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LĪGATNIEŠI EGLES ATSPULGĀ

Dz

īve ir kā spogulis, vislabākos rezultātus iegūstam tad, kad tam uzsmaidām!
Vēlamies teikt milzīgu paldies visiem, kas atbalstīja
un piedalījās pašvaldības aģentūras Līgatnes Kultūras
un tūrisma centrs veidotajā akcijā Veidojam Līgatnes
egles atspulgu kopā!.
Īpašs paldies vienmēr atsaucīgajiem Līgatnes
uzņēmējiem – Padomju slepenajam bunkuram, Līgatnes dabas takām, Līgatnes vīna darītavai, Vienkoču
parkam, viesu namam Agave, Baltu zīmju dārzam,
Springšļu dzirnavām, Pavāru mājai, Suses burgeram –
par sagādātajām dāvanām akcijas dalībniekiem!
Paldies arī radošajai komandai – visitligatne.lv, Līgatnes Amatu mājai, Līgatnes kultūras centram un
Līgatnes apvienības pārvaldei!

ILZĪTEI – 21

Foto: Līgatnes dabas takas

11.

janvārī Līgatnes dabas taku lācene Ilzīte svinēja savu 21. dzimšanas
dienu. To Latvijas zināmākā
lāču dāma atzīmēja, mielojoties
ar īpaši viņai darinātu torti no
dažādiem gardumiem – riekstiem, zivīm, ogām, medus un
citiem našķiem.

Šogad Ilzīte savu dzimšanas
dienu svinēja šaurā ģimenes
lokā – kopā ar audžumammu
Velgu Vītolu un citiem Līgatnes
dabas taku darbiniekiem.
Ilzīte ir dzimusi 2001. gada
11. janvārī un līdz šim nekad
nav nogulējusi savu dzimšanas
dienu, jo sava mūža laikā ne

reizi nav mēģinājusi doties ziemas guļā. Lāčiem, kas dzimuši
un dzīvo nebrīvē, tas nav nekas
neparasts. Līdz ar to apmeklētāji Līgatnes dabas takās Ilzīti var
vērot visa gada garumā.
Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem
21 gads ir spēka vecums. Tomēr
sugas pārstāvjiem, kurus nav
barojusi un audzinājusi viņu
bioloģiskā māte, tas jau ir garš
mūžs. Lāceni Ilzīti izaudzināja
zvērkope Velga Vītola, jo lācenes īstā māte no viņas atteicās uzreiz pēc piedzimšanas.
Piedzimstot Ilzīte bija vien
500 gramu smaga, bet šobrīd
sver jau 150 kg, kas ir kārtīgs
lāču mammas svars.
Pēc rakstura Ilzīte ir atturīga
un cieši turas pie ierastās lietu kārtības. Viņai piemīt labas
ēšanas un voljēra uzturēšanas manieres. Ilzīte ir viena no
zināmākajām Līgatnes dabas
taku iemītniecēm, viņa ir filmēta daudzās dokumentālajās un
mākslas filmās, pazīstami dabas fotogrāfi viņu iemūžinājuši
savās fotosesijās.
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DOMES SĒDĒ DECEMBRĪ

PAPLAŠINOT MĒROGU
Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

P

ašvaldību darbā 2021. gads ir dalāms divos atšķirīgos nogriežņos. Gada pirmajā pusē, līdz pašvaldību
vēlēšanām jūnijā, svarīgākais bija rūpīgi sagatavoties
administratīvi teritoriālajai reformai. Bet vasarā, kad
darbu sāka jaunais deputātu sasaukums, varējām jau
ķerties pie apvienotā novada pārvaldes struktūru veidošanas. Jāsecina, ka mājasdarbs bija paveikts labi, jo
pārejas posms novadā noritēja līgani, bez satricinājumiem un sarežģījumiem. Nebija pārrāvumu pašvaldības pakalpojumu pieejamībā, maksājumos, iestāžu
darbā. Pārmaiņas neizbēgami ietver neziņu, dažkārt arī
apjukumu, tāpēc gribu pateikties visiem pašvaldības
darbiniekiem, kuri spēja mobilizēties un nodrošināt,
ka reformas norise neradīja neērtības iedzīvotājiem.
Tas ir svarīgi, jo reforma pati par sevi nemaina
sociāli ekonomisko situāciju novadā, tam vajadzīgs
neatlaidīgs ikdienas darbs un attīstības projekti. Būtisks akcents šogad bija infrastruktūras izbūve
uzņēmējdarbības attīstībai. Cēsīs un Amatas pārvaldes Ieriķos izveidoti industriālie parki, un uzņēmēju
lielā interese un aktivitāte, piesakoties uz apbūves gabaliem šajās teritorijās, apliecina, ka šie projekti būtiski stimulē ekonomisko aktivitāti novadā.
Nozīmīgs izglītības un biznesa attīstības projekts ir
Kosmosa izziņas centrs. Pagājušā gada pavasarī sākās
ēkas būvdarbi, gada nogalē jau beidzās konstrukciju
montāža, un varam pamatoti cerēt, ka šā gada nogalē
centrs vērs durvis apmeklētājiem, piesaistot interesentus ne tikai no Latvijas.
Noteikti jāakcentē apjomīgā Cēsu klīnikas modernizācijas projekta vēl viena nozīmīga posma noslēgums 2021. gada nogalē. To, ka slimnīcas ēka pēdējos
gados kļuvusi pievilcīga, mūsdienīga, apmeklētājiem
ērta un droša vieta, domāju, pamanījuši daudzi cēsnieki. Taču līdz ar ārējām izmaiņām notikušas ļoti
būtiskas kvalitatīvas izmaiņas. Kolektīvam pievienojušies jauni un arī pieredzējuši speciālisti, būtiski
paplašināts veselības aprūpes pakalpojumu klāsts,
uzstādītas modernas iekārtas. Turpināsim strādāt, lai
piesaistītu finansējumu un pilnībā pabeigtu iekštelpu
atjaunošanu, un tad jau Cēsu klīnika būs jauna līmeņa
veselības aprūpes iestāde, kuru apmeklēt izvēlēsies
pacienti, iespējams, ne tikai no Vidzemes.
Tradicionāli daudz paveikts, modernizējot novada
izglītības iestādes. Darbi pabeigti vai sākti Vecpiebalgā, Nītaurē, Priekuļos un Stalbē, kur pie skolām rekonstruēti stadioni. Cēsīs nodota Pilsētas vidusskolas
piebūve, Cēsu Valsts ģimnāzijā atjaunota sporta zona
un izstrādāts vēsturiskās ēkas rekonstrukcijas plāns,
lai skolēnu un pedagogu darba telpas kļūtu ērtākas,
gaišākas, mūsdienīgākas. Daudz šogad paveikts arī
Cēsu 2. pamatskolā, kā arī 1. un 3. bērnudārzā.
Gada pēdējā domes sēdē apstiprināti projektu
pieteikumi energoefektivitātes uzlabošanai sešās
novada pirmsskolas un vispārējās izglītības ēkās.
Vēl jāpiebilst, ka apstiprināta jauno pedagogu līdzfinansējuma programma, kas nozīmē, ka pašvaldība
maksās papildu stipendiju topošajiem pedagogiem,
kuri būs gatavi pēc studijām atgriezties un strādāt
Cēsu novadā. Prieks vērot sadarbību un sapratni,

