņēmumu 
daļā un EKK 1000 budžeta izdevu-
mu daļā.

 Jauno Līderu vidusskolas 1.3. 
pedagogu darba samaksai un inte-
rešu izglītībai. Starpības attiecīgi 
EUR 8 477 un EUR 341 lielumā tiek 
attiecinātas uz EKK 18.620 budžeta 
ieņēmumu daļā un EKK 1 000 bu-
džeta izdevumu daļā.

 Augšlīgatnes Jaunās sā-1.4. 
kumskolas pedagogu darba samak-
sai un interešu izglītībai. Starpī-
bas attiecīgi EUR 10 800 un EUR 
612 lielumā tiek attiecinātas uz 
EKK 18.620 budžeta ieņēmumu 
daļā un EKK 1000 budžeta izdevu-
mu daļā.

 Līgatnes mūzikas un 1.5. 

mākslas skolas pedagogu darba sa-
maksai. Starpība EUR 757 tiek at-
tiecināta uz EKK 18.620 budžeta ie-
ņēmumu daļā un EKK 1000 budžeta 
izdevumu daļā.

Pamatojoties uz Sociālā 10. 
dienesta vadītājas iesniegumu, tiek 
veikti sekojoši budžeta grozījumi – 
lai segtu izdevumus par asistentu, 
ar ko noslēgts uzņēmuma līgums, 
no budžeta pozīcijas EKK 6419 
tiek novirzīti EUR 125 uz pozīciju 
EKK 1150 un EUR 8 uz pozīciju 
EKK 1210 (VSAOI). 

Pamatojoties uz 2020. gada 11. 
28. decembra Sociālā dienesta vadī-
tājas iesniegumu D3-16/20/1358, 
tiek veikti sekojoši budžeta grozī-
jumi – lai segtu izdevumus par ilg-
stošu sociālo aprūpi pansionātos, no 
Sociālā dienesta budžeta pozīcijas 
EKK 2350 tiek novirzīti EUR 80 uz 
pozīciju EKK 72102. 

Pamatojoties uz 2020. 12. 
gada 23. decembra Līgatnes novada 
domes izpilddirektora iesniegumu 
D3-16/20/1353, tiek veikti sekojoši 
grozījumi Administrācijas budžetā 
– lai segtu izdevumus par balvām, 
kas izmaksātas četriem pašvaldības 
struktūrvienību darbiniekiem par 
darba stāžu, no pozīcijām EKK 2264 
un EKK 3263 tiek novirzīti attiecīgi 
EUR 200 un EUR 250 uz pozīciju 
EKK 6422. 

Pamatojoties uz 2020. 13. 
gada 23. decembra Līgatnes novada 
domes izpilddirektora iesniegumu 
D3-16/20/1355, tiek veikti sekojoši 
grozījumi:

 Autoceļu budže-13.10. 

tā, ko sastāda valsts mērķdotācija 
– lai segtu izdevumus par Skolas 
ielas pārbūves papildus darbiem, no 
budžeta pozīcijas EKK 2246 tiek 
novirzīti EUR 1 394 uz pozīciju 
EKK 5250;

 Labiekārtošanas 13.11. 
budžetā – lai segtu izdevumus par 
SIA “Liepulaipa” veiktajiem tiltu un 
kāpņu remontiem, no Ambulatoro 
ārstniecības iestāžu budžeta pozī-
cijas EKK 2241 tiek novirzīti EUR 
4 060 uz Labiekārtošanas budžeta 
pozīciju EKK 2241;

 Autoceļu paš-13.12. 
valdības budžetā – lai segtu izde-
vumus par autoceļu uzturēšanu, no 
budžeta pozīcijas EKK 3261 tiek 
novirzīti EUR 17 000 uz pozīciju 
EKK 2246.

Pamatojoties uz 2020. 14. 
gada 14. decembra pašvaldības 
aģentūras “Līgatnes novada Kultū-
ras un tūrisma centrs” iesniegumu 
D3-9.4/20/1817, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu jauna 
pamatlīdzekļa “Monētu slēdzene 
WC TIC” iegādi, TIC budžeta ie-
tvaros EUR 1 529 tiek novirzīti no 
pozīcijas EKK 2120 (komandēju-
mi un darba braucieni) uz pozīciju 
EKK 5239. 

Sagatavoja Finanšu kontroliere, 
analītiķe 

Anete Dzērve
Ainārs Šteins,
Sēdes vadītājs,

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Pagājušā gada izskaņā noslēdzās 
Valsts kultūrkapitāla fonda un akciju 
sabiedrības „Latvijas valsts meži” at-
balstītās „Vidzemes kultūras program-
mas 2020” projektu realizācija. Jau 
trīspadsmito gadu programmas ietva-
ros no 2020. gada maija līdz decem-
brim tika īstenoti dažādi kultūras pasā-
kumi, kuros iesaistīti kultūrvēsturiskā 
Vidzemes novada iedzīvotāji. 2020. 
gadā, tāpat kā iepriekš, “Vidzemes 
kultūras programmas” (VKP) mērķis 
bija nodrošināt līdzsvarotu, daudzvei-
dīgu un kvalitatīvu kultūras procesu 
un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot 
un attīstot Vidzemes novadam rakstu-
rīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. 
Pagājušajā gadā VKP prioritātes tika 
noteiktas pēc sabiedrības balsojuma, 
kopā saņemot pavisam 726 balsis.

2020. gadā tika saņemti 149 
projektu pieteikumi par kopējo sum-
mu 637 373,67 EUR. No pieteiktajiem 
projektiem atbalstu guva 69 projekti, 
to realizācijai tika sadalīti 143 000,00 
EUR. Projekta finansējumu prasmīgi 
izmantoja visi atbalstīto projektu ie-
viesēji, bet ārkārtas situācijas dēļ divu 
projektu noslēguma pasākumi (kon-
certi) notiks šogad, kad būs iespējams 
tos īstenot.

Jau martā noteiktie ierobežoju-
mi būtiski ietekmēja mērķprogrammas 
ekspertu lēmumus par finansējuma 
piešķiršanu iesniegtajiem projektiem. 
Vairākiem labiem projektiem diem-
žēl to nācās atteikt. Tas tāpēc, ka šos 
projektus pandēmijas apstākļos nav 
iespējams realizēt. Vairākkārt eksper-
tu lēmums bija par labu projektiem, 
kuri paredzēti nelielam apmeklētāju 
skaitam.

2020. gadā ar VKP atbalstu ir iz-
dots rekordliels grāmatu skaits – kopā 
deviņas izcilas grāmatas. Jaunpiebal-

Ar interesantiem un daudzveidīgiem projektiem noslēgusies 
„Vidzemes kultūras programma 2020”

gas mūzikas un mākslas skola izdeva 
grāmatu „100 Piebalgas tautas dzies-
mas”, bet Valmieras mūzikas skola – 
saturā bagātu un vērtīgu grāmatu par 
godu skolas simtgadei „Starp nošu lī-
nijām skolotāju dzīvē”. Kaives pagas-
ta biedrība „Līdzās” laida klajā vietē-
jās dzejnieces Ērikas Buravas dzejoļu 
grāmatu „Es noteikti atgriezīšos”. Ilgi 
gaidīta un jau guvusi lielu popularitāti 
bija Kocēnu novada domes publicētā 
grāmata „Tā pirmā pavāru grāmata, 
no vāces grāmatām pārtulkota”, kurā 
iespiestas senas ēdienu receptes. Vi-
dzemes plānošanas reģions īpaši prie-
cājās, ka īstenotajā Igaunijas – Latvi-
jas pārrobežu sadarbības programmas 
projektā „Livonijas kulinārais ceļš” 
izveidotais 18. gs. pavārgrāmatas 
pārcēlums mūsdienu latviešu valodā 
turpina savu dzīvi skaistā izdevumā. 
Līgatniešiem nozīmīga bija kafejnīcas 
„Zeit” izdotā grāmata „Mana mīļā Lī-
gatne”, bet dzērbenieši var palasīt jau-
kus stāstiņus par dzīvi 20 gs. sākumā 
grāmatā „Dzērbenes vectēva stāsti”, 
kuras izdošanu jau sen bija iecerējusi 
SIA “Lampu dizaina darbnīca”. Bied-
rība „Kalngalieši” iespieduši piejūras 
kopienai svarīgo grāmatu „Kalngale 
piejūras vējos”. Pateicoties rokdarb-
nieču rūpīgajam darbam un veikta-
jiem pierakstiem un zīmējumiem, 
biedrība „9 Arodi” izdevusi grāmatu 
„Tamborētais mantojums”. Pie lasītā-
jiem nonācis „Camphill” nodibināju-
ma „Rožkalni” izdevums „Pasaka par 
zaļo čūsku un skaisto liliju”. Šogad ir 
iecerēts iestudēt izrādi pēc šī darba, 
iesaistot tajā personas ar īpašām vaja-
dzībām.

Jau 2019. gadā tika iesākta jau-
ka tradīcija – publikācijas par kultūras 
tēmām. Šogad SIA „Latvijas Mediji” 
sagatavoja izzinošu rakstu sēriju par 

Vidzemes muzikālajām tradīcijām, ko 
katru mēnesi interesenti varēja lasīt 
laikrakstā „Latvijas Avīze” un portā-
lā „LA.LV”. SIA “Reģionu mediji” 
sagatavoja rakstu sēriju „Informējot 
iedvesmojam”, bet SIA „Malienas zi-
ņas” savos rakstos stāstīja par unikā-
lām kultūras tradīcijām Alūksnes un 
Apes novadu pierobežā.

Projektus īstenojot, izdoti arī 
mūzikas ierakstu CD un veikti digitā-
lie ieraksti. Uzrakstīts ļoti interesants 
pētījums par Vidzemes zīļu vaina-
giem.

Divu projektu rezultāti tieši sais-
tīti ar kultūras un dabas mantojuma 
vienoto pārvaldību - Āraišu novadā 
veikts ainavas pētījums, bet Jaunlaice-
nes muižas parkam izstrādāts ainavu 
tematiskais plāns.

Radīta pavisam jauna kultūras 
vieta „Savvaļa” ceļa posmā Gatarta 
– Jaunpiebalga. Aktīvi bijuši, kā kat-
ru gadu, piebaldzēni – Jaunpiebalgā 
rīkotas deju meistarklases un danči 
folkloras kopai, bet Vecpiebalgā Kārļa 
Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrie-
ti” izveidota audiovizuāla ekspozīcija 
„Ienāc pasakā”. Laikā, kad ierobežo-
jumi Covid-19 izplatības mazināšanai 
liedza pulcēties un satikties, izveido-
ta arī Valmieras muzeja virtuālā tūre 
„Ceļojums Bruņinieku ielā”, bet Cēsu 
bibliotēka izstrādājusi bibliotēkas di-
gitālās tīmekļvietnes sadaļu „Digitālās 
izstādes”. Smiltenes muzejs sagatavo-
jis muzeja ekspozīcijas dizaina stratē-
ģiju. Izdarīt var arī sarežģītos apstāk-
ļos, tikai jābūt radošiem! To pierādījis 
arī Imanta Ziedoņa muzeja fonds, iz-
strādājot jaunu metodisko materiālu 
bērnu programmām un izveidojot 
pastaigu maršrutu “Lasīttaka”. Ar jau-
niem faktiem ir papildināta vēstures 
ekspozīcija “Sirdsapziņas ugunskurs” 

Cēsīs. Sen iecerētu darbu – video-
ierakstu digitalizāciju veicis Imants 
Pulkstenis Madonā.

