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DECEMBRIS

Tikai vienu zeltainu smaidu
     paņem plaukstā un pasaulei dod,
Tikai vienu pūkainu domu
     savā krāsainā ikdienā rodi.
Tikai vienu glāstošu vārdu
     saki cilvēkam, lietus kad līst,
Tikai pilienu savējā prieka
     neliedz draugam, kam vajadzīgs tas, 
Tikai sapni un cerību staru
     atstāj savējai sirdij, lai plaukst!

Sveicam decembra 
jubilārus!

Elita Skrastiņa 
Vineta Smilga 
Irita Bērziņa 
Viktors Humpārovs 
Normunds Ikaunieks 
Elga Krūmiņa 
Ija Olehno 
Ārija Ose 
Aivars Saukums 
Aldis Plūme
Aivars Zuments
Ivars Bergs 
Ligita Daudiša 
Biruta Odiņa 
Jānis Zviedris 
Ginters Liede 
Antonijs Visockis 
Vairis Ābols 
Ruta Putniņa 
Ņina Švinka 
Aija Vietniece 
Edmunds Zurģis 
Silvija Korne 
Jānis Mellītis 
Leontīna Zunda 
Aivars Meļķis 
Iraida Aļeksejeva 
Dzidra Dukaļska  
Ilze Aīda Grosfogele 
Biruta Kaija Jansone 
Jānis Kostovs 
Maija Strante 
Irēna Apine 
Karloss Augstroze 
Modris Gunārs Malkausis 
Ilmārs Norītis 
Zenta Nelija Zicmane 
Arnolds Pēteris Aizupietis 
Lidija Ābola 
Jūlija Tūce 
Zelma Gedrovica 
Aina Imanta Ozola 

Līgatniešu rokām darinātas 
Ziemassvētku dāvaniņas 

iegādājamas Līgatnes kultūras namā
Līdz 23. decembrim darbadienās plkst. 11.00 –17.00 Līgatnes kul-

tūras namā iespējams aplūkot un iegādāties Līgatnes amatnieku dari-
nājumus Ziemassvētku noskaņās. 

Mēs darbojamies apmeklētājiem drošā veidā, ievērojot visus valstī no-
teiktos aizsardzības pasākumus – nosakot maksimālo apmeklētāju skaitu, ap-
meklētājiem lietojot sejas maskas/vairogus (izņēmums ir bērni līdz septiņu 
gadu vecumam), ievērojot divu metru distanci un nodrošinot apmeklētājiem 
vienvirziena plūsmu. 

Pasākums saskaņots ar Slimību profi lakses un kontroles centru. 

Lai svētīgi 
Ziemassvētki 
un cerīgs 
Jaunais 
gads!
Mīļie līgatnieši 
šeit un plašajā 
pasaulē!

Laika ritējumā drīz noslēg-
sies kārtējais gads. Kaut saule lo-
gos iespīd tikai retās dienās, un, 
dodoties darba gaitās vai nākot 
mājup, jāiededz lukturītis, to-
mēr zinām, ka tumšās dienas drīz 
beigsies un ar krāšņi rotātām egī-
tēm, piparkūku smaržu, baznīcu 
zvaniem un laba vēlējumiem su-
mināsim Ziemassvētkus, ar cerī-
bām gaidot Jauno gadu.

Aizejošais gads bijis dažādu 
notikumu pārpilns. Vispasaules 
pandēmija, kas dziļi skārusi arī 
Latviju, likusi pārkārtot dzīves rit-
mu, citādi raudzīties uz notieko-
šo un pārdomāt dzīves vērtības. 

Ziemassvētki ir laiks, kas 
daudziem ir kluss pārdomu laiks. 
Dažiem šis ir laiks, lai siltā istabā 
pārlapotu atmiņu albumus. Dažs, 
sagaidot savus mīļos, iekurs pa-
vardu, lai ģimenes lokā ieturētu 
svētku maltīti. Dažs vientulībā 
pārdomās savas dzīves ritējumu, 
atceroties “tos” laikus – gluži kā 
Kārļa Skalbes “Kaķīša dzirnavās”.

Mēs, līgatnieši, šai gadā esam 
čakli strādājuši. No vienas puses, 
pandēmijas liegumi mums nākuši 
par labu, jo šajā gadā Līgatni ap-
ciemojis nebijuši liels daudzums 
viesu. Neliels apliecinājums lī-
gatniešu čaklumam ir bagātīgais 
Ziemassvētku tirdziņš. Apliecinā-
jums līgatniešu viesmīlībai un sir-
snībai ir dāsnie pateicības vārdi, 
ko kādam individuāli vai visai ko-
pienai, ierakstot viesu grāmatās, 
veltījuši atbraukušie ciemiņi. Mēs 
dzīvojam skaistā, Dieva mīlētā 
vietā, un mums visiem kopā šo 
vietu uzturēt un kopt!