kas veidojas starp novada izglītības iestādēm. Tas
nozīmē, ka arī turpmāk augsta izglītības kvalitāte
un tās pieejamība būs magnēts, kas piesaista jaunas
ģimenes Cēsu novadam. Pagājušajā gadā sekmīgi īstenoti gan daudzdzīvokļu, gan vienģimenes mājokļu
būvniecības projekti. Domāju, attīstītāji ir pārliecinājušies, ka mājokļi ir pieprasīti un izdevīgi, un turpinās
darbu, lai ģimenēm būtu skaistas un mūsdienīgas
dzīvesvietas.
Pamats sekmīgai novada attīstībai ir sakārtota
ceļu infrastruktūra. Jau izstrādājot šā gada budžetu,
noteikta finansējuma daļa paredzēta ceļu atjaunošanai. Turpmāk būs jāizstrādā detalizēts ielu, ceļu, ietvju, veloceliņu būvniecības plāns ar konkrētu finansējumu ilgākam laika posmam. Esmu pārliecināts, ka iedzīvotāji ar saviem priekšlikumiem aktīvi
iesaistīsies šā plāna izstrādē.
Kas mainīsies šajā gadā? Vērtēsim, kā nodrošināt
pašvaldības pakalpojumus iedzīvotājiem, efektīvāk
izmantojot esošos resursus. Piemēram, visos pagastos mums ir labas bibliotēkas, kurās strādā zinošas
darbinieces, kas bez grūtībām spētu apgūt papildu
prasmes pieņemt arī iedzīvotāju iesniegumus vai
maksājumus. Tas ļautu ietaupīt resursus un novirzīt
tos citām aktualitātēm pagastos.
Jau šogad iedzīvotāji pamanīs, ka palielinās sociālo pakalpojumu klāsts. Apvienojot un summējot iepriekšējo novadu sociālo dienestu pieredzi un
piedāvājumu, iegūsim kvalitatīvu un daudzveidīgu
pakalpojumu grozu. Pozitīvas izmaiņas būs attiecībā
uz drošību. Apvienotās novada Pašvaldības policijas
vadība jau veido aptverošu operatīvās reaģēšanas sistēmu, lai gādātu par sabiedrisko kārtību, saistošo noteikumu ievērošanu visā novada teritorijā. No lielākiem projektiem jāmin tā sauktā Neredzīgo kvartāla
revitalizācijas sākšana Cēsīs. Līgatnes papīrfabriku
iegādājušies nopietni investori ar redzējumu un resursiem vēsturiskās vietas attīstībai. Beidzot jāatrisina Lielstraupes pils piederības jautājums, lai vispirms
jau veiktu nepieciešamos celtnes glābšanas darbus.
Man kā vadītājam šis bijis jauna mēroga apgūšanas
gads. Iepriekš detaļās zināju par plānotajiem darbiem
Cēsu un Vaives izglītības iestādēs, infrastruktūras objektos, lokālām sabiedriskām aktualitātēm. Taču iedzīvotāji, sazvanot vai satiekot pašvaldības vadītāju,
pilnīgi pamatoti grib saņemt skaidru atbildi par to,
kas viņiem rūp arī Līgatnē, Jaunpiebalgā vai Stalbē.
Tāpēc, ja epidemioloģiskā situācija būs stabila, vienu
darba dienu nedēļā veltīšu tam, lai tiktos, iepazītos
un runātu ar novada pagastu, ciematu iedzīvotājiem,
pašvaldības iestāžu darbiniekiem.
Gada nogalē notika Cēsu Uzņēmēju forums un
Novada mākslas balvas pasniegšanas ceremonija. Iepriecināja, ka uzņēmēji un mākslinieki ātri reaģēja uz
pārmaiņām, paplašināja šo sarīkojumu robežas, iesaistot arī kolēģus no visa apvienotā novada. Uzskatāms piemērs, kā apvienošanās mūs bagātina, vienlaikus izceļot un saglabājot atšķirīgo!
Tāpēc jaunajā gadā gribu mums visiem vēlēt saticību un spēju skatīties plašāk! Lai veidojas un nostiprinās Cēsu novada piederības un identitātes sajūta un lepnums, ka mans pagasts, pilsēta, ciemats ir
svarīga šī lieliskā novada sastāvdaļa!

CĒSU NOVADAM VIENOTI NORĒĶINU UN ZIEDOJUMU REKVIZĪTI
Rekvizīti:
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
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Konti maksājumiem:
LV51 UNLA 0004 0131 3083 5 – visiem maksājumiem, izņemot NĪN
LV34 UNLA 0055 0004 7818 2 SEB – NĪN maksājumiem
LV36 HABA 0001 4020 3883 7 – visiem maksājumiem, izņemot NĪN
LV71 HABA 0551 0519 4573 1 HABA – NĪN maksājumiem
LV60 PARX 0002 6785 6001 7 – visiem maksājumiem
LV73 RIKO 0002 0131 0575 1 – visiem maksājumiem
LV23 LPNS 0004 1034 4533 1 – visiem maksājumiem, iespējams veikt skaidrā naudā
Ziedojumiem:
LV82 UNLA 0050 0026 9190 1
LV45 HABA 0551 0078 6464 6

C

ēsu novada domes sēdē 2. decembrī izskatīti
69 jautājumi. Deputāti lēma par pašvaldības iestādes Cēsu novada būvvalde nolikuma, struktūras un
amata vienību saraksta apstiprināšanu, kā arī novada
Bāriņtiesas amata vienību saraksta un nolikuma apstiprināšanu. Apstiprināja saistošos noteikumus
Nr. 13 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu
novadā, saistošos noteikumus Nr. 14 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī saistošo noteikumu
Nr. 11 Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā precizēto redakciju.
Domes sēdē lēma par šādu projektu pieteikumu izstrādi un iesniegšanu: Energoefektivitātes paaugstināšana Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā
Raiskumā, Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā Rūpnīcas 8, Liepā, Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā Priežu ielā 8, Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot
energoefektivitātes paaugstināšanu, Cēsu 1. pamatskolas
Gaujas ielā 17 mācību darbnīcas ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana, Līvu pirmsskolas izglītības iestādes Līvu
skola Krīvos ēkas energoefektivitātes paaugstināšana,
Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra Bērzaines
ielā 34 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana.
Domes sēdē apstiprināja arī saistošos noteikumus
Nr. 18 Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi, Nr. 19 Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Cēsu novadā, Nr. 20 Par Cēsu
novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu, Nr. 21
Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei, Nr. 22 Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei un Nr. 23 Par kārtību,
kādā Cēsu novada pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās, darbam izglītības iestādēs.
Deputāti sprieda arī par piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, apstiprināja SIA Cēsu Olimpiskais
centrs sniegto maksas pakalpojumu cenas, kā arī vienojās par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību
Cēsu novadā.
Domes sēdē lēma arī par Administratīvās komisijas
izveidošanu, Medību koordinācijas komisijas izveidošanu, Publisko pasākumu komisijas izveidošanu un
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu.
Sēdes noslēgumā deputāti vienojās par Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes
sēžu ierakstiem iespējams iepazīties tīmekļvietnes
cesunovads.lv sadaļā Informācija par domes darbu.

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBĀ
UN IESTĀDĒS – VIENOTAS
E-PASTA ADRESES

L

ai iedzīvotāju saziņu ar Cēsu novada pašvaldības
darbiniekiem padarītu ērtāku, tostarp apvienību
un pagastu pārvaldēs, pašvaldības, tās aģentūru un
iestāžu darbinieku e-pasti turpmāk būs ar vienotu domēna nosaukumu: @cesunovads.lv.
Galvenajos Cēsu novada pašvaldības iestāžu komunikācijas kanālos kontaktinformācijas sadaļas aktualizētas atbilstoši pārmaiņām, process turpinās.
Veicot šādas izmaiņas, paredzēts pārejas periods –
arī lietojot iepriekšējo e-pasta adresi, vēstule sasniegs
adresātu.
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VAKANCE PELDOŠĀS PĀRCELTUVES
TEHNISKAJAM STRĀDNIEKAM
SIA „Līgatnes komunālserviss”
Reģ. Nr. LV54103099071
aicina darbā
PELDOŠĀS PĀRCELTUVES TEHNISKO STRĀDNIEKU
(profesijas klasifikatora kods 9333 08)
Brīvo darba vietu skaits: 1
Galvenie darba pienākumi:
Transportlīdzekļu uzbraukšanas un nobraukšanas,
pasažieru uzkāpšanas un nokāpšanas uz/no Līgatnes
peldošās pārceltuves organizēšana un nepārtrauktības nodrošināšana visa gada garumā (visās gadalaika sezonās). Maksas iekasēšana un biļešu izsniegšana
pasažieriem. Līgatnes peldošās pārceltuves, glābšanas
laivu tehniskā stāvokļa uzraudzīšana, pārceltuves piegulošās teritorijas tīrības un kārtības uzturēšana. Darba
pienākumu veikšanas vieta – Līgatnes peldošā pārceltuve un tās teritorija Līgatnes pagastā, Cēsu novadā.
Prasības pretendentiem:
• spēja veikt fizisku darbu neatkarīgi no laika apstākļiem;
• augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo
darbu;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties
atbildību;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• obligāts darbspējīgs vakcinācijas sertifikāts
(Covid-19 sertifikāts).
Mēs piedāvājam:
• nepilnu summētu laika darbu (0,6 darba slodze) uz
nenoteiktu laiku;
• darbu profesionālā komandā;
• stabilu darba vidi;
• sociālās garantijas;
• atalgojumu pēc stundu tarifa likmes 4,42 EUR/
stundā pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikuma vēstuli un CV iesniegt līdz 2022. gada
27. janvārim,sūtot uz e-pastu: komunalsrviss@ligatne.lv
vai pasta adresi Cepurlejas, Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, LV-4108, vai nododot personīgi
SIA Līgatnes komunālserviss birojā Skaļupēs, Līgatnes
pagastā, Cēsu novadā (iemetot pasta kastē).
Kontakttālrunis: 64153509
SIA Līgatnes komunālserviss apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t. sk. personas datus) tikai un vienīgi
iepriekš norādītā pasākuma norises nodrošināšanai.
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DARBU SĀK APVIENOTĀ CĒSU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

S

askaņā ar Cēsu novada domes 2021. gada
30. septembra lēmumu Nr. 225, apvienojot Amatas
novada Dzimtsarakstu nodaļu, Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļu, Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļu,
Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļu, Priekuļu
novada Dzimtsarakstu nodaļu un Vecpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļu, izveidota Cēsu novada
Dzimtsarakstu nodaļa. Jaunizveidojamā Cēsu novada
Dzimtsarakstu nodaļa darbību sāka 2022. gada 1. janvārī, un tās darbības teritorija ir Cēsu novada administratīvā teritorija.
Dzimtsarakstu nodaļa apmeklētājus pieņem klātienē, pēc iepriekšēja telefoniska pieraksta, vienVārds,
uzvārds

Amats

E-pasts

Adrese, pieņemšanas laiks

Iveta Gabrāne

Dzimtsarakstu
64120282
nodaļas vadītāja 29194633

iveta.gabrane@
cesis.lv

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads
Pieņemšanas laiki
Pirmdienās 10.00–12.00 un 13.00–16.00
Otrdienās 9.00–12.00
Trešdienās 9.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00
Piektdienās 9.00–12.00
Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš
saskaņojot apmeklējumu telefoniski vai elektroniski.

