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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” 
izdevums iznāks 2012.gada 19.aprīlī

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme
tel. 64153176, e-pasts: novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.lv
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājas lapā: www.ligatne.lv
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, 
notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. 

Pavasarī
Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos tev es uzdāvināt.
Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,
Un vēl simts tūkstoš dzimtās puses nieku,
Kas tavai sirdij prieku dāvāt var.

Kornēlija Apškrūma

Gaišas domas, priecīgu prātu 
un stipru veselību, marta jubilār!

Īpašie gaviļnieki:
Anna Miezīte
Vasilijs Robu

Vilnis Simanovičs
Natālija Turčinoviča

Ģirts Zaķis
Guntars Zariņš

Sarmīte Bērziņa
Zaiga Birkenšteine
Guntars Birkmanis

Guntis Kļaviņš
Līga Matvejeva

Inta Ozola
Modra Štāle

Visvaldis Bērziņš
Indulis Jaunzems
Juris Juhņēvičs

Dūda Vilciņa
Viktors Bauers

Vija Kaņepe

Juris Kašs
Uldis Kupčs

Ārija Ķiņķere
Viktors Tatarincevs

Jānis Krauklis
Nellija Siliņa

Emīlija Dzērve
Vanda Lapsele

Dzidra Pūle
Alīda Rozīte

Jānis Saukums
Agnija Vārava
Laima Liepa

Albertīne Zeltiņa
Guna Feldmane

Dzidra Inkina
Velta Krimberga
Viktors Logins
Skaidrīte Zūpe

Zelma Pūce
Bruno Silkalns

Ilgvars Zicmanis
Daina Bērziņa

Ewald Strasser
Anastasija Zelča

Ausma Zaķe
Konstantina Freimane

Biruta Kalniņa
Jānis Legzdiņš

Rozālija Ločmele
Otīlija Melngaile

Josifs Drozds
Georgijs Ļipņevičs

Milda Jubasa
Lidija Klinte

Marta Tērauda
Elga Grebe

Anna Pinkāne
Oļģerts Andermanis

Klāt pavasaris – laiks, kad mostas 
daba, bet cilvēku domās jauni izaicinā-
jumi un mērķi. Pavasaris ir laiks, kad 
rosāmies pa saviem dārziem un lau-
kiem, kad aizslaukām rudenī palikušās 
lapas, kad katrs zāles stiebriņš aicina 
līdzdarboties. Arī pašvaldībai, kas ir 
visu Līgatnes novada iedzīvotāju inte-
rešu pārstāvis un vēlmju paudējs, šis ir 
jaunu izaicinājumu un iespēju laiks.

Pašvaldībai šai gadā darāmo darbu 
plāns ir zināms, bet tas nenozīmē, ka 
viss kā „akmenī iecirsts”. Mums kā 
vienmēr svarīgs ir katra iedzīvotāja 
viedoklis. Mēs vēlamies zināt novada 
iedzīvotāju vēlmes, jo, zinot un kopā 
darot, veidojam savu novadu skaistā-
ku, sakoptāku, savai labklājībai piemē-
rotāku.

Novada pašvaldības prioritāte šim 
gadam ir ģimenes, bērni, ielas un ceļi. 
Budžetā ir paredzēti līdzekļi vairā-
ku projektu realizācijai, tai skaitā 
Augšlīgatnē dzīvojamo māju rajonā 
pie „Gundegām” tiks uzbūvēts bērnu 
rotaļu laukums. Labiekārtosim novadā 
esošos rotaļu laukumus. Pie Ratnieku 
ezera paplašināsim un labiekārtosim 
peldvietu. Turpinās darbs „Laivenes 
atpūtas parka” izveidei, un šogad jau 
būs redzamas pirmās projekta iezīmes. 
Līgatnes pilsētā tiks pabeigts liela 
apjoma projekts „Līgatnes papīrfabri-
kas ciemata vēsturiskā centra tūrisma 
taku izveide”. Šīs un vēl daudzas citas 
aktivitātes ir vērstas uz to, lai novada 
iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bēr-
niem, būtu tīkama un ērta dzīves vide.

Paredzētas vairāku projektu reali-
zācijas, lai sakārtotu novada ielas un 
ceļus. Pamatojoties uz iedzīvotāju ini-
ciatīvu, tiks uzbūvēts gājēju un riteņ-
braucēju celiņš no Vidzemes šosejas 

līdz Ošu ielai. Turpinās pārrunas, lai 
sakārtotu gājēju pārēju pār Vidzemes 
šoseju pie pienotavas. Tiks atjaunotas 
Skolas ielas (Augšlīgatnē) un Brīvības 
ielas (Līgatnē) gājēju ietves, bet uz 
Ošu ielas izveidoti ātruma ierobežo-
jumi. Kaut arī novada domes budžetā 
ceļu uzturēšanai ir ievērojami mazāk 
līdzekļu kā iepriekšējos gados, tomēr 
pašvaldība atzīst, ka šī ir prioritāte, un 
ir iedalīti papildus līdzekļi šo un citu 
projektu realizācijai. Ir uzsākta ceļu 
posmu tehnisko projektu izstrāde, lai 
nākotnē izveidotu drošu un asfaltētu 
ceļu no papīrfabrikas ceļa līdz pamat-
skolai Augšlīgatnē un Dārza ielas pos-
mu no Brīvības ielas līdz Gaujas ielas 
krustojumam Līgatnes pilsētā. Ir veik-
tas pārrunas ar autoceļu uzturētājiem, 
un saņemts apstiprinājums, ka šogad 
lielāka vērība tiks pievērsta Ratnieku, 
Ķempju un Asaru ceļu posmiem, un 
pašvaldība kontrolēs, lai šo ceļu segu-
ma uzturēšana notiktu atbilstoši spē-
kā esošajai likumdošanai.

Plānoto darbu saraksts ir garš, un 
tam varētu veltīt kaut veselu avīzes 
atvērumu, bet īsumā gribu minēt, ka 
šai gadā tiek saglabātas visas ie-
priekšējo gadu tradīcijas un veidojas 
jaunas. Tā mūsu senioriem ir atvēlēts 
fi nansējums dažādām pensionāru klu-
biņu aktivitātēm, bet, sākot ar 1.aprīli, 
aicinām visus vecāka gadagājuma cil-
vēkus iesaistīties aktīvās atpūtas no-
darbībās, kas Augšlīgatnē un Līgatnes 
pilsētā notiks piektdienās.

Visi kultūras kolektīvi turpina veik-
smīgi darboties, un šogad deju kolek-
tīvs „Zeperi” dosies koncertturnejā pie 
mūsu draugiem uz Gruziju. Vasaras un 
rudens periodā ir plānots plašs kultū-
ras pasākumu piedāvājums. Pasākumi 

tiks rīkoti visā novada teritorijā, un 
plānots, ka pūtēju svētku norises būs 
gan Līgatnē, gan Augšlīgatnē. Omulī-
gi kultūras pasākumi paredzēti Rat-
niekos, un šogad kultūras aktivitātēs 
daudz plašāk plānots izmantot Ķempju 
baznīcu. Aktīvi darbojas sporta centrs 
un tā paspārnē esošās sporta sekcijas. 
Bet jau pavasarī pie sporta centra tiks 
uzstādītas skeitparka rampas.

Viens no būtiskākajiem šī gada uz-
devumiem ir Līgatnes novada teritori-
jas un attīstības plāna izstrāde. Līdz-
šinējais veikums bijis ļoti produktīvs, 
un sagaidām, ka attīstības plāns būs 
strauju izaugsmi veicinošs. Tas kalpos 
kā pamats izvirzītajai novada vīzijai 

„Drošas mājas laimīgai dzīvei”. Attīs-
tības plāna kodols ir izvirzītās priori-
tātes, kas vērstas uz cilvēkresursiem, 
labklājību un ekonomisko attīstību. Šai 
dokumentā, kas tuvākajos gados būs 
novada attīstības pamatdokuments, 
iezīmējas Līgatnes novada perspektī-
va, kur Līgatnes pilsēta ir kultūrvēs-
tures un tūrisma zona, Augšlīgatne ir 
rūpnieciskās attīstības zona, bet citas 
teritorijas – lauksaimnieciskās attīstī-
bas zona. Esam pateicīgi tiem novada 
iedzīvotājiem, kas aktīvi iesaistījušies 
Līgatnes novada teritorijas plāna iz-
strādē, un aicinām visus aktīvi iesais-
tīties tā apspriešanā.

Novada iedzīvotājiem novēlu siltu 
un darbīgu pavasari. Latviešu sakām-
vārds teic: „Ko sēsi, to pļausi” – un 
pavasaris ir sējas laiks, kad ar labām 
domām darīsim labus darbus, un viss 
izdosies!