Lai klusais Ziemassvētku 
laiks ir pārdomu un atmiņu pie-
pildīts! Lai šis laiks dod jaunu ie-
dvesmu, sparu, un lai mēs ar gai-
šām domām un cerībām ieejam 
Jaunajā – 2021. gadā! 

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Augšlīgatnes Ziemassvētku egle. 
Egila Kurpnieka foto

Līgatnes pilsētas Ziemassvētku egle. 
Egila Kurpnieka foto

un cerīgs 

Mīļie līgatnieši 
šeit un plašajā 
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Aktualitātes 
decembrī

Izsludinātās iepirkumu pro-
cedūras:

Iepirkums – Automašīnas • 
iegāde operatīvajā līzingā. Tiek 
plānota jaunas vieglās pasažieru au-
tomašīnas iegāde Līgatnes novada 
Sociālā dienesta nepieciešamībām. 
Esošais transportlīdzeklis ir sa-
sniedzis būtisku nobraukumu un ir 
nolietojies, tāpēc tiek patērēti ievē-
rojami resursi automašīnas uzturē-
šanai darba kārtībā, kā arī pastāv 
būtiski pēkšņu tehnisku defektu ra-
šanās riski, kas var kavēt pakalpoju-
mu sniegšanu.  

Cenu aptauja – Ceļa • 
„Ķempji – Sauleskalns” ceļa ūdens 
atvades komunikāciju remontdarbi. 
Papildus veiktajai ceļa virskārtas 
atjaunošanai kritiskākajos posmos 
nepieciešama ceļa grāvju atjauno-
šana, caurteku izveide un caurteku 
atjaunošana, lai novērstu ceļa izska-
lojumu rašanos un ceļa virskārtas 
degradāciju.  

Noslēgušās iepirkumu proce-
dūras:

Iepirkums – • Saimniecības 
un higiēnas preču piegāde Līgatnes 
novada domes un tās iestāžu vaja-
dzībām. Līguma slēgšanas tiesības 
piešķirtas SIA „Mayeri Professio-
nal” par iepirkuma 1. daļu  EUR 
34 117,75 bez PVN apjomā un SIA 
„SELDING” par iepirkuma 2. daļu 
– EUR 5 145,76 bez PVN apjomā;

Pašvaldības autoceļa • 
„Ķempji – Sauleskalns” seguma 
atjaunošana. Līguma slēgšanas 
tiesības piešķirtas SIA “Ametas 
Energo Celtnieks” par summu 
25 158,6 EUR bez PVN. Ņemot 
vērā minētā ceļa būtisko noslodzi 
un paredzamo papildu transportlī-
dzekļu plūsmu pavasara un vasaras 
periodā, Līgatnes upes caurtekas re-
montdarbu dēļ, valsts autoceļā A2, 
nepieciešama steidzama ceļa virs-
kārtas un virsūdens atvades komu-
nikāciju atjaunošana. Esošais ceļa 
segums ir būtiski nolietojies, kas 
apgrūtina arī ikdienas uzturēšanas 
darbus (ceļu planēšanu). 

Citas aktualitātes:
Sākot ar nākamo gadu, • 

esam paplašinājuši pašvaldības 
grants ceļu atputekļošanas apjomus. 
Ja līdz šim tika atputekļoti pašvaldī-
bas grants ceļu posmi (ielas), kas at-
rodas novada pilsētā un ciemos, tad 
nākamajā gadā atsevišķiem īpašu-
miem, kas atrodas tuvu pašvaldības 
ceļa brauktuvei, būs iespēja pieteik-
ties ceļa atputekļošanas pakalpoju-
mam atbilstoši izstrādātajiem no-
teikumiem. Novada mājaslapā pie 
sadaļas „Pašvaldības ielas un ceļi” 
ir pieejama informācija par noteiku-
miem, kas reglamentē pretputekļu 
materiāla iestrādi pašvaldības ceļos, 
kā arī nekustamo īpašumu sarakstu, 
kas atbilstoši noteikumiem klasifi -
cējas šī atbalsta saņemšanai, un ter-
miņu, līdz kuram jāveic pieteikšanās 
pakalpojuma saņemšanai.  

  
Gaišu cerību, svētības piepildītus, 

baltus Ziemassvētkus un
veselīgu, raženu Jauno 

2021. gadu vēlot,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors Egils Kurpnieks

Izmaiņas ZAAO atkritumu apsaimniekošanas maksā, 
mainoties DRN nodokļa likmei

Ir teiciens, ka ar labiem vārdiem varētu sasildīt pasauli! Līdz pasaules sasildīšanai vēl tiecamies, bet Līgatni ar labiem vārdiem sasildīt varam. 
Šogad izsludinātajā akcijā „Līgatnes novada gada cilvēks 2020” saņēmām kopumā ap 100 siltu ieteikumu par līgatniešiem.
Paldies ikvienam, kurš rada laiku izvērtēt un uzrakstīt atzinīgus vārdus par savējiem – par līgatniešiem.
Laureātu svinīgā godināšana ir pārcelta līdz noteikto epidemioloģisko ierobežojumu atcelšanai.