Māra
Majore-Linē

Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītājas
vietniece

64122555

mara.majore-line@
cesis.lv

Palasta iela 11, Cēsis, Cēsu novads
Pieņemšanas laiki
Pirmdienās 10.00–12.00 un 13.00–16.00
Otrdienās 9.00–12.00
Trešdienās 9.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00
Piektdienās 9.00–12.00
Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš
saskaņojot apmeklējumu telefoniski vai elektroniski.

Sandra Lazdiņa Cēsu novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītājas
vietniece

26341408

sandra.lazdina@
cesunovads.lv

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts,
Cēsu novads
Pieņemšanas laiki
Otrdienās 9.00–12.00
Ceturtdienās 13.00–16.00
Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš
saskaņojot apmeklējumu telefoniski vai elektroniski.

Īrisa Uldriķe

29427793 irisa.uldrike@
cesunovads.lv

Cēsu novada
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītājas
vietniece

Tālrunis

laicīgi aicinot izmantot attālinātas pakalpojumu
saņemšanas iespējas.
Dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija notiek
klātienē.
Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām Dzimtsarakstu nodaļa pieņem elektroniski, izmantojot portālus
www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv. Laulību iesniegumi tiek pieņemti elektroniski ar abu laulību pieteicēju drošu elektronisko parakstu.
Jebkuru civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos lūdzam konsultēties telefoniski pa tālruņiem
64122555; 64120282; 29194633 vai elektroniski
dzimtsaraksti@cesis.lv.

Raiņa ielā 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads  
Pieņemšanas laiki
Pirmdienās 10.00–12.00 un 13.00–18.00
Trešdienās 9.00–12.00 un 13.00–17.00
Ceturtdienās 9.00–12.00 un 13.00–16.00
Ārpus apmeklētāju pieņemšanas laika – iepriekš
saskaņojot apmeklējumu telefoniski vai elektroniski.

Civilstāvokļa aktu pakalpojumus tuvākajā nākotnē klātienē plānots nodrošināt arī Līgatnē.

KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI
Rasma Vanaga

24. turpinājums.
Sākums LNZ 2020. gada februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11,
decembra Nr. 12, 2021. gada janvāra Nr. 1, februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, LZ jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10,
novembra Nr. 11., decembra Nr. 12.

SKOLAS
(KROGUS KALNS)

N

u jau bijušajā Līgatnes novadā senatnē, kad cauri
tagadējai Līgatnes pilsētai vijās
galvenais Rīgas–Cēsu (Wendenes) ceļš, kartēs bija atzīmēti
trīs krogi – Saukuma krogs Ķillas
gravā, Ligat krogs Līgatnē blakus
kultūras namam un Skaļup
krogs netālu no Skaļupītes ietekas Gaujā pie tagadējā Līgatnes
rehabilitācijas centra. Varbūt
mūsdienu cilvēkam liekas dīvaini, ka pieminu krogus. Tajos
senajos gados, vismaz no 17. līdz

19. gadsimta otrajai pusei visa
sabiedriskā dzīve norisinājās ap
pilīm, muižām un krogiem. Tur
satikās vietējie cilvēki ar caurbraucējiem, tika uzzināti visi
gan vietējā, gan Latvijas un arī
pasaules mēroga svarīgākie notikumi.
Līgatnes krogs (Ligats Krug,
kas figurē Siguldas muižas
dokumentos) atradās pie Līgatnes upes ceļa labajā pusē.
Daudzi jautā – kur tad atradās
krogs? Tā bija ēka, kas atradās
tur, kur tagad pie Līgatnes kultūras nama atrodas strūklaka.
Kultūras nams bija īsāks, tas
beidzās, kur tagad atrodas ie-

eja foajē zālē, tad aptuveni 2–3
metrus plata atstarpe un Līgatnes krogs. Iepriekš jau rakstīju,
ka Otrā pasaules kara beigās –
1944. gada septembra beigās –
vācieši atkāpjoties uzmeta divas
bumbas uz kroga un daļas biedrības nama (kultūras nama).
Kroga ēku vairs neatjaunoja, bet
pēc kara – līdz 1950. gada novembrim – kultūras namu atjaunoja. To pagarināja uz Anfabrikas pusi, piebūvējot garderobes
telpu un ieeju.
Blakus Līgatnes krogam atradies tajā laikā vēl neapbūvēts
kalns, ko vietējie nosaukuši par
Krogus kalnu. No Līgatnes pilsētas un novada vēstures hro-

noloģijas:
„Līgatnes krogs – visvecākā
patstāvīgā saimnieciskā vērtība.
Pirmo reizi minēts 1630. g. arklu
revīzijā, kur tiek runāts par 3 Siguldas pilsnovada krogiem, kas
ceļa malā pastāvot jau vom alten
Zeiten. Viens no tiem esot 2 jūdzes attālu no Siguldas pils – Lygats Krrogh, saukts Springe, kas
pašlaik esot nopostīts.
1638. gada arklu revīzijā krogu
nemin, šķiet, tas vēl nav atjaunots,
jo Siguldas pilsdraudzē uzrādīti
2 vārdā nesaukti krogi. Jau 17. gs.
beigās tiek uzcelts jauns krogs Ligats Krug, kas figurē muižas dokumentos.
Pēc Siguldas muižas reduk-

cijas 1690. gadā Līgatnes krogs
tiek iznomāts Johanam Baukam
(citos dokumentos Baunam) par
10 Alberta dālderiem. Lielā Ziemeļu kara laikā 1770. gadā te uzturas krievu zaldāti, kuru apmetne
ir pie Amatas. Krievu kazaki izsiro
visus tuvējos ciematus Paltmales
tiesā, nomin labību, izlaupa mājas. Paltmales muižas pārvaldnieks ziņo Rīgas tiesai, ka bez citiem
zaudējumiem arī krogs neko nav
ienesis, taču jau 1724. gadā šis
krogs minēts kā viens no ienesīgākajiem krogiem ar 40–50 mucu
alus apgrozībā gadā.
Līgatnes krogs ilgāk par Līgatnes dzirnavām saglabā savu
neatkarību – tas paliek Palt-

