
Kā jau ierasts, maijā 
Līgatnes novadā tiek 
svinēti svētki. Tas 

ir laiks, kad Līgatni pieskandina pūtēju orķestru skaņas, uzstājas 
pašmāju kolektīvi un notiek dažādas aktivitātes.
Jau no rīta mūs modinās Līgatnes orķestra muzikanti, lai gatavotos 
doties uz svētkiem. Visus, kuri vēlas rīta pusē aktīvi un veselīgi 
baudīt meža svaigumu, aicināti plkst. 10.00 pulcēties pie Līgatnes 
kultūras nama, lai kopā ar Līgatnes sporta centra direktoru Viesturu 
Dumpi dotos aktivitātēs. Vietu skaits ierobežots, tāpēc lūgums laicīgi 
pieteikties pie sporta centra direktora. No plkst. 11.00 Līgatnes 
estrādes teritorijā visus gaidīs tirgotāji ar saviem labumiem. Plkst. 
12.00 Līgatnes estrādē varēsim priecāties par Līgatnes novada 
mazāko iedzīvotāju talantiem koncertā “Jaunības dzirksts”. Dejos, 
dziedās un muzicēs Līgatnes novada pirmsskolas iestādes un skolu 
audzēkņi. Līgatnē ir viena no vecākajām Brīvības ielām Latvijā. 
Latvijas simtgades gadā īpaši tiek svinēti Brīvības ielas svētki. 
No plkst. 16.00 visi laipni aicināti Brīvības ielas svētkos, kur gan 
uzdziedāsim, gan izlocīsim kājas, iepazīsim Brīvības ielas vēsturi 
un iedzīvotājus. Apskatei būs atvērts jaunais tūrisma objekts - 
strādnieku dzīvoklis, kurā visus laipni gaidīs saimnieces ar pašu 
ceptām pankūkām. Zaķusalas dārza vēsturiskajā lapenē būs sarunas 
par dzīvi Brīvības ielā toreiz un tagad.  Bet plkst. 19.30 sāksies 
gājiens no viesu nama “Lāču miga”, kurā aicināts piedalīties ikviens 
Līgatnes novada uzņēmējs, organizācija vai vienkārši draugu kopa. 
Plkst. 20.00 Līgatnes estrādē sāksies svētku koncerts “Mana īpašā 
Līgatne”. Koncerta noslēgumā visi varēsim baudīt svētku salūtu. 
No plkst. 23.00 līdz pat rīta gaismai visi dejot gribētāji aicināti 
ballēt grupas “Tequila Band” pavadībā.
19. maijā visā pasaulē atzīmē Muzeju nakti. Arī Līgatnes Papīra 
muzeja durvis būs atvērtas no 12.00 līdz 19.00. Muzejā būs 
apskatāma aplokšņu ekspozīcija un kino materiāli.
20. maijā plkst. 19.00 Augšlīgatnes kultūras namā svētku noslēgumā 
viesosies dziedātājs no ASV - Ostins Millers. Biļešu cena: 7 eiro, ar 
Līgatniešu privilēģijas karti - 5 eiro. 
Svinēsim svētkus kopā!
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Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skola uzņem 

jaunus audzēkņus
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skola uzņem audzēkņus 2018./2019. 
mācību gadam mūzikas un mākslas 
profesionālās ievirzes programmās.

No 7 gadu vecuma aicinām apgūt 
klavierspēli, vijoles un čella spēli, 
kā arī flautas un akordeona spēli. 

No 9 gadu vecuma - trompetes, 
mežraga un eifonija spēli, kā arī 
vizuāli plastisko mākslu. 

Iestājpārbaudījumi mūzikas 
programmās notiks  31. maijā un 
1. jūnijā plkst. 17.00-19.00, vizuāli 
plastiskajā mākslā - 5. un 6. jūnijā 
plkst. 17.00-19.00.  Konsultācijas 
29. un 30. maijā plkst. 14.00-19.00. 
Telefons uzziņām: 29219075. 

19. maijā Līgatnes novada svētki

“ F I Z M I X 
Eksperiments” 
ir koncerna 
“Latvenergo” 

erudīcijas spēle 8. un 9. klašu skolēniem. 
Komandu neklātienes kārtā vēsturiskajos 
novados Vidzemē uzvarējusi Līgatnes 

novada vidusskolas 8. klases komanda 
“Andrejam padotie. Komandas konsultante 
ir skolas direktore Saiva Vītola. 
www.fizmix.lv redzams, ka kopā bija 
pieteikušās 32 vidzemnieku komandas 
(visā Latvijā - 232 komandas), kurām 
vajadzēja izpildīt 30 uzdevumus (no tiem 

piecus - praktiski). Labāko desmitniekā 
līdz ar līgatniešiem iekļuva arī komandas 
no Gulbenes, Valkas, Cēsīm, Lizuma un 
Madonas.
“Sveicam komandas puišus: Aleksi 
Čajanovu, Dāvi Mieriņu, Artūru Stumburu, 
Kārli Vinķeli un Valteru Vasiļjevu.

Konkursā “FIZMIX Eksperiments” Līgatnes komanda - labākā Vidzemē



Līgatnes novada vidusskola ir iestāde, kas 
īsteno uz skolēna personības izaugsmi 
virzītas izglītības iegūšanu. Skolā strādā uz 
sadarbību vērsta komanda - gan skolotāji, 
gan administrācija, gan tehniskais atbalsta 
personāls, kam ir svarīgas ikviena skolēna 
sajūtas, emocijas, prasmes un vēlmes. 
Skolas pedagoģiskais kolektīvs gatavojas 
pārmaiņām izglītības sistēmā, skolotājiem 
aktīvi apmeklējot profesionālās pilnveides 
kursus un plānojot kompetencēs balstīta 
izglītības procesa īstenošanas moduļus.
Jaunajā mācību gadā, meklējot jaunas un 
īstenojot jau atrastās idejas, dažādosim 
mācību procesu, lai tas būtu saistošs kā 
skolēniem, tā arī vecākiem un skolotājiem. 
Mācīsimies viens no otra, daloties ikdienas 
pieredzē metodiskajās sapulcēs, mācīsimies 
no profesionāļiem, aicinot viņus uz kopīgām 
sarunām, piedaloties debatēs, dodoties 
pēc pieredzes uz citām, tuvām un tālām, 
izglītības iestādēm. Noteikti atbalstīsim 
skolai piedāvātos daudzpusīgos konkursus, 
strādāsim pie mērķtiecīgas gatavošanās 
mācību priekšmetu olimpiādēm, 
eksāmeniem, nodrošināsim skolēnus ar 
jēgpilnām konsultācijām. Sekosim līdzi 
visam, kas saistīts ar mācību un tehnoloģiju 
piedāvājumu mūsdienīgam mācību 
procesam, attīstīsim bērnu individuālās 
spējas un talantus, spēcināsim veselību 
un veidosim uzņēmīgas, mērķtiecīgas 
personības!
Iespējas un vide. Skolai ir vienošanās ar 
Līgatnes tūrisma informācijas centru, kas 
mums jaunajā mācību gadā palīdzēs īstenot 
daudzveidīgās Līgatnes novada iespējas 
saistošākai mācību vielas apguvei un Latvijas 
Skolas somas idejas īstenošanai - iepazīt un 
piedzīvot Latviju mācību procesā. Skola 
ir ceļā uz bezmaksas mācību ekskursijām 
vienu reizi mācību gadā, apceļojot un 
apskatot skaistākās Latvijas vietas; iespēju 

robežās plānots segt transporta izdevumus 
uz teātra izrādēm.
Līgatnes novada vidusskola ir viena 
no 10 Latvijas skolām, kura pieņēmusi 
izaicinājumu, un ar nākošo mācību gadu 
iesaistīsies Valsts Izglītības satura centra 
jaunā projekta „Sociāli emocionālā 
mācīšanās un tās ieviešana skolā” 
aprobācijā.
Līdztekus valsts atzītajai profesionālās 
pilnveides programmai „Esi līderis!” 
vidusskolā, meklējam arī citus saistošus 
risinājumus interesantākam mācību 
procesam, piemēram, šobrīd izvērtējam 
Latvijas Kultūras koledžas piedāvāto mācību 
moduli personības un profesionālo prasmju 
attīstīšanai komunikācijas un informācijas 
tehnoloģiju jomā vispārizglītojošās 
vidusskolas klasēs, kura ietvaros minētās 
koledžas mācību spēki piedāvās attīstīt 
skolēnu patstāvīgās mācīšanās un laika 
plānošanas prasmes, analītisko un kritisko 
domāšanu, komunikāciju un prezentēšanu, 
iepazīstinās ar aktuālajām tendencēm 
informāciju tehnoloģiju attīstībā. Pēc 
izglītības programmu apgūšanas absolventi 
iegūs valstī atzītas profesionālās pilnveides 
apliecības.
Sadarbībā ar pašvaldību vidusskolu 
absolventi saņem 80% lielu līdzfinansējumu 
B kategorijas autovadītāju tiesību 
iegūšanai.
Paralēli jau sevi pierādījušiem interešu 
izglītības pulciņiem no 2018./2019. mācību 
gada plānots ieviest jaunas, Līgatnē vēl 
nebijušas, interešu izglītības programmas 
robotika un radiožurnālistika, kuras vadīs 
līgatnieši, daudzsološi un interesanti savu 
jomu speciālisti.
Daudz jauku un jaunu ideju mums izdevies 
rast skolas apkārtējās vides sakārtošanai. 
Jau tiek realizēta ideja par dabas klasēm, 
top estrāde radošajām izpausmēm, kalniņā 
sakārtoti bluķīši, kur piesēst, kamēr 
skolotāja izstāsta savu stāstāmo un parāda 
klasei rādāmo. Izmantosim visu jauko un 

skaisto, ko mums sniedz skolas apkārtne.
Noteikti jāpiemin mūsu skolas saimnieces, 
kuras mūs ik dienu lutina ar garšīgām 
pusdienām. Svētkos mēs tiekam arī pie 
pašceptiem pīrādziņiem, plātsmaizēm, bet 
īpaši lielos godos lielā lauku torte priecē 
svētku galdu.
Sadarbība. Ļoti svarīga un nozīmīga 
loma skolēna personības  attīstībā ir 
skolas sadarbībai ar vecākiem, tāpēc viens 
no galvenajiem uzdevumiem – attīstīt 
informatīvo sistēmu starp skolu un 
vecākiem. Lai vecāku kopsapulces būtu 
saistošākas, aicināsim uz profesionāļu 
lekcijām. Rīkosim vecāku vakarus, lai 
pozitīvā gaisotnē mums visiem būtu iespēja 
iepazīt citam citu, lai vecākiem būtu iespēja 
sajust skolas vidi. Kopējas talkas, pasākumi 
– viss pēc jūsu un mūsu iniciatīvas!
Aktualitātēm par skolā notiekošo iespējams 
sekot Līgatnes novada mājas lapā, sociālajā 
tīklā Facebook un no 2018. gada 7. marta 
sabiedrības informēšanai izmantojama 
jaunizveidotā mājas lapa http://www.lnv.
lv (kura gan vēl jāpapildina un jāattīsta).  
Tāpēc labprāt pieņemam ieteikumus 
pilnveidojumiem. Skolai ir izveidoti 
personalizēti e-pasti, proti, vards.uzvards@
lnv.lv.
Pakāpeniski pāris gados jāpabeidz arī 
mērķtiecīgi veiktie skolas remontdarbi 
– vēl tikai dažas klases, sanitārās telpas, 
skolotāju istaba, 1. stāva vestibils, un skola 
iegūs jaunu, mūsdienīgu veidolu.
Bērnu nokļūšanu skolā nodrošina skolas 
autobuss, tā kustība ir saskaņota ar nodarbību 
grafiku  Augšlīgatnē esošajā Mākslas 
un mūzikas skolā, sporta nodarbībām 
Sporta centrā, lai ikvienam bērnam būtu 
iespēja izmantot novada izglītības iestāžu 
piedāvājumu. Drīzumā būsim nodrošināti 
ar automašīnu (8 vietām), lai varētu ērtāk 
nokļūt olimpiādēs, konkursos  un citos 
pasākumos.

Līgatnes novada dome bija viena no 
13 partnerorganizācijām, kas piedalījās 
2. starptautiskajā partneru sanāksmē 
Motovunas pilsētā, Horvātijā,  no 
11. līdz 13. aprīlim. Pasākumā 
piedalījās 35 ārvalstu dalībnieki 
no Slovēnijas, Serbijas, Čehijas, 
Polijas, Spānijas, Bulgārijas, 
Latvijas, Grieķijas, Melnkalnes, 
Itālijas, Ungārijas un Rumānijas. 
Pasākumu organizēja vietējās 
rīcības grupa Central Istria. 
Trīs dienu programmā partneri 
apsprieda dažādas Kopējās 
lauksaimniecības politikas tēmas. 

Debašu laikā partneri 
apsprieda veidus, kā cīnīties ar 
eiroskepticismu. Partneri sadalījās 
komandās un izteica savus 
uzskatus par to, vai Eiropas brīvais 
tirgus paaugstina vai samazina 
vietējo produktu pārdošanas 
iespējas Eiropā.  Debates 

norisinājās Viesmīlības un tūrisma 
menedžmenta skolā Porečā, un debatēs 
piedalījās arī šīs skolas pasniedzēji un 
studenti. Šī bija laba iespēja arī vietējai 
rīcības grupai Central Istria prezentēt 

projektus, kas veicina vietējo svaigo 
produktu izmantošanu skolu un bērnudārzu 
ēdienkartē. Prezentācijas un debates 
noslēdzās ar kopīgām pusdienām, ko 
skolas audzēkņi kopā ar pasniedzējiem bija 

sagatavojuši, izmantojot projekta rezultātā 
izstrādātās receptes. Partneri dalījās 
pieredzē par lauku parlamentu un vietējo 
rīcību grupu darbību dažādās valstīs. 

Sanāksmē piedalījās arī projekta 
Eiropa Pilsoņiem Horvātijas nacionālā 
kontaktpunkta vadītāja, lai sniegtu ieskatu 
par veiktajām aktivitātēm un realizētajiem 
projektiem. 