Vasarā notika jau tradicionālie 
koncerti Sēļu muižā, Valmieras kon-
certzālē, Cēsu, Valmieras un Limbažu 
baznīcās, danču etnonakts Ērmaņu 
muižā. Cēsīs, Ruckas muižas parkā 
tika sarīkots kamermūzikas festivāla 
„Sansusi” vakars. Risinājās mākslas 
plenērs un izstādes Mālpilī un Cēsīs, 
festivāls Gulbenē un radošās darb-
nīcas māksliniekiem Zvārtavas pilī. 
Mākslinieki un arī tie, kas tādi jūtas 
sirdī, vasarā un rudens pusē pulcējās 
radošajā mājā MEMBERI Dzērbenē, 
jaunieši baudīja romantisma meistar-
klases brīnišķīgajā Stāmerienas pilī, 
bet senu amatu prasmes varēja apgūt 
Valmiermuižā. Radošas nodarbības 
notika Auļukalna muižā un Ziemeru 
muižā, kur saimnieko idejām bagā-
tas ģimenes. Latvijas Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs Vecpiebalgas filiālē 
„Vēveri rīkoja radošo nometni skolas 
vecuma bērniem un jauniešiem, kur 
tie varēja apgūt interesantas zināša-
nas par vēsturi, etnogrāfiju un amat-
niecību. Lubānas novadā notika jau 
tradicionālās Broņislavas Martuževas 
dzejas dienas. Savukārt amatierteāt-
ru aktieri projektu ietvaros apguvuši 
jaunas prasmes, bet Lubānas novadā 
biedrība „Aborieši” iestudējusi kopie-
nas teātra izrādi.

Restaurācijas darbu meistari 
varēja mācīties jaunas prasmes Ole-
ru muižā un tradicionālo koka kons-
trukciju meistarklasē Cēsīs. Zinātnes 
un vēstures popularizēšanas biedrība 
„Apvārsnis” organizēja lieliskus se-
minārus un mācību ekskursijas pa 
muižām.

Alūksnes novadā sagatavotas 
interesantas kultūrvēstures izziņas 

spēles un Alūksnes muzejā notikušas 
radošās meistarklases „Viduslaiku 
pils spēles un rotaļlietas”. Strenčos, ar 
iedzīvotāju līdzdarbošanos, izveidota 
foto kolekcija un tradicionāli notika 
plostu siešanas meistarklase, tiesa 
gan, šogad ar mazāku apmeklētāju 
skaitu nekā citus gadus.

Gulbenes novada vidusskolas 
jaunieši sagatavojuši filmu par saviem 
novadniekiem - barikāžu laika pirms 
30 gadiem dalībniekiem. Nofilmēts 
un izveidots jauns TV raidījums ciklā 
par Latvijas upēm „Pa straumei”, kura 
pirmizrādi gaidīsim jau pavisam drīz.

Dace Laiva, VKP koordinatore 
Vidzemē, saka: „Novēlam ikvienam 
kultūras projektu realizētājam stāstīt 
par saviem labajiem darbiem, jo kopā 
ir paveikts ļoti daudz! „Vidzemes 
kultūras programmas 2020” ietvaros 
notikuši vairāk nekā 224 dažādi pasā-
kumi un aktivitātes, projektu īstenoša-
nā bijuši iesaistīti 2 134 dalībnieki un 
pasākumu apmeklētāju skaits bija vai-
rāk nekā 21 650, neskaitot laikrakstu 
publikāciju lasītājus un TV skatītājus. 
Ar sasniegtajiem rezultātiem esam ļoti 
apmierināti un priecīgi, jo 2020. gadā 
bija ierobežotas daudzas aktivitātes, 
pasākumu rīkošana un apmeklētāju 
skaits. Kopumā izdotas 9 grāmatas 
(kopā 6480 eksemplāri), 500 eksem-
plāri blīvplašu, 23 publikācijas laikrak-
stos un interneta vietnēs, izgatavotas 4 
vēsturiskas spēles. Vidzemes plānoša-
nas reģions ir gandarīts par aizvadītajā 
gadā sasniegto, īstenotajiem projek-
tiem un priecājas par iespēju realizēt 
Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto 
Kultūras programmu reģionā. Jau 
šobrīd Vidzemes plānošanas reģions 
gatavo pieteikumu konkursam par tie-
sībām administrēt Vidzemes kultūras 
programmu 2021. gadā.”
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Līgatnes papīrfabrikas šaursliežu 
dzelzceļi

Guntis Eniņš savās jaunības die-
nu atmiņās par Līgatni 1993. gadā 
rakstīja šādus vārdus: „… Viss te 
bija burvīgi mazs un romantiski sens. 
Pēkšņi no ielejas loka caur zaļajiem 
kokiem izšāvās maza, jokaina loko-
motīve un aiz sevis vilka gar kanāla 
malu tādus pašus rotaļu vagoniņus, 
kas klabēdami un grabēdami svaidī-
jās uz visām pusēm kā auklā piesietais 
un bērna rokas vilktais daudzposmai-
nais koka krokodils pa grubuļainu 
ielu. Vagoniņu virtene pazuda lielas 
fabrikas vārtos, aiz kuriem pacēlās 
veclaicīgi sarkanu ķieģeļu korpusi. 
Un divi milzīgi, augsti, sarkani dū-
meņi. Jā, viss šai pilsētiņā bija mazs 
un rotaļīgs, bet fabrika bija liela kā 
milzenis. Un visa pilsētiņa patiesībā 
bija tikai šīs fabrikas piedeva. Fabri-
ka nesa Latvijai slavu visā pasaulē, 
pa daudzām zemju zemēm.”

Manas atmiņas par Līgatnes 
mazbānīti ir ļoti līdzīgas, jo saskars-
me ar to man bija no 1957. gada līdz 
1990. gadu sākumam, kad dažādu 
apstākļu dēļ fabrika bija spiesta lik-
vidēt šaursliežu dzelzceļu.

Jau no 1994. gada aprīļa nestrā-
dā arī pati Līgatnes papīrfabrika. In-
teresenti var to apskatīt (tikai daļu no 
tās, kas ir palicis) gida pavadībā, pie-
sakot ekskursijas Līgatnes tūrisma 
informācijas centrā. Pandēmijas dēļ 
tas arī pašlaik ir liegts.

“Pirmie sliežu ceļi Līgatnes pa-
pīrfabrikā ierīkoti 1894. gadā, un tie 
savienojuši jaunās lupatu noliktavas 
ar lupatu šķirotavu Vidusfabrikā. Tie 
bijuši būvēti no vieglā tipa sliedēm 
rokas trulīšu pārvietošanai ar sliežu 
ceļa platumu 750 mm. Pēc Otrā pa-
saules kara atzars starp noliktavu nav 
atjaunots. Sliežu ceļš no lupatu šķiro-
tavas uz Pārupes noliktavu līdz upei 
nojaukts pēc 1974. gada, bet tilts pār 
upi pilnībā likvidēts 1997. gadā.” – 
tā Aivars Balodis savā pētījumā „Par 
dzelzceļiem.”

1897. gadā ticis iekārtots trulīšu 
sliežu ceļš arī malkas un akmeņogļu 
pievešanai uz veco katlu māju. Vecā 
katlu māja atradās Vidusfabrikas 
korpusā, bet šobrīd nojaukta, palicis 
tikai sarkanais skurstenis.

1905. gadā līdz ar jaunās katlu 
mājas Vidusfabrikā pabeigšanu bei-
dza būvēt arī fabrikas iekšējos sliežu 
ceļus. Tie veda no Vidusfabrikas uz 
Beiverku jeb, kā vēlāk no 1952. gada 
to sauca, – uz „4. papīrmašīnu”. Bei-
verkā tika ražots ne tikai papīrs, bet 
arī kokmasa pašu patēriņam. Kok-
masu ražoja no egles papīrmalkas un 
izlietoja zaļā galda papīra un albumu 
papīra ražošanai. Ar 4. papīrmašī-
nu (4PM) ražoja augstas kvalitātes 
čaulīšu papīru un kreppapīra pamat-

ni, kuras ražošanai bija 
nepieciešama lupatu 
pusviela, ko sagatavoja 
Vidusfabrikā. Tā nu ar 
pavisam nelieliem va-
goniņiem, kurus vilka 
mazmazītiņa “lokomotī-
vīte” jeb “bānītis”, katru 
dienu, reizēm pat vairā-
kas reizes dienā, tas kur-
sēja ar kravu šurpu un 
turpu no Vidusfabrikas 
uz 4PM un atpakaļ.

Otra šaursliežu 
dzelzceļa līnija savie-
noja Vidusfabriku ar 
Anfabriku, un tur arī 
kursēja šis mazais „bā-
nītis”. No 1960. gadu 
vidus Anfabrikā līdz 
1993. gada beigām, kad Vidusfabrikā 
nodega lokšņu saiņojamā mašīna, pie 
koka taras izgatavošanas lokšņu pa-
pīra iesaiņošanai strādāja mans vīrs 
Jānis Vanags kopā ar saviem darba-
biedriem. Taras izgatavotāji strādāja 
divās maiņās. Izgatavoto koka taru 
reizi vai divas reizes dienā no Anfab-
rikas uz Vidusfabrikas saiņotavu veda 
ar vagoniņiem. Retāk no Anfabrikas 
pa tiešo uz Beiverku veda čaulīšu 
papīra muciņu vākus. Čaulīšu papīra 
tītņus sagrieza bobīnās (šaurās pa-
pīra loksnēs satītas rituļos), pēc tam 
bobīnas salika papīra muciņās, kuras 
no abiem galiem sastiprināja ar apa-
ļiem koka vākiem. No Beiverkas uz 
Vidusfabriku ar bānīti veda arī kre-
ppapīra pamatnes tītņus, no kuriem 
Plašpatēriņa cehā izgatavoja krā-
sainā kreppapīra rullīšus.  Padomju 
varas gados dekoratīvais kreppapīrs 
bija ļoti pieprasīta prece, un Līgatnē 
katru gadu saražoja vismaz 7 miljo-
nus rullīšu.

Vagoniņi bija aptuveni 2.5 m 
gari, 1.5 m plati ar nelielu jumtiņu, 
un garāks cilvēks varēja ar roku va-
rēja aizsniegt jumtiņa virspusi. Divus 
trīs vagoniņus vilka mazais dīzelītis, 
un to vadīja viens vīrs cienījamos ga-
dos - Jānis Sokolovskis, kurš dzīvoja 
Gaujasmalā. Lupatu pusvielas veša-
nai izmantoja kastveidīgus nelielus 
vagoniņus.