Ar cieņu,
Ainārs Šteins, 

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs 

Drošas mājas laimīgai dzīvei

Par visradošāko tika atdzīta Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu veidotā skulptūra „Pūķis”.

Īpašs paldies par dalību konkursā Markusam Bil-
lim (3 g.), kurš radīja iedvesmojošu sniega skulp-
tūru „Sniegavīrs nelaimē”. Markuss bija vienīgais 

individuālais dalībnieks šajā konkursā. 

LMMS audzēkņu 
skulptūra „Ezis”.

Veselu mēnesi ilgušais sniega skulptūru konkurss noslē-
dzās 2.martā. Sakām lielu paldies visiem radošajiem nova-
da iedzīvotājiem, kuri par spīti drēgnajiem laika apstākļiem 
devās ārā un cēla no sniega brīnumus! Skulptūru konkursā 

triumfēja Līgatnes bērnudārza bērnu veidotās sniega 
skulptūras. 

Noslēdzies sniega skulptūru konkurss
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Informāciju no iedzīvotāju reģistra
sagatavoja Līvija Andersone
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No 17. līdz 19.februārim Gaujas na-
cionālā parka (GNP) stenda ietvaros 
Līgatne piedalījās tūrisma izstādē 

„Tourest 2012” Tallinā, kur novadu pār-
stāvēja Ramona Vasiļjeva no Līgat-
nes Tūrisma informācijas centra. Viņa 
stāsta: „Kopējais izstādes apmeklē-
tāju skaits bija vairāk kā 26 tūkstoši. 
Par Līgatni un tās apkārtni savu iein-
teresētību izrādīja daudz tūroperatoru, 
sevišķi no Sanktpēterburgas. Liela 
daļa stenda apmeklētāju bija ģimenes 
ar bērniem. Pats iepriecinošākais bija 

fakts, ka diezgan daudzi jau ir izbaudī-
juši mūsu novada jaukumus pagājušā 
vasarā vai dzirdējuši labas atsauks-
mes no draugiem. Igauņu atmiņās pa-
licis garšīgais vīns, Slepenais bunkurs, 
pilsētas alas un zvēri dabas takās.”

No 7. līdz 11.martam, prezentē-
jot GNP, no Līgatnes uz izstādi „ITB 
Berlin” devās Līgatnes Kultūras un 
tūrisma centra Mākslinieciskās daļas 
vadītāja Katrīna Šteina: „„ITB Berlin” 
ir viena no pasaulē vadošajām tūrisma 

tirdzniecības izstādēm, kas ik gadu 
pulcē gandrīz visu valstu pārstāvjus. 
Sevi parādīt bija ieradušies vairāk kā 
10 tūkstoši dažādu tūrisma uzņēmēju 
un tūrisma nozaru pārstāvju no visas 
pasaules. Izstādes apmeklētāju skaits 
šogad sasniedza vairāk kā 172 tūksto-
šus. Šī izstāde bija ļoti noderīga iegūto 
un nodibināto kontaktu ziņā. Interese 
par Gaujas nacionālo parku un Līgatni 
bija liela. Vasarā gaidām ciemiņus ne 
tikai no Berlīnes, bet arī no visas pa-
saules!”

Katrīna Šteina,
Līgatnes Kultūras un Tūrisma cen-

tra Mākslinieciskās daļas vadītāja 

Līgatnes Kultūras un tūrisma 
centrs izsludina konkursu „Pūtēju 
orķestru svētku emblēmas izveide”

Tradicionālie Līgatnes Pūtēju or-
ķestru svētki – Līgatnes pilsētas 
svētki tradicionāli notiek maijā. Šo-
gad tie būs VI Pūtēju orķestru svētki 
pēc kārtas.

Lai veidotu vienotu svētku simbo-
liku, tiek izsludināts konkurss, kurā 
aicināts piedalīties ikviens intere-
sents. Uzdevums: izveidot Pūtēju 
orķestru svētku emblēmu. Galvenā 
balva: 100 latu. Konkursa darbus 
iespējams iesniegt līdz 2012.gada 
16.aprīlim (ieskaitot).

Ar konkursa nolikumu un pietei-
kuma anketu iespējams iepazīties 
mājas lapas www.ligatne.lv sadaļā 
Kultūra → Kultūras ziņas vai per-
sonīgi, ierodoties Līgatnes novada 
kultūras namā, pie Kultūras un tū-
risma centra Mākslinieciskās daļas 
vadītājas. 

3.martā Līgatnes novada Sporta 
centrā notika „Līgatnes kauss vo-
lejbolā 2012” 1.posms. Uz sacen-
sībām bija ieradušās komandas no 
Rīgas, Cēsīm, Siguldas un, protams, 
no Līgatnes. Bija pieteikušās arī ko-
mandas no Ilūkstes, Saulkrastiem 
un Jūrmalas, bet objektīvu iemeslu 
dēļ tās nespēja ierasties uz 1.posmu, 
taču apsolīja, ka nākamajos posmos 
piedalīsies.

Nenoliedzami, ir vērts piedalīties 
šāda veida sacensībās, gan tādēļ, ka 
piedalās amatieru komandas, gan arī  
atbalstītāju sarūpēto balvu dēļ. Esi 
aktīvs – izveido komandu, un tieka-

mies Līgatnes novada sporta centrā 
jau 24.martā, kad norisināsies „Līgat-
nes kauss volejbolā 2012” 2. posms!

2.posms – 2012.gada 24.martā
3.posms – 2012.gada 7.aprīlī
4.posms – 2012.gada 29.aprīlī
5.posms – 2012.gada 19.maijā

Sīkāka informācija par turnīru mā-
jaslapā www.ligatne.lv sadaļā Sporta 
centrs → Sporta aktivitātes → „Lī-
gatnes kauss volejbolā 2012”.

Juris Pīpkalējs,
Līgatnes novada sporta centra 

vadītājs 

Vokālo ansambļu draudzības  
koncerts „Tautasdziesma”

Līgatnes novada kultūras namā 
24.martā plkst.14.00 Līgatnes sievie-
šu vokālais ansamblis „Mantojums” 
dziesmoti viesos uzņems vokālos 
ansambļus no Stalbes, Valmieras un 
Rīgas. Kopā koncertā piedalīsies seši 
vokālie ansambļi.

Ieeja koncertā bez maksas

„Altajs – Himalaji” un tikšanās  
ar M.Čeburaškinu

Līdz 13.aprīlim Līgatnes kultūras 
nama telpās apskatāma Mihaila Če-
buraškina izstāde „Altajs – Himalaji”.

29.martā plkst.16.00 Līgatnes 
kultūras namā notiks ekskluzīva tik-
šanās ar šo darbu autoru, kuras laikā 
varēsiet noklausīties nelielu lekciju 
un iepazīties ar mākslinieka piedzī-
vojumiem, pieredzi un dzīves filozofiju.

Mihails Čeburaškins ir arhitekts, 
Dzīvās Ētikas draugu kluba vadītājs 

un Starptautiskā Rērihu centra Latvi-
jas nodaļas valdes loceklis.

Dalība pasākumā bez maksas

Satiec savu meistaru!
„Eiropas amata prasmju dienu 2012” 

ietvaros 31.martā Līgatnes novada 
Amatnieku centrā no plkst.12.00 līdz 
16.00 norisināsies Amatu diena ar 
moto „Satiec savu meistaru!”. Būs 
iespēja mācīties grebt koka karoti 
pie meistara Edgara Viņķeļa, pīt tāšu 
cibiņas pie meistariem P.Zvirbuļa un 
V.Zvirbules, izgatavot lelli pie meis-
tares Dainas Klints un aust kopā ar 
amata meistari Lizeti Viņķeli. Ir pare-
dzētas aktivitātes arī mazākiem bēr-
niem un Lieldienu ieskaņas materiālu 
darināšana.

Piedalies un atklāj sevī amata 
meistaru!

Dalība pasākumā bez maksas
Amatnieku centra adrese: Pilsoņu iela, 

Līgatne, Līgatnes novads

Augsta līmeņa koncerts – vokālā 
grupa „Putni”

Līgatnes kultūras namā 1.aprīlī 
plkst.18.00 ar savu priekšnesumu 
uzstāsies vokālā grupa „Putni”.

„Putni” aktīvi darbojas jau no 
1993.gada, taču vēl pavisam nesen, 
2011.gadā, uzvarēja starptautiska-
jā koru konkursā – „Florilège Vocal 
de Tours”, Tūrā, Francijā. Visi vokā-
lās grupas dalībnieki ir profesionāli 
mūziķi. Grupas vadītāja Antra Dre-
ģe: „„Putni”... Tā ir iespēja kopā ar 
domubiedriem iet savu radošo ceļu 
mūzikā.”