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes  2020. gada 26. novembra sēdē (protokols Nr. 17,12. §)

Līgatnes novada domes 2020. gada 
26. novembra saistošie noteikumi Nr. 20/12
“Grozījumi Līgatnes novada domes 2020. gada 
23. janvāra saistošajos  noteikumos Nr. 20/1 
„Līgatnes novada pašvaldības budžets 
2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas  2. punktu, 46. panta 1. un 
2. daļu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada budžeta izdevu-
mus EUR 4 317 696 apmērā saskaņā ar 1. pielikumu un 2. pielikumu.

Līgatnes novada domes 2020. gada 
26. novembra saistošo noteikumu Nr. 20/12
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2009. gada 
„2020. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 20/1 „Līgatnes novada pašvaldības budžets 
2020. gadam” “

Informējam par plānotajām iz-
maiņām atkritumu apsaimniekoša-
nas maksā no 2021. gada 1. janvāra, 
kas pamatotas ar valstī apstiprināta-
jām dabas resursu nodokļa (DRN) 
izmaiņām.

DRN likme par sadzīves at-
kritumu apglabāšanu poligonos 
2021. gadā pieaugs līdz 65,00 EUR 
par tonnu (šobrīd tās apmērs ir 
50,00 EUR par tonnu). 24. novem-
brī ZAAO nosūtīja Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijai 
apstiprināšanai jauno sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas tarifa projektu.

Mainoties DRN likmei, tā attie-
cīgi ietekmēs arī atkritumu apsaim-
niekošanas kopējo maksu.

Maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu no 2021. gada 
1. janvāra sadārdzināsies vidēji par 
5%. Par 240 litru konteinera vien-
reizēju tukšošanu būs jāmaksā ap-
tuveni 0,28 eiro vairāk, tas ir, vidēji 
5,90 eiro par viena 240 litru kon-
teinera tukšošanas reizi. 1100 litru 
konteinera tukšošanas reize sadār-
dzinās vidēji par 1,30 eiro – viena 
šāda konteinera tukšošana maksās 

aptuveni 27 eiro.
Lai samazinātu individuālos 

tēriņus par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, ZAAO aicina iedzī-
votājus izmantot uzņēmuma nodro-
šināto dalītās atkritumu vākšanas 
infrastruktūru – EKO laukumus, 
EKO punktus, kā arī vairākās pilsēt-
teritorijās pieejamo individuāli dalīti 
vākto atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu privātmājām. 

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā lūdzam sazināties ar Klientu 
apkalpošanas daļas speciālistiem 
e-pastā: zaao@zaao.lv vai pa tālr. 
64281250.

ZAAO ir pašvaldību uzņē-
mums, kas nodrošina atkritumu sa-
vākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, 
apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu 
un sabiedrības izglītošanas aktivitā-
tes 27 novadu teritorijās. 

Plānotā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2021. gada 1. janvāra

Pašvaldība Maksa EUR/m3 
bez PVN

Maksājums par 240 l 
konteineru EUR ar PVN

Maksājums par 1100 l 
konteineru EUR ar PVN

Līgatnes novada pašvaldība 20,47 5,94 27,25

EUR 700 tiek novirzīti no kultū-• 
ras nama budžeta pozīcijas EKK 
5250. 

 Lai segtu izmaksas par 1.3. 
uzņēmuma līgumiem sakarā ar deju 
jauniestudējumiem un divu video rul-
līšu fi lmēšanu un montāžu, Deju ko-
lektīva “Zeperi” budžeta ietvaros no 
pozīcijas EKK 1119 uz pozīciju EKK 
1150 nepieciešams novirzīt EUR 811.

 Lai segtu izmaksas par 1.4. 
gidu un biļešu izplatīšanas pakalpoju-
miem, uz Līgatnes dabas taku budže-
ta pozīciju EKK 2231 nepieciešams 
novirzīt EUR 2 000 no TIC budžeta 
pozīcijas EKK 2231.

 Lai segtu izmaksas par 1.5. 
PVN maksājumiem, uz Līgatnes da-
bas taku budžeta pozīciju EKK 2512 
nepieciešams novirzīt EUR 1 800 no 
TIC budžeta pozīcijas EKK 2231.

 Lai segtu izmaksas par Lī-1.6. 
gatnes dabas taku bukletiem, uz da-
bas taku budžeta pozīciju EKK 2314 
nepieciešams novirzīt EUR 460 no 
“TIC Pārējie” budžeta.