4
males muižas īpašumā un tikai
1879. gada 8. jūnijā (citur minēts
1. jūnijā) pāriet fabrikas īpašumā
līdz ar tam piederošām zemēm.”
Līgatnes dzirnavas un līdzeno vietu apkārtnē 1815. gadā
no Paltmales muižas nopirka
divi Rīgas tirgotāji – Konrāds
Štorhs un Kārlis Kībers (Kyber),
un sākās Līgatnes papīrfabrikas vēsture, kas nu jau ilgst
207. gadu. Iesākumā papīru ražoja papīra dzirnavās, protams, ar
rokām. Pēc vēstures ziņām, tūlīt
sāka celt Handfabrik ar visām tai
vajadzīgajām būvēm un celtnēm, lai varētu ražot papīru ar
rokām lielākā apjomā nekā papīra dzirnavās (tagadējo Anfabriku, kurā visu darbību pārtrauca pēc 1993. gada un kura tagad
ir privātīpašums, bet ar vēsturisku vērtību). Anfabrika darbu
sāka 1816. gadā, un tur papīru ar
rokām ražoja līdz 1871. gadam.
Pēc tam visa papīra ražošana
notika Vidusfabrikā un Beiverkā.
Vairāk par Anfabriku var izlasīt
LNZ 2021. gada Nr. 7, šīs rakstu
sērijas 18. turpinājumā.
Pēc papīra ražošanas pārtraukšanas Anfabrikā veica
pārbūves darbus un papildus
papīra masas sagatavošanai izbūvēja telpas fabrikas skolai un
dzīvokļiem. 1873. gadā fabrikas
skolu no Kiberkalna pārcēla uz
Anfabrikas bijušās papīra zāles
2. stāvu. Vairāk par skolām var
izlasīt LNZ 2020. gada marta
Nr. 3, šīs rakstu sērijas 2. turpinājumā.
Skolēnu skaits skolā pamazām pieauga, jo tajā sāka
pieņemt arī tuvākās apkārtnes
bērnus, un Līgatnes papīrfabrikas saimnieki meklēja risinājumu, lai skolu paplašinātu vai
celtu jaunu ēku. 1876. gadā par
Līgatnes papīrfabrikas galveno
akcionāru jeb kontrolpaketes
turētāju kļuva Mencendorfu
dzimta. Iepriekšējos LNZ numuros jau minēju, ka viņu galvenais
mērķis bija padarīt Līgatni par
tā laika modernāko ciematu Eiropā, kur strādnieku pienākums
ir kārtīgi strādāt, par sadzīvi, veselību, izglītību un visu pārējo
gādātu Līgatnes papīrfabrikas
vadība, turklāt tika maksāta arī
alga par darbu.
Mencendorfiem šī iecere izdevās, un Līgatnē strādājošie
varēja bez maksas dzīvot fabrikas dzīvokļos, iegūt izglītību,
ārstēties slimnīcā, izmantot
pirtis, veco ļaužu māju, kultūras
pasākumus, bibliotēku. Bez maksas bija ne tikai dzīvokļi, bet arī
ūdens, elektrība un malka. Pēc
Mencendorfu laika jeb pēc Pirmā pasaules kara Latvijas brīvvalsts laikā līdz Otrā pasaules
kara beigām par to gādāja fabrikas vadība. Pēc tam jau bija par
visu jāsāk maksāt pašiem fabrikā
strādājošajiem.
Tepat blakus bija Krogus
kalns, kurš vēl nebija apbūvēts.
Līgatnes papīrfabrikas vadība
atrisināja jautājumu par skolas
paplašināšanu, uzceļot jaunu
skolas ēku Krogus kalnā, tagad
Pilsoņu ielā 4. Blakus tikusi celta vēl viena Līgatnes koka māja
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Pilsoņu ielā 6 fabrikā strādājošo
vajadzībām. Abas koka ēkas ir
celtas no 1889. līdz 1891. gadam.
Drīz Krogus kalnu sāka saukt par
Skolas kalnu.
1889. gadā Līgatnes papīrfabrikas skola no Anfabrikas
pārcēlusies uz jaunām telpām
jaunuzceltajā mājā Krogus
kalnā (tagadējā Skolas kalnā).
Skola būvēta kā pagarinājums
18 dzīvokļu dzīvojamai mājai
(tagad Pilsoņu iela 4). Sākotnēji bijušas divas klases telpas un
dzīvoklis skolas pārzinim. No
1896.gadabijajautrīsklases,tādēļ
1897. gadā skolai piebūvētas vēl
divas klases telpas ar kopējo
gaiteni-garderobi. Mācību laiks
tika dalīts divos semestros: no
15. augusta līdz 20. decembrim
un no 10. janvāra līdz 14. jūnijam. Pēc 1901. gada skolai piebūvēta vēl viena piebūve, liela zāle
ar koridoru. Vēlāk skola kļuva par
septiņgadīgo, bet no 1955. gada –
par Līgatnes vidusskolu.
Skolas ēkas dienvidu galā bija
dzīvokļi skolotājiem, kā arī skolas direktoram. Skolas direktora
dzīvoklis esot bijis savienots ar
skolas koridoru un klasēm. Pirmais skolas direktors šajā mājā
esot bijis Georgs Rudolfs Gūtmanis, ar kuru Līgatnes skolai saistās 50 gadu ilgs periods, tātad vai
viss cilvēka mūžs. No 1932. gada
par direktoru strādājis Ernests
Priedītis, kurš darbu turpinājis
arī padomju gados. Viņa meita pirms vairākiem gadiem bija
ekskursijā Līgatnē un, apskatot
skolas ēku no ārpuses, atcerējās,
ka tēvs no dzīvokļa varējis ieiet
skolas telpās, bet dzīvoklim bijusi arī ieeja no ārpuses. Būdama
maza meitene tajos gados, viņa
vairāk neatcerējās, bet bija patīkami pārsteigta, ka ēka tik labi
saglabāta līdz mūsdienām.
Gala dzīvoklī vēl šobrīd dzīvo
skolotājas Elzas Aukas-Viņķeles
tuvi radinieki, viņas dēla Ģirta
Viņķeļa sieva Lizete, tur uzauguši
viņu meita un dēls – iecienītās
skolotājas Viņķeles mazbērni.
Mans kolēģis Edgars Viņķelis,
skolotājas mazdēls, ļoti labi pārzina Līgatnes vēsturi un jau vairāk
nekā 10 gadu bez sava tiešā darba
vada ļoti interesantas ekskursijas
pa Līgatni un apkārtni.
Šajā ēkā Pilsoņu ielā 4 skola darbojās līdz 1959. gada
1. oktobrim, kad tā darbu turpināja jaunuzceltajā vidusskolas ēkā Strautu ielā 4 blakus
Pluču kalnam. Strautu ielā 4 no
2020. gada jūnija tā darbojas kā
Jauno līderu vidusskola.
Skolas ēka nepalika tukša, tur
visus gadus valdījusi dzīvība. Pēc
1959. gada 1. oktobra tur notika
mācības mazākajām klasītēm,
vēlāk bija sagatavošanas klasīte
bērnudārza un mājas bērniem,
mājas galā, bijušajā skolas zālē
un dažās klasēs, ierīkoja dzīvokļus. 2006. gada martā pēc
remonta atklāja Dienas un interešu centru Saulespuķe, vēlāk arī
Amatu māju. 2015. gada janvārī
darbu sāka pašvaldības aģentūra Līgatnes novada Kultūras
un tūrisma centrs ar nodaļām:
Kultūras centrs, Tūrisma in-

formācijas centrs (TIC), Dienas
un interešu centrs Saulespuķe
un Amatnieku centrs. Pēc tam
pēdējie divi tika apvienoti, un
izveidoja Amatu māju. Amatu mājā laika gaitā darbojušies
dažādi pulciņi, kur bijušas iespējas apgūt dažādu amatu prasmes, kā arī svešvalodu kursi. Tur
atrodas stelles, kur interesanti
var noaust dažādas interesantas
lietas, ir arī iespēja pēc iepriekšēja pieteikuma izliet papīra
loksni no dažādiem materiāliem
utt. 2021. gadā blakus Amatu
mājai kalniņā ir uzmūrēts ceplis
podnieku vajadzībām, kur apdedzināt dažādus podniecības
darbus. 2021. gada rudenī sāka
renovācijas darbus greznākajā
Līgatnes namā – Fāļa mājā jeb
tagadējā Līgatnes bērnudārzā.
Mazākie bērni uz remonta laiku
izmitināti Amatu mājā Pilsoņu
ielā 4, lielākie bērni – Augšlīgatnes kultūras namā.
Blakus mājā Pilsoņu ielā 6
visus gadus ir Līgatnes papīrfabrikas strādājošo dzīvokļi.
Izņēmums bija viens dzīvoklis,
kur mūsu klase 1958./1959. gadā
mācījās, jo skolas ēkā nepietika
vietas. Neatceros, vai vēl kādai
klasei bija privilēģija mācīties
projām no skolotāju acīm. Atgādinu lasītājiem, ka es mācījos Līgatnes vidusskolā no
1957. gada 1. septembra pēc Līgatnes septiņgadīgās skolas beigšanas Augšlīgatnē līdz 1961.
gada jūnijam – izlaidumam. Labi
palicis prātā viens notikums.
Klase mums bija dzīvokļa istaba,
priekštelpa – virtuve ar plīti un
mazais koridors, kur pakaramie
drēbēm. Agrs rīts, plkst. 8.00 no
rīta, skolotāja kavējās uz stundu,
plīts jau atdzisusi. Sākas jautrība – lido pa klasi plīts riņķi, visi
smejas. Pēkšņi atveras āra durvis
un nāk audzinātāja Erna Pakalna. Jautājums, kurš to uzsāka?
Nekādas atbildes – klusums.
Audzinātāja: tad paliksiet visi
pēc stundām, līdz noskaidrosiet
vainīgo sācēju. Nezinu, kā beidzās tā sēdēšana pēc stundām, jo
skolotāja mani palaida uz pēdējo
autobusu, ar kuru varēju pagūt
uz mājām. Man bija jābrauc ar
diviem autobusiem un vēl pēc
tam 2 kilometri jāiet ar kājām,
citiem skolēniem no Augšlīgatnes – tikai ar vienu autobusu, un
tas brauca vēl vēlu vakaros.
Mūsu mācīšanās 9. klasē
tālajā mājā nepalika bez sekām.
Blakus dzīvoja Granapu ģimene,
kurā bija dēls Imants, nedaudz
vecāks par mums. Pēc izlaiduma radās jauna ģimene. Mūsu
klasesbiedrene Brigita apprecējās ar mūsu klases dzīvokļa kaimiņu. Tas jau ir cits stāsts.
Skolas kalns ir vienīgais
kalns, kurā Līgatnes brūzītis
ir bijis sadalīts divās mājiņās:
viens dienvidu galā, otrs vairāk
ziemeļu galā. Dienvidu gala
brūzītī uz kluba pusi mazgājuši
veļu, rullējuši, žāvējuši gaļu. Tas
atradies netālu no āra tualetēm.
Vairākus gadus pēc Otrā pasaules kara brūzītis nodedzis.
Par to savās atmiņās stāstīja Valija Pastuhova 2005. gada

Janvāris 2022

Senais Rīgas–Cēsu ceļš ar krogiem Līgatnē. 1798. gads.
Grāfs Mellins. Atlass par Vidzemi.

Līgatnes krogs 1936. gada 15. maijā.
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes papīrfabrikas skola
Skolas kalnā 20. gs. sākumā.
Līgatnes fotoarhīvs.

Nojumīte Skolas kalnā
1938. gadā. Līgatnes
fotoarhīvs.

Atjaunotais brūzītis Skolas kalnā, kur cepa maizi.
Rasmas Vanagas foto. 2012. gads.