No Zigrīdas un Leo Baložu stās-
tījuma par dzelzceļu fabrikas teritori-
jā: “1897. gadā Līgatnē bija 3 papī-
rfabrikas: Beiverka (4PM), Centrālā 
fabrika (Vidusfabrika) un Handfab-
rika jeb Rokas fabrika (Anfabrika). 
1930. gados tur bija gateris, ūdens 
turbīna un tvaika turbīna, kas ražoja 
elektrību pašu vajadzībām, tur bija 
arī 2 holenderi, rulete - centrifūga 
lupatvielas sagatavošanai un sausi-
nāšanai. Lupatas plucināja fabrikā, 
veda no turienes ar kastēm uz zāģē-
tavu un pēc sagatavošanas atpakaļ 
uz fabriku. No sākuma veda ar zir-
gu pajūgiem, pēc tam, kad ierīkoja 
sliedes, tad ar zirgu vagonetēm pa 
sliedītēm.”

Kā stāstīja vecie strādnieki, no 
sākuma dzelzceļa līnija no Vidusfab-
rikas jeb Galvenās fabrikas uz An-
fabriku bijusi klubam gar priekšpusi 
un pa to kravas veduši ar zirgiem Vē-
lākos gados dzelzceļa līnija ierīkota 

gar kanāla malu līdz Anfabri-
kas iezim un tad pāri Līgatnes 
upei līdz Anfabrikai. 

Tālāk Aivars Balodis: 
„Tikai vēlāk, 1929. gadā, no 
Vācijas firmas Orenstein & 
Koppel tiek iegādāta pirmā 
moto lokomotīve ar 10 ZS dī-
zeļmotoru, kā arī 2 speciālas 
kravas platformas pusvielas 
vešanai un 5 pusvagoni pa 4 
t katrs. Tas saistīts arī ar to, 
ka tajā laikā tika pārkārtota lupatu 
pusvielas ražošana palīgfabrikā An-
fabrika (Anfabrik).”

Tad arī, visticamāk, noņēma 
sliedītes gar kultūras namu un tās uz-
lika gar kanāla malu un pāri Līgatnes 
upei pie Anfabrikas ieža, blakus slū-
žām. Patlaban vēl uz upes redzama šī 

(akmeņogles) no stacijas uz 
fabriku veda ar zirgu pajū-
giem un nedaudz ar auto-
mašīnām. 

Otrā pasaules kara lai-
kā Līgatnes papīrfabrika 
tikusi iekļauta koncernā 
„Ostland Fazer”, fabrikas 
sliežu ceļi tikuši pārkārtoti 
600 mm platumā. Bez tam 
1942. gadā no Līgatnes 
stacijas uz Līgatnes papīr-
fabriku tikusi uzbūvēta 600 
mm šaursliežu dzelzceļa lī-
nija. Pie tās pilnveidošanas 
strādāts arī vēl 1943. gadā. 
1942. – 1943. gadā uzbū-
vētais šaursliežu dzelzceļš 
8 km garumā no Līgatnes 
papīrfabrikas līdz Līgatnes 
dzelzceļa stacijai darbojās 
līdz 1993. gadam, tātad 50 
gadus.

No Aivara Baloža 
raksta „Par dzelzceļiem”: 
”Vācijas armijas kara lau-
ku dzelzceļiem (Heeresfeld-
bahn) sliežu ceļu būvei jau 
iepriekš tikuši sagatavoti 5 
m gari taisnie un izliektie 
sliežu posmi uz 10 metāla 
gulšņiem. No šādiem gata-
viem elementiem, veidojot 
minimāli mazus uzbērumus 
vai pat bez tiem, varējuši 

samontēt līdz 10 km sliežu ceļa vienā 
dienā. Līgatnē būvētais šaursliežu 
dzelzceļš gan būvēts ar pamatīgāku 
uzbērumu, kurā bagātīgi izmantoti 
Līgatnes papīrfabrikā pieejamie ak-
meņogļu izdedži. Arī pašam sliežu 
ceļam izmantotas 10 m garas smagā 
tipa sliedes, kuras stiprinātas lielāko 
tiesu uz koka gulšņiem, metāla gulšņi 
izmantoti atsevišķos posmos. 

Šaursliežu dzelzceļa darbībai 
tikušas atvestas divas Pirmā pasau-
les kara Vācijas armijas kara lauku 
dzelzceļu (Heeresfeldbahn) Briga-
delok tipa lokomotīves. Cik izdevās 
noskaidrot, tad viena nākusi caur 
Viesītes šaursliežu dzelzceļu tīklu, 
bet otra pa tiešo no Vācijas. Bez 
tam atvestas arī kravas platformas, 
slēgtie preču vagoni un lokomotīvei 
pa priekšu stumjams sniega tīrītājs. 
Lokomotīvju uzturēšanai uzcelta 
DEPO ēka. Vārds “depo” cēlies no 
latīņu valodas veidota franču vārda 
„depot” un apzīmē vietu, kur tiek no-
drošināta ritošā sastāva ekspluatāci-
ja un remonts.”

1944. gada 23. septembrī vācu 
armija atkāpusies no Līgatnes. Uz 
Līgatni nomestas trīs bumbas. Re-
zultātā sabombardēts klubs un senais 
Līgatnes krogs, cietusi Anfabrika, 

aptiekas ēka, tilts pāri Līgatnes upei, 
šaursliežu dzelzceļa tiltiņš pār kanālu 
pie ezera, Vidusfabrikā nodegusi pie-
būve pie kantora ēkas, cietusi vecā 
katlu māja. Daži bojājumi novērsti 
īsā laikā, dažiem bijuši nepieciešami 
vairāki gadi – klubam, Anfabrikai, 
savukārt citi nemaz nav atjaunoti – 
krogs un piebūve pie kantora ēkas. 

Dzelzceļa tiltiņš pār kanālu atjau-
nots līdz 1944. gada novembrim, un 
atsākta dzelzceļa kustība uz Līgatnes 
staciju. Pēc vācu armijas aiziešanas 
no Līgatnes un Padomju Armijas ie-
nākšanas par Līgatnes papīrfabrikas 
direktoru bijis norīkots Jānis Buks. 
Viņš par direktoru strādājis neilgu 
laiku – no 1944. gada 2. novem-
bra līdz 1946. gadam, pēc tam viņu 
nomainījis A. Lūkins uz 2 gadiem. 
1948. gadā par Līgatnes papīrfabri-
kas direktoru norīkots Leonards Vol-
gins, kurš kļuva par līgatniešu ļoti ie-
cienītu Cilvēku (ar lielo burtu), kuru 
vēl šodien atceras un ar labu vārdu 
piemin daudzas paaudzes.

Šaursliežu dzelzceļa uzbūvēša-
na bija liels atvieglojums Līgatnes 
papīrfabrikai, bet vietējie ormaņi bija 
palikuši bez darba. Mans vīratēvs Jā-
nis Vanags vecākais devies uz Rīgu 
un kara gados strādājis Rīgā par fūr-
mani. Pēc kara atgriezies Līgatnē un 
uzsācis darbu Līgatnes papīrfabrikā 
kā krāvējs transporta cehā, Līgatnes 
stacijas noliktavās. Vēlākos gados, 
kad krāvēja darbs palika par smagu 
un krāvējiem ieviesa elektrokaras, 
viņš neilgu laiciņu pastrādāja kā va-
gonu sakabinātājs un pavadonis. Ņe-
mot vērā, ka Jānis Vanags vecākais 
kopš jaunības bija nedzirdīgs slimī-
bas dēļ, viņam drošības dēļ neļāva 
ilgi strādāt šo darbu. Pēc tam, līdz 
aiziešanai pensijā, viņš strādāja par 
šaursliežu dzelzceļa līnijas uzturētā-
ju. Viņa darbs kopā ar otru dzirdošu 
strādnieku bija uzturēt kārtībā sliežu 
ceļus no fabrikas līdz stacijai: mainīt 
nepieciešamos gulšņus, uzturēt kārtī-
bā pārmijas, ravēt nezāles no sliežu 
ceļa, rudeņos pirms sniega gar sliežu 
malām novietot speciālos sniega vār-
tus, lai sniegs neaizputina dzelzceļu, 
pavasarī sniega vārtus vajadzēja no-
ņemt un novietot krautnēs. Pie nezāļu 
ravēšanas uz dzelzceļa  katru vasaru 
pieņēma palīgos pusaudžus, bet kā-
dam jau bija viņu darbs jāpārrauga. 
1967. gada februārī Jānis Vanags de-
vās pelnītā atpūtā – pensijā.

1950. gadā Brigadelok loko-
motīves Līgatnes papīrfabrikā tika 
nomainītas ar jaudīgākām HF110C 
lokomotīvēm, kuras Latvijā reģistrē-
tas kā T1-901 un T1- 902. Šīs loko-
motīves bijušas speciāli projektētas 
Otrā pasaules kara Vācijas kara lau-
ku dzelzceļiem. Speciālisti tās uzska-
ta par Brigadelok sērijas lokomotīvju 
pēctecēm.

Tālāk no Aivara Baloža pētīju-
ma „Par dzelzceļiem”: „Lokomotīves 
Tl-901 un Tl–902 tad arī bija tās, 
kuras Līgatnes papīrfabriku daudzus 
gadus atgādāja no Līgatnes dzelz-
ceļa stacijas akmeņogles, celulozi, 
kaolīnu un citus materiālus, bet otrā 
virzienā, smagi stenot, pret kalnu uz 
Līgatnes staciju aizveda saražoto 
papīru un citu produkciju. Par loko-
motīvju mašīnistiem strādāja tie paši 
pēckara mašīnisti, kuri jau brauca ar 
Brigadelok lokomotīvēm – Manfrēds 
Ulmanis (1911.13.04.–1985.15.06.) 
un Ansis Kerners (1923.02.05—1967
.30.10.). Par mašīnistu palīgiem bi-
juši Jānis Pulsts, Jānis Ķešāns un 

citi. Tā kā lokomotīvju depo bija par 
mazu divām tik garām lokomotīvēm, 
tad ziemas laikā bija grūtības, lai 
lokomotīvju cauruļvadus pasargātu 
no aizsalšanas. Kravu pārvadāju-
mu apjoms neļāva pāriet arī pilnīgi 
uz darbu ar vienu lokomotīvi. Tāpat 
lokomotīves palika arī vecākas, līdz 
ar ko bija aizvien grūtāk uzturēt tās 
vajadzīgajā tehniskā līmenī. Arī ilg-
gadīgie lokomotīvju mašīnisti tuvo-
jās pensijas vecuma slieksnim, bet ar 
jaunu piesaistīšanu bija sarežģījumi.