 Lai segtu izmaksas par 1.7. 
saimniecības precēm, Līgatnes bib-
liotēkas budžeta ietvaros no pozī-
cijām EKK 7210, EKK 5120, EKK 
2400 uz pozīciju EKK 2350 nepie-
ciešams novirzīt attiecīgi EUR 42, 
EUR 30 un EUR 10.

Pamatojoties uz 2020. gada 3. 
16. novembra Līgatnes novada do-
mes izpilddirektora iesniegumu 
D3-16/20/1249, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu ielu 
apgaismojuma izbūvi Augšlīgatnē no 
labiekārtošanas budžeta pozīcijām 
EKK 224401 un EKK 5239 tiek no-
virzīti attiecīgi EUR 4 070 un EUR 
2 880 uz labiekārtošanas budžeta po-
zīciju EKK 5240.

Pamatojoties uz 2020. gada 4. 
19. novembra Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas direktores iesniegumu 
D3-16/20/1259, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu izde-
vumus par divu žāvēšanas skapju un 
tāfeles iegādi, no budžeta pozīcijas 
EKK 2350 tiek novirzīti EUR 2 169 
uz budžeta pozīciju EKK 5239.

Pamatojoties uz 2020. gada 5. 
23. novembra Sociālā dienesta va-
dītājas iesniegumu D3-16/20/1269, 

Paskaidrojuma raksts
Sakarā ar 2020. gada 1. 

22. oktobra Līgatnes novada domes 
sēdes lēmumu Nr. 16, 17. § „Par 
Līgatnes novada Sociālā dienesta 
budžeta palielināšanu” tiek novirzīti 
EUR 16 500 un EUR 9 945 no ielu 
rekonstrukcijas budžeta pozīcijas 
EKK 5250 attiecīgi uz Sociālā die-
nesta budžeta pozīciju EKK 2241 
un Sociālo pabalstu budžeta pozīciju 
EKK 6412.

Sakarā ar 2020. gada 22. ok-2. 
tobra Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumu Nr. 16, 13. § „Par fi nansē-
juma piešķiršanu pirmsskolas izglītī-
bas iestādei „Zvaniņi” jaunas grupas 
atvēršanai” tiek novirzīti EUR 9 900, 
EUR 1 200, EUR 1 500, EUR 350 un 
EUR 357 no ēku rekonstrukcijas bu-
džeta pozīcijas EKK 5250 attiecīgi 
uz PII „Zvaniņi” budžeta pozīcijām 
EKK 2241, EKK 2312, EKK 2350, 
EKK 2362 un EKK 2370. No Ielu 
rekonstrukcijas budžeta pozīcijas 
EKK 5250 tiek novirzīti EUR 73 uz 
PII „Zvaniņi” budžeta pozīciju EKK 
2312. Lai segtu remonta izdevumiem 
piemēroto reverso PVN, līdzekļi 
EUR 1 693 apmērā tiek novirzīti no 
Ēku rekonstrukcijas budžeta pozīci-
jas EKK 5250 uz Tautsaimniecības 
budžeta pozīciju EKK 2512.

Pamatojoties uz 2020. gada 3. 
16. novembra pašvaldības aģentū-
ras „Līgatnes novada Kultūras un 
tūrisma centrs” iesniegumu D3-16
/20/1262, tiek veikti sekojoši budže-
ta grozījumi: 

 Lai segtu jauna apkures 1.1. 
katla iegādi, uz dienas centra pamat-
līdzekļu budžeta pozīciju EKK 5239 
nepieciešams novirzīt EUR 9 700: 

EUR 3 800 tiek novirzīti no die-• 
nas centra budžeta pozīcijas EKK 
2231; 
EUR 3 500 tiek novirzīti no kul-• 
tūras nama budžeta pozīcijas 
EKK 2321; 
EUR 1 200 tiek novirzīti no kul-• 
tūras pasākumu budžeta pozīcijas 
EKK 5120; 
EUR 1 000 tiek novirzīti no kul-• 
tūras pasākumu budžeta pozīcijas 
EKK 2314; 
EUR 200 tiek novirzīti no deju • 
kolektīva „Rondo” budžeta pozī-
cijas EKK 2312.

 Lai segtu jaunu tirdznie-1.2. 
cības ratu iegādi, uz kultūras nama 
pamatlīdzekļu budžeta pozīciju EKK 
5239 nepieciešams novirzīt EUR 
3 057: 

EUR 2 357 tiek novirzīti no kul-• 
tūras nama budžeta pozīcijas 
EKK 2321; 

tiek veikti sekojoši budžeta grozīju-
mi – lai segtu izdevumus par asisten-
tu, ar ko noslēgts uzņēmuma līgums, 
no budžeta pozīcijas EKK 6 419 
tiek novirzīti EUR 200 uz pozīciju 
EKK 1150 un EUR 50 uz pozīciju 
EKK 1210 (VSAOI). 