Ieejas maksa Ls 1,50

Lieldienas Līgatnē!
8.aprīlī Līgatnes novadā svinē-

sim Lieldienas! Svētkus atklāsim ar 
Zaķu skrējienu plkst.12.00 Līgatnē 
pie dīķa un plkst.14.00 Augšlīgatnē 
pie Laivenes. Zaķu skrējienā jāpie-
dalās katram sevi cienošam zaķim – 

jo košāki atribūti, jo košāks zaķis. 
Svētku gaitā jautras izdarības, olu 
kaujas un tradicionālās Lieldienu 
spēles.

„Riču kāzas” arī Līgatnē
Līgatnes kultūras namā 15.ap-

rīlī plkst.17.00 uzstāsies dziedošo 
ģimeņu karstasinīgākie dalībnieki – 
Riči – ar programmu „Riču kāzas”. 
Spilgti, karstasinīgi un pārsteidzo-
ši – tādi solās būt mākslinieki uz 
mūsu Līgatnes skatuves!

Ieejas biļetes iespējams iegādā-
ties iepriekšpārdošanā, kā arī pasā-
kuma dienā Līgatnes novada Pakal-
pojumu centra kasēs!

Biļetes cena Ls 3

Informāciju sagatavoja
Katrīna Šteina,

Līgatnes Kultūras 
un Tūrisma centra 

Mākslinieciskās daļas vadītāja .

Līgatnes novada domes sēdē 
2012.gada 23.februārī izskatītie 

jautājumi

Informatīvā daļa
Par Līgatnes novada attīstības 

programmas izstrādes gaitu. /ziņo 
D.Gradovska/

 
1. Par grozījumiem Līgatnes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma – 
apbūvēta zemesgabala „Klajumi”, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes nova-
dā (kadastra Nr.42620030118 (ze-
mes vienība 0,168 ha), kadastra 
Nr.42620030118001 (dzīvojamā 
māja) izsoles noteikumos.

2. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/17 „Grozīju-

mi Līgatnes novada domes 2010.
gada 19.augusta saistošajos no-
teikumos Nr.21/10 „Par Līgatnes 
novada pašvaldības nodevām”” 
apstiprināšanu.

3. Par Līgatnes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.14/18 „Grozīju-
mi Līgatnes novada domes 2011.
gada 19.maija saistošajos notei-
kumos Nr.9/11 „Par pašvaldības 
nodevu par būvatļaujas saņemša-
nu”” apstiprināšanu.

4. Par SIA „GNP Pilskalns” izpilddi-
rektora Visvalda Plūmes iesniegu-
ma izskatīšanu.

5. Par deklarētas dzīvesvietas anulē-
šanu Gatim Birkenfeldam.

6. Par deklarētas dzīvesvietas anulē-
šanu Sergejam Kolbam.

7. Par V.Kreičmaņa dzīvokļa Gaujas 
ielā 17 dz.13, Līgatnē, dāvinājumu 
Līgatnes novada domei.

8. Par Līgatnes novada domes pirm-
skolas izglītības iestādes vadītā-
jas Gunitas Liepiņas iesniegumu.

9. Par zemes vienības „Pagasta zeme 
63”, Līgatnes pagasts, Līgatnes 
novads, ar kadastra apzīmējumu 
4262 008 0028 iznomāšanu.

10. Par zemes ierīcības projekta iz
strādi nekustamam īpašumam 

„Kalna Skabarži”, Līgatnes pagas-
tā, Līgatnes novadā.

11. Par Līgatnes novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Gaismas iela 
8, Līgatne, Līgatnes novads, ar ka-
dastra Nr.4211 007 0087 ierakstī-
šanu zemesgrāmatā uz Līgatnes 
novada domes vārda un atsavinā-
šanas procesa uzsākšanu.

12. Par nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķa noteikšanu.

13. Par nosaukuma un adreses 
piešķiršanu nekustamam īpa-
šumam „Salaiņi” ar kadastra 
Nr.4262 004 0215.

14. Par Līgatnes novada domes 
saistošo noteikumu Nr.14/19 

„Līgatnes novada pašvaldības 
pamatbudžets un speciālais 
budžets 2012.gadam” apstipri-
nāšanu.

15. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgat-
nes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.6/10 „Par kār-
tību, kādā Līgatnes novadā tiek 
sniegta pašvaldības palīdzība 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un 
reģistrējamas personas, kurām 
izīrējamas pašvaldībai piedero-

šās vai tās nomātās dzīvojamās 
telpas”.

16.  – 44. Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parādu piedziņu bez-
strīda kārtībā.

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

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

Informāciju sagatavoja
Līgatnes novada kancelejas 

vadītāja Ilze Goba 

DOMES SĒDĒ

SPORTSTŪRISMA ZIŅAS

KONKURSS PASĀKUMI
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Ramona Vasiļeva izstādē „Tourest 2012”.
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Katrīna Šteina, pārstāvot GNP izstādē.

1.posmā 1.vietu izcīnīja komanda „Punctum” no Rīgas, 2.vietu ieguva Līgatnes sporta 
kluba volejbola komanda un 3.vietā ierindojās Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda.
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Silvija Lapiņa

Pensionārs Andris Birze ir smai-
došs, viesmīlīgs un atklāts cilvēks, 
kurš nebaidās runāt par lietām, par 
ko daudzi šodien klusē. Lūgts pa-
stāstīt par savu darbošanos Līgatnes 
pagasta saimnieka amatā, līgatnie-
tis nevarēja nerunāt arī par pagasta 
saimniecību un valsti. Saruna izvēr-
tās visai gara, tāpēc stāstījumu pie-
dāvāsim divās daļās. Šajā reizē par 
dzīves līkločiem un padomju laikiem.

Rankas pagasta puika, izskolojies 
Bulduru dārzkopības tehnikumā, mā-
cības vēlējās turpināt Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijā Rīgā, bet 
neizturēja konkursu un 1958.gadā 
sameklēja darbu Liepnas internāt-
skolā, ko savā dzimtajā ciemā uzcēlis 
toreizējais Latvijas PSR izglītības mi-
nistrs Vilis Samsons. Skolai bija palīg-
saimniecība, kurā ražoja daļu no bērnu 
ēdināšanai vajadzīgajiem produktiem – 
pienu, kartupeļus u.c. „Es 5.klasei 
vadīju botānikas stundas, 10.klasei 
traktora mācību un lauksaimniecības 
pamatus. Vēl skaitījos arī agronoms, 
jo skolas palīgsaimniecībai bija ieda-
līti aptuveni 20 ha zemes, bija piecas 
govis, traktors un skolas apkopējas 
kā darbaspēks (ar direktora atļauju). 
Jaunuzceltajā „Samsona skolā” bu-
džeta līdzekļu – cik vajag. Kad nāca 
gada beigas, naudu nebija kur likt! 
Tad tika pirktas gan vajadzīgas, gan 
nevajadzīgas mantas. Direktores 
vietniekam ienāca prātā, ka par prie-
ku mums – jaunajiem speciālistiem – 
jānopērk biljards, tāds liels ar zaļu 
samtu, kas arī tika izdarīts. Tajā pat 
laikā kolhozniekiem bija jāiztiek no 
pushektārā izaudzētiem kartupeļiem 
un dārzeņiem un no vienas gotiņas 
izslauktā piena, jo lielāks ganāmpulks 
nedrīkstēja būt,” atceras Andris.