Projekta partneriem bija iespēja arī iepazīt 
Istras pussalu. Gida 
pavadībā tika iepazīta 
skaistā Motovuna, kas ir 
bagāta ar savu vēsturi un 
skaistajiem skatiem, kā 
arī atrašanās vietu. Bija 
iespēja iepazīt arī Istras 
kultūru caur istriešu 
viduslaiku gleznojumiem 
- freskām, kas nosauktas 
par “mirušo dejām” 
Beramas baznīcā.  

Sekojiet mums 
ENSURE Facebook lapā, 
lai iepazītos ar pasākumu 
un projekta aktivitāšu 
informāciju: https://
www. facebook . com/
ensurenetwork/
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Daina Tērauda
Līgatnes novada domes projektu vadītāja

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Tungusiem sagaidāmi 
grūti laiki?

Nepiekrītu uzskatam, ka tikai nabags zina 
naudas patieso vērtību. Iepazīstot daudzu 
pasaules bagātāko cilvēku dzīvesstāstus, secinu, 
ka to turības pamatā ir detalizēta rēķināšana 
un taupīgums, kas dažam pat robežojas ar 
skopumu. Tai pašā laikā mana dzīves pieredze 
apstiprina sen dzirdētu patiesību - “Kas viegli 
nāk, viegli aiziet.” Uzrakstīt pārdomas par šo 
tēmu mani pamudināja nesena saruna ar kādu 
žurnālisti, kad tiku iztaujāts, par to, cik tas vai 
cits infrastruktūras objekts izmaksājis novada 
nodokļu maksātājiem, un to salīdzinājums ar 
analoģiskiem projektiem citviet, kā arī to, ar 
kādām naudas summām rīkojas daudzas valsts 
un bagāto pašvaldību institūcijas.

Pavisam “svaigs” ir valdības pieņemtais 
lēmums par vairāk kā 1,8 miljonu eiro 
piešķiršanu Veselības ministrijai, lai izveidotu 
datu bāzi e-veselības nodrošināšanai. Tautā 
tas izraisa smīnu, bet speciālistos sašutumu, 
jo tā esot nesamērīga summa vajadzīgā mērķa 
sasniegšanai. Un, ja vēl zinām, ka šis projekts 
jārealizē līdz gada beigām, nav saprotams, kā tas 
vispār iespējams. 

Kad man jautā viedokli par šādu vai citu 
“projektu”, kam dāsni tiek dāvāti miljoni, es 
kļūstu nikns, jo apzinos, ar kādiem resursiem 
spiestas strādāt vairums pašvaldību, tai skaitā 
mēs. Kļūstu nikns, jo redzu, ka miljonu miljoni 
aiziet dažādām lidostu laivām, digitālajām 
biksēm, pētījumiem, aptaujām, stratēģijām un 
vēl, un vēl, kamēr lielai sabiedrības daļai nav 
pieejami pamatpakalpojumi - izglītība, medicīna, 
izbraucami ceļi, cilvēkcienīgi attalgots darbs, 
pieklājīgas vecumdienas u.t.t. 

Manuprāt, šobrīd mēs kā valsts atrodamies 
totālā putrā. Viegli nākusī prihvatizācijas un 
ES struktūrfondu nauda, kas ar nelieliem 
izņēmumiem tikusi malta valsts pārvaldes 
birokrātiskajās dzirnavās, turpat nobirstot un 
izplēnot vējā, lielai daļai malēju aizmiglojusi 
acis. Tie ne tikai nav spējuši saredzēt valstī 
notiekošo, bet daudzos gadījumos vispār 
zaudējuši realitātes sajūtu. Un piemēri ir ik uz 
soļa. Par kādu saimnieciskumu varam runāt, ja, 
piemēram, Latvijā radītā e-veselības parodija 
tika būvēta 15 gadus, izmaksāja trīs reizes dārgāk 
kā kaimiņiem igauņiem un beigās izrādījies 
novecojis brāķis. Par kādu saimnieciskumu 
varam runāt, ja valsts 21 miljonu eiro vērto VID 
ēku nopērk par vairāk kā 90 miljoniem. Tāpat 
Dienvidu tilts, neskaitāmie vilcienu iepirkumi, 
kur jau šobrīd iztērēti miljonu miljoni... Ne 
man to visu šeit uzskaitīt, sabiedrība pati lieliski 
redz. Bet, visu to redzot un zinot, ir skumji un 
iemājo niknums, jo saprotu, ka arī līgatnieši, 
tāpat kā vairums reģionos dzīvojošo, ir pelnījuši 
daudzmaz cienīgus dzīves apstākļus. 

Tikko noslēdzies mūsu lepnuma - 
“Rehabilitācijas centra “Līgatne”” tiesiskās 
aizsardzības process. Laiks kopš 2009. 
gada, kad pašvaldība bija spiesta šo de facto 
bankrotējošo iestādi pārņemt, nebija viegls. 
Tagad visi sarežģījumi aiz muguras, un vēlos 
teikt vislielāko atzinību visam centra kolektīvam 
un vadītājiem, kas šais gados spēja izturēt un 
ar gudrību pieveikt atsevišķu valsts pārvaldes 
ierēdņu nihilistisko attieksmi, kas, atceros kā 
šodien, atļāvās izteikt: “Ja nevarat vilkt, klapējat 
ciet!” Nožēlojami, bet tas deva spēku pierādīt, 
ka kopā varam ne tikai nīcināt, bet arī saglabāt 
un uzturēt.

Priecājos, ka ne visur Latvijā iznīcināts 
saimnieka gēns. Populārajā latviešu TV seriālā 
“Likteņa līdumnieki” lieliski parādīts, kas 
notiek, kad saimniekus nomaina tungusi. Redzu, 
ka šādi tungusieši iemājojuši daudzviet, bet 
vēsture māca, ka šie vieglās dzīves tīkotāji ir tikai 
laika jautājums, un agrāk vai vēlāk viss sastājas 
savās vietās. Turīgumu neveido prihvatizācija 
vai dāsnas dāvanas, to veido godīgs un prātīgs 
darbs.

Drīz Eiropas “vieglā nauda” beigsies, ko 
pārdot vairs nav. Kā dzīvot šai valstij? Kā veidot 
daudzkārt sadārdzinātus projektus, lai barotu 
birokrātijas neizsīkstošo apetīti? Vai tiešām 
vajadzēs sākt dzīvot kā zviedriem, kas esot ļoti 
bagāti, bet tai pašā laikā neiedomājami taupīgi, 
daudzējādā ziņā pat skopi? Jā, tungusiem sāksies 
grūti laiki....

ENSURE projekts: partneru tikšanās laikā Istras 
pussalā, Horvātijā, norisinājās diskusijas par 

Kopējās lauksaimniecības politikas jauno pieeju

ENSURE projekta sanāksmes dalībnieki Horvātijā. Robertas Krivičičas foto 

Līgatnes novada vidusskola gatavojas 
nākamajam mācību gadam

Līgatnes novada vidusskolas kolektīvs
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Līgatnes novada dome ir realizējusi 
projektu Nr. 17-09-AL18-A019.2202-
000009 “Pārveidojamu pludmales 
volejbola laukumu izveide Līgatnē”. 
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros. 

Projekta ietvaros tika iegādātas 
sešas volejbola bumbas, divi pludmales 
volejbola tīkli ar tīkla antenām un 
kabatiņām un laukuma līnijām, divas 
pludmales volejbola pārvietojamas 
platformas tiesnesim, divi divciparu 
galda tablo un nojume “zvaigzne”. Šis 
aprīkojums tiks izmantots pludmales 
volejbola laukuma aprīkošanai Līgatnē, 
Gaujasmalā.   

Projekta kopējās izmaksas ir 2212.40 
EUR. 1991.16 EUR finansē Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programma, 
Līgatnes novada dome līdzfinansē 221.24 
EUR.

Liels paldies biedrībai “Cēsu rajona lauku 
partnerība” par šādu iespēju un atbalstu 
projekta realizēšanā.

Sekojiet līdzi pasākumu reklāmām 
Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.
lv, kā arī Facebook https://www.facebook.
com/LigatnesNovads/ un https://www.
facebook.com/ligatnestakas/ 

Līgatnē iegādāts 
pludmales 
volejbola 

aprīkojums
Meklējam iespēju bērniem nonākt ģimeniskā vidē – 

audžuģimenē vai pie aizbildņiem. Varbūt tieši tu esi gatavs 
atvērt savas mājas durvis un dāvāt sirds siltumu bērniem, 
kuri palikuši bez vecāku rūpēm un 
mīlestības?

2017. gadā Latvijā kopumā 
ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 
6669 bērniem. No tiem 1173 bērni jeb 
18% atradās audžuģimenēs, 4459 bērni 
jeb 67% atradās aizbildnībā, bet 1037 
bērni jeb 15% no visiem ārpusģimenes 
aprūpē esošajiem bērniem atradās 
aprūpes iestādē. Taču audžuģimeņu 
skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas 
apguvusi īpašu apmācības kursu un 
saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī 
ģimene sniedz patvērumu bērnam, 
kas izņemts no ģimenes un visbiežāk 
nav juridiski brīvs. Pēc būtības 
audžuģimene ir starpposms, pagaidu 
mājas. Netrūkst gadījumu, kad 
bērns audžuģimenē nodzīvo līdz 
pilngadībai. Tā kā nekad nevar zināt, 
cik ilgi bērns dzīvos audžuģimenē, ir 
ļoti būtiski, lai bērni krīzes situācijā 
iespējami ātri nonāktu ģimeniskā vidē. 
Nereti audžuvecāki kļūst arī par bērna 
adoptētājiem, kad nokārtojas bērna 
juridiskais statuss. 

Kas jādara, lai kļūtu par 
audžuģimeni?

1. Jāvēršas savas dzīvesvietas 
bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus 
dokumentus, jāiesniedz iesniegums 
noteiktā formā par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes 
ārsta un psihiatra-narkologa izziņas 
par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata 
dokumentus, izpēta audžuģimenes 
statusa pretendentu dzīves apstākļus, 
kā arī viņu motivāciju un spējas 
audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa 
pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

 4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās 
mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, 

sociālie darbinieki - vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības 
jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām 
aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai 
ģimenei. Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem 
apliecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar 
pretendentiem un pieņem lēmumu 
par audžuģimenes statusa piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt audžuģimenes 
statusu.

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, 
tiek noslēgts līgums starp ģimeni 
un pašvaldību. Audžuvecāki var 
izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt 
uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots 
bērns, audžuģimene saņem:

• Atlīdzību par audžuģimenes 
pienākumu pildīšanu:

o par vienu audžuģimenē ievietoto 
bērnu - 171 euro mēnesī;

o ja audžuģimenē ir ievietoti divi 
bērni - 222,30 euro mēnesī;

o ja trīs un vairāk bērnu - 273,60 
euro mēnesī.

• Pabalstu bērna uzturam un pabalstu 
apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
audžuģimenei izmaksā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi 
līgumu ar audžuģimeni.

o Pabalsta apmēru bērna uzturam. 
Minimālais pabalsts bērna uzturam 
ir: bērnam līdz 7 gadiem - 215 euro; 
bērnam no 7 gadiem - 258 euro.

o Pabalsta apmēru apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā 
izmaksas kārtību nosaka atbilstoši 
bērna vajadzībām. Minētā pabalsta 
vietā pašvaldība var izsniegt apģērbu, 
apavus un citas bērnam nepieciešamās 
lietas.

• pašvaldības sociālā darbinieka 
atbalstu un palīdzību problēmu 
risināšanā.

 
Sīkāku informāciju par apmācībām 

un audžuģimenes statusa iegūšanu 
varat saņemt Līgatnes novada bāriņtiesā vai, zvanot uz bāriņtiesas 
telefoniem: 64155640 vai mob. 26422362

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini 
par audžuģimenēm, vai tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim 
kopā mūsu bērniem!

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi 
bērnam izaugt

Sandra Upmale
Līgatnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Izsludināti iepirkumi:
• LND/2018/11, “Traktortehnikas 

pakalpojumu sniegšana SIA “Līgatnes 
komunālserviss” vajadzībām”. Plānota 
traktortehnikas pakalpojumu iegāde 
galvenokārt ceļu atjaunošanas vajadzībām, 
kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu darbības nodrošināšanai un avāriju 
likvidēšanai.

• LND/2018/10, “Telpu remontdarbi 
Līgatnes novada izglītības iestādēs”. Līdz 
nākošā mācību gada sākumam tiek plānoti 
Līgatnes novada vidusskolas tualešu 
telpu remontdarbi un Līgatnes novada 
pirmsskolas izglītības iestādes telpu 
Sporta ielā 14 gaiteņa un kāpņu telpu 
remontdarbi.

Noslēgušies iepirkumi:
• LND/2018/07, “Augšlīgatnes Jaunās 

sākumskolas telpu remonts”. Līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Balti 
Construction”, par summu EUR 27 
980,63 bez PVN. Darbu ietvaros līdz 
nākamā mācību gada sākumam tiks 
veikts trīs tualešu telpu, četru klašu 
telpu un administrācijas kabineta 
remonts, nodrošinot ērtu, atbilstošu 
telpu izmantošanu pirmsskolas izglītības 
iestādes un 1. klases audzēkņiem un 

pedagogiem.  
• LND/2018/08, “Līgatnes novada ceļu 

bedrīšu remontdarbi”. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA “CEĻINIEKS 
2010”, par summu EUR 36 042,00 bez 
PVN.

• LND/2018/09, “Mikroautobusa (8+1 
sēdvietas) iegāde operatīvajā līzingā”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA  “Autofavorīts” par summu EUR 
20 900,83 bez PVN. Mikroautobuss 
nepieciešams Līgatnes novada vidusskolas 
un Augšlīgatnes jaunās sākumskolas 
saimnieciskās un izglītības darba 
nodrošināšanai, kā arī pēc nepieciešamības 
tiks izmantots citu pašvaldības funkciju 
izpildei.