Pamatojoties uz 2020. gada 6. 
24. novembra Līgatnes pašvaldības 
policijas priekšnieka iesniegumu 
D3-16/20/1271, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi: 

 EUR 6 497 tiek novirzīti uz 6.1. 
Policijas budžeta algu sadaļu (EUR 
3818 uz EKK 1119, EUR 1821 uz 
EKK 1142, EUR 649 uz EKK 1210 
un EUR 209 uz EKK 1227):

EUR 950 no Administrācijas • 
ārzemju komandējumu budžeta 
pozīcijas EKK 2121;
EUR 692 no Administrācijas • 
ārzemju komandējumu budžeta 
pozīcijas EKK 2122;
EUR 2 503 no Bāriņtiesas • 
transfertu budžeta pozīcijas 
EKK 72102;
EUR 2 352 no Kancelejas • 
transfertu budžeta pozīcijas 
EKK 72102.

 EUR 1 941 tiek novirzīti uz 6.2. 
Policijas budžeta preču un pakalpo-
jumu sadaļu (EUR 332 uz EKK 2242 
(automašīnas uzturēšana), EUR 190 
uz EKK 2312 (inventārs), EUR 727 
uz EKK 23223 (dīzeļdegviela), 
EUR 470 uz EKK 2350 (automašīnas 
uzturēšanas materiāli) un EUR 222 
uz EKK 2364 (formastērpi)):

EUR 1 275 no Administrācijas • 
transportlīdzekļu budžeta pozīci-
jas EKK 5231;
EUR 300 no Administrāci-• 
jas benzīna budžeta pozīcijas 
EKK 23222;
EUR 300 no Administrācijas dī-• 
zeļdegvielas budžeta pozīcijas 
EKK 23223;
EUR 66 no Administrācijas • 
inventāra budžeta pozīcijas 
EKK 2312.

Sagatavoja Finanšu kontroliere, 
analītiķe Anete Dzērve

Ainārs Šteins,
Sēdes vadītājs, 

Līgatnes novada domes  
priekšsēdētājs

Informācija par balvu „Līgatnes novada Gada cilvēks”

Rasma Vanaga
11. 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.

Dzelzceļi Līgatnes novadā.
Pirmie sliežu ceļi uzbūvēti Vā-

cijā jau 16. gadsimtā. Pašas sliedes 
gan bijušas izgatavotas no koka, un 
vagoniņus pa šiem ceļiem vilkuši zir-
gi. Vēlāk 18. gadsimtā, Anglijā un pēc 
tam arī citur izmantoja metāla (ču-
guna) sliedes. Dzelzceļa plašāka un 
straujāka attīstība sākās pēc tam, kad 
tika atrisināts jautājums par dzelzceļa 
sastāva vilcējspēku – lokomotīvi.

Latvijas teritorijā pirmā dzelzce-
ļa līnija tika atklāta 1860. gada 8. no-
vembrī. Tā ietilpa dzelzceļa līnijas 
Pēterburga– Pleskava – Dinaburga 
(Daugavpils) – Viļņa – Varšava mar-
šrutā.

Par pirmajiem sliežu ceļiem Lī-
gatnes novadā raksta Aivars Balodis 
savā 2009. gada darbā „Par dzelzce-
ļiem”:

„Ņemot vērā tehnikas attīstību 
pasaulē un Latvijā, diezgan droši var 
apgalvot, ka pirmie sliežu ceļi Līgat-
nes novadā tikuši būvēti kaļķa un ķie-
ģeļu cepļos, kā arī kokzāģētavās, tā-
pat arī Līgatnes papīrfabrikā. Tur tika 
pielietoti tautā tā sauktie „trulīši”, 
mazas vagonetes, kuras pa sliedītēm 
stūma cilvēki. Tagadējā Līgatnes no-
vada teritorijā savā laikā kaļķu cepļi 
bijuši: Paltmales muižai, uz Lielzan-
deru zemes, Kalna Remdenos, Mei-
jātam pie Kumadas upes un Vildogā. 
Ķieģeļu cepļi bijuši Kalna Remdenos 
un divi Paltmales muižai piederoši 
„Ceplīšos”. Izņemot „Raudzītes” 
Meijāta kaļķu cepli pie Kumadas, par 
citiem cepļiem nav precīzu ziņu, kuros 
no tiem bijuši iekārtoti trulīšu ceļi un 
kuri iztikuši tikai ar ķerrām un zirgu 
pajūgiem. Pie Kumadas upes uzcel-
tajā kaļķu ceplī, kur ceplis atradās 
upes gravā, tā pildīšana notikusi no 
kraujas pa uz cepli uzbūvētu estakādi 
ar trulīšu sliežu ceļu. Pēc 1905. gada 
muižu dedzināšanas, kad to atjau-
nošanai bijis liels pieprasījums pēc 
kaļķiem, šeit uzcelts arī otrs ceplis. 
Kaļķu transportēšanai uz Ramockas 
(Ieriķu) staciju, tā laika cepļu īpaš-
nieks Meijāts 1906. gadā pāri upei 
uzbūvējis tiltu un uz staciju ierīkojis 
zirgu dzelzceļu. Tāpat šis ceļš ticis 
izmantots, arī lai vestu kaļķakmeni 
no pāri upei esošajām kaļķakmens 
lauztuvēm. Kaļķakmens iegūts arī uz 
Līgatnes pusi esošās mājas “Akmeņ-
lauži” zemes, kura no šīs nodarbes 
ieguvusi arī mājas vārdu.