Izaicinājumi un  
iedomīgie līgatnieši

Tā kā jaunajam lauksaimniecības 
speciālistam pietrūcis pedagoģis-
kās izglītības, internātskolas va-
dība Andri nosūtīja kursos uz Rīgu, 
kur viņš padzirdēja, ka Līgatnes 
vidusskolai vajadzīgs palīgsaimnie-
cības vadītājs. Uz turieni arī pārnā-
ca strādāt un pildīja 10.–11.klases 
ražošanas apmācības skolotāja 
pienākumus. Apmācību vajadzībām 
skolai bija nodota bijusī Līgatnes 
papīrfabrikas saimniecība ar 60 ha 
lielu zemes platību, siltumnīcu, aug-
ļu dārzu, dažiem strādniekiem, vecu 
traktoru, pļaujmašīnu, diviem zir-
giem un govju fermu ar 20 govīm. Tās 
vajadzībām Lauksaimniecības mi-
nistrijas atbalsts nav bijis paredzēts, 
tāpēc palīdzību nācās lūgt Līgatnes 
papīrfabrikai un sovhozam. Gan to-
reizējais papīrfabrikas direktors Jā-
nis Gustsons un citi fabrikas vadošie 
darbinieki, gan sovhoza direktors 
Daniels Pošeiko bijuši atsaucīgi un 
skolas palīgsaimniecībai nepiecieša-
mo – degvielu, spēkbarību un citas 
preces – pārdevuši. Pēc kāda laika 
skolas direktors teicis – pie velna to 
lauksaimniecību, apmācīsim bērnus 
par fabrikas strādniekiem! Tā A.Birze 
kļuva nevis par Līgatnes vidusskolas 
mācību pārzini ražošanas apmācībā, 
bet papīra ražošanā un ar papīrfab-
rikas vadību skaņoja laikus, kad turp 
aizvest „fabrikantu” bērnus – skolas 
audzēkņus apgūt papīra ražošanu. 
Uzņēmumā tolaik ražots papīrs, kura 
kvalitāte bija augsti novērtēta visā 
Padomju Savienībā, kas lejaslīgat-
niešus darījis iedomīgus un ar ļoti 
izteiktu kopienas izjūtu. „Kolhozs? 
Tfu, mums gar to nav nekādas darī-
šanas! Fabrika – tas ir kaut kas!” tei-
kuši viņi. Tam arī bija pamats – vairāk 

nekā simts gadu garumā tēvutēvu 
mantotās zināšanas un ieaudzināto 
attieksmi pret darbu līgatnieši nebija 
zaudējuši nekādos pārmaiņu laikos. 
Fabrikas strādnieku algas arī bijušas 
vairākkārt lielākas par sovhoznieku 
aldziņām. Kādreizējie fabrikas akcio-
nāri bija arī labi menedžeri, kādu šo-
brīd nav daudz. Viņi zināja, ka stabili 
un kvalificēti strādnieki ir galvenais 
kapitāls, lai ražošana būtu sekmīga. 
Fabrikai bija sava govju ferma, dārz-
niecība, maizes ceptuve, ambulance, 
slimnīciņa, skola un arī kapliča. Kat-
ra strādnieka ģimenei tika piešķirts 
savs dzīvoklis, pienu un gaļu viņi sa-
ņēma pēc saraksta, par ko izdevumus 
fabrika atskaitījusi no algas. Strād-
nieki ārstēti ciemata ambulancē un 
slimnīciņā un tepat izvadīti smiltainē. 
Ar šīm tradīcijām un ražošanas veidu 
Līgatne bijusi interesanta un īpatnē-
ja, stāsta A.Birze.

Saprast, kāpēc PSRS 
graudus un pārtiku 
pirka Kanādā, Ameri-
kā un Rietumeiropā?

Līgatnes vidusskolā Andris no-
strādāja trīs gadus, taču izjutis ne-
pieciešamību pēc augstākās izglī-
tības, jo radusies vēlme izprast: kā 
tas nākas, ka visās jomās pārākumu 
propagandējošā PSRS ar pasaulē 
lielākajām auglīgajām lauksaimnie-
cības zemju platībām (piemēram, pie 
Ļipeckas ir 3–5 m biezs slānis unikā-
las melnzemes, ko savulaik Hitlers 
norīkojis izrakt un ar vilcienu pārvest 
uz Vāciju) nespējusi tautu nodrošināt 
ar maizi un par zeltu un naftu grau-
dus un pārtiku iepirkusi no Kanādas, 
Amerikas un Rietumeiropas. Lai ras-
tu skaidrību, 1964.gadā Andris iestā-
jās Latvijas Lauksaimniecības aka-
dēmijas Ekonomikas fakultātē, kuras 
politekonomijas katedras vadītājs 
jau toreiz licis noprast, ka PSRS ag-
rāk vai vēlāk sabruks. „Var jau Mas-
kava kādu laiku ignorēt ekonomikas 
likumus, bet tāpēc jau tie darboties 
nebeidz,” viņš teicis.

Un atkal Līgatne
Beidzis akadēmiju, Andris atgrie-

zās Līgatnē, kur trīs gadus nostrā-
dāja padomju saimniecībā „Līgatne”, 
kas darbojās kaimiņos ar Maskavai 
pakļauto, J.Fabriciusa vārdā no-
saukto šķirnes putnu saimniecību. 
Pēc tam saņēma piedāvājumu no 
Lauksaimniecības akadēmijas strā-
dāt par galveno grāmatvedi. Šis 
laiks viņam, kā bijušajam studentam, 

iezīmējās ar cīņu par lielāka budžeta 
saņemšanu no PSRS iestādēm Mas-
kavā un ar problēmām par budžeta 
izlietošanu un līdzekļu taupīšanu ar 
akadēmijas vadību.

Pēc trīs gadus ilgas strādāšanas 
Lauksaimniecības akadēmijā Andrim 
piedāvāja ekonomista darbu Olaines 
saimniecībā, kur algas apmērs no 
150 rubļiem mēnesī pat trīskāršojies. 
Pēc trim Olainē aizvadītiem gadiem 
viņu atkal aicinājusi Līgatne, Andris 
turp atgriezās un ieņēma galvenā 
ekonomista amatu Līgatnes padom-
ju saimniecībā.

1989.gadā viņš iestājās Tautas 
frontē, un Līgatnes ciema Tautas 
deputātu padome Andri izvirzīja par 
LPSR Cēsu rajona Līgatnes ciema 
deputāta kandidātu, ko iedzīvotā-
ji vēlēšanās atbalstījuši. Savukārt 
ievēlētie deputāti viņu apstiprināja 
ciema padomes un vēlāk pagasta 
priekšsēdētāja amatā, ko viņš pildī-
ja no 1989.gada decembra līdz pat 
2001.gadam.

Padomju „komplekts” 
sagrauj jaunos lat-
viešu „biznesmeņus”

Laikā no 1989.gada līdz 1991.ga-
dam, kad saskaņā ar izmaiņām likum-
došanā likvidēta ciema izpildkomiteja 
un arī tās priekšsēdētāja postenis, 
Andris nokļuva jaunās ciema padomes 
virsvadībā. „Ja tā, tad arī saimnieko!” 
uz galda uzsviedis telpu atslēgas, tei-
ca izpildkomitejas priekšsēdētājs un 
aizejot aiz sevis aizcirta durvis. Andris 
apjuka – ko darīt tālāk? Sākās lauk-
saimniecības uzņēmumu privatizācija, 
saimniecība brukusi, cilvēki palika bez 
darba, bet pagasta padomei vajadzē-
ja pārņemt sovhoza komunālo saim-
niecību un skolu uzturēšanu. A.Birze 
ieteica veidot jaunās, privatizētās 
saimniecības esošo iecirkņu robežās, 
jo latviešu zemnieki laiku laikos bija 
strādājuši kopā. „Ne velna! Manas ce-
rības neattaisnojās! Vienīgais, kas vēl 
no tiem laikiem saglabājās, ir SIA „Lī-
gatnes Ābele”. Pārējās sabruka manā 
acu priekšā tikai tāpēc, ka padomju 
gados sistēma cilvēkiem bija laupījusi 
zemnieka labāko īpašību pārmantoja-
mību – atbildību un cieņu pret privāt-
īpašumu, atbildību par padarīto darbu 
un, kas pats sliktākais, iemācījusi 
zagt, un pieradinājusi dzert. Šis kom-
plekts sagrāva mazās paju sabiedrī-
bas, jo cilvēkiem nebija ne jausmas, 

kas ir privātīpašums, un viņi turpināja 
nestrādāt kā nestrādājuši, zagt kā 
zaguši un dzert kā dzēruši. Savulaik 
pat Ļeņins pirms miršanas rakstīja – 
krievu zemnieks vispirms jāpieradina 
pie tādas kooperācijas, kāda tā ir Rie-
tumeiropā, varbūt tad viņš kļūs civi-
lizētāks zemnieks,” atceras bijušais 
priekšsēdētājs.

Ja nepazīsti Šķēli, 
naudu zemes  
apstrādei nedabūt

Andrim joprojām kremt Lauk-
saimniecības ministra Daiņa Ģēģera 
vietnieka un atbildīgā par ekono-
miku un lauksaimniecības produk-
cijas pārstrādi Andra Šķēles vadībā 
izstrādātais privatizācijas likums, 
kas zemniekiem neļāva privatizēt 
pārstrādes uzņēmumus. Rūpējoties, 
lai privāto zemju saimniekiem būtu 
iespējams apstrādāt zemi, A.Birze 
devās uz ministriju, kur skaidroja, kā 
saņemt G-24 dalītos kredītus. Kāds 
iestādē strādājošs paziņa teicis: „To 
var dabūt tikai ar Šķēles labvēlību.” 