Citas aktualitātes:
• Pateicamies Lielās talkas dalībniekiem 

par iesaisti teritorijas sakopšanā un 
uzlabošanā. Ceram, ka nākotnē teritorijas 
uzkopšanu iekļausim savā ikdienas 
darbu plānā un ikgadējo darbīgo kopā 
būšanas pasākumu vairāk izmantosim 
nevis atkritumu un pērno lapu vākšanai, 
bet jaunu vides objektu izveidei, esošo 
uzlabošanai un teritoriju labiekārtošanai. 
Ar nožēlu jāatzīst, ka vēl joprojām 
atsevišķas personas izmanto Lielās 
talkas dienu un atkritumu laukumus, lai 
atbrīvotos no pagrabā un garāžās uzkrātiem 
personīgajiem atkritumiem un nolietotām 

mēbelēm. Par šādām darbībām ir 
jāvienojas ar atkritumu laukumu uzturētāju 
vai atkritumu pārstrādes kompāniju. Lielā 
talka neatceļ pašvaldības normatīvos 
aktus, kuri paredz sodīt personas par 
nesankcionētu lielgabarīta un sadzīves 
atkritumu novietošanu kopējos atkritumu 
laukumos un citur novada teritorijā. 

Pašvaldība talkas ietvaros ir gatava 
atbalstīt lielgabarīta atkritumu izvešanu, 
lai izvairītos no citu novada vietu 
nelikumīgas piesārņošanas, taču arī šajā 
gadījumā pakalpojums var tikt sniegts 
tikai pēc pieprasījuma, nevis patvaļas 
principa.     

• Ir paveikta Līgatnes novada kapsētu 
(Spriņģu, Zanderu, Ķempju, Paltmales) 
kapsētu digitalizācija. Darbs sevī 
ietver digitālu kapsētu karšu izveidi ar 
veiktu apbedīto personu datu ievadi pēc 
dabā veiktiem uzmērījumiem, ņemot 
vērā pieejamo apbedījuma reģistru un 
dokumentus.

Iedzīvotājiem tīmekļa vietnē https://
www.cemety.lv ir pieejams precīzs mūsu 
novada kapsētu kartogrāfisks atainojums 
ar apbedīto personu atrašanās vietu 
un pamatdatiem (vārds uzvārds, gadu 
skaitļi).

Kapsētas pārvaldītājiem, SIA “Līgatnes 
komunālserviss” ir iespēja sistēmā koriģēt 
un ievadīt jaunus datus, pārskatāmāk 
veikt kapsētu plānošanas un uzturēšanas 

darbus. Ir iespēja veikt apbedījuma vietu 
vizuālu fiksāciju un datēšanu, tādējādi 
izvairoties no iespējamiem konfliktiem 
ar kapsētu klientiem. Tāpat ir veikta 
elektroniskā apbedījuma žurnāla (kapu 
grāmatas) izveide, ļaujot uzturēt precīzus 
vēsturiskus un jaunus datus, neskatoties 
uz to, vai dabā ir vai nav konstatējama 
kapa vietas piederība. Ir nodrošināta visu 
kapu pārvaldības un persondokumentu, 
lietu nomenklatūras uzturēšana digitālā, 
strukturētā vidē, izveidojot dokumentu 
piesaisti katrai apbedītajai personai un 
apbedījuma vietai. Tādējādi ir būtiski 
uzlabota kapsētu administratīvo procesu 
vadība un tiek minimizēta iespējamība 
zaudēt datus vai pieļaut kļūdas. 

Lūdzam iedzīvotājus iepazīties ar 
norādīto tīmekļa vietni, pārskatīt sev vai 
kādam vecāka gada gājuma radiniekam 
zināmus apbedījumu datus un sniegt 
jaunu informāciju par neidentificētām 
apbedījuma vietām vai sniegt informāciju 
par precizējamiem datiem izveidotajā 
kartē vai personu datos. Jau iepriekš 
pateicamies par sadarbību!  

  
Cerot uz lustīgu tikšanos novada 

svētkos,
Līgatnes novada domes izpilddirektors

Egils Kurpnieks



Latvijas dzelzcelu karte 1930. gadā. 
Pārpublicēts no vietnes:https://lv.wikipedia.org/
wiki/Att%C4%93ls:Latvijas_dzelzcelu_karte.jpg
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
44. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4

1 Rigasche Zeitung – laikraksts vācu valodā 
(1802-1919)

2 Tagad – Zemitānu dzelzceļa stacija. Pirms 
dažiem gadiem tā bija Zemitāna stacija par godu 
Ziemeļlatvijas brigādes komandierim Jorģim 
Zemitānam. Nesaprotu, kāpēc notika nosaukuma 
maiņa, jo tagad sanāk, it kā būtu runa par vairākiem 
Zemitāniem

3 Генеральный подрядчик (krievu val.) – 
ģenerāluzņēmējs

4 Budka – būda, ateja

15 Žandarmērija – valsts administratīvs 
izpildinstitūcija sabiedriskās kārtības un drošības 
sargāšanai (vairākās Eiropas valstīs, arī cariskajā 
Krievijā)

10 Залог –(krievu val.) ķīla
11 Schwindler (vācu val.) – blēdis

12  Gulsnis – apdarināts noteikta izmēra 
četrskaldņu kokmateriāls

13 Klamburs – skava, āķis, sprādze, dsk.: 
automašīnas riteņu bloķētāji

14 Interesanta gramatiska forma: “nākdamais”. 
Tagad teiktu – “braucošais”, “nākošais”

16 Uradņiks – zemākā dienesta pakāpe Krievijas 
apriņķa policijā 1878.-1917. g.

Autobusu pietura Laugas. Te – starp šoseju un dzelzceļu – atradās tas ciemats, kur 
žandarms meklēja iespējamos sliežu postītājus

Autobusu pietura Laugas (Google karte)

Caurteka pie Līgatnes. Attēls no Vikipēdijas

Dzelzceļa tilts pār Amatu. 
Attēls no Vikipēdijas

Dzelzceļa tilts pār Raunas upi 20._ gadsimta 20.-30. gadi. Attēls no Vikipēdijas

Pārvads pār dzelzceļu pie Līgatnes.
 Attēls no Vikipēdijas

Par dzelzceļa sliežu postīšanu. Baltijas 
Vēstnesis, Nr.20 (25.01.1896)

5 Svajas (mieti) – pāļi
6 Kavēkļaina vieta – vieta, kur ir daudz kavēkļu 
7 Kubikass – tilpuma mērvienība — aptuveni 9,7 

kubikmetri
8 Подрядчик (krievu val.)– apakšuzņēmējs 
9 Kapitans – kapteinis. Šeit: dienesta pakāpe 

armijā

Ar lielu prieku un patikšanu vecajās avīzēs 
es lasu itin visu, kur vien var atrast kaut 
jelkādu saistību ar Līgatni. Es itin nemaz 
nesteidzos ārā no 19. gadsimteņa, kas gan 
bija ļoti tālā pagātnē. Man tas izejmateriāls 
tālākajai rakstīšanai Līgatnes Novada Ziņās 
jau ir sarūpēts vairākiem turpinājumiem uz 
priekšu. 

Bet tas rada jaunas raizes un kreņķēšanos, 
jo tagad es jūtos kā čakla ķēkša, kas, ciemiņus 
gaidot, sarūpējusi pārāk daudz ēdamā un tagad 
nevar izšķirties – kurus kārumus vispirms celt 
izsalkušo ēdāju galdā, ko noglabāt ledusskapī 
un ko atlikt aukstumpagrabā.

Tagad nu tā izšķiršanās ir notikusi, un tagad 
mana un godāto lasītāju uzmanība īpaši tiks 
pievērsta dzelzceļa būvēšanai. Un tas nav 
nekas jauns, jo par šo tematu jau iepriekšējā 
numurā publicējām vairākus fragmentus.

Tiem, kas nezina, un tiem, kas ir aizmirsuši, 
gribu pavēstīt, ka Līgatnes dzelzceļa stacijas 
120 gadu jubilejai bija veltīta plašas viņsaulē 
aizgājušā Līgatnes vēstures pētnieka Aivara 
Baloža publikācija, kas ievietota LNZ 2011. 
gadā Nr. 10.-11., un 2012. gadā Nr. 1.-8.

Pat, ja iespiestie laikraksta eksemplāri 
drukātā veidā nav saglabājušies. tie ir lasāmi 
un izprintētējami gan no Līgatnes novada 
mājaslapas www.ligatne.lv, gan no vietnes 
www.news.lv.

Aivara Baloža pētījums ir gan ar faktiem 
bagāts, gan ar aizrautīgu interesanti lasāms.

Tomēr tas, teksti, kas tagad ievietoti Manas 
mīļās Līgatnes iepriekšējā un tagadējā 
turpinājumā satur tādu informāciju, ko Aivars 
Balodis nav minējis. Tas izskaidrojums ir gauži 
vienkāršs – Latvijas Nacionālā bibliotēka 
tolaik vēl nebija digitalizējusi vecās avīzes, un 
Aivaram tad tās nemaz nebija pieejamas.

Un tagad nu būs izveidojies derīgs 
papildinājums šim iepriekšējam pētījumam.

Ar apbrīnu jākonstatē, ka laikraksta Balss 
1887. gada 1. aprīļa numurā ievietoti veseli 
divi raksti par dzelzceļa būvēšanu. Izskatās, ka 
tos rakstījuši divi dažādi cilvēki, kas viens otra 
sacerējumus avīzes veidošanas brīdī nemaz 
nebija nedz redzējuši, nedz lasījuši. Pirmais 
sacerējums ir pieskaitāms informatīvajam 
žanram, bet otrais – tā jau ir publicistika.

Valoda ir nepierasta, jo tā pārcelta no 
gotiskās ortogrāfijas un tajā ir samērā daudz 
vecmodīgumu, ko esmu centies saglabāt, lai 
mēs izbaudītu tā laika garšu. 

Tātad ķeramies pie lasīšanas. Laikraksts 
Balss Nr. 13 1887. gada 1. aprīlī. 

Vidzemes dzelzceļa darbi, ka „Rig. Ztgai” 1 

raksta, tik ātri veicas, ka dzelzceļš laikam 
jau nākošu vasaru pilnīgi varēs tikt nodots 
publikas lietošanai. 78 verstis garais Tērbatas-
Valkas ceļš jau šo vasaru būs gatavs: jūnijā 
preču, jūlijā, vēlākais augustā arī pasažieru 
braucieniem. Šim ceļam būs 5 stacijas: 
Tērbata, Elva, Bokenhofa (Puka), Sangniste 
un Valka, un 2 pusstacijas: Nīgene un Ringene, 
10 - 17 verstu atstatumā.

Ar Rīgas-Pleskavas līnijas būvi visvairāk 
veicies starp Pleskavu un Valku un arī uz Cēsu 
pusi, tādēļ ka tur nevajadzēja lielu tiltu un ka tur 
smagas zemes uzvestie dambi labāki turas un 

nav vajadzīgas vēlākas papildināšanas, kā 
Rīgas apgabalā pie vieglas smilts dambjiem. 
Starp Pleskavu un Valku (ap 140 verstēm) 
ņems drusku smagākas sliedes (24 mārc. no 
pēdas) iz kroņa krājuma. Visur citur sliedes 
būs vieglākas (22 mārc. no pēdas).

Visā Rīgas-Pleskavas dzelzceļā būs 16 
stacijas: Rīga, Ropaži, Sigulda, Līgate, Ieriķi, 
Cēsis, Valmiera, Strenči, Valka, Karuļi, 
Ancene, Verava, Neihauzene (Vastselīna), 
Pečora, Izborska un Pleskava, un 6 pusstacijas: 
Inčukalns, Āraiši, Lode, Brengule, Oliņi 
(?), Zommerpālene. Tiklīdz tilti pār Līgati 
un Juglu, kur tagad ražīgi strādā, būs gatavi 
(maija sākumā), tad tūliņ sāks likt sliedes, tā ka 
jau jūnija preču braucieni ar dzelzceļmateriālu 
vai nu no Aleksandra vārtiem2 vai Juglas, 
kur pagaidām ierīkos pieturamu vietu, līdz 
Pleskavai varēs tikt sūtīti. Vai nodomātie 
pasažieru braucieni, mazākais līdz Ropažiem, 
Inčukalnam un Siguldai, arī jau šovasar 
varēs tapt rīkoti, tas atkarājas no ministera 
sprieduma, kur būvēt Rīgas staciju. Bet ja uz to 
par daudz ilgi būtu jāgaida, tad pie Aleksandra 
vārtiem ierīkos pieturamu vietu un no turienes 
rīkosies ar pasažieru braucieniem. Dzelzceļa 
dambis aiz Aleksandera vārtiem gan vēl 10 
verstu garumam nav gatavs, bet līdz maija 
sākumam droši nobeigs.

Nākamais raksts ir publicistika – te zīmēta 
reālā celtniecības aina un nav pat īpaši 
jānopūlas, lai acu priekšā ieraudzītu, kā tas 
toreiz varēja izskatīties.

Ir jāpiekrīt drukātajam, ka Līgatnes apkārtne 
ir bijusi tiešām kavēkļaina vieta dzelzceļa 
būvniecībā. Dziļas gravas, stāvi pakalni – tas ir 
iemesls daudziem darbietilpīgiem procesiem. 

Rakstu īpaši garšīgu padara plašais 
stāstījums par vienu talantīgu blēdi M. Cilvēki 
no vēstures ne vienmēr mācās, jo arī mani ap 
pirkstu tina viens talantīgs blēdis Arnis B., 
kas man sagādājis daudzas problēmas, ko 
joprojām risinu. Blēdis M un blēdis Arnis 
B. darbojās pēc līdzīgām shēmām, un viņu 
darbības metodēm piemīt latvāņu sīkstums. 
Man ir lielas aizdomas, ka šādu blēžu cilts ir 
nemirstīga. 

Atgādinu – laikraksts Balss Nr. 13 1887. 
gada 1. aprīlī.

Ap Amatu un Līgati uz jaunajā dzelzceļa 
redz jo dienas drusku vairāk kustamies, sāk 
patlaban jau turpināt zemju rakšanu, lai gan 
vēl ne visai lielā mērā. Kamēr zeme sasalusi 
un jukām ar sniegu, neatļauj dzīt viņu lielākā 
daudzumā; jo laižoties un plokot ceļas citiem 
darbiem kavēkļi. Amatas tilts, ko būvē pats šā 
apgabala tiltu virspodrečiks3 Brusketi kgs, jau 
tik tālu gatavs, cik atļauj uz tā celta ēka. Tādēļ 
līdz siltākam laikam mests miers.