Tamdēļ septiņdesmito gadu otrā 
pusē papildus tvaika lokomotīvēm no 
Sedas kūdras rūpnīcas tika iegādātas 
divas lietotas četrasu dīzeļlokomotī-
ves. Pēc tam no Rīgas tika atvesta vēl 
viena lietota priekš rezerves daļām. 
Sākumā, apgūstot darbu ar dīzeļlo-
komotīvēm, pat šķita, ka darbs ar tām 
lielā sliežu ceļa kāpuma pēc nebūs 
iespējams, taču drīz vien uzgāja, ka, 
sastāvu samazinot par trīs vagoniem, 
tā lieta iet. Pēc tam kad 1963. gadā 
sāka likvidēt Stendes šaursliežu 
dzelzceļu tīklu, uz Līgatni tika atvesti 
vairāki pasažieru un preču vagoni, 
kā arī sniega tīrītājs. Trīs pasažieru 
vagoni tika savesti kārtībā, lai tos va-
rētu izmantot transporta strādnieki. 
Vienu novietoja stacijā, otru fabrikā, 
un trešais bija paredzēts strādnieku 
pārvešanai, kas gan praktiski notika 
reti. Pārējie pasažieru vagoni tika 
izkomplektēti, dažas virsbūves vese-
lā veidā tika pārdotas iedzīvotājiem, 
kuri tās izmantoja kā dārza mājiņas, 
bet ritošās daļas tika pārbūvētas par 
preču platformām.

Līgatnes papīrfabrikā tika iz-
mantotas gan platās, gan šaurās 
preču platformas un slēgtie preču 
vagoni. Platās platformas ar bortiem 
izmantoja akmeņogļu un kaolīna 
pārvešanai, platās platformās bez 
bortiem un slēgtajos preču vagonos 
veda gatavo produkciju, bet šaurās 
platformas celulozes vešanai. Tvai-
ka lokomotīvju mašīnistu jautājums 
saasinājāsб kad 1967. gada 30. ok-
tobrī sirds neizturēja un “uz citiem 
medību laukiem” aizgāja mašīnists 
un mednieks Ansis Kerners. Pēc tam 
1968. gadā no Stendes uz Līgatni pār-
nāca mašīnists Pēteris Pinkāns, kurš 
Līgatnes lokomotīves jau bija iepazi-
nis Stendes lokomotīvju depo, kur tās 
tika vestas uz profilaktiskām apska-
tēm un pārbaudēm. Kad 1971. gadā 
pensijā aizgāja mašīnists Manfrēds 
Ulmanis, tvaika lokomotīves izman-
totas vēl mazāk un vēlāk vispār no-
liktas rezervē. Pēc 1981. gada, kad 
fabrikas katlu māja sāka pāriet uz 
kurināšanu ar dabasgāzi un atkrita 
akmeņogļu vešana, izejvielu un pa-
pīra transports ar dīzeļlokomotīvēm 
vairs nesagādāja nekādas grūtības.

Pēteris Pinkāns (1917.29.06.—
1987.18.02.) vēl kādu laiku strādāja 
pie vagonu remontiem. Viņš laikam 
tik ļoti mīlējis savu mašīnista profe-
siju, ka piederīgie arī Zanderu ka-
pos uz viņa mūžīgās atdusas vietas 
akmens likuši iekalt lokomotīves si-
luetu. Kad pēc ilggadīgā transporta 
daļas priekšnieka Haralda Ģēģera 
aiziešanas pensijā par tās vadītāju 
atnāca strādāt Verners Valainis no 
Jelgavas, viņam it kā bija savs vari-
ants, kā uzlabot transporta darbus. 
Viņš bija izlēmis, ka dzelzceļa uztu-
rēšana ir dārga un tāpēc jāpāriet uz 
autotransportu, un pret to neiebilda 
arī fabrikas vadība. Pēc tam, kad 
izrādījās, ka auto transports iznāk 
vēl dārgāk, pie kam ar esošo auto-

mašīnu parku ir par maz, tika veikli 
nolemts automašīnu vietā izmantot 
traktorus T – 150, kuri lietoti no vi-
ņam zināmas organizācijas Jelgavā 
arī tika nopirkti. Papildus vēl tika 
izmantots jau esošais riteņtraktors, 
kuram bija tieši tāds pat dīzeļmotors 
kā dīzeļlokomotīvēm. Vai tur varēja 
sanākt kāda ekonomija, māc šaubas, 
jo dīzeļlokomotīve vienā vedumā no 
stacijas atveda piecas sešas reizes 
vairāk. Tā kā bija izlemts šaursliežu 
dzelzceļu likvidēt, tad drīz vien tika 
nodota lūžņos lokomotīve Tl – 902. 
Lai arī otra lokomotīve Tl – 901 bija 
jau norakstīta, tā tika novietota aiz 
katlu mājas sliežu ceļa atzarā, jo par 
dzelzceļu un lokomotīvēm bija sā-
cis interesēties Gaujas Nacionālais 
parks, kuram bija iecere sliežu ceļu 
pagarināt līdz Līgatnes zvēru voljē-
riem, iegādāties vagonus ar tā sau-
camo četrkārtīgo amortizāciju un no 
stacijas uz parku vadāt tūristus. Lai-
kam trūka pietiekami uzņēmīgu un 
darbīgu cilvēku, un šī iecere netika 
virzīta tālāk.“

1991. gadā lokomotīve TI-901 
tika aizvesta uz Cēsīm it kā remon-
tam Cēsu autoremonta rūpnīcā, lai to 
vēlāk novietotu Cēsu novadpētniecī-
bas muzejā. Cēsu autoremonta rūpnī-
cai bijušas grūtības ar rekonstrukciju, 
un tādēļ tā lokomotīvi nodevusi re-
konstrukcijai uz Igauniju. Lokomotī-
ve gala rezultātā nonākusi Igaunijas 
šaursliežu dzelzceļa muzejā Lavasā-
rē, kur to 2011. gada 31. jūlijā redzē-
jis Aivars Balodis.

Pēc lokomotīves aizvešanas 
1991. gadā sāka demontēt sliežu ce-
ļus, ko pabeidza tikai 1994. gadā, jo 
sākumā tika noņemts tikai tik daudz 
sliežu, cik varēja pārdot. Galvenie 
sliežu pircēji bija topošās kokzāģē-
tavas. Līdz ar sliežu ceļiem likvidēja 
arī dīzeļlokomotīves. 

Tā beidza pastāvēt Līgatnes pa-
pīrfabrikas šaursliežu dzelzceļi, un 
par tiem vēsta vien dažviet saglabā-
jušies sliežu posmi, piemēram, asfal-
tā ielietais Dārza ielas sākumā, Brīvī-
bas ielā pie pārbrauktuves, netālu no 
fabrikas vārtiem, tāpat tilta sijas pār 
kanālu pie ezera, sliežu posmi An-
fabrikas iekštelpās. Izrādās, ka par 
“bānīti” saglabājies maz fotogrāfiju. 
Par bijušo šaursliežu dzelzceļu vēsta 
arī uzbērumi, kur bānītis brauca no 
Līgatnes papīrfabrikas līdz Līgatnes 
stacijai.

Pagājušajā LNZ 2020. gada de-
cembra numurā stāstīju, ka pie Līgat-
nes dzelzceļa stacijas Līgatnes pa-
pīrfabrika uzcēla plašas noliktavas, 
ierīkoja pievedceļus un akmeņogļu 
laukumus.

Līgatnes papīrfabrikas trans-
porta cehā 20. gadsimta 60 - 90. ga-
dos strādāja 55 – 60 strādājošie, kuri 
apkalpoja visu kravu saņemšanu un 
nosūtīšanu. Transporta cehā bija 
2 krāvēju brigādes – viena, kura 
pamatā strādāja fabrikā uz vietas, 
otra – Līgatnes stacijas noliktavās. 
No sākuma krāvēju rīcībā bija tikai 
rokas stumjamās „tačkas”, ar kurām 
tika pārkrauti visi papīra tītņi un sai-
ņi, kā arī celulozes „ķīpas” jeb saiņi, 
kuri svēra 250 – 300 kg katrs. Vē-
lākos gados tika iegādātas elektro-
karas un autokaras, tad darbs kļuva 
vieglāks. Līgatnes papīrfabriku līdz 
1981. gadam apkurināja ar akmeņ-
oglēm, kuras saņēma pa dzelzceļu. 
Stacijā vienlaikus piegādāja vairākus 
vagonus ar akmeņoglēm, tie noteik-

Lokomotīve T-902 darbā. Līgatnes fotoarhīvs.

sliežu vieta – tāda kā metāla sile virs 
zivju nārsta ceļa, paralēli slūžām, ti-
kai bez sliedēm.

2010. – 2011. gados, kad izveido-
ja Līgatnes takas, bijusī bānīša sliežu 
vieta gar ezeru un kanālu tika pārvei-
dota par labiekārtotu pastaigu taku no 
Līgatnes TIC līdz Anfabrikas iezim.

bija pilna ar baļķiem. Volgins 
noorganizēja, ka vācieši otrā 
krastā spēlēja mūziku un mēs 
vilkām baļķus ārā. Kā lai 
dabū līdz katlu mājai? Viņš 
teica, ka jāsāk ir kurināt. 
Nu Volgins ir Volgins. Mums 
fabrikā bija vācu gūstekņi, 
tai šķūnī, kur tagad ir mašīnu 
daļas, no vecās ambulances, 
gar fabrikas sētu. (Ēka no-
dega 2008. gada 22. jūnijā 
– R.V.) Bija vācu gūstekņu 
orķestris „Fišers”, kurš vēl 
mums spēlēja pēc kara ballēs 
Beiverkā. Ārkārtīgi skaists 
orķestris bija. Ar humoru, ar 

jokiem. Vīrieši uztaisīja sliedes no 
Gaujmalas līdz katlu mājai. Pa šīm 
sliedēm ar truļiem ar rokām stūma 
baļķus uz katlu māju. Vīriešu jau 
diez kādu nebija, kas bija karā – tas 
karā, kas invalīdi – tie invalīdi. Sie-
vieši stūma, baļķēnus iekšā un stūma. 
Tur (Gaujmalā) garināja. Cik nu var 
trulī ielikt, un tā pamazām sāka viss 
kustēt.”

Līdz Otrajam pasaules karam 
pēc Līgatnes stacijas atklāšanas, kā 
jau minēju iepriekš, Līgatnes papīr-
fabrikas gatavo produkciju uz Līgat-
nes staciju, izejvielas un kurināmo 

Kā es 
pazīstu Līgatni

Pirmie sliežu ceļi Līgatnes papīrfabrikā 1894. gadā. Aivara Baloža pētījums 
"Par dzelzceļiem."

 Zaķusalā 1940. gados.  Aivara Baloža pētījums 
"Par dzelzceļiem".

 Šāda lokomotīve veda produkciju uz Beiverku un 
Anfabriku. Līgatnes fotoarhīvs.

Bānītis ved uz fabriku akmeņogles. Līgatnes fotoarhīvs.

Bānītis Zaķusalā, ceļā uz staciju. Līgatnes fotoarhīvs.

1944. gada septembrī saspridzināja sliedes pie ezera, rudenī atjaunoja. Aivara Baloža 
pētījums "Par dzelzceļiem".