„Bet es viņu nepazīstu!” teicis Andris. 
„Neuztraucies, pie Šķēles durvīm sēž 
veikli zēni, kuri visu izdarīs, ja tu vi-
ņiem dosi 10% no kredītā saņemtās 
summas,” tā skaidrojis paziņa. Pēc 
tādas sarunas līgatnietim pie Šķēles 
nebija ko darīt un viņš no šī procesa 
atteicās. „Šķēlem kā ministra viet-
niekam bija informācija, kā un ko 
privatizēt un kā novērtēt privatizē-
jamos objektus,” bilst A.Birze, kurš 
savas saimniekošanas laikā rīkojies 
saskaņā ar likumu, nekad nav ņēmis 
kukuļus, ko tāpēc arī viņam neviens 
neesot piedāvājis. Neiegūstot vēla-
mo, dažos cilvēkos priekšsēdētāja 
darbība radījusi neapmierinātību.

Nodrošināt progresī-
vu attīstību

Būdams pagasta priekšsēdētājs, 
A.Birze panāca, ka komunālā saim-
niecība palika pagasta ziņā. Izdevās 
rekonstruēt gāzes katlumāju un 
pāriet uz kurināšanu ar skaidām un 
malku, kā arī pagasta pakļautībā 
atstāt ūdens apgādi. Pagasts kā ju-
ridiska persona lietošanā pieprasīja 
un ieguva 500 ha mežu, kas ir ne 
tikai vērtība, bet arī malkas ieguves 
avots, lai ar siltumu nodrošinātu 
daudzdzīvokļu mājas un ar malku 
varētu apgādāt maznodrošinātos 
pensionārus.

Vēlāk, pēc pagasta priekšsēdētā-
ja amata atstāšanas, sava pēcteča 
Guntara Pīpkalēja vadībā A.Birze 
strādāja par lauksaimniecības no-
zares konsultantu, vadīja teritoriā-
lā plāna izstrādi un organizēja arī 
krājaizdevu sabiedrību „Līgatnes 
druva”, ko izveidojuši divdesmit sa-
biedrības dibinātāji 1996.gadā. Savu 
darbību sabiedrība turpina arī tagad, 
un šobrīd tajā ir vairāk kā 400 biedru.

Turpinājums sekos 

Vēstures liecinieks Andris Birze

Andris Birze Līgatnē veica dažādus darbus un no 1989.gada decembra līdz 2011.
gadam vadīja Līgatnes pagasta padomi.
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Šis komplekts sagrāva mazās 
paju sabiedrības, jo cilvēkiem 
nebija ne jausmas, kas ir pri-
vātīpašums, un viņi turpināja 

nestrādāt kā nestrādājuši, 
zagt kā zaguši un dzert kā 

dzēruši.

A.Birze devās uz ministriju, 
kur skaidroja, kā saņemt G-24 
dalītos kredītus. Kāds iestādē 
strādājošs paziņa teicis: „To 
var dabūt tikai ar Šķēles lab-
vēlību.” „Bet es viņu nepazīs-
tu!” teicis Andris. „Neuztrau-

cies, pie Šķēles durvīm sēž 
veikli zēni, kuri visu izdarīs, ja 
tu viņiem dosi 10% no kredītā 

saņemtās summas.”
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Saņemtās kravas:
1891.gadā – 19 990 pudi (319,8 tonnas),
1892.gadā – 383 998 pudi (6144,0 t),
1893.gadā – 345 578 pudi (5529,3 t),
1894.gadā – 657 603 pudi (10 521,7 t),
1895.gadā – 661 353 pudi (10 581,7 t),
1896.gadā – 627 984 pudi (10 047,8 t),
1897.gadā – 939 899 pudi (15 038,4 t),
1898.gadā – 1 085 264 pudi (17 364,2 t),
1899.gadā – 1 314 364 pudi (21 029,8 t),
1900.gadā – 1 226 497 pudi (19 624,0 t).

Nosūtītās kravas:
1891.gadā – 12 651 pudi (202,4 tonnas) uz 23 pilsētām,
1892.gadā – 178 585 pudi (2857,4 t) uz 25 pilsētām,
1893.gadā – 198 534 pudi (3176,5 t) uz 36 pilsētām,
1894.gadā – 198 554 pudi (3176,9 t) uz 36 pilsētām,
1895.gadā – 213 375 pudi (3414,0 t) uz 40 pilsētām,
1896.gadā – 254 402 pudi (4070,4 t) uz 35 pilsētām,
1897.gadā – 295 686 pudi (4731,0 t) uz 43 pilsētām,
1898.gadā – 342 448 pudi (5479,2 t) uz 43 pilsētām,
1899.gadā – 349 735 pudi (5595,8 t) uz 48 pilsētām,
1900.gadā – 373 842 pudi (5981,5 t) uz 49 pilsētām.

LĪGATNE LAIKU LOKOS

Aivars Balodis 

4.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.10, Nr.11 (2011.g.); Nr.1, Nr.2 
(2012.g.)

Dzelzceļa stacija 
„LĪGATNE”
Saistībā  ar  Līgatnes  staciju  jā-

atzīmē, ka laikā no 1896. līdz 1898.
gadam  ticis  bruģēts  Nītaures  – 
Paltmales  (Līgatnes)  –  Straupes 
ceļš  posmā  no  Līgatnes  stacijas 
līdz  Līgatnes  papīrfabrikai,  kā  arī 
vienlaicīgi uzbūvēts pirmais Gaujas 
kroga tilts pār Gauju.

Līdz  Pirmajam  pasaules  karam 
kravu pārvadājumi no un uz staciju 
pamatā  veikti  kā  agrāk  –  ar  zirgu 
pajūgiem. Tas deva darbu vairākiem 
apkārtnes zemniekiem. Arī pašai Lī-
gatnes papīrfabrikai bija savs zirgu 
stallis, kurā bija ap 30 zirgu. Daļa no 
tiem gan bija paredzēti tikai izjādēm 
vai izbraukumiem.
Pats  par  sevi  saprotams,  ka 

Līgatnes  stacijas  galvenā  kravu 
saņēmēja  un  kravu  nosūtītāja  sā-
kumā un vēl daudzus gadus bija Lī-
gatnes papīra fabrika. Ielūkosimies, 
kāds  tad  Līgatnes  papīrfabrikai 
bijis  kravu  apgrozījums  pirmajos 
desmit gados pēc Līgatnes stacijas 
atvēršanas:

Līdz 1900.gadam sūtījumi notikuši 
uz  63  pilsētām.  Ja  salīdzina  Līgat-
nes papīra fabrikas saražoto papīra 
daudzumu ar  pa  dzelzceļu  nosūtīto, 
tad  redzam,  ka  pirmajos  trīs  gados 
nosūtītais  apjoms  ir  krietni  lielāks 
par  saražoto,  kas  liek  domāt,  ka 
transporta  grūtību  dēļ  fabrikā  ir 
bijuši  nerealizēti  papīra  uzkrājumi. 
Toties nākamos gados pa dzelzceļu 
nosūtītais  apjoms  ir  nedaudz  ma-
zāks par saražoto,  jo daļa produkci-
jas aizgājusi vietējā tirgū. Ražošanas 
apjomi un tātad arī kravu pārvadāju-
mi  auguši  līdz  1913.gadam,  kad  sa-
sniegts maksimums, saražojot 7091 
tonnu papīra. Pēc tam Pirmā pasau-
les  kara  dēļ  produkcijas  un  kravu 
apjomi  kritušies.  Tā  1914.gadā  sa-
ražotas 6017,5 tonnas papīra, 1915.
gadā  izlaistas  4212  tonnas  papīra, 
1916.gadā  –  1760  tonnas  un  1917.
gadā neliels daudzums papīra Krievi-
jas armijas vajadzībām, galvenokārt, 
papīrs ģenerālštāba kartēm.
Par Pirmā pasaules kara  sākumu 

tiek  uzskatīts  1914.gada  28.jūlijs. 
Tūlīt  tajā  iesaistījās  arī  Krievija,  kā 
ieganstu minot, ka tā vēlas palīdzēt 
radnieciskajām  Balkānu  slāvu  tau-
tām, lai gan patiesībā gribēja īstenot 
savas intereses Balkānos. Līdz ar to 
Vācija 1914.gada 1.augustā pieteica 
karu arī Krievijai, un tā karš skāra arī 
tajā ietilpstošo Latviju. Sākumā tas 
izpaudās  kā  mobilizācija,  bet  1915.
gada maija sākumā vācu karaspēks 
sāka  ienākt  arī  Latvijā,  un  šādam 