Māja Pilsoņu ielā 6 ar atjaunoto dīķīti.
Rasmas Vanagas foto. 2012. gads.
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27. septembrī: „Vallija Pastuhova, dzimusi 1936. gadā Līgatnē,
tēvs Ceips Pēteris miris 1946. g.
krievu gūstā, māte Ceipe Anna,
dz. Jansone Līgatnes pag. Ramās,
mirusi 1997. g., ģimene dzīvojusi
Skolas kalnā (Krogus kalnā) Pilsoņu ielā 6. Tagad dzīvo(ja) Gaujas ielā 21–12.
Vallijai tēvs mācījies Līgatnes
vecajā skolā, pati arī to beigusi.
Sākusi agrā jaunībā strādāt Līgatnes papīrfabrikas palīgsaimniecībā, pēc tam no 1952. gada
burtnīcu automātā, kur arī nostrādājusi visu savu darba mūžu.
Skolas kalnā vēl bija tā saucamais Priekūna kalns, kur bija
lapenīte, bija savs Ozolu placītis
un Kļavu placītis. Skolas kalnā ir
2 dzīvojamās mājas. Vienā no tām
pusi aizņēma 7gad. skola, pusi
skolotāju dzīvokļi, otrā dzīvoja
fabrikas strādnieki, tai skaitā arī
Vallijas ģimene.
Brūzītis bija no mājām uz kluba galu, kur tagad dārziņi. Brūzītī varēja mazgāt un vārīt veļu, to
izrullēt, kā arī žāvēt gaļu. Atšķirībā no citiem brūzīšiem Līgatnē
šeit maizi cepa citā mājā – kalna
otrā galā (uz fabrikas pusi). Skolas
kalna brūzītī kungu veļu mazgāja
Traube (Paurnietei Ventijai māte).
Vallija atceras, ka ļoti interesanti
bija, kad rullēja veļu, vecāki katrs
savā ruļļa galā, un viņas uzsēdināja pa vidu rullim, lai pavizinās. Brūzītis vēlāk nodega. Pie
brūzīša bija malkas placis, kur
iedzīvotāji varēja malku nopirkt.
Kara laikā skolā mācības pārtrauca, tur pārmaiņus dzīvoja
vāciešu un krievu karavīri. Fabrikā lupatu noliktavās bija vāciešu
lāģeris.
Veikals bija Baldus mājā
Spriņģos un maizes ceptuve Auera mājā. Lauku saimnieki ar zirgu
pieveda lauku labumus pie mājām, lai pārdotu. Vallija atceras,
ka no Ķempjiem Jaunzemju tanta
veda ļoti garšīgus ūdens kliņģerus
pārdot. Kluba galā starp Handfabriku un klubu bija veikals un
bufete (pagara ēka baltā krāsā).”
Otrs brūzītis atrodas starp
abām dzīvojamām mājām. To
pēc 1991. gada bija nopirkusi kāda ģimene un, gribēdama
pārbūvēt par lielāku māju, čakli
sāka nojaukt, neņemot vērā,
ka tā ir ēka ar kultūrvēsturisku
nozīmi. Pēc pilsētas pašvaldības
iejaukšanās jaunie saimnieki dabūja to uzcelt no jauna – līdzīgu
vecajam brūzītim, kur senatnē
iedzīvotāja cepa maizi savām
vajadzībām.
Visapkārt kalnam iedzīvotāji
iekopuši krāšņus mazdārziņus,
lielākoties tie atrodas augstāk
par mājām, tikai dienvidu galā
tie it kā pavada cilvēkus uz kultūras namu abpus taciņai.
Lielas pārvērtības Skolas kalnā
notika pēc 2010. gada, kad Līgatnes pilsētā sākās jaunās Līgatnes
tūrisma takas izveide par Eiropas
Savienības līdzekļiem, kurā bija
iekļauts ne tikai Rīgas kalns, bet
pilnībā arī Skolas kalns.
Projekta ietvaros pie abām
Skolas kalna mājām atjaunotas
sētiņas un malkas kastes pie dzīvokļiem, kā tas bija 20. gadsimta
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sākumā, nojauca vecos malkas
šķūnīšus un dažādās piebūves,
uzbūvēja jaunus mūsdienīgus
malkas šķūņus, atjaunoja dīķīti
starp mājām ūdens ņemšanai
ugunsgrēka gadījumā, ierīkoja
bērnu rotaļu laukumu un veica
citus labiekārtošanas darbus.
Uz Skolas kalnu atjaunoja kāpnes no Pilsoņu ielas gar Brāļu
kapiem, lai vieglāka uzkāpšana
kalnā cilvēkiem, kuri nāk no Līgatnes papīrfabrikas gar bijušo
Dzemdību māju. Izvietoja informācijas stendus, lai tūristiem
vieglāk orientēties Līgatnē, un
pie apskates objektiem novietoja aprakstus, lai varētu bez
gida palīdzības izzināt Līgatnes
vēsturi. No sākuma vietējie iedzīvotāji bija neapmierināti, bet,
domājams, ar gadiem pierada
pie tūristu plūsmas un pielāgojās apstākļiem.
2011. gada maijā Līgatnes
papīrfabrikas ciemats tika atzīts
par Eiropas izcilāko tūrisma galamērķi (EDEN – European Destinations of Excellence) Latvijā
par projektu Līgatnes papīrfabrikas ciemats – strādnieku vēsturiskā dzīvesveida liecinieks. Līgatnes
pilsētā, pateicoties šim projektam un padarītajam darbam, atjaunojot daļu no tās senās Līgatnes, kas bija 19. gadsimta beigās
un 20. gadsimta sākumā, sākās
tūristu pieplūdums vai no visas
pasaules. Liels ieguldījums tam
bija Skolas kalna sakārtošana.
2012. gada 8. septembrī Līgatnē ar Latvijas Valsts prezidenta
Andra Bērziņa, kultūras ministres Žanetes Jaunzemes-Grendes, Latviešu biedrības nama
vadītāja Gunta Gailīša, arhitektu biroja Forma vadītājas Ināras
Kārkliņas, Līgatnes novada domes priekšsēdētāja Aināra Šteina u. c. piedalīšanos tika oficiāli
atklātas Līgatnes takas. Līgatne
bija kļuvusi par tūristu iecienītu
apskates objektu.
No Skolas kalna skatu platformas un sporta laukuma paveras brīnišķīgi skati uz Līgatnes
papīrfabriku, Remdenkalnu, Ķiberkalnu, Zaķusalu, Pavārmāju, seno Ligat māju, kur tagad
saimnieko firma Zeit, Fāļa māju
– tagad bērnudārzu. Vislabāk
šos skatus var izbaudīt laikā, kad
koki vēl nav sazaļojuši.
Ilgus gadus vēl nebija labiekārtota noeja no Skolas kalna
uz kultūras namu, to izdarīja
tikai 2019. gada oktobrī. Līdz
tam nokāpšana un uzkāpšana
bija ļoti problemātiska, it sevišķi
vecākiem cilvēkiem, kam bija vai
nu jāiet gandrīz kilometru garš
apkārtceļš, vai, kā mēs to darījām vidusskolas laikos, jābrauc
lejā uz somas.
Par slideno kāpienu un
ne tikai par to savās atmiņās
2006. gada 2. martā dalījās arī
senā līgatniete Austra Dzērve:
„Dzērve Austra, dzimusi Piliņa 1916. gada 2. maijā, dzimusi
Līgatnē, Dzemdību mājā. Māte –
Kristīne Piliņa, dzimusi Apine 1893. gadā, mirusi 1987.
gadā. Tēvs Jānis Piliņš, dzimis
1882. gadā, miris 1965. gadā.
Austra precējusies ar Dzērvi (bi-

jis vijolnieks) 1940. gada februārī.
Agri izšķīrusies. Ģimenē piedzimušas divas meitas Rudīte un
Mairita ar gada starpību. Austra
Dzērve dzīvo(ja) Līgatnē, Brīvības
ielā 1–2.
Tēvs dzimis Straupes muižā.
Dzimšanas apliecība – kā man
bija? Viņš ir no Straupes. Un man
ir rakstīts Austra Piliņa, Pilinga,
arī Pīlādzis. Ar Pīlādzi mans tēvs
ir ienācis arī šiten fabrikā strādāt.
Kurā gadā tēvs atnāca uz fabriku?
Tik sīki es nezinu. Laikam kā jauneklis. Un tur, kur Krūmiņi dzīvo,
bija beķereja.
To fabrika nopirkusi no
Plučiem – nu zemi. Mans tēvs tad
ir nēsājis apkārt kliņģerus jaunības dienās. Un arī klubā, tur atkal
bijis tāds virtenis – nu alus un kas
tur vēl, un pasūtījums bijis nodots,
tad viņš atkal pievedis mājās.
Sestdienās strādnieki pasūtījuši
ar kastēm alu. Nu labi dzīvojuši.
Pati sāku strādāt Rīgā. Strādāju
bankā. Strādāju zemnieku kredītbankā, un uznāca karš, gaidīju
Rudīti, iznācu ārā un tā es atkal
paliku Līgatnē. Piedzima Rudīte.
Darbu nekādu vēl nedeva. Kad
staigāju stāvoklī ar Mairitu, mani
1943. gada janvārī pieņēma darbā
kantorī, rēķināju algas. Kad piedzima Mairita, vairāk bērnu arī
nebija. Kādu laiku strādāju kantorī, tad es strādāju bobīnās (Vidusfabrikā), tad es aizgāju strādāt
šķirotavā. Tā arī visu pārējo mūžu
nostrādāju šķirotavā. Kad man
bija 70 gadi, tad aizgāju pensijā ar
50 gadu kopējo stāžu.
Kad Rudīti aizvedu uz skolu,
paņēmu līdz arī Mairitu. Skolotāja teica, lai atstāju kādu dienu,
ja tik ļoti gribas skolā. Nu mēs jau
te nekā nemācīsim, ja nu strīpiņas
vilkt. Nu laižat, ja ir tik traki sadegusi. Nu kā gāja, tā aizgāja. Abas
reizē arī beidza Līgatnē vidusskolu
1960. gadā.
Kad klubā iegāja iekšā, tad
tāda priekštelpa. Tad tūlīt pa kreisi gāja trepes augšā. Sarīkojumi
kad bija, attaisīja tās durvis vaļā
un starpbrīžos varēja iet uz to bufeti un iebaudīt, ko vēlējās. Viss,
kā pienākas, turpat blakus pie
Ānfabrikas. Tad jau liela darbība
notika tur.
Manā laikā bija tāds Vite, viņš
turpat dzīvoja. Skolā bija skolas
direktors tāds Gūtmanis, un tam
tā māsa nomira. Man bija jānes
viņam no tās Vites tas ēdiens. Tādās menāžās, sauca, bija sakrauti
trīs katliņi. Nu vienu reizi, tādā
pavasara laikā es tur krītu, tajā
pakalnē ejot, visa putra laukā gan!
Tas Vite tāpat laikam gan bija
skatījies pa logu, sit un sauc mani
atpakaļ. Aizeju atpakaļ, un man
ielika visu jaunu. Es nezinu, ko
es būtu darījusi – vai nesusi tādu
pašu, lai ēd? Es biju uztraukusies
šausmīgi. Trīs ēdieni, un visi čupā!
Kad beidza pavasarī skolu,
skolniekiem bija jāiet strādāt
mežā, ne jau nu lielā. Tur, kur tiltiņš Arnolds un tepat pāri mūsu
upei, tur vēl tagad redz tādus
lielus ceļus, kas bija izrakti tādi
ceļi, un tos vajadzēja visus satīrīt,
nokasīt no lapām. Cik ilgi tas tā
gāja, es neatceros. Skolēniem par
to maksāja. Tālāk par Gaujmalu –
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Skolas ēka Pilsoņu ielā 4 2012. gada pavasarī.
Rasmas Vanagas foto.