Steidz arī stacijām un budkām4 vest 
vajadzīgus kokus, ko neizdevīgais ziemas 
ceļš un citi iemesli diezgan nokavējuši. 
Koku apgādātāji gaužas, ka mežu īpašnieki 
prasot pārāk augstas cenas. Mežu īpašnieki 
izskaidro, ka neprasot nemaz vairāk kā tik, 
cik vienmēr viņiem maksāts. Kam taisnība, ej 

nu uzzini! Labajā ceļa laikā pieveda diezgan 
maz būvmateriāla. Peļņa līdz šim ļoti maz. 
Pa ziemu dzina vietvietām svajas (mietus)5  
un šur tur strādā vēl tagad ar viņiem. Pēc 
Lieldienām sākšoties dzīva kustēšanās. 
Runā – no tūkstošiem strādnieku. Redzēsim, 
pagājušu vasaru dzirdēja arī tādas valodas.

Kavēkļaina vieta6 ir Līgates grava, kura 
nākot līdz 10 000 kubik-asu7 zemju un 2 
tilti. Upe nav liela, bet labi plata un dziļa 
grava. Upei līdzās tek arī Paltmales dzirnavu 
grāvis. Ja grāvi raktu lejup stigas, tad 
dzirnavām trūkst vajadzīgā ūdens. Par 10 
000 rbļ. dzirnavu īpašnieks bijis mierā grāvi 
ļaut piebērt. Līguma starpība bijusi vairāk 
tūkstošu. Tilts izmaksāšot tagad šai vietā pāris 
tūkstošu vairāk par prasījumu. Upes tilts vēl 
nav sākts. Grāva tiltam uzcelta ēka un ap 
viņu strādāts visu ziemu. Bet par nelaimi jau 
trešais būvētājs pametis viņu pusceļā. Upes 
tiltu mūrēs tīri sausās vietās, kur svajas jau 
sadzītas visapkārt, un tad laidīs upi cauri, kā 
gandrīz visur. Kāds podredčiks8 te ietaisījis 
īpašu tējnīcu, kur strādnieki uz rēķina par 
mērenām cenām dabon tēju un siltus ēdienus, 
kas saltā laikā strādniekiem no liela svara. 
Kādu gabalu no gravas ies dzelzceļš šosejai 
pa apakšu, kur atkal nāks tilts.

Darba saņēmējiem tagad daudz grūtāk nekā 
sākumā. Tas jāpateicas viņu priekštečiem, ar 
kuriem apkārtnes iedzīvotājiem lieli rēķini. 
Materiālu pārdevēji tagad ne vienam negrib 
uzticēt bez naudas. Un kā lai uztic? Daudziem 
šai ziņā rūgti piedzīvojumi, ne tik simtiem, 
dažam pat tūkstošiem rēķini, kurus dabūt 
rokā maz cerības! Sevišķi daudziem prāvas 
summas nākas no kāda agrāka tiltu saņēmēja 
M., no kura ilgu laiku ne vēsts. Dažu 
uzticētāju viņš esot sveicinājis iz Austrijas, kā 
stāsta. Izgājušo vasaru ieradies, M. caur retu 
veiklumu, bagātnieka izturēšanos un laipnību 
ieguva vispāru draudzību un uzticību, īsti pie 
šejienes inteliģences, pie kam daudz palīdzēja 
vācu valoda, ko viņš pilnīgi prata. Viņš teicās 
esot atvaļināts Serbu kapitans9 un Vīnē studējis 
tehniķis, serbu muižnieka dēls. Sākumā bij’ 
domāts, ka viņam naudas vairāk nekā vajaga. 
Plūda vīns, alus u. t. t. Un tā tas gāja cauru 
vasaru. Pāris gruntnieku sāka šaubīties un 
negribēja izdot nolīgtus akmeņus bez naudas, 
kurus viņš tūlīt apsūdzēja ar visu pagasta valdi 

pie draudzes tiesas. Rudenī lieta izrādījās jau 
drusku šaubīgāka. Nedēļām viņam gadījās 
ceļi. Vienmēr viņš gaidīja tūkstošus, pavēstīja 
tad un tad tos, kam nākas, bet aiz vienu ne 
pats, ne tūkstoši neieradās. Pēdīgi M. atlaida 
strādniekus un uzraugus, viņa kompanjoni 
izklīda. Pašā rudenī, kad darbi patlaban 
visur apklusa, ieradās jauni spēki – daži 
jauni cilvēki iz Rīgas. M. viņus pieņēmis par 
kasieriem un rēķinvedējiem. Algas brangas, 
pa 60 rbļ. mēnesī. Darīšana būšot ar naudu; 
tādēļ vajadzējis ielikt 500-600 rbļ. zaloga10. 
Darba viņiem gandrīz nekāda nebija. Tādēļ 
drīzi vien viņi izklīda; kas ar viņu algām un 
zalogiem palika, to zinās vislabāk viņi paši!

Te „visas acis gaidīt gaida” uz M. un rēķinu 
atlīdzināšanu, bet – diemžēl līdz - šim velti. 
II Rīgas draudzes tiesa gan ņēmusi lietu savā 
izmeklēšanā – bet – – – Lai nu Dievs palīdz 
dabūt katram savu!

Kādu citu tiltu būvētāju kompāniju M. un 
I. parādu prasītāji ar policejas palīgu priekš 
kādām nedēļām apturējuši ceļojumā, un 
noveduši Paltemalas pagasta namā, kur vairāk 
dienu apcietināti, kamēr iztaisa rēķinus. 
– Caur šo nav teikts, ka visi dzelzceļa darbu 
saņēmēji neuzticami. Bet par kavēkļiem un 
piedauzīšanu tādi gadījumi daudziem. Ļaudis 
runā: “Cik tici, tik redzi”. Stingrāki soli pret 
švindeli11 tiešām ievēlami.

Ar vairāk strādnieku ierašanos gaidāmi 
– vairāk ļaunu gadījumu. Tā nesen Meltur 
kroga dzērumā kāds vidzemnieks, 20 g vecs 
jauneklis, sācis ar krievu zirdziniekiem 
lielīties par darbiem un sanācis strīdā. Kāds 
krievs tam devis tā pa galvu, ka izlaidis garu. 
Cēsu bruģu tiesas aģents krievu strādnieku 
panācis Rīgas tuvumā pie darba un novedis 
vairāk vīru likuma gaitai.

M. P—r—s
Formas ziņā visīsākā un satura ziņā 

visietilpīgākā ir informācija, ko laikraksts 
Baltijas Vēstnesis publicējis 1891. gada 26. 
novembrī, Nr. 267.

Uz Rīgas-Pleskavas dzelzceļa šodien pie 
Līgates atvērta pusstacija.

Aivara Baloža pētījumā par šo faktu rakstīts 
daudz, jo viņš pētījis daudzus un dažādus 
avotus. Pati atklāšanas diena – 1891. gada 26. 
novembrī – ir gan apstiprināta, gan noliegta, 
gan nošaubīta. Katrs interesents pats par to var 
izlasīt daudz pamatīgāk, jo esmu jau norādījis, 
kur minētā publikācija atrodama.

Personīgi man arī izskatās tā jocīgi, jo 
Baltijas Vēstnesis par to rakstīja 1891. gada 
26. novembrī. Vai tiešām Līgates stacija 
atklāta tajā pašā dienā, kad par to rakstīts. 
Tolaik pat telefonu vēl nebija. un te pēkšņi – 
tāda negaidīta operativitāte. Vai arī sakritība?

Par iespējamo telegrāfa stacijas ierīkošanu 
laikraksts Mājas Viesis rakstīja 1892. gada 13. 
jūnijā, Nr. 24.

Starp Rīgu, Inčukalnu un Siguldu, tā „D. 
Z.” ziņo, jūlija beigās š. g. taps ierīkota kroņa 
telegrāfa satiksme. Barons Volfs, Hincenberga 
un kņaziene Krapotkin katrs devuši 300 rbl. 
pabalstu no savas puses priekš šās līnijas 
ietaises.Starp Rīgu un Stukmaņiem, kā „D. Z.” 
ziņo vēl šinā vasarā kronis ierīkošot telegrāfa 
līniju priekš privātas satiksmes. 

Ligates fabrika un Ligates dzelzceļa 
piestātne, 6 verstes garš ceļš, tā “D. Z.” ziņo, 
tapšot savienots caur telefonu.

No Līgates stacijas atklāšanas lieli prieki 
arī rīdziniekiem. Kas to būtu domājis, ka ar 
vilcienu varēs braukt zaļumos.

Baltijas Vēstnesis, Nr.125 (08.06.1896), 
raksta:

Rīgas Latviešu biedrība rītu izdarīs šogad 
pirmo izbraukumu zaļumos uz Rāmas muižu 
pie Ligates. Izbraukums notiks iz Rīgas-Orlas 
dzelzceļa stacijas pulksten 8 ½ no rīta un no 
Ligates brauks atpakaļ pulksten 9 ½ vakarā. 
Brauciens pieturēs arī pie Aleksandra vārtu 
stacijas. Piedalīšanās maksa pie izbraukuma 
nolikta pēc iespējas zema (biedriem un dāmām 
110 kap. un nebiedriem 125 kap. no personas, 
bērniem zem 10 gadiem 65 kap.). Pie Latviešu 
Biedrības izbraukumiem vienmēr izglītotākā 
šejienes Latviešu publika lielā skaitā mēdz 
piedalīties un jācer, ka tas notiks arī rītā.

– p-
Un tagad godātos lasītājus aicinu uz dīvāna 

iekārtoties mazliet ērtāk, nolikt pa tvērienam 
tējas krūzi, jo būs jāiegrimst viena liela 
kriminālgabala lasīšanā. Bauda būs tikpat 
liela, kā skatoties populārās Midsomeras 
slepkavības Latvijas televīzijā. 

Vienīgi cilvēkiem ar vārgākiem nerviem 
jāpatur prātā, ka vakarpusē gan nevajadzētu 
tālāk lasīt, lai pa nakti nemocītu briesmīgi 
sapņi.

Iesākums pavisam vienkāršs – Jānis Krauklis 
nakts melnumā nācis pa dzelzceļa gulšņiem 
no Siguldas uz Līgatni, un tad pēkšņi…

Tālāk lasiet paši!
Baltijas Vēstnesis, Nr.20 (25.01.1896)

Par dzelzceļa sliežu izpostīšanu pirmdien 
uz noziedznieku sola sēdēja pie Nurmuišiem 
(Rīgas apriņķī) piederīgais Bernards Ķīlis un 
pie Pils-Raunas (Cēsu apriņķī) pierakstītais 
Eduards Krēsliņš. Pirmais ir 20, otrs 21 gadu 
vecs. 

Lietas apstāklis, pēc apsūdzības akta 
un liecinieku izteikšanām šāds: pērngada 
18. augusta naktī ap pusnakti atvaļināts 
apakškareivis Jānis Krauklis gājis pa 
Pleskavas-Rīgas dzelzceļa dambi no Siguldas 
uz Ligates pusi. Te piepeši viņš biezainas 
miglas tītā klusā naktī sadzird troksni, it kā 
ar dzelzs rīkiem darbojas, laužas gar citu 
dzelzs daiktu. Krauklis palēnam virzies uz 
priekšu un pēdīgi noprot, ka skaņa ceļas 
caur to, ka sliedes top lauztas. Uztraukuma 
pilns viņš no dambja laidies krūmājos un uz 
priekšu dodamies, beigās novērojis, ka pāris 
cilvēku kustas trokšņa vietā. Togad Krauklis 
gaiši nopratis, ka še nakts tumsā tiek sarīkots 
ļaunuma pilns nedarbs, kālab viņš, cik vien 
spēdams, steidzies uz apmēram versti atstato 
dzelzceļa strādnieku kazarmu. 

Sasniedzis kazarmu, Krauklis tūdaļ 
uzmodinājis remontu strādnieku vecāko 
(priekšstrādnieku) Jakovu Matvejevu, kurš, 
tiklīdz sadzirdījis Kraukļa ziņojumu, tūdaļ 
ar četriem citiem strādniekiem un dažādiem 
darba rīkiem steidzies uz Kraukļa apzīmēto 
vietu. Turp notikuši, tie dambi resp. sliedes 
pamatīgi aplūkodami, uzgāja, ka uz 234. 
verstes ir šāds nedarbs padarīts: vienas sliedes 
visas ārējās sliedes saturošās naglas (костыли) 
izrautas iz sliežu slīperiem12 un dažas naglas 
no iekšējās puses. Bez tam klamburu13 bultēm, 
kuras saturēja kopā saejošu sliežu galus, bija 
gali nodauzīti, tā ka sliežu galiem vairs nebija 
nekāda sastiprinājuma.

Ievērojot šo bīstamu stāvokli priekš drīzi 
sagaidāma vilciena, Matvejevs tūdaļ vienu 
strādnieku aizsūtīja pie labi atstatus dzīvojoša 
dzelzceļmeistara Josifa Nekraša, tad spēra 
vajadzīgos soļus, lai nākdamais14 vilciens laikā 
top apturēts, un tad tūdaļ uzsāka vajadzīgos 
izlabojumus. Pēc neilga laika pasažieru-nakts 
vilciens Nr. 98 bij klāt, kuram dažas stundas 
tur bij jāuzkavējas.

Matvejevs pie tam ar lielu apķērību visus 
apstākļus bij apsvēris un par to gādājis, ka 
dambja iekšpuse top tik maz, cik vien izdarāms, 
nostaigāta vai kaut kā sajaukta. Tālab arī dienas 
gaismai austot, žandarmērijas15 unteroficieris 
Stonslavs uzgāja divu cilvēku pēdas, kuras bij 
iespiedušās rasas un miglas drēgnā dambja 
grants uzkaisījumā: Vienās pēdās nozīmējās 
kāda baskājaina cilvēka minumi, otrās 
– zābaka apautas kājas iespiedieni. Bez tam 
pie atlauzītas sliedes gulēja apmēram asi garš 
dēlis, kurš redzami bij lietots par pameslu 
laužamai dzelzei, kad ar to cēla stipri iedzītās 
naglas iz slīperiem.