No 1950. gada šie cepļi kā Sigul-
das rajona Rūpkombināta sastāvdaļa 
darbojušies līdz 1963. gadam. Cepļa 
strādniekiem 1959. gadā gravas malā 
uz Akmeņlaužu pusi Rūpkombināts 
uzcēlis divas Līvānu tipa dzīvojamās 
mājas Kaļķuceplis 1 un Kaļķuceplis 
2. Ja no citiem cepļiem saglabājušās 
ļoti vājas to atrašanās vietu pēdas, 
vien labāk redzamas to darbībai vaja-
dzīgo izejmateriālu ņemšanas vietas, 

tad Kumadas upes ielejā celto kaļķa 
cepļu drupas redzamas arī vēl šodien. 
Tāpat redzami arī uzraugu, kurinātāju 
un strādājošo dzīvojamās mājas pa-
mati un labi redzama zirgu dzelzceļa 
vieta. Vēl labāk redzamas kaļķakmens 
lauztuves, no kurām kaļķakmens ticis 
ņemts arī mūsdienās.”

Atceros no veco ļaužu stāstīju-
miem, ka 19. gs. beigās vai 20. gs. 
pirmajā pusē pāri Sudas purvam no 
Līgatnes līdz Morei bijis ierīkots „tru-
līša ceļš”, izveidots uzbērums, bijušas 
sliedes, pa kurām varējuši braukt ar 
zirgiem, un ar vagonetēm tikusi vesta 
kūdra. Kara laikā to izmantojusi arī 
armija. Tikai žēl, ka savai vīramātei 
Emmai Vanagai vairāk nepajautāju. 
Kad 60. un 70. gados ar vīru Jāni gā-
jām uz Sudas purvu lācenes lasīt, viņš 
man šo “trulīša ceļu” rādīja, jo tas bija 
viens no orientieriem purvā, lai neap-
maldītos.

Mans brālis Juris Lencis, skol-
nieks būdams, tagad atceras, ka 
60. gados gājis tēvam līdzi uz Sudas 
purvu rakt kūdru un kraut šķūnīšos 
kūdras ķieģelīšus, lai tie žāvējas. 
Kūdru rakuši gar Ratnieku ezeru un tā 
„Muižnieku” galu, uz Vidzemes šose-
jas pusi. Visapkārt bijušas izvietotas 
sliedes, raktie grāvji pilni ar ūdeni, un 
strādnieki stūmuši ar trulīšiem izrakto 
kūdru uz šķūnīšiem. Pēc tam izžāvētā 
kūdra vesta projām pa ceļu gar Rat-
nieku ezeru uz tagadējās peldvietas 
pusi. 

Tajos gados bijusi iecere nosu-
sināt Sudas purvu, lai varētu vieglāk 
iegūt kūdru, – izrakt kanālu no Sudas 
purva līdz Gaujai, izrokot un izbūvē-
jot caurteces zem Vidzemes šosejas, 
dzelzceļa un citiem mazākiem ceļiem 
līdz Gaujai. 1973. gada 14. septembrī 
nodibināja Gaujas Nacionālo parku, 
un tajā tika iekļauts arī Sudas purvs. 
Tad kūdras ieguve tika pārtraukta un 
mainījās visas ieceres.

Doma par dzelzceļa būvi no 
Pleskavas uz Rīgu parādījusies jau 
1874. gadā. Tādā veidā ar Rīgu tiktu 
savienota jau pastāvošā Sanktpēter-
burgas-Varšavas dzelzceļa līnija. Tas 
gan vairāk ticis iecerēts ne saimnie-
ciskās darbības attīstībai, bet gan, 
vadoties no militāriem apsvērumiem. 
Uzskatīja, ka izmantojot šo dzelzceļu, 
būtu iespējams ātri pārvietot armiju 
no Sanktpēterburgas uz valsts rietu-
mu robežu. Šai iecerei gan sākotnē-
ji iebilduši un pretojušies tirgotāji, 
kuri uzskatīja, ka līdz ar šī dzelzceļa 

arī Rīgas-Dinaburgas (Daugavpils) 
dzelzceļa sabiedrība. Neraugoties uz 
to, ka visu privāto dzelzceļu sabiedrī-
bu līgumos- būvatļaujās bijis iekļauts 
punkts, kurš paredzēja, ka valstij ir 
tiesības jebkurā brīdī atpirkt dzelzce-
ļus, šīs dzelzceļa līnijas būve netika 
izdota privātīpašniekiem. Ņemot vērā 
šī dzelzceļa militāri stratēģisko nozī-
mi, Krievijas cars nolēmis šo dzelzce-
ļu būvēt par valsts līdzekļiem. 