Skolas ēkas dzīvokļu
gals, atjaunotās sētiņas
un malkas kastes. Rasmas Vanagas foto.
2012. gada pavasaris.

Kāpnes uz Skolas kalnu no papīrfabrikas puses 2012. gada
pavasarī. Rasmas Vanagas foto.

Skats no Skolas kalna uz
Līgatnes papīrfabriku un
Remdenkalnu 2012. gadā.
Rasmas Vanagas foto.

Skats no Skolas kalna uz Brīvības un Gaujas ielu
2012. gadā. Rasmas Vanagas foto.

Pilsoņu iela 4 – sporta laukuma trenažieri. Andrejs
Cīrulis ar draugiem 2014. gadā. Rasmas Vanagas foto.

Bijusī Līgatnes slimnīca
Skolas kalnā 2012. gadā.
Rasmas Vanagas foto.
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tur nebija, bet šeit apkārt visi ceļi
bija jāsatīra, kur pastaigāties.
Pāri kanālītim augšā arī bija ceļi,
ko vēl tagad redz.”
Par Līgatnes krogu ir vēl
neliels stāstījums, ko 2006. gada
19. februārī man stāstīja Līgatnes papīrfabrikas celtnieks Jānis Ritvars Zicmanis, kurš dzīvo
Skolas kalnā:
„Krogs bija kluba šinī galā uz
galdniecības pusi. Pēdējā laikā
tur bija liels veikals, kur mans
tēva brālis bija par to veikalvedi.
Viņš agrāk bija augšā Spriņģos,
kur bija tā saucamā šņaba bode,
viņš bija par veikalvedi. Viņu sauca Zicmanis Roberts. Pēdējā laikā
viņš bija par to kooperatīva vadītāju. Vārdu sakot, viņš aizbrauca
uz Ameriku kara laikā prom. Nu
tagad viņš ir miris.”
2021. gada vasarā Līgatnē
aiz Skolas kalna Lustūža ziemeļrietumu malā jauni cilvēki
ierīkoja jaunu tūrisma objektu
Pils Pagrabi. Pie Pils pagrabiem
ir iespējams nokļūt pa diviem
ceļiem: pirmais – uzkāpt pa Lustūža kāpnēm pie kultūras nama
autostāvvietas, doties pa meža
taciņu gar Lustūža malu līdz Pils
pagrabiem, otrais – no Skolas
kalna sporta laukuma, gar skatu
platformu uz Zaķusalu, pa taciņu uz dienvidiem līdz apskates
objektam. Facebook lapā PilsPagrabi rakstīts:
„Pils Pagrabi ir kultūras centrs-tējnīca alu kompleksā, kas reiz
kalpojis kā pagrabi, bet tagad ir
kļuvis par norises vietu koncertiem, brīvdabas kino, lekcijām un
citiem kultūras pasākumiem.
Tējnīcā iespējams iepazīt Āzijas tējas tā, kā tās tiek pasniegtas
to izcelsmes zemēs, un izbaudīt tējas ceremoniju, izmantojot pielāgotus traukus un augstas kvalitātes tēju. Tā ir pieredze stundas vai
vairāku garumā ar uzmundrinošu
vai meditatīvu iedarbību, laiks,

LĪGATNES ZIŅAS
kurā domas aizklīst no ikdienas
rūpēm un pievēršas brīdim, kurš ir
šeit un tagad.”
Interesants bija 2021. gada
18. decembra pasākums Gaismu
ilūziju nakts Līgatnē, kad Līgatnes gidi septiņas ekskursantu
grupas veda pa izgaismoto Līgatni no tūrisma informācijas
centra līdz Līgatnes papīrfabrikas cehiem, daļu no maršruta
veicot gar tikko minētajiem Pils
Pagrabiem. Covid-19 ierobežojumu dēļ grupā varēja piedalīties ierobežots dalībnieku skaits.
Ekskursantiem šis pasākums ļoti
paticis.
Skolas kalnā ir vēl viena
seno Līgatni raksturojoša ēka –
Līgatnes slimnīca ar juridisko
adresi Spriņģu ielā 7. 1892. gadā
uzcēla ēkas pirmo stāvu ar 11
vietām, bet 1897. gadā uzcēla
slimnīcas otro stāvu, pavisam ar
26 gultām (dokumentos atrodams dažādu gultu skaits), tajā
strādāja viens ārsts, viens feldšeris un viena kopēja. Slimnīcu
Vilhelms Mencendorfs kopā ar
brāļiem uzbūvēja par personīgajiem līdzekļiem, godinot mirušā tēva Aleksandra piemiņu;
slimnīca tika apgādāta ar pilnu
iekārtu, instrumentiem utt. un
uzdāvināta Līgatnes papīrfabrikai bezmaksas lietošanai. Celtniecības darbus veica Meņģeļu
dzimta ar saviem strādniekiem,
tāpat kā citas ēkas Skolas kalnā.
Līgatnes slimnīca darbojās
100 gadus līdz 1997. gadam,
kad to slēdza un ēkā ierīkoja
veco ļaužu pansionātu Līgatne, kurš darbu tur turpināja līdz
2015. gada decembrim, bet jau
kā pašvaldības aģentūra Līgatnes
pilsētas sociālās aprūpes centrs ar
23 vietām.
2015. gada decembrī darbu
sāka Senioru māja Līgatnes rehabilitācijas centrā ar 37 gultām.
Bijusī slimnīcas ēka Spriņģu

ielā 7 pārgāja Līgatnes novada
sociālā aprūpes centra rīcībā.
2020. gada 18. decembrī Līgatnes novada Sociālais dienests
pārgāja darbā uz Augšlīgatni,
Dārza ielu 2. Tā nu bijusī Līgatnes slimnīcas ēka gaida jaunus
saimniekus. Cerams, ka nākamie
saimnieki šo vēsturisko ēku saglabās un dos tai jaunu dzīvību.
Vairāk par Līgatnes slimnīcu
un medicīnisko aprūpi var izlasīt
LNZ 2020. gada augusta Nr. 8 –
šīs rakstu sērijas 7. turpinājumā.
Skolas kalns bija otrais kalns
Līgatnē, kur tika svinīgi svētīti
Kalnu svētki 2015. gada 12. septembrī. Pēc tradīcijas turpināšanas to vajadzētu darīt atkal
2022. gadā.
Pasākumu kuplināja Līgatnes pūtēju orķestris, bija gleznu
izstāde, tika lasīta dzeja, ieradās viesi no citiem kalniem un
bijušie līgatnieši, bija klāti galdi, tika dziedātas dziesmas, un
atmiņas, atmiņas… līdz vēlam
vakaram.
Skolas kalnam cauri ar līkumu vijas Pilsoņu iela, kura ir
tikai 0,551 km gara, bet ar interesantu konfigurāciju. Tā atdalās
no Spriņģu ielas pretim Centra
(Spriņģu) kapiem pa kreisi un
tūlīt sadalās divos virzienos.
Pirmais atdala Skolas kalnu no
Spriņģu kalna un beidzas pie Līgatnes papīrfabrikas pāri kājāmgājēju tiltiņam pār Līgatnes upi.
Pareizāk būtu teikt, ka Pilsoņu
iela sākas pie Līgatnes papīrfabrikas – Vidusfabrikas, jo ilgus
gadus tās adrese ir Pilsoņu iela
1. Pilsoņu ielas malā atrodas arī
senā Dzemdību māja Wilhelma,
tagad Pavāru māja ar jauki iekopto Dabas vērotāju dārzu, kas
ir tagadējā saimnieka šefpavāra
Ērika Dreibanta izsapņotais sapnis par šādu dārzu. Dzemdību
mājas adrese ir Pilsoņu iela 2.
Otrais – uzvijas kalniņā pa
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kreisi uz bijušo slimnīcu un tālāk
uz abām dzīvojamām mājām Pilsoņu ielā 4 un 6, pēc tam atkal
ar loku savienojas ar ielas taisno posmu. Turpinājumā stāstīšu

par Spriņģu kalnu un Pilsoņu ielas otro pusi.
Turpinājums sekos.