Žandarms kopā ar citiem strādniekiem 
– atskaitot vienu, kurš tika atstāts atpakaļ, 
lai aizsargātu uzdabūtās pēdas – nu uzmanīgi 
sekoja šīm pēdām, kuras no dambja lejpus 
gāja gar kādu ūdens grāvi, tad uztika uz 
pļavas šauru kājceliņu un tur apmēram 100 
soļus iepriekš „Laugas” ciemata gala nozuda. 
Minētā ciemata saimnieks ir Jānis Ķīlis un 
aizdomas tūdaļ virzījās uz tā dēlu Bernardu.

Šīm bīstamām aizdomām par pamatu bij šādi 
apstākļi. Bernards Ķīlis tūdaļ no paša sākuma, 
kā dzelzceļš tika būvēts, piedalījās pie šiem 
darbiem un kā dzelzceļa meistars Nekrašs 
un priekšstrādnieks Matvejevs apliecināja, 
bijis ļoti izveicīgs, uzmanīgs un inteliģents 
darbinieks. Bet pērngada jūlija sākumā no cieši 
iedalīta dzelzs materiāla piepeši bij nozudušas 
4 sliežu klamburu bultes, un dzelzceļmeistars 
Nekrašs tālab uzstājās Matvejevam, kuram šīs 
bultas bij iedotas, lai tas visnotaļ par to gādā, 
ka pazudusies priekšmeti tiek rokā. Un tie arī 
tika atrasti. Līnijas sargs Pavlovs kādā dienā 
nogājis uz “Laugas” ciematu, uzstādamies, ka 
gribot salmus iegādāties, un drīz viņa vērīgās 
acis uzgāja, ka kūtī vienā kaktā vārstās viena 
bults. - Pavlovs savu atradumu uzrādīja 
Matvejevam, kurš nu no savas puses gādāja 
par to, ka bults tiek izpestīta no minētās 
kūts. Bernards Ķīlis vairs netika darbā, bet 
tika atdots miertiesai par dzelzceļa materiāla 
zagšanu. (Bernards Ķīlis par to izpelnījies 8 
mēnešus cietumā. – Ref.)

Bernards Ķīlis bij no darba atraidīts un te 
augusta sākumā viņš ieradies pie Pavlova, 
Vispirms teikdams, ka gribot rokā kādu 
grābekli, bet tad gaiši un skaidri tam pateicis, 
ka nenācis vis pie viņa grābekļa veikala dēļ, 

bet viņam, Pavlovam, paziņot, ka viņš, Ķīlis 
– un ja arī 25 rubļi ietu vējā – par to gādāšot, 
ka Pavlovs savas mēlgalīgas denuncēšanas dēļ 
arī tiek no amata padzīts. Še tūdaļ jāpiemin, ka 
ļaundarbs patiesi padarīts tai apgabalā, kurš ir 
Pavlova zināšanā, un arī jāpiemin, ka Pavlovs 
kādā rītā uz dambja tika atrasts – nedzīvs. 
Sargs tā gulējis uz sliedēm, ka vilciens tam bij 
pārgājis pār galvu.

Žandarms, ievērodams visu nule pieminētu, 
nu pieaicināja talkā vietēju uradņiku16 un 
ciematā tika kratīšana izdarīta. Kratīšana 
palika bez sekmēm. It nekāds rīks netika 
atrasts, kurš būtu noderīgs priekš tāda darba, 
kāds pie līnijas sabojāšanas vajadzīgs, lai gan 
tika izzināts, ka tamveidīgi instrumenti senāk 
bijuši ciematā.

Bet žandarms neaprima. Dažas dienas vēlāk 
(21. augustā) viņš ar citiem atkal nogāja uz 
zināmo ciematu un tur jo vērīgi pārlūkoja visu 
apkārtni. Un šoreiz bija panākumi: krūmājā, 
kurš stiepjas gar ciemata sētu, tika atrastas trīs 
bultes, kuras, iemērojot zāles stāvokli – neilgu 
laiku tur iemestas. – Vēlāk arī mežā tika 
atrasta laužamā stiene, kāda tiek lietota priekš 
sliežu naglu izcelšanas (..) un kura arī jūlijā 
bij izzudusi iz remontu strādnieka Magera 
budkas. Arī šai gadījumā aizdomas krita uz 
Ķīli, kura mētelis tai pašā budkā glabājies.

Eksperts, inženieris Frišbiers, vispirms 
noteica, ka bojāšanas darbs izdarīts no kādas 
personas, kura sliežu likšanas resp. atlaušanas 
tehniku labi pazīst. Tad inženieris deva 
spriedumu, ka nedarba sekas viegli varējušas 
būt: briesmas. Ja tāds smags virziens, kāds 
ir nakts-pasažieru sakopojums, būtu ar 
lielu sparu laidies pāri vārīgai vietai, tad 
nelaime būtu bijusi gatava. Ievērojot visu 
pastrādājumu, eksperts izteicās, ka ļaundari 
visnotaļ savā darbā tikuši traucēti, viņi to 
nedabūjuši nobeigt.

Ķīlis un Krēsliņš tika nostādīti apsūdzības 
kārtā. Izmeklēšanā abi noliedza, ka jel mazākā 
ziņā esot vainīgi. Abi viņi minētā vakarā 
noturējuši vakara maltīti un tad noveduši 
zirgus uz ganībām, kuras gan atrodoties tuvu 
dzelzceļa dambim. – Tad viņi ap pulksten 10 
likušies pie miera; gan negulējuši istabā, bet 
piedarbā un pat abi vienā gultā.

Tiesas izmeklēšanā viss atstāstītais 
atkārtojās un, jo sevišķi ievērojami bija 
liecinieku izteikumi par to, kādā kārtā Ķīļa 
un Krēsliņa kājas tikušas samērotas ar uz 
dambja atrastām pēdām. – Krēsliņš tikai maz 
pretojies, kad uradņiks noķīlājis viņa zābakus, 
lai tām salīdzinātu ar zināmām pēdām. Ķīlis 
turpretim bijis neganti uztraukts, kad ierēdņi 
viņam ar varu nomaukuši zābakus no kājām 
Un prasījuši, lai tas savu kāju ievieto vienā 
no zīmēm. Pāris pēdas Ķīlis laimīgi bija 
sarakņājis, bet tad uradņiks ar varu un citu 
piepalīdzību taču Ķīļa vienu kāju iedabūjis 
pēdās, un viss sapasējis uz mata.

Izmeklēšana bija beigta, un prokurora 
biedris Vitte prasīja, lai tiesa ievērotu visus 
savāktos pierādījumus un abus apsūdzētos 
visnotaļ atzītu par vainīgiem.

Apsūdzēto abi aizstāvji no savas puses atkal 
norādīja, ka visā izmeklēšanā nav panākts 
neviens negrozāms pierādījums, kas gaiši 
noteiktu: viņi ir vainīgi! Tiesai tālab nākoties 
ievērot šo apstākli un arī ievērot smagu soda 
mēru, kurš noteikts likumā, un tālab spriedumu 
taisot nelaist iz gaumas, ka še ir jāapsver ļoti 
nopietns jautājums, no kura atkarājas divu 
jaunekļu viss turpmākais mūžs.

Tiesa – attaisnoja abus dēļ trūcīgiem 
pierādījumiem, t. i. Ķīlim paliek tie 8 mēneši 
cietums, kuri viņam piespriesti par dzelzceļa 
materiāla zagšanu. 

M.

Turpinājums sekos



Latvijas dzelzcelu karte 1930. gadā. 
Pārpublicēts no vietnes:https://lv.wikipedia.org/
wiki/Att%C4%93ls:Latvijas_dzelzcelu_karte.jpg
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
44. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, 
Nr. 8; oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4

1 Rigasche Zeitung – laikraksts vācu valodā 
(1802-1919)

2 Tagad – Zemitānu dzelzceļa stacija. Pirms 
dažiem gadiem tā bija Zemitāna stacija par godu 
Ziemeļlatvijas brigādes komandierim Jorģim 
Zemitānam. Nesaprotu, kāpēc notika nosaukuma 
maiņa, jo tagad sanāk, it kā būtu runa par vairākiem 
Zemitāniem

3 Генеральный подрядчик (krievu val.) – 
ģenerāluzņēmējs

4 Budka – būda, ateja

15 Žandarmērija – valsts administratīvs 
izpildinstitūcija sabiedriskās kārtības un drošības 
sargāšanai (vairākās Eiropas valstīs, arī cariskajā 
Krievijā)

10 Залог –(krievu val.) ķīla
11 Schwindler (vācu val.) – blēdis

12  Gulsnis – apdarināts noteikta izmēra 
četrskaldņu kokmateriāls

13 Klamburs – skava, āķis, sprādze, dsk.: 
automašīnas riteņu bloķētāji

14 Interesanta gramatiska forma: “nākdamais”. 
Tagad teiktu – “braucošais”, “nākošais”

16 Uradņiks – zemākā dienesta pakāpe Krievijas 
apriņķa policijā 1878.-1917. g.

Autobusu pietura Laugas. Te – starp šoseju un dzelzceļu – atradās tas ciemats, kur 
žandarms meklēja iespējamos sliežu postītājus

Autobusu pietura Laugas (Google karte)

Caurteka pie Līgatnes. Attēls no Vikipēdijas

Dzelzceļa tilts pār Amatu. 
Attēls no Vikipēdijas

Dzelzceļa tilts pār Raunas upi 20._ gadsimta 20.-30. gadi. Attēls no Vikipēdijas

Pārvads pār dzelzceļu pie Līgatnes.
 Attēls no Vikipēdijas

Par dzelzceļa sliežu postīšanu. Baltijas 
Vēstnesis, Nr.20 (25.01.1896)

5 Svajas (mieti) – pāļi
6 Kavēkļaina vieta – vieta, kur ir daudz kavēkļu 
7 Kubikass – tilpuma mērvienība — aptuveni 9,7 

kubikmetri
8 Подрядчик (krievu val.)– apakšuzņēmējs 
9 Kapitans – kapteinis. Šeit: dienesta pakāpe 

armijā

Ar lielu prieku un patikšanu vecajās avīzēs 
es lasu itin visu, kur vien var atrast kaut 
jelkādu saistību ar Līgatni. Es itin nemaz 
nesteidzos ārā no 19. gadsimteņa, kas gan 
bija ļoti tālā pagātnē. Man tas izejmateriāls 
tālākajai rakstīšanai Līgatnes Novada Ziņās 
jau ir sarūpēts vairākiem turpinājumiem uz 
priekšu. 

Bet tas rada jaunas raizes un kreņķēšanos, 
jo tagad es jūtos kā čakla ķēkša, kas, ciemiņus 
gaidot, sarūpējusi pārāk daudz ēdamā un tagad 
nevar izšķirties – kurus kārumus vispirms celt 
izsalkušo ēdāju galdā, ko noglabāt ledusskapī 
un ko atlikt aukstumpagrabā.

Tagad nu tā izšķiršanās ir notikusi, un tagad 
mana un godāto lasītāju uzmanība īpaši tiks 
pievērsta dzelzceļa būvēšanai. Un tas nav 
nekas jauns, jo par šo tematu jau iepriekšējā 
numurā publicējām vairākus fragmentus.

Tiem, kas nezina, un tiem, kas ir aizmirsuši, 
gribu pavēstīt, ka Līgatnes dzelzceļa stacijas 
120 gadu jubilejai bija veltīta plašas viņsaulē 
aizgājušā Līgatnes vēstures pētnieka Aivara 
Baloža publikācija, kas ievietota LNZ 2011. 
gadā Nr. 10.-11., un 2012. gadā Nr. 1.-8.

Pat, ja iespiestie laikraksta eksemplāri 
drukātā veidā nav saglabājušies. tie ir lasāmi 
un izprintētējami gan no Līgatnes novada 
mājaslapas www.ligatne.lv, gan no vietnes 
www.news.lv.

Aivara Baloža pētījums ir gan ar faktiem 
bagāts, gan ar aizrautīgu interesanti lasāms.

Tomēr tas, teksti, kas tagad ievietoti Manas 
mīļās Līgatnes iepriekšējā un tagadējā 
turpinājumā satur tādu informāciju, ko Aivars 
Balodis nav minējis. Tas izskaidrojums ir gauži 
vienkāršs – Latvijas Nacionālā bibliotēka 
tolaik vēl nebija digitalizējusi vecās avīzes, un 
Aivaram tad tās nemaz nebija pieejamas.

Un tagad nu būs izveidojies derīgs 
papildinājums šim iepriekšējam pētījumam.

Ar apbrīnu jākonstatē, ka laikraksta Balss 
1887. gada 1. aprīļa numurā ievietoti veseli 
divi raksti par dzelzceļa būvēšanu. Izskatās, ka 
tos rakstījuši divi dažādi cilvēki, kas viens otra 
sacerējumus avīzes veidošanas brīdī nemaz 
nebija nedz redzējuši, nedz lasījuši. Pirmais 
sacerējums ir pieskaitāms informatīvajam 
žanram, bet otrais – tā jau ir publicistika.

Valoda ir nepierasta, jo tā pārcelta no 
gotiskās ortogrāfijas un tajā ir samērā daudz 
vecmodīgumu, ko esmu centies saglabāt, lai 
mēs izbaudītu tā laika garšu. 

Tātad ķeramies pie lasīšanas. Laikraksts 
Balss Nr. 13 1887. gada 1. aprīlī. 

Vidzemes dzelzceļa darbi, ka „Rig. Ztgai” 1 

raksta, tik ātri veicas, ka dzelzceļš laikam 
jau nākošu vasaru pilnīgi varēs tikt nodots 
publikas lietošanai. 78 verstis garais Tērbatas-
Valkas ceļš jau šo vasaru būs gatavs: jūnijā 
preču, jūlijā, vēlākais augustā arī pasažieru 
braucieniem. Šim ceļam būs 5 stacijas: 
Tērbata, Elva, Bokenhofa (Puka), Sangniste 
un Valka, un 2 pusstacijas: Nīgene un Ringene, 
10 - 17 verstu atstatumā.