Pie galvenās produkcijas noliktavas fabrikā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Ceļā uz fabriku, pie asā līkuma. Līgatnes 
fotoarhīvs.

Celulozes ķīpu izkraušana pie vielu maltuves. Līgatnes fotoarhīvs.

No Olivera Beka projekta - pie ezera. Foto Olivers Beks, 
2014. gads.

Aiz bānīša depo. Līgatnes fotoarhīvs.

Kā stāsta vecie līgatnieši, Otrā 
pasaules kara laikā, lai atjaunotu Lī-
gatnes papīrfabrikas katlu mājas dar-
bību, no Gaujas līdz LPF katlu mājai 
uz ceļa caur Beiverku bijušas uzlik-
tas vieglas sliedes. Pa tām ar rokām 
stumti trulīši ar Gaujasmalā sagata-
voto malku katlu mājas kurināšanai.

No Ainas Alļenas stāstījuma 
2006. gada 9. – 15. februārī: „Un tad 
nāca Volgins. Volgins demobilizējās, 
viņam ģimene bija Maskavā palikusi. 
Tad darbu organizēja Volgins, viņš 
redzēja, ka fabrikā viss stāv, ka nekas 
nenotiek. Viņš noorganizēja, ka mēs 
vilkām no Gaujas ārā baļķus. Gauja 
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Apsveicam olimpiāžu 
dalībniekus un 

uzvarētājus!

Ziemas mēneša noskaņās

2020./21. m.g. 1. semestris ir 
noslēdzies – interesants ar dažādu, 
līdz šim maz pielietotu prasmju piln-
veidošanu. Arī mācību olimpiādes 
bija sava veida izaicinājums gan 
skolēniem, gan skolotājiem, jo savas 
zināšanās bija jāpierāda “attālinātā 
režīmā”. Un, lūk, rezultāti: 

Esam ļoti priecīgi un gandarīti 
par 9. klases skolnieces Sabīnes Bēr-
ziņas zināšanām vēsturē un bioloģijā, 
jo starp Amatas, Jaunpiebalgas, Pārg-
aujas, Priekuļu, Raunas un Vecpieb-
algas novadu skolēniem Sabīne iz-
cīnīja 1. vietu vēstures olimpiādes 2. 
posmā un 3. vietu bioloģijas olimpiā-
des 2. posmā. Paldies Sabīnei, viņas 
vēstures skolotājai Dzintrai Upītei un 
bioloģijas skolotājai Skaidrītei Gas-
pertei par šo lielisko rezultātu!

Paldies arī 12. klases skolēnam 
Kristam Kristiānam Janitēnam un 
10. klases skolēnam Aleksejam Mi-
hļeņovam par pieņemto izaicinājumu 
parādīt savas angļu valodas zināšanas 
angļu valodas olimpiādes 2. posmā. 
Puišu iegūtu punktu skaits bija vērā 
ņemams, tomēr nedaudz pietrūka, lai 
iegūtu atzinību. Paldies par ieguldīto 
darbu viņu skolotājai Alisei Koļesņi-
kovai, kurai šis mācību gads ir pilns 
ar jauniem izaicinājumiem, uzsākot 
darbu pedagoģijā!

Iepriekšējos gadus esam tikuši 
uzslavēti par to, ka aktīvi piedalā-

Cik brīnišķīgi, ka iesācies īsts, 
pasakains ziemas sapnis. Līdzās žil-
binošajai ledus un sniega krāsai mir-
dzam arī mēs, gan lieli, gan mazi. 
Iespējams, ka šajā gadā pat vairāk 
nekā citus gadus spējam baudīt zie-
mas prieku burvību un izaicinājumu 
klāstu, vairāk spējam rast laiku sev 
un ģimenei, lai saņemtu prieku no 
slēpēm, slidām, kupenām un pikām. 
Sārti vaigi un laika izjūtas īslaicīgs 
zudums reizēm var būt arī emocionāli 
ārkārtīgi patīkama sajūta un piedzīvo-
jums. Tādēļ jau tas ir sapnis, tam viss 
ir iespējams, viss pavisam reāls. Un 
līdzās tam mūsu dzīve – tik daudzvei-
dīga un nereti negaidītiem pavērsie-
niem piepildīta, kad prāts jau visu sa-
prot, tomēr nemitīgi meklē pozitīvos 
un pareizos vārdus ikvienas situācijas 
skaidrojumam un risinājumam. Tāpat 
līdzās sapnim stāv doma – domājama 
un dzīve - dzīvojama. Dažkārt mums 
jādodas kopā uzzīmēt vienotu veido-
lu saviem sapņiem, lai apzinātos un 
saprastu, ka teju viss ir iespējams un 
paveicams jebkādos apstākļos. Kopā 
jāiespēj uzkāpt tajā kalnā, kur mums 
visi šie blakus apstākļi un dažādie si-
tuāciju labirinti dotu spēku visu pār-
varēt un ļautu starot pat daudz spožāk 
par vismirdzošāko ziemas dienu.

Par mācību procesa organizā-
ciju Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā no 2021. gada 11. janvāra: 

Pamatojoties uz 2021. gada 
7. janvāra grozījumiem Nr. 4 Minis-
tru kabineta 2020. gada 6. novembra 
rīkojumā Nr. 655, profesionālās ievir-
zes izglītības programmu apguvi no 
2021. gada 11. janvāra nodrošinām 
attālināti līdz nākamajam saistoša-
jam rīkojumam. Mūzikas un mākslas 
studijas nodarbības no 2021. gada 
11. janvāra līdz nākamajam saistoša-
jam rīkojumam joprojām esam pār-
traukuši, un vecāku līdzfinansējums 
par tām netiks piemērots. 

Par veicamajiem mācību uz-
devumiem profesionālās ievirzes 
grupu nodarbībās mūzikas un vi-
zuāli plastiskās mākslas nodaļās 
informācija tiek ievietota e-klasē, 
pievienojot atbalsta materiālus uzdo-
tā darba izpildei.  Attālinātā mācību 
procesa nodrošināšanai pedagogi re-
zultatīvos rādītājus atspoguļo e-klasē 
pēc esošā stundu saraksta. Nepie-
ciešamības gadījumā notiek papildu 
saziņa ar audzēkņiem un vecākiem, 
par jebkādām izmaiņām informējot 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
direktoru un direktora vietnieci izglī-
tības jomā. 

Par veicamajiem uzdevumiem 
mācību procesa nodrošināšanā indi-
viduālajās stundās mūzikas nodaļā 
pedagogi ir individuāli izveidojuši 
ārkārtējās situācijas mācību procesa 
īstenošanas plānu, saskaņotu ar katra 
audzēkņa individuālajām iespējām, 
informējuši par to Līgatnes Mūzi-
kas un mākslas skolas direktoru un 
direktora vietnieci izglītības jomā, 
audzēkņus un viņu vecākus. Saziņa 
notiek pedagogam un audzēknim 
ērtā komunikācijas formā (e-klase, 
e-pasts, tālrunis, Zoom tiešsaiste, Jit-
si meet, WhatsApp un citi interneta 
resursi) pēc esošā Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolas stundu saraksta vai 
arī citā ērtā laikā, individuāli par to 
vienojoties.

Pedagoga un audzēkņa iespēju 
robežās, uzdodam audzēkņiem pat-
stāvīgi veicamos uzdevumus, plāno-
jam uzdevumu izpildes izvērtēšanu, 
atgriežoties skolā (piemēram, darbu 

mies arī dažāda veida konkursos, bet 
šogad īpašās un netipiskās situācijas 
dēļ, dalība konkursos ir ierobežota. 
Tomēr tie 5. un 6. klašu 40 skolēni, 
kas attiecīgajā laika posmā mācījās 
skolā klātienē, arī šogad piedalījās 
starptautiskajā informātikas konkursā 
“Bebrs”. Šajā konkursā piedalās sko-
lēni no 56 pasaules valstīm. 5. klasē 
labākos rezultātus uzrādīja Madara 
Logina, Elizabete Krūmiņa, Harijs 
Bērtiņš, Lindsija Barinova un Rūdolfs 
Melnis, bet 6. klasē  – Jānis Vladimi-
rovs, Laura Ramāne un Krists Grava. 
Paldies skolotājai Ritmai Timermanei 
par skolēnu iesaistīšanu konkursā!

Saiva Vītola,
Jauno līderu vidusskolas direktore

Šī mācību gada 1. semestris 
noslēdzies! Katrs mēs esam citāds, 
katram citādi izpaužas spējas un 
prasmes, lai šo izaicinājumu – attā-
lināto mācību procesu – pieņemtu, jo 
kādam šajā periodā ir gājis ļoti labi, 
bet kādam citam šis laiks ir bijis glu-
ži pretējs – ļoti grūts, kaut gan to no 
dažādām pusēm centāmies atvieglot 
ar dažādām sadarbības metodēm. 
Noteikti tie vēl ir izaicinājumi, la-
bāka risinājuma meklējumi, ko arī 
turpmākajā darba procesā īstenosim, 
iesaistoties skolas kolektīvam, vecā-
kiem un skolēniem. Noteikti svētkos 
gribas pateikt paldies visiem mūsu 
skolēniem, viņu vecākiem, skolas 
kolektīvam par spēka vārdiem, par 
ieteikumiem, par vēstulēm – tas viss 
mūs tikai spēcina! Noteikti esam par 
savstarpējo sadarbību un uzticību 
viens otram!

Šogad Zelta liecības par 
2020./2021. m.g. 1. semestri saņēma 
24, bet Sudraba liecības – 20 skolēni. 
7 skolēni ieguva Atzinības rakstus par 
pozitīvu sekmju dinamiku, salīdzinot 
ar iepriekšējo semestri, ja vidējā atzī-
me ir par 0,3 ballēm augstāka.

Zelta liecību (semestra vērtē-
jumos tikai 8 balles un vairāk), At-
zinības rakstu, skolas personalizētu 
pusdienu kastīti un pierakstu kladi 
saņēma:

1. klasē Alīna Barinova, Elvita 
Circene, Justīne Gradovska, Ane-
te Gulbe, Nika Nikola Kobilinska, 
Hugo Korņejevs, Rūta Melne, Igors 
Meļņiks, Anna Stumbure, Kristaps 
Zilgalvis; 2. klasē Melānija Gulbe, 

Noslēdzies pirmais 
semestris

Ralfs Līckrastiņš, Rūta Okonova; 3. 
klasē Kristaps Stauvers; 5. klasē Eve-
līna Gulbe, Elizabete Krūmiņa, Niko-
la Ķezbere, Madara Logina, Rūdolfs 
Melnis, Anna Vikmane; 6. klasē Kris-
tiāna Eglīte; 7. klasē Megija Nikola 
Barovska, Samanta Budreviča, Emīls 
Nils Grava.