Papīra atliešana
ar rokām Amatu mājā
2013. gadā.
Rasmas Vanagas foto.

Skolas kalna svētkos 2015. gada 12. septembrī. Rasmas Vanagas foto.

Jaunuzbūvētās kāpnes no
kultūras nama uz skolas
kalnu 2019. gada oktobrī.
Līgatnes fotoarhīvs.

atvijas Arheologu biedrība par Latvijas 2022. gada
arheoloģisko
pieminekli
izraudzījusies Cēsu senpilsētu, kas ir valsts nozīmes ar-

heoloģiskais piemineklis.
Latvijas Arheologu biedrības valdes priekšsēdētājs
Mārcis Kalniņš paskaidro, ka
Cēsu senpilsēta ar tajā ietilpstošo Cēsu viduslaiku pils te-

ritoriju, Riekstu kalnu – pilskalnu, Konventa laukuma viduslaiku kapsētu, Katrīnas
baznīcas viduslaiku kapsētu
un Jāņa baznīcas viduslaiku
kapsētu, aizņem aptuveni
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ai atspoguļotu apvienotā Cēsu novada jauno
ģeogrāfisko aptvērumu, mobilajai lietotnei
Cēsis 8911 mainīts nosaukums pret Cēsu novads.
Patlaban tā pieejama visiem jaunā Cēsu novada
iedzīvotājiem.
Lietotne Cēsu novads katram apvienotā Cēsu
novada iedzīvotājam sniedz iespēju ērti un operatīvi ziņot par pamanītām saimnieciskajām
problēmām novadā, kurām nepieciešams steidzams risinājums, kā arī saņemt pretī pašvaldības speciālistu atbildi.
Tas nozīmē, ka turpmāk par dažādām nebūšanām un likstām varēs ziņot ne tikai cēsnieki
un vaivēnieši, kā tas bija līdz šim, bet arī Pārgaujas, Līgatnes, Amatas, Priekuļu, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas apvienības iedzīvotāji.
„Lietotne labi iedzīvojusies, tai ir stabila lietotāju bāze no vēsturiskā Cēsu novada, līdz ar
ko ir loģiski, ka šo risinājumu piedāvājam visa
jaunā novada iedzīvotājiem. Svarīgi, ka pašvaldība iedzīvotājam pieejama rokas stiepiena attālumā, jo lielākoties reaģējam uz problēmām,
ko cilvēks pamana savā ikdienas ceļā, taču tās
varbūt nav tik lielas, lai iedzīvotājs pašvaldībai
speciāli rakstītu iesniegumu, taču gana nozīmīgas, lai par tām tomēr ziņotu,” stāsta Cēsu novada Centrālās administrācijas Komunikācijas
un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots.
Lietotnē Cēsu novada iedzīvotājiem iespē-
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PAR LATVIJAS 2022. GADA ARHEOLOĢISKO PIEMINEKLI
IZRAUDZĪTA CĒSU SENPILSĒTA

L

MOBILĀ LIETOTNE CĒSIS 8911 –
TURPMĀK CĒSU NOVADS

A. Egliņš-Eglītis atzīst:
„Nav noslēpums, ka atsevišķos gadījumos potenciālo
investoru un attīstītāju plāni ir mainījušies vai iesaldēti
arheoloģijas bieda dēļ. Taču
mēs gribam šo gadu izmantot, lai veidotu diskusiju par
investīcijām un arheoloģijas
līdzāspastāvēšanu, par izaicinājumiem un kopīgi darāmiem darbiem.”
Cēsu senpilsēta kā gada
arheoloģiskais piemineklis
izraudzīta, lai aktualizētu arheoloģisko mantojumu un tā
pārvaldību pilsētās, jo arheoloģiskais mantojums pilsētvidē nereti tiek uzskatīts kā
šķērslis teritorijas attīstības
plānu īstenošanai, nevis kā
vēsturisku pilsētu neatņemama sastāvdaļa un nozīmīgs
kultūras mantojums, uzsvēra
biedrībā.

īruļkalna virsotnē Cēsīs
2022. gada 12. janvārī atklāts
mūsdienīgs un tehnoloģiski
aprīkots dabas vērošanas skatu
tornis jeb Zaļais tornis, kas slejas
22 metru augstumā un būs brīvi
pieejams ikvienam Cēsu novada
iedzīvotājam un viesim.
Skatu torņa virsotnes jumts
aprīkots ar saules paneļiem, kas
ražos elektrību un vienlaicīgi
nodrošinās torņa margu izgaismošanu vēlajās vakara stundās,
kā arī torņa smailē ierīkotās
dabas vērošanas videokameras
darbību. Torņa konstrukcijas izgatavotas no metāla, un tornis
ir apdarināts ar dekoratīvu koka
apšuvumu.
Cīruļkalns torņa būvniecībai
izraudzīts, jo tā virsotne ir viens
no augstākajiem punktiem šajā
Gaujas pusē, līdz ar to no torņa
virsotnes pavērsies plašas tāles,
kurās būs lūkojama gan Cēsu pilsēta, gan Gaujas senlejas ainava.
„Cīrulīšu tūrisma zonas attīstība pavisam tuvā nākotnē un arī
ilgtermiņā var būt svarīga visā
Cēsu novada tūrisma industrijā. Šie ir 22 metri tuvāk Cīrulīšu
tūrisma kompleksa un novada
attīstībā,” uzrunājot klātesošos
Zaļā torņa atklāšanā, sacīja Cēsu
novada domes priekšsēdētāja

jams ne tikai ziņot par sev aktuālām problēmām,
bet arī saņemt paziņojumus un citu svarīgu informāciju no pašvaldības. Pašvaldība tajā ziņo
par satiksmes ierobežojumiem novadā, slēgtiem
ceļa posmiem pilsētas vai lauku teritorijās, plānotajiem remontdarbiem u. tml.
Mobilā lietotne turpinās kalpot par lielisku
rīku, lai veicinātu savstarpēju sadarbību, iedzīvotāju iesaisti un pašvaldības pieejamību.
Iesniedzot ziņojumu, iedzīvotāji saņems arī atgriezenisko saiti – informāciju par iesniegtās
problēmas novēršanu vai virzību.
Kopš 2018. gada lietotnē pieteiktas visdažādākās problēmas – nedegošs ielu apgaismojums,
bojātas ceļazīmes, noklīduši mājdzīvnieki, bojāts ceļa segums u. tml.
Pērn atrisinātas 537 problēmas. Visbiežāk
tika saņemti ziņojumi par infrastruktūras bojājumiem, kurus izdevies novērst vidēji divu triju
dienu laikā.
Aicinām ikvienu Cēsu novada iedzīvotāju lejupielādēt mobilo lietotni, rīkoties un ziņot, lai
kopīgi un operatīvi spētu nodrošināt sakoptu un
drošu vidi sev apkārt!
Cēsu novads ir bezmaksas lietotne, kas pieejama Android un Apple viedtālruņiem attiecīgi
Google Play vai App Store platformās. Tās izstrādātājs ir SIA Mobio.

vietnieks Ainārs Šteins.
Atklātais skatu tornis ir viens
no četriem pārrobežu projektā tapušajiem dabas vērošanas
objektiem. Sadarbības projekta
laikā līdzīgi objekti tapuši arī
Rūjienā – Rūjas upes palienē,
Gdovā – Peipusa (Čudskoje)
ezera krastā – un Kingisepā –
promenādē Lugas upes krastā.
Līdzās šiem objektiem paredzēts
izveidot tā saucamās zaļās klases skolēnu un dabas vērotāju
mācību un praktisko nodarbību vajadzībām. Cīruļkalnā
šāda zaļā klase atradīsies torņa
pakājē esošajās Žagarkalna administrācijas telpās, un tajā būs
iespējams pieslēgties pārējiem
centriem. Tornī varēs rīkot mācību stundas, seminārus un līdzīgus iedzīvotājus izglītojošus
pasākumus, tiklīdz tas būs epidemioloģiski droši.
Kad projekts būs beidzies un
visi četri objekti būs aprīkoti ar
novērošanas kamerām, projekta
tīmekļvietnē www.exploregreentowers.eu tiešsaistes režīmā
būs vērojama daba un apkārtne
no visām projekta partneru videokamerām. Cēsu skatu torņa
videokamera
straumēšanas
režīmā jau apskatāma Žagarkalna tīmekļvietnē www.zagarkal-

ns.lv un projekta tīmekļvietnē.
Jaunizveidotā infrastruktūra
paaugstinās atpūtas iespēju kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un
apmeklētājiem, ļaujot novērot
dabas pārmaiņas visos gadalaikos, organizēt nelielus kultūras
un ekoloģiskos pasākumus un
spēles, kā arī sportot un izklaidēties.
Skatu torņa būvdarbus Cēsīs
veica SIA Warss+ pēc SIA Purple
Corner izstrādāta būvprojekta. Būvuzraudzību nodrošināja
SIA Jurēvičs un partneri. Būvdarbu un tehnoloģiju izmaksas ir
234 493 EUR.
Projekta Zaļie torņi galvenais
mērķis ir inovatīvu tehnoloģiju ieviešana pilsētvidē un dabā,
kā arī ieguldījums aizsargājamo
teritoriju un parku efektīvā pārvaldībā, tūrisma attīstībā un apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju
atpūtas iespēju radīšana.
Projekts tiek realizēts Zaļās
ilgtspējīgās infrastruktūras attīstība dabas teritorijās (Development
of sustainable green infrastructure
and attractive recreation zones in
the nature (Green Towers) Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.
gadam Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta ietvaros.
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR
LIELSTRAUPES PILS TĀLĀKO
ATTĪSTĪBU

CĪRUĻKALNĀ ATKLĀTS MŪSDIENĪGI
APRĪKOTS ZAĻAIS TORNIS

Pilsoņu iela no Skolas kalna
uz Zaķusalu 2012. gadā.
Rasmas Vanagas foto.