Ar Rīgas-Pleskavas līnijas būvi visvairāk 
veicies starp Pleskavu un Valku un arī uz Cēsu 
pusi, tādēļ ka tur nevajadzēja lielu tiltu un ka tur 
smagas zemes uzvestie dambi labāki turas un 

nav vajadzīgas vēlākas papildināšanas, kā 
Rīgas apgabalā pie vieglas smilts dambjiem. 
Starp Pleskavu un Valku (ap 140 verstēm) 
ņems drusku smagākas sliedes (24 mārc. no 
pēdas) iz kroņa krājuma. Visur citur sliedes 
būs vieglākas (22 mārc. no pēdas).

Visā Rīgas-Pleskavas dzelzceļā būs 16 
stacijas: Rīga, Ropaži, Sigulda, Līgate, Ieriķi, 
Cēsis, Valmiera, Strenči, Valka, Karuļi, 
Ancene, Verava, Neihauzene (Vastselīna), 
Pečora, Izborska un Pleskava, un 6 pusstacijas: 
Inčukalns, Āraiši, Lode, Brengule, Oliņi 
(?), Zommerpālene. Tiklīdz tilti pār Līgati 
un Juglu, kur tagad ražīgi strādā, būs gatavi 
(maija sākumā), tad tūliņ sāks likt sliedes, tā ka 
jau jūnija preču braucieni ar dzelzceļmateriālu 
vai nu no Aleksandra vārtiem2 vai Juglas, 
kur pagaidām ierīkos pieturamu vietu, līdz 
Pleskavai varēs tikt sūtīti. Vai nodomātie 
pasažieru braucieni, mazākais līdz Ropažiem, 
Inčukalnam un Siguldai, arī jau šovasar 
varēs tapt rīkoti, tas atkarājas no ministera 
sprieduma, kur būvēt Rīgas staciju. Bet ja uz to 
par daudz ilgi būtu jāgaida, tad pie Aleksandra 
vārtiem ierīkos pieturamu vietu un no turienes 
rīkosies ar pasažieru braucieniem. Dzelzceļa 
dambis aiz Aleksandera vārtiem gan vēl 10 
verstu garumam nav gatavs, bet līdz maija 
sākumam droši nobeigs.

Nākamais raksts ir publicistika – te zīmēta 
reālā celtniecības aina un nav pat īpaši 
jānopūlas, lai acu priekšā ieraudzītu, kā tas 
toreiz varēja izskatīties.

Ir jāpiekrīt drukātajam, ka Līgatnes apkārtne 
ir bijusi tiešām kavēkļaina vieta dzelzceļa 
būvniecībā. Dziļas gravas, stāvi pakalni – tas ir 
iemesls daudziem darbietilpīgiem procesiem. 

Rakstu īpaši garšīgu padara plašais 
stāstījums par vienu talantīgu blēdi M. Cilvēki 
no vēstures ne vienmēr mācās, jo arī mani ap 
pirkstu tina viens talantīgs blēdis Arnis B., 
kas man sagādājis daudzas problēmas, ko 
joprojām risinu. Blēdis M un blēdis Arnis 
B. darbojās pēc līdzīgām shēmām, un viņu 
darbības metodēm piemīt latvāņu sīkstums. 
Man ir lielas aizdomas, ka šādu blēžu cilts ir 
nemirstīga. 

Atgādinu – laikraksts Balss Nr. 13 1887. 
gada 1. aprīlī.

Ap Amatu un Līgati uz jaunajā dzelzceļa 
redz jo dienas drusku vairāk kustamies, sāk 
patlaban jau turpināt zemju rakšanu, lai gan 
vēl ne visai lielā mērā. Kamēr zeme sasalusi 
un jukām ar sniegu, neatļauj dzīt viņu lielākā 
daudzumā; jo laižoties un plokot ceļas citiem 
darbiem kavēkļi. Amatas tilts, ko būvē pats šā 
apgabala tiltu virspodrečiks3 Brusketi kgs, jau 
tik tālu gatavs, cik atļauj uz tā celta ēka. Tādēļ 
līdz siltākam laikam mests miers.

Steidz arī stacijām un budkām4 vest 
vajadzīgus kokus, ko neizdevīgais ziemas 
ceļš un citi iemesli diezgan nokavējuši. 
Koku apgādātāji gaužas, ka mežu īpašnieki 
prasot pārāk augstas cenas. Mežu īpašnieki 
izskaidro, ka neprasot nemaz vairāk kā tik, 
cik vienmēr viņiem maksāts. Kam taisnība, ej 

nu uzzini! Labajā ceļa laikā pieveda diezgan 
maz būvmateriāla. Peļņa līdz šim ļoti maz. 
Pa ziemu dzina vietvietām svajas (mietus)5  
un šur tur strādā vēl tagad ar viņiem. Pēc 
Lieldienām sākšoties dzīva kustēšanās. 
Runā – no tūkstošiem strādnieku. Redzēsim, 
pagājušu vasaru dzirdēja arī tādas valodas.

Kavēkļaina vieta6 ir Līgates grava, kura 
nākot līdz 10 000 kubik-asu7 zemju un 2 
tilti. Upe nav liela, bet labi plata un dziļa 
grava. Upei līdzās tek arī Paltmales dzirnavu 
grāvis. Ja grāvi raktu lejup stigas, tad 
dzirnavām trūkst vajadzīgā ūdens. Par 10 
000 rbļ. dzirnavu īpašnieks bijis mierā grāvi 
ļaut piebērt. Līguma starpība bijusi vairāk 
tūkstošu. Tilts izmaksāšot tagad šai vietā pāris 
tūkstošu vairāk par prasījumu. Upes tilts vēl 
nav sākts. Grāva tiltam uzcelta ēka un ap 
viņu strādāts visu ziemu. Bet par nelaimi jau 
trešais būvētājs pametis viņu pusceļā. Upes 
tiltu mūrēs tīri sausās vietās, kur svajas jau 
sadzītas visapkārt, un tad laidīs upi cauri, kā 
gandrīz visur. Kāds podredčiks8 te ietaisījis 
īpašu tējnīcu, kur strādnieki uz rēķina par 
mērenām cenām dabon tēju un siltus ēdienus, 
kas saltā laikā strādniekiem no liela svara. 
Kādu gabalu no gravas ies dzelzceļš šosejai 
pa apakšu, kur atkal nāks tilts.

Darba saņēmējiem tagad daudz grūtāk nekā 
sākumā. Tas jāpateicas viņu priekštečiem, ar 
kuriem apkārtnes iedzīvotājiem lieli rēķini. 
Materiālu pārdevēji tagad ne vienam negrib 
uzticēt bez naudas. Un kā lai uztic? Daudziem 
šai ziņā rūgti piedzīvojumi, ne tik simtiem, 
dažam pat tūkstošiem rēķini, kurus dabūt 
rokā maz cerības! Sevišķi daudziem prāvas 
summas nākas no kāda agrāka tiltu saņēmēja 
M., no kura ilgu laiku ne vēsts. Dažu 
uzticētāju viņš esot sveicinājis iz Austrijas, kā 
stāsta. Izgājušo vasaru ieradies, M. caur retu 
veiklumu, bagātnieka izturēšanos un laipnību 
ieguva vispāru draudzību un uzticību, īsti pie 
šejienes inteliģences, pie kam daudz palīdzēja 
vācu valoda, ko viņš pilnīgi prata. Viņš teicās 
esot atvaļināts Serbu kapitans9 un Vīnē studējis 
tehniķis, serbu muižnieka dēls. Sākumā bij’ 
domāts, ka viņam naudas vairāk nekā vajaga. 
Plūda vīns, alus u. t. t. Un tā tas gāja cauru 
vasaru. Pāris gruntnieku sāka šaubīties un 
negribēja izdot nolīgtus akmeņus bez naudas, 
kurus viņš tūlīt apsūdzēja ar visu pagasta valdi 

pie draudzes tiesas. Rudenī lieta izrādījās jau 
drusku šaubīgāka. Nedēļām viņam gadījās 
ceļi. Vienmēr viņš gaidīja tūkstošus, pavēstīja 
tad un tad tos, kam nākas, bet aiz vienu ne 
pats, ne tūkstoši neieradās. Pēdīgi M. atlaida 
strādniekus un uzraugus, viņa kompanjoni 
izklīda. Pašā rudenī, kad darbi patlaban 
visur apklusa, ieradās jauni spēki – daži 
jauni cilvēki iz Rīgas. M. viņus pieņēmis par 
kasieriem un rēķinvedējiem. Algas brangas, 
pa 60 rbļ. mēnesī. Darīšana būšot ar naudu; 
tādēļ vajadzējis ielikt 500-600 rbļ. zaloga10. 
Darba viņiem gandrīz nekāda nebija. Tādēļ 
drīzi vien viņi izklīda; kas ar viņu algām un 
zalogiem palika, to zinās vislabāk viņi paši!

Te „visas acis gaidīt gaida” uz M. un rēķinu 
atlīdzināšanu, bet – diemžēl līdz - šim velti. 
II Rīgas draudzes tiesa gan ņēmusi lietu savā 
izmeklēšanā – bet – – – Lai nu Dievs palīdz 
dabūt katram savu!

Kādu citu tiltu būvētāju kompāniju M. un 
I. parādu prasītāji ar policejas palīgu priekš 
kādām nedēļām apturējuši ceļojumā, un 
noveduši Paltemalas pagasta namā, kur vairāk 
dienu apcietināti, kamēr iztaisa rēķinus. 
– Caur šo nav teikts, ka visi dzelzceļa darbu 
saņēmēji neuzticami. Bet par kavēkļiem un 
piedauzīšanu tādi gadījumi daudziem. Ļaudis 
runā: “Cik tici, tik redzi”. Stingrāki soli pret 
švindeli11 tiešām ievēlami.

Ar vairāk strādnieku ierašanos gaidāmi 
– vairāk ļaunu gadījumu. Tā nesen Meltur 
kroga dzērumā kāds vidzemnieks, 20 g vecs 
jauneklis, sācis ar krievu zirdziniekiem 
lielīties par darbiem un sanācis strīdā. Kāds 
krievs tam devis tā pa galvu, ka izlaidis garu. 
Cēsu bruģu tiesas aģents krievu strādnieku 
panācis Rīgas tuvumā pie darba un novedis 
vairāk vīru likuma gaitai.

M. P—r—s
Formas ziņā visīsākā un satura ziņā 

visietilpīgākā ir informācija, ko laikraksts 
Baltijas Vēstnesis publicējis 1891. gada 26. 
novembrī, Nr. 267.

Uz Rīgas-Pleskavas dzelzceļa šodien pie 
Līgates atvērta pusstacija.

Aivara Baloža pētījumā par šo faktu rakstīts 
daudz, jo viņš pētījis daudzus un dažādus 
avotus. Pati atklāšanas diena – 1891. gada 26. 
novembrī – ir gan apstiprināta, gan noliegta, 
gan nošaubīta. Katrs interesents pats par to var 
izlasīt daudz pamatīgāk, jo esmu jau norādījis, 
kur minētā publikācija atrodama.

Personīgi man arī izskatās tā jocīgi, jo 
Baltijas Vēstnesis par to rakstīja 1891. gada 
26. novembrī. Vai tiešām Līgates stacija 
atklāta tajā pašā dienā, kad par to rakstīts. 
Tolaik pat telefonu vēl nebija. un te pēkšņi – 
tāda negaidīta operativitāte. Vai arī sakritība?

Par iespējamo telegrāfa stacijas ierīkošanu 
laikraksts Mājas Viesis rakstīja 1892. gada 13. 
jūnijā, Nr. 24.

Starp Rīgu, Inčukalnu un Siguldu, tā „D. 
Z.” ziņo, jūlija beigās š. g. taps ierīkota kroņa 
telegrāfa satiksme. Barons Volfs, Hincenberga 
un kņaziene Krapotkin katrs devuši 300 rbl. 
pabalstu no savas puses priekš šās līnijas 
ietaises.Starp Rīgu un Stukmaņiem, kā „D. Z.” 
ziņo vēl šinā vasarā kronis ierīkošot telegrāfa 
līniju priekš privātas satiksmes. 

Ligates fabrika un Ligates dzelzceļa 
piestātne, 6 verstes garš ceļš, tā “D. Z.” ziņo, 
tapšot savienots caur telefonu.

No Līgates stacijas atklāšanas lieli prieki 
arī rīdziniekiem. Kas to būtu domājis, ka ar 
vilcienu varēs braukt zaļumos.

Baltijas Vēstnesis, Nr.125 (08.06.1896), 
raksta:

Rīgas Latviešu biedrība rītu izdarīs šogad 
pirmo izbraukumu zaļumos uz Rāmas muižu 
pie Ligates. Izbraukums notiks iz Rīgas-Orlas 
dzelzceļa stacijas pulksten 8 ½ no rīta un no 
Ligates brauks atpakaļ pulksten 9 ½ vakarā. 
Brauciens pieturēs arī pie Aleksandra vārtu 
stacijas. Piedalīšanās maksa pie izbraukuma 
nolikta pēc iespējas zema (biedriem un dāmām 
110 kap. un nebiedriem 125 kap. no personas, 
bērniem zem 10 gadiem 65 kap.). Pie Latviešu 
Biedrības izbraukumiem vienmēr izglītotākā 
šejienes Latviešu publika lielā skaitā mēdz 
piedalīties un jācer, ka tas notiks arī rītā.

– p-
Un tagad godātos lasītājus aicinu uz dīvāna 

iekārtoties mazliet ērtāk, nolikt pa tvērienam 
tējas krūzi, jo būs jāiegrimst viena liela 
kriminālgabala lasīšanā. Bauda būs tikpat 
liela, kā skatoties populārās Midsomeras 
slepkavības Latvijas televīzijā. 

Vienīgi cilvēkiem ar vārgākiem nerviem 
jāpatur prātā, ka vakarpusē gan nevajadzētu 
tālāk lasīt, lai pa nakti nemocītu briesmīgi 
sapņi.