Tā 1886. gadā sākta dzelzceļa 
Pleskava – Rīga būvniecība. Attālums 
no Pleskavas līdz Rīgai ir 287 verstis 
jeb 306 kilometri. Latvijas teritorijā 
uzbūvētais šī dzelzceļa posms Rīga 
– Valka ir 164 kilometrus garš. Lai 
dzelzceļa līnijas būvi pabeigtu pēc 
iespējas īsākā laika posmā, būvdarbi 
vienlaicīgi notikuši visā tās garumā. 
Ik pa gabalam trases malā tikuši celti 
celtniecības atbalsta punkti – kazer-
mes. Kur vien tas bijis iespējams, tās 
būvētas vietās, kur dzelzceļa trase 
krustojusies ar zemesceļiem. Ņemot 
vērā Vidzemes kalnaino reljefu, dzelz-
ceļa būvniecība ne vienmēr noritējusi 
raiti. Bijis jāšķērso vairākas lielākas 
un mazākas upes un upītes un to ne-
atņemamā sastāvdaļa – gravas. Tāpat 
nācies pārvarēt staignas un purvainas 
vietas. Reizēm nācies saskarties arī ar 
zemes īpašnieku pretestību, kuri tur-
klāt prasījuši arī nesamērīgi augstu 
atkāpšanās naudu. Tā visa iespaidā, 
kā arī, iepazīstoties ar apstākļiem uz 
vietas, dažus dzelzceļa posmus vaja-
dzējis pārprojektēt.

Viens no tādiem starpgadīju-
miem pašā darbu sākumā bijis ar tā 
laika „Blodziņu” mājas saimnieku 
Andreju Švalbi. Viņam bijušas divas 
meitas Ģertrūde un Berta. Ģertrūde 
dzīvojusi Parīzē, bet Berta kopā ar 

tēvu saimniekojusi „Blodziņos”. Jau-
no dzelzceļu bijis paredzēts būvēt 
posmā no Siguldas (Segewold) līdz 
Ieriķiem (Ramock) paralēli Pleskavas 
šosejai. Dzelzceļa vadība piedāvājusi 
no Švalbes atpirkt zemes un uzbūvēt 
pie „Blodziņiem” staciju, lai Švalbe 
varētu vieglāk aizbraukt pie meitas uz 
Parīzi. Bet Švalbe kategoriski attei-
cies, jo viņš nepieļaušot, ka viņam gar 
māju “iet tas šņāceklis”. To gadījumu 
man 1950. gados stāstīja Alvīna Kaņ-
epe (1879. – 1963.), kura agrā jaunībā 
bija strādājusi pie Švalbes par istab-
meitu un mūža beigās dzīvoja pie ma-
niem vecākiem „Vībotnēs”.

Kad no Ieriķu stacijas pāri 
Kumadas upes tiltam dzelzceļa līni-
ja bija izlocījusies starp „Sinepju” 
kalniem un pauguriem, tālāk tās ceļš 
līdz Līgatnes upei lielāko tiesu gājis 
pa slapjām un purvainām vietām. Tā-
dēļ ticis izskatīts, vai nav iespējams 
dzelzceļa trasi novirzīt uz citu vietu ar 
cietāku grunti. 

Tā kā Līgatnes upes šķērsošanai 
vajadzējis ļoti daudz zemes, lai aiz-

bērtu dziļo gravu, tad tikuši izskatīti 
varianti, kurā vietā upi šķērsot būtu 
izdevīgāk. 

Tikusi izskatīta arī Paltmales un 
Ramas muižu īpašnieku vēlme. Viņi 
vēlējušies, lai dzelzceļa līnija apie-
tu Paltmales muižu pa ziemeļu pusi, 
bet Ramas muižu – pa dienvidu pusi 
un dzelzceļa stacija būtu starp abām 
muižām.

Šeit jāizdara neliela atkāpe, jo, 
gatavojot šo rakstu, sapratu, ka dau-
dziem mūsdienu cilvēkiem nav sa-
protams fakts, ka tajos laikos tik liela 
nozīme tika pievērsta muižu īpašnie-
ku vēlmei. Tāpat internetā maz at-
rodamas ziņas par Paltmales muižu. 
Tagadējā Līgatnes novada teritorija 
no senseniem laikiem ietilpusi Sigul-
das pilsnovadā. Visa zeme piederējusi 
muižām. 17. un 18. gadsimtā sākās 
muižu atdalīšana no Siguldas pilsno-
vada: patstāvību ieguva Paltmales, 
Ramas, Jaunķempju muižas, kuru 
zemes ietilpst patreizējā Līgatnes 

novadā. Šoreiz vairāk 
par Paltmales muižu. 
1682. gadā Paltmales 
muiža kļuva par patstā-
vīgu saimniecisko vie-
nību, un tai 1724. gadā 
piederēja 36 zemnieku 
sētas. 1737. gadā Krie-
vijas ķeizariene Anna 
Paltmales muižu uz-
dāvināja feldmaršalam 
grāfam Pēterim fon Lasi. 
Pēc fon Lasi nāves mui-
ža tika mantota, vēlāk 