pavērsienam  Krievija  nebija  gatava. 
Krievijas  valdība  bija  izstrādājusi 
un sāka  realizēt  tā saukto  „Izdedzi-
nātās zemes politiku”. Tas nozīmēja, 
ka no  teritorijām,  kuras apdraudēja 
vācu  okupācija,  jācenšas  panākt 
maksimālu iedzīvotāju un materiālo 
vērtību izvešanu. Krievijas cars izde-
va pavēli, ka dzimtās mājas obligāti 
jāatstāj  visiem 18  līdz 45 gadus ve-
ciem  vīriešiem.  Tāpat  frontes  joslā 
tika  nodedzinātas  mājas,  kā  arī  iz-
nīcināti labības sējumi un kartupeļu 
stādījumi.  No  Kurzemes  un  Zemga-
les ar varu bēgļu gaitās tika aizdzīts 
gandrīz  pusmiljons  iedzīvotāju.  Lai 
to vieglāk varētu panākt, avīzēs tika 
publicēta  plaša  pretvācu  aģitācija. 
Pirmā pasaules kara laikā pirmo reizi 
pasaules  vēsturē  veica  evakuācijas, 
kad tika demontētas un uz Krievijas 
iekšzemi  aizvestas  ne  vien  rūpnīcu 
iekārtas  un  transporta  līdzekļi,  bet 
arī  pieminekļi.  To,  ko  nevarēja  vai 
nepaspēja  evakuēt,  centās  sabojāt. 
Pirmo reizi pasaulē šīm evakuācijām 
plaši  tika  izmantoti  dzelzceļi.  Bez 
tam  Pirmais  pasaules  karš  ievēro-
jams arī ar to, ka tajā pirmo reizi tika 
pielietoti tanki, mīnmetēji, ložmetēji, 
lidmašīnas  un  ķīmiskie  ieroči.  Pats 
par  sevi  saprotams,  ka  karš  skāra 
arī  Līgatni.  Jau  1915.gada  pirmajā 
pusgadā  Līgatnē  tika  izmitināti  pir-
mie bēgļi  no Kurzemes un Lietuvas, 
bet  otrajā  pusgadā  bez  bēgļiem 
tika izmitinātas arī armijas daļas un 
ievainotie.  Līgatnes  dzelzceļa  staci-
jā,  tāpat kā Līgatnes papīra  fabrikā 
tikuši  iekārtoti  bēgļu  ēdināšanas 
punkti.  Kad  1915.gada  jūlijā  sākās 
Rīgas  evakuācija,  tika  dota  pavēle 
evakuēt  arī  Līgatnes  papīrfabriku. 
Tā  kā  tā  neatradās  tiešā  dzelzceļa 
tuvumā, tad notikusi vienošanās, ka 
sākumā no mašīnām tiek noņemtas 
tikai  vara,  bronzas  un misiņa  daļas, 
kā arī sieti un preses, un žāvēšanas 
tūbas, lai mašīnas nebūtu iespējams 
ekspluatēt.  Krievijas  valdība  ar  to 
nav  samierinājusies,  un  laikā  no 
1915.gada septembra līdz 1916.gada 
februārim demontētas un uz Maska-

vu  aizvestas  2.  un  3.  papīrmašīnas 
ar daudzām palīgiekārtām un papīra 
apdares  un  pārstrādes  mašīnām  ar 
kopējo svaru 9160 pudi (146,56 t ) un 
aptuveno vērtību 150 000 zelta rub-
ļu. Bez  tam  tika  aizvestas  vairākas 
tvaika  mašīnas,  22  dinamomašīnas 
un  elektromotori  ar  kopējo  jaudu 
560 ZS, kā arī dzensiksnas, rezerves 
daļas, instrumenti u.c. krājumi.
Bez evakuācijas ticis domāts arī, 

kā vajadzības gadījumā nodrošināt 
un sakārtot armijas atkāpšanās ce-
ļus. Tā kā tajā laikā Līgatnes staci-
ja tika uzskatīta par armijai svarīgu 
satiksmes mezglu,  tad no  tās  tika 
plānoti  iespējamie  armijas  pārvie-
tošanās  ceļi.  Šinī  nolūkā  1915.–
1916.gadā  papildus  esošajam  Gau-
jas  kroga  tiltam  pār  Gauju  uzcelti 
vēl  vieglas konstrukcijas koka  tilti 
pie  Muižniekiem,  pie  Attakām  un 
pie Rāmniekiem, kā arī salaboti no 
tiem ejošie ceļi uz Līgatnes staciju.
Tāpat  ar  Līgatnes  dzelzceļa 

staciju  saistās  tas,  ka  tā  sauktās 
Daugavas  frontes  apgādei  un  eva-
kuācijai  1917.gada  maija  sākumā 
no tās sākts būvēt šaursliežu zirgu 
dzelzceļš caur Nītauri, Madlienu un 
Lēdmani ar atzarojumiem Skrīveru 
un  Kokneses  virzienos.  Šis  dzelz-
ceļš  ierīkots,  klājot  sliežu  ceļu  uz 
esošajiem  zemesceļiem  un  nevei-
dojot speciālus uzbērumus. Tas sa-
mērā maz izmantots,  jo 1917.gada 
1.septembrī  Vācijas  armija,  pārnā-
kusi Daugavu pie Ikšķiles un 3.sep-
tembrī ieņēmusi Rīgu, izvērš tālāku 
karadarbību.
Līdz tam demontēja un 1917.gada 

3.septembrī  uz  Vologdu  aizveda  1. 
papīrmašīnu,  jo  tā  līdz  pēdīgam  iz-
pildīja  svarīgu  pasūtījumu,  ražojot 
papīru  Krievijas  armijas  ģenerāl-
štāba  kartēm. Un  tā  nu  sanāca,  ka 
dzelzceļš  un  Līgatnes  stacija,  par 
kuras  atvēršanu  bija  tā  cīnījušies, 
bez  visa  tā  labā,  ko  tas  bija  devis, 
Pirmā  pasaules  kara  laikā  kalpoja 
arī  kā  efektīgs  palīglīdzeklis  Līgat-
nes papīrfabrikas izpostīšanā.

Turpinājums sekos 

Sigurds Rusmanis

4.turpinājums 
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas”, 
Nr.9, Nr.11 (2011.g.); Nr.1, Nr.2 
(2012.g.)

Dienvidos no „Dodēm” – „Skultes”, 
kur  dzimusi  filoloģe,  Triju  Zvaigžņu 
ordeņa kavaliere Milda Lucija Murele 
(1914–2004).  Par  viņu  sīkāk  lasāms 
1999.gada  14.jūlija  „Latvijas  Vēstne-
sī”.  Te  dzimtās mājas  Latvijas  Lauk-
saimniecības akadēmijas mācību spē-
kam,  bioloģijas  zinātņu  kandidātam 
Egonam  Tauriņam  (1907–1989).  Viņš 
ir  vairāku  grāmatu  un  daudzu  zināt-
nisko  rakstu  autors.  „Skultes”  te  ie-
kārtotas jau ap 1700.gadu, kad uz še-
jieni mēra laikos atbēguši divi cilvēki. 

No mājām paveras labs skats Sudas 
purva  virzienā,  kura  nosaukums  ir  lī-
biešu cilmes (sūž – vilks, sudud – vilki).
Nākamais  aiz  „Jaunžīguru”  ceļa 

ir  vecais  Nītaures  ceļš,  kas  ved  pāri 
jau  Nītaures  rakstā minētajam  Vasu 
kalnam. Edgars Šēnbergs te saskata 
līdzību  ar  grieķu  vārdu  fasis,  kas  no-
zīmē – ziņojums, informācija. „Ķigaru” 
mājās  kalna  nogāzē  tiek  audzētas 
vīnogas, no Kanādas atvestās šķirnes. 
Te labi aug arī ozoli, viens no tiem jau 
sasniedzis  6,5  m  apkārtmēru,  ceļa 
malā mazāks – tikai 4,1 m.
Kājām  var  pāriet  dzelzceļu  pie  pa-

gasta  pārvaldes  ēkas,  ar  auto  jāpa-
brauc atpakaļ pa pirmo ceļu aiz dzelz-
ceļa viadukta.
Krustojumā  pie  dīķīša  vizuāls 

objekts  –  „Čupa–čups”,  kura  idejas 

autors  ir  mākslinieks  Pēteris  Sidars. 
Šādi  to  nosaukuši  tuvējās  Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas (dibinātas 
1991.gadā)  audzēkņi.  To  kopskaits 
šobrīd  ir  70.  Tēlotājmākslas  daļa  at-
rodas „Kārkliņos”.
Skolas  mūzikas  novirziena  daļa 