Iesākums pavisam vienkāršs – Jānis Krauklis 
nakts melnumā nācis pa dzelzceļa gulšņiem 
no Siguldas uz Līgatni, un tad pēkšņi…

Tālāk lasiet paši!
Baltijas Vēstnesis, Nr.20 (25.01.1896)

Par dzelzceļa sliežu izpostīšanu pirmdien 
uz noziedznieku sola sēdēja pie Nurmuišiem 
(Rīgas apriņķī) piederīgais Bernards Ķīlis un 
pie Pils-Raunas (Cēsu apriņķī) pierakstītais 
Eduards Krēsliņš. Pirmais ir 20, otrs 21 gadu 
vecs. 

Lietas apstāklis, pēc apsūdzības akta 
un liecinieku izteikšanām šāds: pērngada 
18. augusta naktī ap pusnakti atvaļināts 
apakškareivis Jānis Krauklis gājis pa 
Pleskavas-Rīgas dzelzceļa dambi no Siguldas 
uz Ligates pusi. Te piepeši viņš biezainas 
miglas tītā klusā naktī sadzird troksni, it kā 
ar dzelzs rīkiem darbojas, laužas gar citu 
dzelzs daiktu. Krauklis palēnam virzies uz 
priekšu un pēdīgi noprot, ka skaņa ceļas 
caur to, ka sliedes top lauztas. Uztraukuma 
pilns viņš no dambja laidies krūmājos un uz 
priekšu dodamies, beigās novērojis, ka pāris 
cilvēku kustas trokšņa vietā. Togad Krauklis 
gaiši nopratis, ka še nakts tumsā tiek sarīkots 
ļaunuma pilns nedarbs, kālab viņš, cik vien 
spēdams, steidzies uz apmēram versti atstato 
dzelzceļa strādnieku kazarmu. 

Sasniedzis kazarmu, Krauklis tūdaļ 
uzmodinājis remontu strādnieku vecāko 
(priekšstrādnieku) Jakovu Matvejevu, kurš, 
tiklīdz sadzirdījis Kraukļa ziņojumu, tūdaļ 
ar četriem citiem strādniekiem un dažādiem 
darba rīkiem steidzies uz Kraukļa apzīmēto 
vietu. Turp notikuši, tie dambi resp. sliedes 
pamatīgi aplūkodami, uzgāja, ka uz 234. 
verstes ir šāds nedarbs padarīts: vienas sliedes 
visas ārējās sliedes saturošās naglas (костыли) 
izrautas iz sliežu slīperiem12 un dažas naglas 
no iekšējās puses. Bez tam klamburu13 bultēm, 
kuras saturēja kopā saejošu sliežu galus, bija 
gali nodauzīti, tā ka sliežu galiem vairs nebija 
nekāda sastiprinājuma.

Ievērojot šo bīstamu stāvokli priekš drīzi 
sagaidāma vilciena, Matvejevs tūdaļ vienu 
strādnieku aizsūtīja pie labi atstatus dzīvojoša 
dzelzceļmeistara Josifa Nekraša, tad spēra 
vajadzīgos soļus, lai nākdamais14 vilciens laikā 
top apturēts, un tad tūdaļ uzsāka vajadzīgos 
izlabojumus. Pēc neilga laika pasažieru-nakts 
vilciens Nr. 98 bij klāt, kuram dažas stundas 
tur bij jāuzkavējas.

Matvejevs pie tam ar lielu apķērību visus 
apstākļus bij apsvēris un par to gādājis, ka 
dambja iekšpuse top tik maz, cik vien izdarāms, 
nostaigāta vai kaut kā sajaukta. Tālab arī dienas 
gaismai austot, žandarmērijas15 unteroficieris 
Stonslavs uzgāja divu cilvēku pēdas, kuras bij 
iespiedušās rasas un miglas drēgnā dambja 
grants uzkaisījumā: Vienās pēdās nozīmējās 
kāda baskājaina cilvēka minumi, otrās 
– zābaka apautas kājas iespiedieni. Bez tam 
pie atlauzītas sliedes gulēja apmēram asi garš 
dēlis, kurš redzami bij lietots par pameslu 
laužamai dzelzei, kad ar to cēla stipri iedzītās 
naglas iz slīperiem.

Žandarms kopā ar citiem strādniekiem 
– atskaitot vienu, kurš tika atstāts atpakaļ, 
lai aizsargātu uzdabūtās pēdas – nu uzmanīgi 
sekoja šīm pēdām, kuras no dambja lejpus 
gāja gar kādu ūdens grāvi, tad uztika uz 
pļavas šauru kājceliņu un tur apmēram 100 
soļus iepriekš „Laugas” ciemata gala nozuda. 
Minētā ciemata saimnieks ir Jānis Ķīlis un 
aizdomas tūdaļ virzījās uz tā dēlu Bernardu.

Šīm bīstamām aizdomām par pamatu bij šādi 
apstākļi. Bernards Ķīlis tūdaļ no paša sākuma, 
kā dzelzceļš tika būvēts, piedalījās pie šiem 
darbiem un kā dzelzceļa meistars Nekrašs 
un priekšstrādnieks Matvejevs apliecināja, 
bijis ļoti izveicīgs, uzmanīgs un inteliģents 
darbinieks. Bet pērngada jūlija sākumā no cieši 
iedalīta dzelzs materiāla piepeši bij nozudušas 
4 sliežu klamburu bultes, un dzelzceļmeistars 
Nekrašs tālab uzstājās Matvejevam, kuram šīs 
bultas bij iedotas, lai tas visnotaļ par to gādā, 
ka pazudusies priekšmeti tiek rokā. Un tie arī 
tika atrasti. Līnijas sargs Pavlovs kādā dienā 
nogājis uz “Laugas” ciematu, uzstādamies, ka 
gribot salmus iegādāties, un drīz viņa vērīgās 
acis uzgāja, ka kūtī vienā kaktā vārstās viena 
bults. - Pavlovs savu atradumu uzrādīja 
Matvejevam, kurš nu no savas puses gādāja 
par to, ka bults tiek izpestīta no minētās 
kūts. Bernards Ķīlis vairs netika darbā, bet 
tika atdots miertiesai par dzelzceļa materiāla 
zagšanu. (Bernards Ķīlis par to izpelnījies 8 
mēnešus cietumā. – Ref.)

Bernards Ķīlis bij no darba atraidīts un te 
augusta sākumā viņš ieradies pie Pavlova, 
Vispirms teikdams, ka gribot rokā kādu 
grābekli, bet tad gaiši un skaidri tam pateicis, 
ka nenācis vis pie viņa grābekļa veikala dēļ, 

bet viņam, Pavlovam, paziņot, ka viņš, Ķīlis 
– un ja arī 25 rubļi ietu vējā – par to gādāšot, 
ka Pavlovs savas mēlgalīgas denuncēšanas dēļ 
arī tiek no amata padzīts. Še tūdaļ jāpiemin, ka 
ļaundarbs patiesi padarīts tai apgabalā, kurš ir 
Pavlova zināšanā, un arī jāpiemin, ka Pavlovs 
kādā rītā uz dambja tika atrasts – nedzīvs. 
Sargs tā gulējis uz sliedēm, ka vilciens tam bij 
pārgājis pār galvu.

Žandarms, ievērodams visu nule pieminētu, 
nu pieaicināja talkā vietēju uradņiku16 un 
ciematā tika kratīšana izdarīta. Kratīšana 
palika bez sekmēm. It nekāds rīks netika 
atrasts, kurš būtu noderīgs priekš tāda darba, 
kāds pie līnijas sabojāšanas vajadzīgs, lai gan 
tika izzināts, ka tamveidīgi instrumenti senāk 
bijuši ciematā.

Bet žandarms neaprima. Dažas dienas vēlāk 
(21. augustā) viņš ar citiem atkal nogāja uz 
zināmo ciematu un tur jo vērīgi pārlūkoja visu 
apkārtni. Un šoreiz bija panākumi: krūmājā, 
kurš stiepjas gar ciemata sētu, tika atrastas trīs 
bultes, kuras, iemērojot zāles stāvokli – neilgu 
laiku tur iemestas. – Vēlāk arī mežā tika 
atrasta laužamā stiene, kāda tiek lietota priekš 
sliežu naglu izcelšanas (..) un kura arī jūlijā 
bij izzudusi iz remontu strādnieka Magera 
budkas. Arī šai gadījumā aizdomas krita uz 
Ķīli, kura mētelis tai pašā budkā glabājies.

Eksperts, inženieris Frišbiers, vispirms 
noteica, ka bojāšanas darbs izdarīts no kādas 
personas, kura sliežu likšanas resp. atlaušanas 
tehniku labi pazīst. Tad inženieris deva 
spriedumu, ka nedarba sekas viegli varējušas 
būt: briesmas. Ja tāds smags virziens, kāds 
ir nakts-pasažieru sakopojums, būtu ar 
lielu sparu laidies pāri vārīgai vietai, tad 
nelaime būtu bijusi gatava. Ievērojot visu 
pastrādājumu, eksperts izteicās, ka ļaundari 
visnotaļ savā darbā tikuši traucēti, viņi to 
nedabūjuši nobeigt.

Ķīlis un Krēsliņš tika nostādīti apsūdzības 
kārtā. Izmeklēšanā abi noliedza, ka jel mazākā 
ziņā esot vainīgi. Abi viņi minētā vakarā 
noturējuši vakara maltīti un tad noveduši 
zirgus uz ganībām, kuras gan atrodoties tuvu 
dzelzceļa dambim. – Tad viņi ap pulksten 10 
likušies pie miera; gan negulējuši istabā, bet 
piedarbā un pat abi vienā gultā.

Tiesas izmeklēšanā viss atstāstītais 
atkārtojās un, jo sevišķi ievērojami bija 
liecinieku izteikumi par to, kādā kārtā Ķīļa 
un Krēsliņa kājas tikušas samērotas ar uz 
dambja atrastām pēdām. – Krēsliņš tikai maz 
pretojies, kad uradņiks noķīlājis viņa zābakus, 
lai tām salīdzinātu ar zināmām pēdām. Ķīlis 
turpretim bijis neganti uztraukts, kad ierēdņi 
viņam ar varu nomaukuši zābakus no kājām 
Un prasījuši, lai tas savu kāju ievieto vienā 
no zīmēm. Pāris pēdas Ķīlis laimīgi bija 
sarakņājis, bet tad uradņiks ar varu un citu 
piepalīdzību taču Ķīļa vienu kāju iedabūjis 
pēdās, un viss sapasējis uz mata.

Izmeklēšana bija beigta, un prokurora 
biedris Vitte prasīja, lai tiesa ievērotu visus 
savāktos pierādījumus un abus apsūdzētos 
visnotaļ atzītu par vainīgiem.

Apsūdzēto abi aizstāvji no savas puses atkal 
norādīja, ka visā izmeklēšanā nav panākts 
neviens negrozāms pierādījums, kas gaiši 
noteiktu: viņi ir vainīgi! Tiesai tālab nākoties 
ievērot šo apstākli un arī ievērot smagu soda 
mēru, kurš noteikts likumā, un tālab spriedumu 
taisot nelaist iz gaumas, ka še ir jāapsver ļoti 
nopietns jautājums, no kura atkarājas divu 
jaunekļu viss turpmākais mūžs.

Tiesa – attaisnoja abus dēļ trūcīgiem 
pierādījumiem, t. i. Ķīlim paliek tie 8 mēneši 
cietums, kuri viņam piespriesti par dzelzceļa 
materiāla zagšanu. 

M.

Turpinājums sekos



Maijs. Viss zaļo un zied ne tikai dabā, bet arī cilvēku 
sirdīs un prātos. Katra diena atnes un dāvina jaunas 
krāsas un noskaņas.

Maijs – nozīmīgs mēnesis Latvijas vēsturē - gan tuvā, 
gan tālā. Īpaši svarīgs ir 4. maijs, kad visā valstī svin 
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 
Baltā galdauta svētkus. Svētkus ar jaunām tradīcijām.

Līgatnes novada vidusskolas skolēni un skolotāji 3. 
maijā pulcējās, lai atzīmētu svētkus. No paša rīta visi 
atzīmēja Baltā galdauta svētkus. Latviešiem jau sen ir 
tradīcija nozīmīgās dienās klāt svētku galdu. Baltais 
galdauts ir simbols saticībai, kopā būšanai un došanai. 
Baltā galdauta svētki ir mīlestības, cieņas, labo domu 
un vārdu, sapratnes un saskaņas diena. Arī skolā tika 
klāts balts galdauts, ko rotāja sarkanbaltsarkanas lentes. 
Skolas saimnieces bija sagādājušas nelielu cienastu. Tas 
bija neparasts darba dienas iesākums.

Pēc mācību stundām visi atkal sanāca kopā, lai svinētu 
Latvijas brīvību un neatkarību ar kopīgu Latvijas valsts 

himnas dziedāšanu un kopēju pasākumu – konkursu 
“Dziesma manai Latvijai”. Uzrunājot skolas kolektīvu, 
direktore Saiva Vītola visus aicināja: ”Šajā svētku 
dienā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un 

valsti un dāvināsim trīs labus darbus Latvijai - teiksim 
labus vārdus, domāsim labas domas un kopā dziedāsim 
valsts himnu. Lai mums izdodas noticēt sev, dot ticību 
citiem un iedvesmoties lieliem darbiem!”

Jau krietnu laiku pirms pasākuma skolēni gan ar 
mūzikas skolotāju un klašu audzinātāju atbalstu, 
gan paši saviem spēkiem gatavoja priekšnesumu šai 
dienai - dziesmu. Daudzi bija izvēlējušies dziedāt 

skanīgās tautasdziesmas, citi izpildīja populāras Renāra 
Kaupera, Zigmara Liepiņa un citu latviešu komponistu 
dziesmas. 

Pasākums izdevās sirsnīgs un emocionāls. Katra klase 
ļoti centās, ikviens šoreiz bija dalībnieks, nevis tikai 
vērotājs. Tāpēc arī izveidotā žūrijas komisija nolēma, 
ka visi pelnījuši saņemt pateicības par dalību konkursā. 
Tika godināti arī skolas latviešu valodas olimpiādes 
uzvarētāji. 