Sudraba liecību (semestra vēr-
tējumos tikai 7 balles un vairāk), At-
zinības rakstu, skolas personalizētu 
pusdienu kastīti saņēma:

1. klasē Artūrs Kudrjavcevs, 
Marta Vikmane; 2. klasē Māris Eb-
erliņš, Teodors Kalniņš, Annija Līc-
krastiņa, Marija Zeitmane; 3. klasē 
Julianna Keita Sirbu; 4. klasē Sol-
vita Taratutina; 5. klasē Lindsija Ba-
rinova; 6. klasē Krists Grava, Anna 
Paula Indāne, Rihards Kudrjavcevs, 
Kārlis Okonovs, Laura Ramāne, 
Jānis Vladimirovs; 7. klasē Evita 
Bullīte, Kristiāna Vasiļjeva; 9. kla-
sē Sabīne Bērziņa, Sanija Poceviča, 
Karīna Vidiņa.

Atzinības rakstu par pozitīvu 
sekmju dinamiku un pierakstu kladi 
saņēma:

3. klasē Keita Ķinne; 7. klasē 
Megija Nikola Barovska, Evita Bul-
līte; 8. klasē Kristiāns Nils Ekerts; 9. 
klasē Kristofers Ķibilds, Emīls Pīlē-
ģis; 12. klasē Dāvis Zelčs.

Novēlu visiem saglabāt šos rādī-
tājus, uzlabot tos, un gaidām arī citus 
skolēnus šajā pulciņā! Sekmju dina-
mika noteikti ir pa spēkam it visiem!

Saiva Vītola,
Jauno līderu vidusskolas direktore

skates mākslā vai mācību koncerti 
mūzikā, pārbaudes darbi mūzikas 
teorijas mācību priekšmetos, izpētes 
darbu prezentācijas mākslas valodas 
pamatos utt.). Ārkārtējās situācijas 
apstākļos ir pieļaujams mācību pro-
cesa darba plānā iekļautās pārbaudes 
formas mūzikas un mākslas nodaļas 
audzēkņiem iesūtīt, izmantojot elek-
troniskos rīkus (foto, video vai audio 
ieraksts).

Vizuāli plastiskās mākslas noda-
ļā attālinātā mācību procesa laikā mā-
cību procesu organizējam “ZOOM” 
tiešsaistē un individuāli saskaņojot 
attālināto konsultāciju laikus ar vi-
zuāli plastiskās mākslas nodaļas au-
dzēkņiem. 

Vēlamies sirsnīgi sveikt Līgat-
nes Mūzikas un mākslas skolas jau-
nos kolēģus - pedagogus. Mūsu pe-
dagogu pulkam pievienojusies jaunā 
čella spēles skolotāja Elfrīda Švalbe. 
Elfrīda ir Jāzepa Vītola Latvijas Mū-
zikas akadēmijas (JVLMA) studente, 
daudzpusīga mūziķe-komponiste, 
čelliste. Muzicē simfonisko orķestru 
sastāvos, darbojas kā čellu grupas 
koncertmeistare, ir soliste gan or-
ķestros, gan dažādos kamermūzikas 
sastāvos (stīgu kvartetā, trio, duetos, 
arī klavierkvintetā). Savas prasmes 
čella virtuozā pārvaldīšanā aplieci-
nājusi arī vairākos solo koncertos. 
Tāpat savu meistarību Elfrīda Šval-
be spodrinājusi, piedaloties dažādos 
starptautiskos un pašmāju konkursos. 
Viņa ir laureāte prestižajā K. Davi-
dova starptautiskajā čellistu konkur-
sā. Darbojas arī kā improvizatore un 
savu oriģinālkompozīciju atskaņotāj-
māksliniece. Emīla Dārziņa skolas 
tradīcijas – arī Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas jaunie čellisti soli pa 
soli turpinās pārņemt un skolotājas 
Elfrīdas vadībā izzināt krāšņo un vi-
linošo čella mūzikas pasauli. Tāpat 
mūsu skolotāju kolektīvam pievie-
nojusies vizuāli plastiskās mākslas 
skolotāja Daiga Rudzuroga. Viņas 
pārziņā būs tādi mācību priekšmeti 
kā “mākslas valodas pamati”, “zī-
mēšana” un “gleznošana”. Vēlam 
veiksmes mūsu jaunajiem kolēģiem 
ikdienas darbā, radošus risinājumus 
un panākumus piedzīvojot kopīgi ar 
saviem audzēkņiem.

49. Starptautiskā bērnu māks-
las izstāde – konkurss “LIDICE 
2021” 

Konkursa uzdevums ir veicināt 
bērnu un jauniešu radošo spēju at-
tīstību, padziļināt izpratni par robo-
tiku, inženierzinātnēm un radošajām 
industrijām. Arī sekmēt izglītības 
iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas programmu pedagogu sadar-

bību un pieredzes apmaiņu, sniedzot 
iespēju audzēkņiem eksponēt savus 
darbus starptautiskajā izstādē. Kon-
kurss notiek divās kārtās – Latvijā 
un Čehijā. Konkursa rīkotājs ir valsts 
izglītības satura centrs (VISC). Lī-
gatnes Mūzikas un mākslas skola ir 
pieteikusi dalību šajā starptautiskajā 
konkursā. Vizuāli plastiskās noda-
ļas 2. klases audzēknis Gatis Ābols 
tajā piedalīsies ar darbu “Vīrusu iz-
nīcinātāji”, bet 5. klases audzēkne 
Estera Serkova konkursā startēs ar 
darbu “Mākslīgais mākslinieks”. Ir 
pieteikts arī grupas darbs “Zemūdens 
dārgumu meklētāji”. I kārta norisinā-
sies no 26. janvāra līdz 11. februārim. 
I kārtas laureātu darbi tiks nosūtīti da-
lībai konkursa II kārtā – Čehijas pil-
sētā Lidicē. Veiksmi mūsu jaunajiem 
māksliniekiem!

Mūsu pedagogi arī paši nemitīgi 
turpina mācīties, piedaloties profesio-
nālās pilnveides semināros un kursos. 
2021. gada 14. un 15. janvārī vizuāli 
plastiskās mākslas skolas skolotāji 
Ingūna Briede un Daiga Rudzuroga 
piedalījās seminārā “Dizaina domā-
šana darbībā. Telpiski objekti un vi-
des risinājumi”. Dizains un dizaina 
apguve kļūst par svarīgu izglītības 
satura daļu, tāpēc arī mūsu skolotāji 
seko līdzi svarīgākajām mūsu laik-
meta tendencēm vizuāli plastiskajā 
mākslā. Arī es pats kā skolas vadītājs 
nupat esmu apguvis profesionālās 
pilnveides izglītības programmu “Di-
gitālās prasmes attālināto mācību no-
drošināšanai”. Šī tēma šobrīd mums 
visiem kļuvusi ārkārtīgi aktuāla. Sa-
vukārt skolotāja Vineta Golubkova 
savu profesionālo pilnveidi papil-
dinājusi ar tādu tēmu kā “Pozitīvas 
audzināšanas principi digitālajā laik-
metā”. Arvien biežāk ikdienas gaitās 
saklausāms vārds “digitāls”, tāpēc arī 
mēs cenšamies izprast šī vārda nozī-
mīgumu no visdažādākajiem skatu-
punktiem.

Ziemā sniegs ir balts, vasarā ne 
redzēt to, ne just. Tā ir likts tam būt. 
Un tieši tāpēc ziema ziemā tik laba 
spēj būt. Vasarā tam tā ne tuvu būt 
nav ļauts. Vēl līdz vasarai krietns so-
lis ir sperams. Sniega kupenā atrodot 
vienu mazu oglīti. No kuras ugunsku-
ru iekurt tajos brīžos, kad sals istabā 
ienākt grib. Neturi sava nama durvis 
vaļā, kad laukā putenis griež. Atver 
logu vaļā savam namam, kad pava-
saris pieklauvē pie tā ar pirmo bites 
dziesmu. Jo  zini – it viss ir labs, kas 
Dieva laists ir pasaulē. /Ieva Trimal-
niece/

Kaspars Gulbis,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas direktors

tajā laikā bija jāizkrauj un jāatdod atpakaļ 
dzelzceļam. Ja to neizdarīja laicīgi, bija 
jāmaksā lieli naudas sodi. Tādēļ šo vago-
nu izkraušana bija jāorganizē arī netradi-
cionālā veidā un bieži vien jāņem palīgos 
naktis un strādājošo ģimenes. Izkraušanai 
vagonus piedzina pie ogļu laukuma, atvēra 
apakšējās lūkas, bet pa tām izbira tikai daļa 
ogļu, pārējās bija jāizkrauj ar parastām ogļu 
lāpstām. Kā stāstīja mana vīramāte Emma 
Vanaga, 1945.-1955. gados ogļu vagonus 
gājuši izkraut visām ģimenēm. Vanagu 
ģimenes gadījumā – vīrs Jānis Vanags ar 
sievu Emmu ņēmuši līdzi trīs mazgadīgos 
dēlus – Juri (1936. g.), Artūru (1938. g.) un 
Jāni (1940. g.), lai ātrāk var darbu padarīt. 
Līdzīgi bijis ar citām ģimenēm. Bijis arī 
savs labums – varējuši uz māju ar ragavi-
ņām vai ratiņiem aizvest nedaudz ogļu, lai 
varētu kurināt savas mājas krāsnis.

Par Līgatnes šaursliežu dzelzceļu ir 
maz ne tikai fotogrāfiju, bet arī nostāstu. 
Vienu atgadījumu no savas dzīves Zaķusa-
lā man stāstīja Austra Dzērve, ko pierakstī-
ju 2006. gada 2. martā:

“Ar bānīti vienu reizi veda briketes 
no stacijas. Bānīša vadītāji ņēma ūdeni no 
strautiņa, un bānītis bija tepat apstājies. 
Tur bija tāds slīpums, kur pavasarī ūde-
nim iet pāri. Kā nu es uzgāju, es nezinu, 
tur mani bērni un Vītola bērni, visi tagad 
tais vagoniņos ir iekšā un met tās briketes 
ārā. Es saku: „Bērni, ko jūs darāt?” Tad es 
liku mest visas briketes atpakaļ. Nu, kuri-
nāmais, laikam bērni domāja.”

Pēc šaursliežu dzelzceļa ierīkošanas 
1942. gadā no Līgatnes papīrfabrikas līdz 
Līgatnes stacijai visa sistēma labi kalpoja. 
No Līgatnes stacijas dzelzceļa līnija apgā-
ja apkārt dzīvojamām mājām, tad šķērso-
ja Vildogas ielu, tuvojās Stacijas ielai un 
strauji pagriezās pa kreisi. Blakus šosejai 
sliedītes veda uz Līgatnes papīrfabriku, 
vairākās vietās to šķērsojot. Autobraucē-
jiem bija jābūt ļoti uzmanīgiem, lai neno-
tiktu sadursme ar vilcieniņu jeb bānīti. Lo-
komotīves vadītājs gan regulāri signalizēja, 
un automašīnu jau arī nebija tik daudz, kā 
šobrīd. Neatceros, ka ceļa posmā no staci-
jas uz fabriku būtu notikusi kāda sadursme 
starp auto un vilcienu.