nedaudz  tālāk  pa  Sporta  ielu,  tā  at-
rodas  „Zvaniņos”,  kādreizējās  valsts 
saimniecības  „Līgatne”  ēkā.  Te  pat 
saglabājies  relikts  –  tumša  plāksne 
ar  šo  bijušo  nosaukumu.  Sākotnēji, 
apvienojot kopsaimniecības, izveidoja 
J.Fabriciusa valsts saimniecību. Vēlāk, 
to sadalot ziemeļos no dzelzceļa līni-
jas, izveidoja „Līgatni”. Otra nodarbo-
jās ar šķirnes putnu audzēšanu.
Iepretī  Kārkliņiem  atrodas  „Mūr-

maņi”,  bijusī  „Viktorien”  māja.  Te 
dzīvojis  uzņēmējs  Jānis  Mūrmanis 

(1887– 1961, ASV). Viņš ne tikai savā 
galdniecībā aiz mājas ražoja logus un 
durvis (bijušajam galvenajam pastam 
Rīgā, Kr.Barona un Aspazijas bulvāra 
stūrī,  visas  koka  būvdaļas  darinātas 
te),  bet  arī  mēbeles.  Viņš  kā  būvuz-
ņēmējs piedalījās pasta nodaļu, skolu 
būvē  arī  citviet  Latvijā.  Pēc  perioda, 
kad  tur  darbojās  furnitūras  fabrikas 
„Centība” ražošanas iecirknis, jau trešā 
Mūrmaņu paaudze vada tur galdniecī-
bu. Jau rakstīju, ka viņš Augšlīgatnē 
cēlis  skolu  un  ārsta  māju  (tagadējo 
pagastvaldes māju).
Mākslas iela ved dzelzceļa stacijas 

virzienā.  „Cīlīšos” savulaik  stāvēja 
ugunsdzēsēju mašīnas. Ugunsdzēsēju 
biedrības, arī Saviesīgās biedrības un 
Krājaizdevu  biedrības  dibināšanā  pie-
dalījās J.Mūrmanis.

No  guļbaļķiem  celtais  Neimaņ-
krogs šobrīd nestrādā. Nosaukums 
nav no gaisa grābts, starpkaru  lai-
kā  uzņēmējs  Neimanis  ar  auto  no 
stacijas uz fabriku veda ogles. Vei-
kals – kafejnīca „Rifs” Neimaņmājā 
ir viesu rīcībā. Agrāk gan te apjomi 
bijuši citi. Te bija ne vien galvenais 
Augšlīgatnes  pārtikas  veikals,  bet 
arī  noliktava,  no  kurienes  pa  vei-
kaliem izdalīja šņabi. Augšlīgatnes 
izveidošanos vispār sekmēja papīr
fabrika,  tā  deva  darbu  preču  pār-
vadāšanā,  iekraušanā  vagonos.  Ie-
pretī stacijai tumša māja „Kļavas”, 
kurai pienāk dzelzceļa atzarojums. 
Te  bija  ogļu  kantoris,  arī  fabrikas 
noliktavas.

Turpinājums sekos 

Dzelzceļa stacijai „LĪGATNE” 120 gadu jubileja

Stacijas noliktavu kantoris, tagad māja „Kļavas”

No Līgatnes Spriņģu ieža līdz Vāļu kalnam
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Līgatnes pensionāru klubiņa „Spē-
kavots” dalībnieki 16.februārī pulcējās 
kafejnīcā „Pie Jančuka”, lai atzīmētu 
savas darbības 11.gadadienu. Atce-
rējāmies tikšanās reizes iepriekšējā 
gada laikā, kas atšķīrās ar dažādību, 
saturu un mērķi. Godinājām ar piemi-
ņas brīdi Augšlīgatnes klubiņa „Mo-
žums” vadītāju Esteri Baumani, kuras 
aktivitātes labi pazinām. Atcerējā-
mies arī ilggadīgos dalībniekus Valdu 
un Ilmāru Norīšus. Novēlam Valdai 
sekmīgu spēku atgūšanu, jo gaidām 
viņus abus atgriežamies darbīgo da-
lībnieku pulkā.

Bija ļoti patīkami sēdēt pie skaisti 
dekorēta galda un baudīt visu kafej-
nīcas kulināru sarūpēto. Pateicamies 
viņiem par pūlēm mūsu labsajūtas 
nodrošināšanā, jo bija jauki sajust, ka 
par tevi kāds tā ir rūpējies. Pārsteigu-
mu sagādāja kafejnīcas vadītājs Jānis 
Smerliņš, izrādot līgatniešu fotogrā-
fijas no senseniem laikiem, kad visi 
bijām tik jauni. Atmiņu kamolam tad 
nebija gala, atceroties arī „dramatis-
kus” notikumus Līgatnes kluba ballī-
šu vēsturē. Bez ievērības nepalika arī 
kafejnīcas „pārvaldnieks”, pūkainais 
Fredis, kas visus aplūkoja ar valdnie-
ka skatu. Par mūsu labo noskaņojumu 
liecināja lielais dziedāšanas prieks, tā 
turpinot „Spēkavota” seno tradīciju.

Visi šie jaukumi nebūtu tādi, ja par 
tiem nebūtu gādājis Līgatnes novada 
domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins, 
kas iepriecinājis klubiņa „Spēkavots” 
dalībniekus ar finansējumu ne tikai 
šoreiz, bet arī senāk. Pateicamies 
par devumu ekskursijai uz Kurzemi 
un teātra izrādi Valmierā. Tā sajutām 
priekšsēdētāja cieņu pret vecāko pa-
audzi un attieksmi pret saviem cilvē-
kiem kā vērtību.

Paldies par veiksmīgu organizato-
risko darbu un iejūtību klubiņa vadī-
tājai Rasmai Johansonei! Lai vienmēr 
mums visiem izdodas sagādāt prieku 
apkārtējiem! 

Maija Ratniece
18.02.2012. Ieriķos  

Telpu īre
Līgatnes kultūras nams piedā-

vā telpas semināru, konferenču 
un cita veida pasākumu rīkošanai. 
Līgatnes kultūras nams atrodas 
Līgatnes centrā. Lielajā zālē ir 400 
skatītāju vietas, mazajā zālē – 100 
skatītāju vietas.
1. Lielā zāle:
• Līdz 4 stundām – Ls 25,00 stun-

dā, bet ne mazāk kā Ls 50,00;
• Vairāk par 4 stundām – Ls 

100,00, par katru nākamo stun-
du – Ls 1,00.

2. Mazā zāle:
• Līdz 2 stundām – Ls 25,00;
• Vairāk par 2 stundām – Ls 25,00, 

par katru nākamo stundu – Ls 
5,00.

3. Papildus pakalpojumi:
• Pasākuma apskaņošana;
• Apsardze;
• u.c. pēc vienošanās.

Informācija pa tālruni 28395513 
vai rakstot uz e-pastu kultcentrs@
ligatne.lv.

Uzņemšana Spāres 
internātpamatskolā

Spāres speciālā internātpa-
matskola (Amatas novads, Ama-
tas pagasts, „Spāre”, LV–4139) 
aicina pieteikt bērnus mācībām 
2012./2013.m.g. speciālās pa-
matizglītības programmu apguvei 
izglītojamajiem ar garīgās attīs-
tības traucējumiem no 1. līdz 4. 
klasei (A, B, C līmenis).

Novadu apvienotā pedagoģiski 
medicīniskā komisijas sēde notiks 
2012.gada 18.maija plkst.10.00 
Spāres skolas telpās. Bērnus komi-
sijai pieteikt līdz 2012.gada 15.mai-
jam pie skolas lietvedes pa tālruni 
64170071, mob.tālr. 28759099.

Uz pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sēdi jāierodas ar bērnu 
psihiatra, psihologa, speciālā pe-
dagoga, logopēda atzinumiem (sī-
kāka informācija www.amatasno-
vads.lv sadaļā Izglītības pārvalde).

Skola nodrošina bezmaksas:
• dzīvošanu skolas internātā,
• ēdināšanu, mācību līdzekļus 

(mācību grāmatas, darba 
burtnīcas, rakstāmpiederu-
mus),

• medicīnas pakalpojumus, 
zobārstniecības pakalpoju-
mus,

• iespēju apmeklēt ārstnie-
cisko vingrošanu, logopēda 
nodarbības,

• iespēju darboties ārpus-
stundu nodarbībās,

• ceļa izdevumus (no skolas 
līdz dzīvesvietai un atpa-
kaļ).  

MUMS RAKSTA

Vienoti atmiņās 
un priekā

SLUDINĀJUMI

Izsole
Līgatnes novada pašvaldība 

pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pašvaldībai pie-
derošu, apbūvētu zemesgabalu 
Līgatnes pagastā „Klajumi” ar 
kadastra Nr.4262 003 0118, kas 
sastāv no 0,168 ha zemes gaba-
la ar kadastra apzīmējumu 4262 
003 0118 un dzīvojamā mājas ar 
kadastra apzīmējumu 4262 003 
0118 001.