27 hektāru lielu platību. Cēsu
pilsētas senākajā daļā kultūrslāņa biezums sasniedz pat
3,8 metrus.
Lai gan Cēsis par pilsētu
droši var uzskatīt tikai kopš
14. gadsimta, dažādi arheoloģiskie atradumi, tai skaitā
2021. gada arheoloģiskajos
izrakumos Pils ielā 1 atklātais pavarda fragments un
tajā atrastā keramika, liecina, ka Cēsu senpilsētas teritorija bijusi apdzīvota jau
kopš dzelzs laikmeta, norādīja biedrības vadītājs.
„Cēsu vecpilsētas atzīšana
par 2022. gada arheoloģisko
pieminekli ir liela atzinība
iepriekšējo gadu veiktajam
darbiem, arheoloģiskajiem
izrakumiem un pētījumiem,”
uzsver Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Atis
Egliņš-Eglītis.

LĪGATNES ZIŅAS

Janvāris 2022

Foto: Re.TV

A

icinām ikvienu, kurš vien kādreiz savu acu skatu pievērsis Lielstraupes pilij, aizpildīt aptaujas anketu, kas palīdzēs virzīt pils tālāko attīstību. Ir
pienācis brīdis, kad jāizšķiras pils liktenim. Svarīgs ir
ikviena viedoklis.
Anketa atrodama šeit: https://ieej.lv/DZqUi
Kas notiks ar Lielstraupes pili? Tā bieži taujā gan
straupieši, gan apkārtnes iedzīvotāji, gan novada viesi.
Slimnīca pilī vairs nedarbojas, taču pils turpmākais liktenis joprojām nav zināms.
Pārgaujas novada pašvaldība, pēdējos četrus gadus
rūpējoties par pils uzturēšanu, ir darījusi labāko, kas
bijis tās spēkos, lai novērstu turpmāku ēkas bojāšanos.
Tomēr ir pienācis brīdis, kad bez nopietniem ieguldījumiem 13. gs. ēku saglābt neizdosies. Tagad jaunajai
Cēsu novada pašvaldībai ir jārod skaidras atbildes uz
jautājumiem: Kā piesaistīt investīcijas un turpmāk
nodrošināt pils ikdienas uzturēšanu? Kā iedot senajai
ēkai un parkam jaunu dzīvību?
Šā gada janvāra beigās domes sēdē pirmo reizi
tiks skatīts jautājums par iespējamo Lielstraupes pils
pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Tomēr šāda svarīga
lēmuma virzībai nepieciešams iedzīvotāju atbalsts.
Tāpēc Cēsu novada pašvaldība lūdz ikvienu, kura
rokās nonākusi šī anketa, aizpildīt to līdz 23. janvārim,
tādējādi ar savu līdzdalību sekmējot atbilstošākā un
pamatotākā lēmuma pieņemšanu.
Ja ir kas sakāms un to neizdodas iekļaut anketas apjomā, lūdzam, droši zvaniet vai rakstiet Cēsu novada
Pārgaujas apvienības pārvaldes tūrisma organizatorei
Rudītei Vasilei, tālr. 29464946, e-pasts:
rudite.vasile@pargaujasnovads.lv.

LĪGATNES ZIŅAS
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ROMANTISKA PASTAIGA PA LĪGATNI
MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ MAN IR BILDE TAVA

Mazā bilžu rāmītī

man ir bilde tava

ROMANTISKA PASTAIGA LĪGATNĒ

No

17. līdz 20. februārim
Līgatnes
kultūras
nams, atzīmējot februāri kā
mīlestības mēnesi, organizē
akciju Mazā bilžu rāmītī man
ir bilde tava… Aicinām ikvienu
doties romantiskā pastaigā
vai nelielā izbraucienā pa Līgatni un atrast lielformāta
bilžu rāmjus, kuros veikt romantiskus mirkļa foto. Bilžu
rāmjus varēsiet atrast Lustūža
klintī, Skolas kalna skatu platformā, pie Anfabrikas klints,
pie Līgatnes pārceltuves un
Ratnieku ezera.
Iesūti savus mirkļa attēlus,
kas radīti 3–5 norādītajos
objektos, un mēs izveidosim
individuālu fotokolāžu, ko
drukātā veidā varēsi saņemt
Līgatnes kultūras namā.

NO 17. -20. FEBRUĀRIM
dodies romantiskā pastaigā Līgatnē
Radi skaistus mirkļa attēlus piecos lielformāta bilžu rāmjos un iesūti tos
WhatsApp nr.29142176. Bilžu rāmjus tu atradīsi Lustūža klintī, Skolas kalna
skatu platformā, pie Anfabrikas, pie Līgatnes pārceltuves un Ratnieku ezera.
Iesūti no 3-5 norādītajiem objektiem savus mirkļa attēlus un mēs izveidosim
individuālu foto kolāžu, ko drukātā veidā varēsi saņemt Līgatnes kultūras namā.

Janvāris 2022

Kad bērni apkārt, tad ir kaut kā drošāk.
Cik otrādi! Pat tad, ja nevar tie
mūs aizstāvēt, tu jūties tomēr možāk,
tu jūties stiprāk, kad tev vajag iet.
DECEMBRĪ LĪGATNES NOVADA DZIMTSARAKSTU
NODAĻĀ REĢISTRĒTI 3 JAUNDZIMUŠIE
KATRĪNA,
DANIELA UN
UVIS

Sirsnīgi sveicam vecākus
un vecvecākus!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
DECEMBRĪ MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:
NIKOLAJS OHMATOVSKIS – 2. DECEMBRĪ
SERGEJS RIBAKOVS – 10. DECEMBRĪ
SKAIDRA ŠMITE – 18. DECEMBRĪ
AIVARS KALNIŅŠ – 22. DECEMBRĪ
VALĒRIJA VLADISLAVA ŠČEGĻUKA – 23. DECEMBRĪ
VILMA AUZIŅA – 28. DECEMBRĪ

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!
PASĀKUMI LĪGATNĒ
21. janvārī plkst. 19.00 Zeit lielajā zālē
Zeit spāņu garšu vakars ar Jegoru Kovaikovu. Biļetes: 10 eiro
22. janvārī plkst. 16.00 Zeit lielajā zālē
Barikāžu piemiņas dienām veltīts koncerts.
Piedalās Ieva Akuratere, Matīss Akuraters un Leons Sējāns.
Biļetes: 15 eiro
23. janvārī plkst. 17.00 Zeit lielajā zālē
Koncerts “Janvāra kaprīze”: arfiste Jekaterina Suvorova,
mecosoprāns Madara Dziedātāja un pianiste Ingūna Grīnberga.
Biļetes: 10 eiro
28. janvārī plkst. 19.00 Zeit lielajā zālē
Zeit gruzīnu garšu vakars ar Rusudanu un Manu. Biļetes: 10 eiro
29. janvārī plkst. 18.00 Zeit lielajā zālē
Saksofonista Denisa Paškeviča un dāņu ģitārista Kristiana Franka
koncerts Biļetes: 25 eiro
5. februārī plkst. 18.00 Zeit lielajā zālē
Klavieru trio. Romāns Vendiņš, Gints Žilinskis, Matīss Žilinskis.
Biļetes: 25 eiro
12. februārī plkst. 18.00 Zeit lielajā zālē
Ieva Kerēvica, Madars Kalniņš un Norberts Skraucis. Biļetes: 25 eiro
17.-20. februārī Līgatnē
Akcija “Mazā bilžu rāmīti man ir bilde tava…”

Covid-19 sertifikātus, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, iespējams izdrukāt Līgatnes pilsētas
bibliotēkā.
Bibliotēkas darbalaiks:
P., O., C. - 8:30-16:30; T. - 11:00-18:00; Pie. - 8:30-15:00.

„Līgatnes Ziņu” e-pasts: ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Cēsu novada
Līgatnes apvienības pārvaldes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām Līgatnes iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus
par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. „Līgatnes Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, var aplūkot interneta vietnē
www.ligatne.lv.
Iespiests SIA „Baltijas Koks”.
Nākamais „Līgatnes Ziņu” izdevums iznāks 2022. gada 17. februārī.