Ļoti traģisks izņēmums notika 
1980. gados. Vairāki jaunieši pēc balles 
Augšlīgatnē, negribēdami kājām doties uz 
ciematu, bija devušies naktī uz Līgatnes 
staciju, paņēmuši tukšu vagonu un sākuši 
to ripināt pa sliedēm uz fabriku. Nezinu, 
vai vagons bijis bez bremzēm vai nepra-
tuši bremzēt, bet netālu no pilsētas, asajā 
līkumā vagons apgāzies un bojā gāja divi 
jaunieši – puisis un meitene. 

Interesanti par Līgatnes šaursliežu 
dzelzceļu raksta Sigurds Rusmanis savā 
darbā „No Līgatnes Spriņģu ieža līdz 
Vāļu kalnam” („Druva” – „Novadnieks” 
25.09.2010. – 03.09.2011.):

„Vildogas iela savulaik bijusi Avotu 
iela, Sveču iela. Šī Ramas muižas (par to 
vēlāk) virzienā vedošā iela saukta arī par 
Zagļu ielu, pamatojot to tā, ka no algas jau 
neko lielu nevar uzcelt.

No stacijas puses šaursliežu dzelzceļa 
līnija ved apkārt Augšlīgatnei ar līkumu, tad 
pa labi no Stacijas ielas. Pie krustojuma ar 
Sporta ielu redzami angāri, vietā, kur biju-
šas kara laikā nopostītās dzīvojamās ēkas. 
Pēc gatera darbības perioda te Ainars un 
Elita Vanagi gatavo koka karotes, gaļas 
dēlīšus no 17 koku sugām. Tas tiešām inte-
resanti, apmeklētāji var darbus iegādāties, 
skatīt ne tikai izstādi, bet arī vērot karošu 
izgatavošanu. Blakus esošās Vanagu mājas 
ir no tām 77, kas līdz 1919. gadam tika iz-
būvētas stacijas tuvumā.

(Kopš raksta publicēšanas pagājuši 10 
gadi. Paplašinājusies arī Vanagu dzimtas 
darbošanās. Blakus Karošu darbnīcai ir otrs 

uzņēmums – „Līgatnes vīna darītava”, kurš 
ieguvis atpazīstamību Latvijā un Baltijā, 
ir savs veikaliņš Līgatnes pilsētā, Spriņģu 
ielā 3, kur tiek pārdoti ražojumi. – R. V.)

 Arī te vērīgs ceļotājs pamanīs dīķi, kas 
gan redzams tikai pavasarī. Tas – kārtējais 
ūdens rijējs.

Pa kreisi no Stacijas ielas nozarojas 
aleja uz bijušo Paltmales muižu. 

Pa labi no Stacijas ielas pamanāmi 
Inveisi, bijusī muižas kalēja māja (18. gs.), 
kuras fasādei dekoratīvas detaļas. Tālāk 
Stacijas iela savienojas ar Lejaslīgatnes 
šoseju. Te, pie autobusu pieturas „Darbnī-
ca”, arī beidzas apdzīvotā vieta Augšlīgat-
ne. 

Nākamais ceļš pa kreisi ved uz bijušo 
Ramas muižu (1,6 km), kura senajos or-
deņa laikos bija pazīstama ar nosaukumu 
Tirza (Tursen). Īpašnieki mainījusies, bet 
Johanss Ramms to nopērk 1590. gadā. Vēl 
20. gs. sākumā to pārvaldīja vācietis Gus-
tavs Dolgois.

Zināmā mērā muiža ir unikāla – tā 
laikam ir vienīgā vāciešiem piederējusī 
muiža, kas, tiem aizbraucot, nonāca lat-
vieša rokās. Nelegāli. Ribentropa-Staļina 
paktā esot bijis noteikts, ka visu vāciešu, 
kas aizbrauc uz dzimto zemi, īpašumi pa-
liek valsts rokās. Tas izdevies acīmredzot 
tāpēc, ka pārdevēja – vācieša uzvārds li-
cies krievisks.

Divstāvīgā pils nav saglabājusies, bet 
blakus Ramām atrodas bijusī pansionāta 
ēka. Pēc īpašnieka apgalvojuma tās pirm-
sākumi ir no 1560. gada. Pansionāts bija 
vajadzīgs, jo cara laikos Ramas muižas 
peldu mājā ņēma dūņu vannas. 1940. gadā 
muižā eksistēja 18 dzīvojamās un saimnie-
cības ēkas. R pusē muižas centra apbūvei 
aizsargājamais Ramas dzirnavezers (3,3 
ha). Ezera R galā bijuši muižnieku kapi, 
taču zeltrači tos likvidējuši. Tiesa, īpašnie-
ki muižai mainījušies bieži. Dzirnavu ēkas 
nav saglabājušās.

1940. gada 8. martā muižu nopirka 
1896. gadā dzimušais Aleksandrs Lielbrie-
dis. Viņš bija vīrs, kurš gatavojis automā-
tiskās izlūkfotokameras gan Latvijas armi-
jai, gan angļiem, poļiem, lietuviešiem. Ar 
tādu no lidmašīnas savulaik tika uzņemtas 
Latvijas kartes. Kara gados viņš aizbrauca 
uz ASV. 2002. gadā viņš nokļuva uz NASA 
(ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa 
administrācijas) goda plāksnes.

No 1946. gada te darbojās hipodroma 
palīgsaimniecība. Cūku kūtī tad sivēnmā-
tes gulējušas apakšējā stāvā, bet sivēni pa 
kāpnēm kāpuši uz otro stāvu”.

Atgriežoties uz šosejas, kas ved uz 
Līgatnes papīrfabriku, Sigurds Rusmanis 
raksta tālāk:

„No Lejaslīgatnes šosejas pa labi ale-
ja ved uz Grantskalniem (1924.). To tuvu-
mā Līgatnes upes ielejas kraujā ir 4,3 m 
gara ala, kas ir vienīgā dabiski izveidoju-
sies dolomītos. Imants Jurģītis 2002. gadā 
apkārtējiem jau zināmajā alā pievērsa 
uzmanību daudziem dolomīta bluķiem un 
šķēpelēm, kas tajā gulēja. Taču alas ieži 
nebūt nebija drūpoši, bet tādi varēja ras-
ties tikai kādas dabas katastrofas rezultātā 
no triecienviļņa. Tie atbilda tieši tādiem, 
apkausētiem, kādi veidojas meteorīta sprā-
dziena rezultātā, t. s. impaktītiem. Tas varē-
ja būt noticis pirms 15 tūkstoš gadiem, kad 
te nokritis akmens meteorīts. Te sastopami 
gan neparasti iežu notecējumi, tumši mine-
rāli u. c. Visus par un pret šādas versijas 
realitātei I. Jurģītis analizējis vairākos iz-
devuma „Zvaigžņotā Debess” 2004. gada 
numuros. Tomēr jāņem vērā, ka dolomīta 
ieguvei kādreiz alā kurināta uguns, kas arī 
atstāja savas sekas.

No vietējā būvmateriāla – dolomīta – 
celti arī Lielzanderi, kuri atrodas nedaudz 
nost no ceļa, aleja uz to sākas īsi pirms 
divstāvu ēkas Zanderiem. Lielzanderos 

dzimusi tulkotāja Natālija Kristīne Robiņa 
(1885.- 1918. Šveicē), kura pirmā franciski 
tulkojusi Raiņa darbus. Ar Raini un Aspa-
ziju arī sarakstījusies, pēc viņu uzaicināju-
ma pusgadu nodzīvojusi Kastaņolā. Ceļa 
malā esošā māja kādreiz bijusi etapa māja 
cietumniekiem, neatkarīgās Latvijas laikā 
apakšējā stāvā bijusi smēde, kopsaimniecī-
ba to pārbūvējusi dzīvokļos.

Dabas muzejs nopirka arī koktēlnie-
ka Teodora Kamša (1908. – 1984.) vākto 
gliemežvāku un minerālu kolekciju. Pats 
viņš apglabāts Zanderu kapos, uz kuriem 
ceļš nogriežas drīz aiz divstāvu mājas. Te 
apglabāts LR izglītības ministrs Kārlis 
Kasparsons (1865.–1962.), te 2008. gadā 
pārapbedīts Austrālijā mirušais Lāčplē-
ša ordeņa un Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valieris pulkvedis Mārtiņš Kasparsons 
(1894.–1957.), Latvijas autoritatīvākais 
lielsaimnieks Alberts Kauls (1938.—

2008.) ar saviem dēliem, skatuves gais-
mu mākslinieks Bruno Lauberts (1937.–
2001.), tautas dziesmu vācēja Anna Natāli-
ja Jansone (dz. Plucis, 1881.—1932.).”

Apskatot dzelzceļa apkārtni kopā ar 
Sigurdu Rusmani, no Zanderu kapiem biju-
šais dzelzceļa uzbērums ir mūs atvedis Lī-
gatnes pilsētā pie Līgatnes papīrfabrikas.

2014. gadā, sagaidot Līgatnes papīr-
fabrikas 200 gadu jubileju, tapa jauns pro-
jekts, ko bija iecerējis Olivers Beks, vā-
cietis, dzelzceļa inženieris, kurš tai laikā 
strādāja Dzelzceļa muzejā Rīgā un kuru 
dzīve bija atvedusi uz Latviju. Olivers 
strādājis kompānijā, kas saistīta ar dzelz-
ceļa infrastruktūru un kuram radusies ideja 
atjaunot Līgatnes šaursliežu dzelzceļu no 
Līgatnes papīrfabrikas līdz Augšlīgatnei 
tūristu pārvadāšanai. Viņš izgatavoja ma-
ketu ar savu redzējumu, kādam vajadzētu 
būt šim atjaunotajam dzelzceļam. Makets 
vairākus gadus bija apskatāms Līgatnes 
kultūras namā. Esmu pāris reizes tikusies 
ar Oliveru Beku Līgatnē, un viņš atsūtī-
ja vairākus foto no savas ieceres. Olivers 
stāstīja, ka ir atradis ārzemēs firmas, kas 
varētu izgatavot lokomotīvi un vagonus, 
kur pārvadāt pasažierus, bija atlicis tikai 
jautājums par finansēm. Viņa ideja bija 
viena stacija pie Līgatnes papīrfabrikas, 
otra varētu būt pie Laivenes Augšlīgatnē, 
lai atbraucējiem no Rīgas būtu vienāds 
attālums no Līgatnes stacijas vai autobu-
su pieturas. Blakus bija iecerēta arī auto 
stāvvieta.

Par šo projektu rakstīja e-druva 
2014. gada 4. jūlijā: „Uzzinot, ka Līgatnē 
kādreiz bijis bānītis, viņš pēc savas iniciatī-
vas izpētījis, kāda te kādreiz bija dzelzceļa 
infrastruktūra, skiču projekta līmenī iz-
strādājis atjaunošanas koncepciju. Viņam 
radusies ideja, ka vilcieniņš ir jāatjauno,” 
stāsta Līgatnes novada domes priekšsēdē-
tājs Ainārs Šteins un piebilst, ka pasau-
lē ir daudzas vietas, kur šādi mazbānīši 
veiksmīgi darbojas. Eiropas un citu valstu 
tūristiem tie patīk. Būtiski, ka Līgatne atro-
das samērā tuvu Rīgai.