Objekta nosacītā cena LVL 
1512,00.

Objekta izsole notiks 2012.gada 
25.aprīlī plkst.10.00 Līgatnes no-
vada Līgatnes pagasta pārvaldes 
telpās „Birzēs”, Līgatnes pagastā.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgat-
nes pagasta pārvaldes sekretāres 

„Birzēs”, Līgatnes pagastā, notiks, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc 
sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2012.
gada 23.aprīlim plkst.15.00.

Maksa par dalību izsolē LVL 
10,00 un nodrošinājuma nauda LVL 
151,20 jāiemaksā Līgatnes novada 
pašvaldības (reģ.Nr.90000057333) 
AS „Swedbank” bankas kontā 
Nr.LV47HABA0551012412261 
(kods HABALV22) līdz reģistrācijai 
izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties pie Līgatnes pagasta pārval-
des sekretāres „Birzēs” Līgatnes 
pagastā un Līgatnes novada paš-
valdības mājas lapā www.ligatne.lv. 

Atpūtas laukuma izveide veselīga brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju dažādošanai Līgatnes novadā

2011.gada jūnijā tika saņemts 
Lauku atbalsta dienesta apstipri-
nājums Līgatnes novada domes ie-
sniegtajam projekta iesniegumam 
Nr.11-09-L32100-000161 „At-
pūtas laukuma izveide veselīga 
brīvā laika pavadīšanas iespēju 
dažādošanai Līgatnes novadā”, 
kas tika iesniegts Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai Lauku attīstības programmas 
pasākumam „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem”. Lī-
gatnes pilsētai un Līgatnes pagas-
tam pasākumā „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” tika 
dota iespēja apgūt ES līdzekļus LVL 
210 000 (attiecināmās izmaksas) 
apmērā. Pasākuma ietvaros tika 
uzcelta sporta zāle un rekonstruēts 

kultūras nams. Īstenojot projektus, 
netika izlietots publiskais finansē-
jums – LVL 4101,41 apmērā, līdz ar 
to tika rasta iespēja šos līdzekļus 
apgūt, iesniedzot jaunu projekta 
pieteikumu. Projekta „Atpūtas lau-
kuma izveide veselīga brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanai 
Līgatnes novadā” ietvaros tiks ie-
gādāta rampa, slaids, tramplīns un 
uzbrauciens, kas ir sākums atpūtas 
laukuma izveidei Līgatnes pagastā.

Projekta īstenošanas laiks ir līdz 
2012.gada 1.oktobrim. Projekts tiks 
īstenots ar ELFLA atbalsta publis-
ko finansējumu – LVL 4101,41.

Vineta Lapsele,
Līgatnes novada domes 

projektu vadītāja 

Psihologa darbs Līgatnē
Līgatnes novada dome turpina 

realizēt projektu „Psihologa pie-
saiste Līgatnes novada domes 
vajadzībām, atbalsta sniegšanai 
mērķa grupām” Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/089, kurš tiek īstenots 
1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu pie-
saiste plānošanas reģioniem, pilsē-
tām un novadiem” ietvaros. Projekts 
tiek īstenots ar 100% Eiropas soci-
ālā fonda finansējumu.

Pārskats par psihologa darbu
Turpinās veiksmīgi uzsāktā sadar-

bība ar skolu un bērnudārzu, kuras 
ietvaros ir paredzētas tikšanās ar 
vecākiem un skolēniem. Uzsākts 
darbs ar jaunu Vudkoka – Džonsona 
kognitīvo spēju metodiku, kura ļauj 
izvērtēt bērna gatavību skolai un 
noteikt mācību programmas piemē-
rotību konkrēta bērna spējām. Aktīvi 
tika uzsākts psihodiagnosticējošs 
darbs ar dažāda vecuma bērniem 
ar mērķi noteikt bērna emocionālās 

un kognitīvās sfēras attīstības pa-
kāpi. Sadarbībā ar Līgatnes novada 
bāriņtiesu tiek izvērtēti un atbalstīti 
cilvēki, kuri izvēlējās uzņemties aiz-
bildņa lomas pildīšanas pienākumus 
vai kļūt par adoptētājiem.

Turpinās sadarbība ar Līgatnes 
novada iedzīvotājiem, kuri izman-
to individuālo konsultāciju iespēju. 
Konsultāciju jautājumi biežāk skar 
tēmas par bērna uzvedības un dis-
ciplīnas problēmām, bērna bailēm, 
atbalstu pēc traumatiska pārdzīvo-
juma, pusaudžu problēmām, stre-
sa un izdegšanas sindroma sekām, 
tuva cilvēka zaudējumu, šķiršanos. 
Pie psihologa vēršas arī cilvēki, kas 
kopumā jūtas labi, taču vēlas attīs-
tīt un izprast savas personības re-
sursus.

No 2011.gada novembra psihologs 
savā darbā pilnvērtīgi sāka izman-
tot smilšu spēļu terapijas metodes. 
Smilšu spēļu terapijas laikā ir iespē-
ja izveidot „savu smilšu bildi” un caur 
simboliem izteikt to, ko grūti pastās-

tīt ar vārdiem, izspēlēt negatīvo pie-
redzi un notikumus, atbrīvoties no 
spriedzes, dusmām un bailēm. Mal-
dīgs ir priekšstats, ka smilšu terapija 
domāta tikai bērniem. Šo metodi var 
izmantot darbā gan ar maziem bēr-
niem, gan pusaudžiem, gan pieaugu-
šajiem, pāriem un ģimenēm.

Iespējamas arī vienas reizes kon-
sultācijas, kur cilvēks var saņemt 
atbildi uz kādu konkrētu jautājumu, 
ko vēlējies uzdot psihologam. Psiho-
loga uzdevums nav sniegt konkrētus 
padomus, bet gan radīt drošus aps-
tākļus cilvēka atklātībai un palīdzēt 
atbildes uz saviem jautājumiem at-
rast sevī pašā.

Pieejamie pakalpojumi:
• Individuālās konsultācijas,
• Potenciālo aizbildņu un adoptē-

tāju izvērtēšana,
• Psihodiagnostika (dažādu 

psihoemocionālo un kognitīvo 
psihisko procesu diagnostika 
un izvērtēšana – uzmanība, 

koncentrēšanās spējas, atmiņa, 
domāšana utt.),

• Smilšu spēļu terapija.

Plānots vēl attīstīt:
• Atbalsta grupas cilvēkiem ar 

līdzīgu jautājumu, problēmu 
vai dzīves situāciju,

• Mazu bērnu vecāku izglī-
tojošās/atbalsta grupas 
(pēc speciāli izstrādātas un 
sertificētas programmas 

„Bērna emocionālā audzināša-
na” vecākiem, kuriem ir bērni 
vecumā no 0 līdz 7 gadiem, 
vai topošiem vecākiem),

• Pusaudžu vecāku izglītojošās/
atbalsta grupas (pēc Eiropā 
atzītas individuālpsiholoģis-
kās pieejas programmas).

Iepriekšēja pieteikšanās uz kon-
sultācijām pa tālruni 64155587.

Informāciju sagatavoja:
psihologs Svetlana Birjukova 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

2011.gada 5. decembrī starp 
Līgatnes novada domi un valsts 
aģentūru „Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra” tika parakstīta 
vienošanās Nr.3.DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/100/028 par pro-
jekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Lī-
gatnes novada „Skaļupēs”” 
(Nr.3 .DP/3 .4 .1 .1 .0 /11 /AP IA/
CFLA/100) ieviešanu.

Projekta mērķis ir uzlabot 
ūdensapgādes kvalitāti, notek-
ūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
kvalitāti, kā arī paplašināt ūdens-
apgādes pakalpojumu un notek-
ūdeņu savākšanas pakalpojumu 
pieejamību.

Projekta ietvaros plānots izbū-
vēt ūdens sagatavošanas ietaises 
ar uzkrāšanas tilpnēm un otro 
pacēluma sūkņu staciju, veikt ar-
tēziskās akas rekonstrukciju, re-
konstruēt ūdensvada tīklus 760 
m garumā un kanalizācijas tīkla 
vadus 755 m garumā, veikt NAI 
rekonstrukciju un izbūvēt četrus 
hidrantus.

Projekta īstenošanas laiks – 24 
mēneši. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir LVL 361 114,06, ERAF 
līdzfinansējums – LVL 251 595,86.

Informāciju sagatavoja
Vineta Lapsele,  

projektu vadītāja 

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības pakalpojumu  
attīstība Līgatnes novada „Skaļupēs”