Pasākuma noslēgumā ar skaļiem aplausiem tika 
sveiktas skolotājas un viņu izpildītā dziesma “Skaista 
ir mana Latvija”. 

Pēc pasākuma vairākums atzina, ka, visiem 
iesaistoties pasākuma tapšanā un norisē, tika radīta 
patiesa svētku noskaņa un līdzīgu pasākumu vajadzētu 
organizēt citreiz. 
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Ilga Gablika
Skolotāja

Zinātkāres vakars Līgatnes novada 
vidusskolā

Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Līgatnes 
novada vidusskolā sadarbībā ar zinātkāres centru ZINOO, 
notika Zinātkāres vakars ar diskusijām, demonstrējumiem 
un praktiskām nodarbībām.

Katram cilvēkam piemīt neatkārtojams potenciāls, 
kuru var atklāt, rosinot cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi 
un apkārtējo pasauli, profesijām un apzināties karjeras 
iespējas. Eksperimentu izrādes laikā skolēnos tika radīta 
interese par zinātni un tehnoloģijām.

Nodarbībās un inženieru stacijās bija iespēja iepazīt 
“darba pasauli”, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā 
arī inženierzinātņu šodienas un nākotnes iespējas. Profesiju 

izvēle bieži vien bērniem un jauniešiem sagādā problēmas, 
jo pietrūkst praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju 
darba rezultātu un pašiem padarboties. Inženieru stacijās 
diskutēja par profesijām, skolēni veica dažādus ar profesiju 
iepazīšanu saistītus uzdevumus. 

Izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, bija iespēja 
uzzināt, cik vienkārši ir saprast un radīt robotu savām rokām 
un likt viņam pildīt konkrētas funkcijas. Konstruēšanas 
prasmes attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un 
izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt 
STEM zināšanas un prasmes, ļaujot skolēniem apjaust, ka 
nākotne pieprasa eksakto un radošo jomu sadarbību. 

Skolēni iepazinās ar profesijām un prasmēm, bez 
kurām nebūtu iespējams izveidot transportlīdzekli - pie tā 
tapšanas strādā programmētāji un mākslinieki, inženieri un 
elektroniķi, arhitekti.

Zinātkāres vakars Līgatnes novada vidusskolā. 
Lienes Pīlēģes foto 

Dzintra Upīte
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja

Dziesma manai Latvijai

Baltā galdauta svētki Līgatnes novada vidusskolā.
 Lienes Pīlēģes foto 

Konkurss “Dziesma manai Latvijai” Līgatnes novada 
vidusskolā. Lienes Pīlēģes foto
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Pasākumi Līgatnes novadā

19. maijā Līgatnes novada svētki

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

25. maijā 

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Pateicības diena

31. maijā 

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Ostina Millera koncerts. 
Biļetes: 7 eiro, ar Līgatniešu karti - 5 eiro.

20. maijā 
plkst. 19.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes izlaidums (Līgatnes 
pilsētas bērnudārza audzēkņiem)

30. maijā 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Līgatnes novada vidusskolas izlaidums

16. jūnijā 

Līgatnes dabas takās
Mūzikas skaņas dabā

16. jūnijā 
plkst. 19.00 

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādes izlaidums (Augšlīgatnes 
bērnudārza audzēkņiem) 

1. jūnijā 

Vasarīgs piedzīvojums kopā ar grupu 
“Sestā jūdze”

Latvijas titulētākā kantrīmūzikas grupa 
“Sestā Jūdze”, kas plūkusi laurus dažādos 
mūzikas festivālos Latvijā un ārzemēs, 
uzsākot pavisam jaunu tradīciju, aicina 
ikvienu kantīrmūzikas un grupas “Sestā 
Jūdze” mūzikas cienītāju uz kopīgu 
piedzīvojumu dienu šīs vasaras sākumā, 16. 
jūnijā, no plkst. 16.00 Līgatnes pagasta 
atpūtas kompleksā “Ratnieki”. Diena 
noslēgsies ar vērienīgu vakara koncertu 
“Tikai nedaudz man ļauts”. 

Visas dienas garumā netrūks dažādu 
notikumu: latviešu zīmola “MAYRA” 
jaunās kantrī apģērbu līnijas modes skate, 
aizraujošas pieaugušo radošās darbnīcas,  
kopīgais  ugunszupas katls kovbojiem, 
izjāde ar zirgiem, līnijdejas, fotosalons ar 
dažādiem kovboju aksesuāriem, miera pīpe 
indiāņu vigvamā, orientēšanās senā kartē, 
apmeklējot “Ratnieku” dabas taku un daudz 
kas cits. Pasākuma apmeklētāju izklaidei 
būs iespēja ne tikai tikties, aprunāties, 
fotografēties ar grupas “Sestā Jūdze” 

dalībniekiem, bet arī piedalīties dažādās 
humoristiskās aktivitātēs, neizpaliekot 
pārsteiguma balvām. Pasākumu vadīs 
nenopietni nopietnais pasākuma vadītājs 
- aktieris Imants Vekmans, darbosies 
kantrī bufete, uzstāsies jaunā latviešu 
mūzikas grupa “Zelta kniede”, bet vakara 
kulminācijā grupas “Sestā Jūdze” koncerts 
“Tikai nedaudz man ļauts”, kurā ikviens 
varēs dziedāt un dejot līdzi pasaules 
kantrīmūzikas pērlēm  un grupas “Sestā 
Jūdze” zelta hītiem. 

Biļetes uz pasākumu iespējams iegādāties 
“Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā 
- www.bilesuparadize.lv, biļešu cena 
iepriekšpārdošanā - 15 eiro.  

(Koncertā nav paredzētas sēdvietas. 
Bērniem līdz 11 gadu vecumam, 
neaizņemot atsevišķu sēdvietu - ieeja bez 
maksas. Grupu biļetes, papildjautājumi 
un viesnīcas numuriņu rezervācija pa tālr. 
+371 25455928).

“Tikai nedaudz man ļauts”

Natālija Juškova
Līgatnes Māmiņu kluba vadītāja

Līgatnes Māmiņu kluba jaunumi

Pirms dažām dienām es saņēmu šādu 
brīnišķīgu e-pastu no māmiņas Nikolas: “Kad 
mans dēls vēl bija pavisam mazs, un manas 
rūpes bija tikai ap viņu, radās vēlme dalīties gan 
pieredzē, gan ar bērnu drēbītēm, uzklausīt citu 
māmiņu pieredzi un domas par izglītību, kādu 
māmiņas vēlas saviem bērniem nākotnē. Tad 
kādu dienu uz afišu staba es pamanīju reklāmu, 

ka sāks darboties “Māmiņu klubs” un sapratu, ka jāaiziet! Lai arī katra reize bija atšķirīga 
- gan veidojām praktiskas lietas (piemēram, ziepes), gan spēlējām teātri, gan gatavojām 
ēdienus, gan rokdarbus, gan bija diskusiju rīti par kādu tēmu, tomēr ikkatru nodarbību 
saistīja kaut kas kopīgs: tā bija sajūta, ka visi esam mīļa ģimene, kur katrs viens ir īpašs un 
pieņemts tāds, kāds viņš ir, un vēl arī māmiņu un bērnu čalas un smaidi. Paldies Natālijai, 

ka viņa uzdrošinājās izveidot 
māmiņu klubu un to vadīt ar 
tādu mīlestību un degsmi!”

Paldies vēlos teikt 
arī es. Esmu pateicīga 
visām Līgatnes novada 
ģimenēm un fantastiskajiem 
cilvēkiem, kuri bija gatavi 
nākt un dalīties ar savām 
zināšanām un prasmēm. Trīs 
gadu laikā Līgatnes Māmiņu 
klubs ir palīdzējis man kļūt 
Līgatnē par “savējo”, es 
centos iedvesmot citus un 
iedvesmojos arī pati. 

Tā kā aizraujošas 
nodarbības galvenokārt 
vadīja un apmeklēja 
sievietes, tad šī pavasara 
pēdējais Līgatnes Māmiņu 
kluba pasākums ir paredzēts 
tikai sievietēm.

Aicinu ikvienu daiļā 

dzimuma pārstāvi uz lekciju “Es - sieviete. Es - mamma”, kuru vadīs trenere friziermākslā 
un skaistumkopšanā, blogere Laura Silniece. Laura apgalvo, ka harmoniskas sievietes dzīve 
sākas ar pārliecību par sevi. Lai to iegūtu, katrai sievietei ir jāizveido sava rutīna -  kā sevi 
kopt, ko vilkt mugurā, kas piestāv un tā tālāk, lai ikdienu padarītu vieglāku un ietaupītu tik 
dārgo laiku! Viss dzīvē sākas no sīkumiem, no detaļām, un personīgās un mentālās higiēnas 
jautājumi ir pamats sievietes tēla un lomas izpratnei. Tiekamies pasākumā ceturtdien, 17. 
maijā,  plkst. 11.00 Augšlīgatnes Dienas un interešu centrā, Nītaures ielā 4.

Tiekas Līgatnes Māmiņu klubs

Līgatnē 
Festivāla “Baltica 2018” novadu diena un koncerts “Pa Saule 
ielīgo Līgatnē” Līgatnes estrādē

18. jūnijā 
plkst. 12.00 - 22.00 

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

Augšlīgatnes dienas centrā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Māmiņu klubā lekcija “Es sieviete. Es - mamma.”

17. maijā 
plkst. 11.00 

Ķempju baznīcā
Vasarsvētku dievkalpojums

20. maijā 
plkst. 11.00 

Līgatnes pagasta bibliotēkā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Bingo pievakare (spēlēsim muciņu loto)

23. maijā 
plkst. 17.00 

Ķempju baznīcā
Baznīcu nakts

1. jūnijā 
plkst. 18.00-24.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Foto izstādes “Pasaki Līgatne” atklāšana

3. jūnijā 
plkst. 18.00 



“Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi,
Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst;

bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.”

Jēzus Kristus
Jāņa ev. 14:16-17

Svētdien, 20. maijā, plkst. 11.00 
Ķempju baznīcā sāksies 

Vasarsvētku dievkalpojums. 
Vasarsvētki ir vieni no trīs augstajiem Baznīcas svētkiem. Vasarsvētkus 

sauc arī par Svētā Gara svētkiem, jo šajā dienā - piecdesmitajā dienā pēc 
Kristus augšāmcelšanās - mācekļi saņēma Svēto Garu un tika dibināta 

Jeruzalemes draudze. Tāpēc šo dienu svin arī kā kristīgās Baznīcas 
dzimšanas dienu.

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.

Ķempju ev. luteriskā draudze
www.kempji.lv

8 2018. gada MAIJSLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. “Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas 
iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2018. gada 13. jūnijs

Līgatnes novada pašvaldības aģentūra 
“Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” (90010438201)

lūdz pieteikties apkopēja vakancei 
(nepilns darba laiks - 0,5 slodzes).

(profesijas klasifikatora kods 9112 01)

Pienākumi:
• Veikt Līgatnes Dabas taku apmeklētāju centra ēkas uzkopšanas darbus. 

Prasības:
• Vismaz pamata izglītība.
• Vēlama pieredze telpu uzkopšanas darbu veikšanā. 

Piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu (215,00 EUR par noteikto slodzi) un sociālās garantijas. 

CV sūtīt: e-pasts: kultcentrs@ligatne.lv, vai uz adresi: Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs - Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV 4110
Tālrunis informācijai: 28395513
Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2018. gada 25. maijs.

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Aprīlī Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teikuši

Nikolass Džons un Ilze

Lai jūsu laimei jūras plašums
Un mīlestībai - saules mūžs!

Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas tev vēl jāuzsāk.

Aprīlī Līgatnes novadā piedzimušas trīs meitenītes un 
viens puisītis:

Amēlija, Keitija, Paula un Jānis
Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus! 

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Sveicam jauno ģimeni !

Un neteiktie labie vārdi
Par vēlu sadeg kā čuksts:
Nevienam neprasot, stājas

Tās sirdis, kas līdzās mums pukst.

Daila Brante – 26. martā
Vija Krieviņa – 4. aprīlī

Marta Tērauda – 9. aprīlī

Inta Gailīte – 10. aprīlī
Ilze Bindemane – 11. aprīlī

Veneranda Missa – 13. aprīlī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Aprīlī mūžībā aizgājuši

Līgatnes novada dome (reģ. Nr. 90000057333)
aicina darbā juristu

(profesijas klasifikatora kods 2611 01, 21.  saime (IIIB) līmenis)
uz noteiktu laiku (~ 2 gadi) 

 
Prasības pretendentam:
• Profesionālā augstākā juridiskā izglītība (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis: 
juriskonsults, jurists);
• Pieredze tieslietās;
• Labas komunikācijas prasmes;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
• Labas iemaņas darbā ar datoru;
• Ne mazāk kā 3 gadu pieredze darbā valsts vai pašvaldības iestādē tiks uzskatīta par 
priekšrocību;
• Vēlama pieredze iepirkumu organizēšanā;
• Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• Prasmes tiesību normu piemērošanā, publiskās pārvaldes dokumentu izstrādāšanas 
un noformēšanas kārtība. 

Piedāvājam:
• interesantu un radošu darbu;
• normālu darba laiku;
• atbilstošu atalgojumu (sākot ar 990,00 EUR mēnesī) un sociālās garantijas. 

Iesniedzamie dokumenti:
• Pretendenta CV
• Izglītības dokumentu kopijas (apliecina prasības)
• Pieteikuma vēstule 

Dokumentus iesniegt Līgatnes novada domē (sekretārei) Spriņģu ielā 4, Līgatnē, 
Līgatnes novadā/ Nītaures iela 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā 
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: novadadome@ligatne.lv, līdz 2018. gada 25. 
maijam.

Ķempju baznīca piedalās 
Baznīcu nakts 
pasākumos

Līdzīgi, kā Latvijā notiek Muzeju nakts, tāpat tiek rīkota arī 
Baznīcu nakts. Jau ceturto gadu tajā piedalīsies arī Ķempju baznīca. 
Aicinām visus uz dievnamu piektdien, 1. jūnijā,  laikā no 18.00 līdz 24.00. 

Sekojiet informācijai par pasākumu programmu draudzes mājas lapā!

Ķempju ev. luteriskā draudze
www.kempji.lv