Olivera Beka ideja ir apspriesta arī 
plašākā lokā. Kopā sanāca vairāki līgatnie-
ši, kurus bānīša atjaunošanas ierosinātājs 
iepazīstināja ar savu ideju. Līgatnieši viņa 
ieceri atbalsta. „Notikusi pirmā diskusija, 
ir sapratne, ka šādu projektu iespējams īs-
tenot. Protams, kopumā tas maksās dārgi, 
bet ne tik, lai to nebūtu iespējams realizēt. 
Tas daudzu līgatniešu sapnis,” saka Ainārs 
Šteins. Iespējamā bānīša maršruts iezīmēts 
no Līgatnes uz Augšlīgatni līdz Vidzemes 
šosejai, bet ne uz staciju, kurp tas kursēja 
savulaik. “Vai šo ideju būs arī iespējams 
īstenot, rādīs laiks,” bilst domes priekšsē-
dētājs.”

Latviešiem ir teiciens – „Cilvēks 
domā, Dievs dara.” Varbūt kādreiz Līgatnē 
atdzims mazbānītis, lai vizinātu tūristus.

Turpinājums sekos

turpinājums no 5. lpp.

2021. gada 7. janvārī Vidzemes plānošanas reģions orga-
nizēja iesaistīto pušu tikšanos, lai turpinātu uzsākto diskusiju 
par tūrisma un transporta koridora attīstības vīziju Via Hanse-
tica maršrutā līdz 2030. gadam. Tūrisma un transporta noza-
ru pārstāvji vienojās par trīs Via Hanseatica tūrisma koridora 
stratēģiskiem attīstības mērķiem: 1) uzlabot satiksmes plūsmas 
ātrumu un efektivitāti; 2) attīstīt tūrisma un mobilitātes infor-
mācijas sistēmas; 3) palielināt tūristu plūsmu Via Hanseatica 
tūrisma koridorā.

Pērn decembrī uzaicinātie diskusijas dalībnieki tikās tieš-
saistē, lai pārrunātu esošās situācijas apkopojumu un sniegtu 
savas idejas stratēģijas mērķu un rīcību precizēšanai un papil-
dināšanai. 2021. gadam iesākoties, nozaru pārstāvji tika pulcēti, 
lai sniegtu savu redzējumu par dokumenta stratēģisko daļu.

Dokumenta projekta stratēģiskajā daļā formulēta tūrisma 
maršruta Via Hanseatica ilgtermiņa attīstības vīzija pasažieru 
plūsmas uzlabošanai, stratēģiskie mērķi un attīstības prioritātes. 
Papildus tam ir iezīmēti rīcības virzieni un ilgtermiņā veicamās 
darbības stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Raugoties uz teritorijas potenciālo attīstību nākotnē, Via 
Hanseatica maršruts definēts kā pievilcīgs tūrisma reģions Lat-
vijā, ko iecienījuši gan vietējie, gan ārzemju tūristi un, jo īpa-
ši, dabas tūrisma mīļotāji. To iezīmēs plašs gājēju un veloceļu 
tīklojums, un būs attīstīta savstarpēji integrēta un ērta ārējā un 
iekšējā mobilitāte.

Ņemot vērā, ka teritorijas ekonomiskajai attīstībai satik-
smes sistēmas kvalitāte ir izšķiroša, sanāksmes dalībnieki bija 
vienisprātis, ka konkrētajā teritorijā nepieciešami satiksmes 
uzlabojumi, lai tā varētu konkurēt nacionālā un starptautiskā 
līmenī. Būtiskas izmaiņas iespējams veikt, pilnveidojot gan 
transporta infrastruktūru, gan arī paaugstinot sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu kvalitāti, tostarp lielu uzmanību pievēršot 
ērtu savienojumu nodrošināšanai. Svarīgi, lai pastāvētu iespēja 
izmantot dažādus transporta veidus t.s. pirmajam un pēdējam 
kilometram, sabalansējot tradicionālu un relatīvi jaunu mobili-
tātes risinājumu piedāvājumu un iespējas Via Hanseatica ietek-
mes areālā.

Jāpiebilst, ka nepieciešamie uzlabojumi ir nozīmīgi kā 
teritorijas viesiem, tā arī pastāvīgajiem iedzīvotājiem – tāpēc, 
definējot mērķus un rīcības, izmantota integrēta pieeja, nodro-
šinot ilgtermiņā augstu pakalpojumu kvalitāti abām savstarpēji 
saistītajām lietotāju grupām.

Atgādinām, ka stratēģiskā dokumenta izstrādes mērķis ir 
noskaidrot nepieciešamos transporta infrastruktūras, pakalpo-
jumu un informācijas uzlabojumus, lai nodrošinātu ērtāku un 
efektīvāku pasažieru (galvenokārt, tūristu) plūsmu maršrutā Via 
Hanseatica, veicinot tūrisma attīstību Vidzemes plānošanas re-
ģionā.

Tūrisma maršruta Via Hanseatica attīstības vīzija izstrādā-
ta, balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi, kuras ietvaros 
tika intervēti transporta nozares eksperti, tūrisma nozares ek-
sperti un uzņēmēji, Via Hanseatica ietekmes areāla pašvaldību 
pārstāvji, kā arī pasažieru pārvadātāju pārstāvji. Tika analizētas 
arī pasažieru un tūristu plūsmas, novērtēts infrastruktūras stā-
voklis un pakalpojumu kvalitāte.

Tūrisma maršruta Via Hanseatica attīstības vīzijas izstrāde 
skatāma kontekstā ar hierarhiski augstāk stāvošo spēkā esošo 
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu 
– Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam. Dokuments, 
kura izstrāde drīzumā noslēgsies, kalpos kā vadlīnijas konkrētās 
teritorijas attīstībai, un to savā darbā varēs izmantot gan paš-
valdību speciālisti, piemēram, izstrādājot teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus, gan arī uzņēmēji, plānojot jaunu pa-
kalpojumu ieviešanu Via Hanseatica teritorijā.

Tūrisma un transporta koridora attīstības vīzijas 2030 izs-
trādi maršrutā Via Hanseatica veic personu apvienība SIA „Re-
ģionālie Projekti” un SIA „Ardenis” Interreg Centrālā Baltijas 
jūras reģiona programmas projekta “Baltijas transporta loks 
(Baltic Loop)” ietvaros.

Dokumenta izstrādi paredzēts pabeigt līdz 2021. gada jan-
vāra beigām, un ikviens interesents ar to varēs iepazīties Vidze-
mes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

Via Hanseatica ir vēsturiski sens tūrisma maršruts, kas 
savieno Igauniju, Latviju un Krieviju. Šī maršruta pamatā ir 
transporta un tirdzniecības maršruts, ko veido vēsturiskie tirdz-
niecības ceļi no Sanktpēterburgas caur Tartu uz Rīgu. Pētījuma 
tvērums ir tūrisma maršruta Via Hanseatica daļa, kas ietilpst Vi-
dzemes plānošanas reģiona teritorijā.

Tiešsaistes sanāksme tika organizēta Interreg Centrālā 
Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam pro-
jekta „Baltijas transporta loks (BALTIC LOOP)” ietvaros, ko 
Latvijā īsteno Vidzemes plānošanas reģions. Projekta mērķis ir 
aktualizēt un uzlabot transporta plūsmas Austrumu – Rietumu 
virzienā Baltijas jūras reģiona centrālajā daļā, radot atbilstošus 
risinājumus pasažieru un kravu transporta kustības uzlabošanai 
un dažādu pārvadājumu veidu savietojamībai. Vairāk informāci-
jas – http://www.vidzeme.lv un http://www.balticloop.eu.

Nozaru pārstāvji vienojas par 3 
stratēģiskiem mērķiem tūrisma un 
transporta koridora Via Hanseatica 

attīstībai līdz 2030. gadam
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2021. gada 17. februārī

Iespiests: 
SIA „Erante”

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Decembrī mūžībā aizgājuši

Maija Tarakanova – 3. decembrī
Guna Plivska – 7. decembrī
Velta Leontīna Beķere – 11. 
decembrī
Gaida Ozoliņa – 14. decembrī
Aina Imanta Ozola – 20. decembrī
Ausma Dikelsone – 29. decembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

https://www.instagram.com/ligatnespilsetasbiblioteka/

Grāmatu rezervācija un pasūtīšana, informācija 
par digitālo bibliotēku un iespējām:

Līdz 25. janvārim Līgatnes publiskā pirts ir slēgta 
Publiskās pirts darbību plānots atjaunot, noslēdzoties ārkārtējai 

situācijai.

Sociālais dienests 
jaunās telpās

Līgatnes novada Sociālais dienests 
no 18. decembra uzsācis darbu 

Dārza ielā 2, Augšlīgatnē.

Klientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta:
Baiba Putniņa – sociālās palīdzības 
organizatore – 64155587
Santa Rudmieze – sociālā darbiniece – 
29392952
Velita Solnceva – sociālā darbiniece darbam ar 
pilngadīgām personām – 25467098
Sarmīte Dāniele – sociālā darbiniece darbam 
ģimenēm ar bērniem – 29414465
Iveta Viļumsone – sociālā dienesta vadītāja – 
26433188

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsiet.
Būs laime tad, ja pratīsiet to dot.
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsiet,
Vien dodot otram, varat laimi gūt.

Decembrī 
Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā jāvārdu teica:

Ilmārs un Ieva
Andris un Sanita
Mikus un Līva

Sveicam jaunās ģimenes!

Trešdien, 20. janvārī, visa Latvijā svinēsim 30 gadus kopš 1991. gada 
barikāžu noti kumiem. Cēsīs barikāžu noti kumi ti ks pieminēti  ar izstādi – 
instalāciju Vienības laukumā, kas ti ks atklāta 20. janvārī un būs pieejama 

līdz 24. janvārim. Lasītava un datori ārkārtējās situācijas laikā nav pieejami.

Grāmatu apmaiņa notiek pirmajā stāvā. 

DARBA LAIKS 
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

No 12.01.2021. līdz 07.02.2021.
doktorāta darba laiks būs no 

8.00 – 14.00*
(izņemot brīvdienas)

* KONSULTĀCIJU GADĪJUMĀ ZVANĪT UZ ĢIMENES 
ĀRSTU KONSULTATĪVO TĀLRUNI

66016001

* ĀRPUS DARBA LAIKA VAR VĒRSTIES PIE TUVĀKĀ 
DEŽURĀRSTA SIGULDĀ,

iepriekš sazinoties pa tālruni – 67972808

* NEATLIEKAMĀ GADĪJUMĀ ZVANĪT UZ NMPD TĀLRUNI 
113

No 12.01.2021. līdz 07.02.2021.