1792. gadā pārdota Rī-
gas, Vidzemes un Igauni-
jas feldmaršalam grāfam 

Georgam Braunam (1698.-1792.), 
tad atkal mantota. Muižai vēl vairā-
kas reizes mainījās īpašnieki, līdz tā 
nonāca Viktora Kibera (1841.- 1902.) 
un viņa sievas īpašumā. Tas ir laiks, 
kad sāka veidoties Paltmales miests 
jeb tagadējā Augšlīgatne. 1922. gadā 
sakarā ar agrārreformu Paltmales 
muižas zemes tika sadalītas un pati 
muiža nonāca Latvijas valsts pārzi-
ņā. 1944. gada 23. septembrī, vācu 
armijai gatavojoties atkāpties, muižā 
izvietoja spridzekļus, to aizdedzināja 
un uzspridzināja. Pēc 1949. gada, kad 
izveidoja kolhozus, Paltmalē ierīkoja 
mehāniskās darbnīcas. Ap 1979. gadu, 
kad pie darbnīcām uz parka pusi ticis 
betonēts laukums, ar buldozeru tiku-
šas nolīdzinātas Paltmales muižas 
paliekas. Ir saglabājies tikai parks un 
dažas senatnē muižai piederējušās 
ēkas. Paltmales muižas makets ska-
tāms Vienkoču parkā. To izgatavoja 
Rihards Vidzickis.

Lielākā daļa no Līgatnes pilsētas 

Kā es 
pazīstu Līgatni

Līgatnes stacija, celta 1891. gadā. Aivars Balodis „Par dzelzceļiem" 2009. gads.

Līgatnes papīrfabrikas autobuss. 1959. gada foto. Līgatnes fotoarhīvs.

Dzelzceļa pieturas punkts VILDOGA 
1934. – 1948. gadā. 1934. gada 7. 

augusta foto, autors nezināms.

Caurbrauktuve zem dzelzceļa Līgatnē. Rasmas 
Vanagas foto, 2017. gads.

būvi ekonomiskā ziņā tiktu ap-
draudēta Sanktpēterburgas osta. 
Tiesības būvēt Rīgas-Pleskavas 
dzelzceļu no 1876. gada līdz 
1884. gadam centusies iegūt 

turpinājums 4. lpp.
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zemēm ir iepirktas no Paltmales mui-
žas vai tai piederošām mājām, tikai 
Spriņģu kalna zemes iegādātas no 
Jaunķempju muižas.

Atgriežamies pie dzelzceļa būv-
niecības. Bija jāpatur prātā arī tas, ka 
pēc Paltmales vai nu jāmēģina „izlai-
pot” starp Sudas purva galu, sauktu 
arī par Laugas purvu un Jānīšu purvu, 
vai arī jācenšas tos apiet. 

Tā kā ceļu uz Rīgu un atpakaļ 
katru dienu mēroja 60 – 70 zirgu pa-
jūgi, tad savas vēlmes bija arī akciju 
sabiedrībai „Rīgas Rakstāmpapīru 
fabriku kompānija”, t.i., Līgatnes 
papīrfabrikai. Tā vēlējās, lai dzelz-
ceļš tiktu būvēts tuvāk tai, netālu no 
„Skapariem” šķērsojot zemes ceļu, 
kur būtu arī dzelzceļa stacija, t.i., no 
patreizējā maģistrālā gāzes vada uz 
„Skaparu” pusi. Tādā veidā dzelzceļa 
līnija tiktu tuvināta vecajam Rīgas-
Wendenes ceļam, un, neraugoties uz 
izmesto loku, tiktu apieti purvi un 
samazināts pārbrauktuvju skaits pār 
Pleskavas šoseju.

Dzelzceļa būvētāji principā 
piekrituši Līgatnes papīra fabrikas 
priekšlikumam, jo tas atrisinātu vairā-
kas citas lietas – dzelzceļa līnija ietu 
pa cietāku grunti, Pleskavas šosejas 
šķērsošanai Skaļupes ieplakā netālu 
no „Blodziņiem” būtu viegli uzbūvēt 
viaduktu-pārvadu, tādā veidā izveido-
jot divu līmeņu krustojumu. Arī Lī-
gatnes upes šķērsošanas vietā nebūtu 
tik dziļa grava, un veiksmīgi tiktu ap-
ieti purvi. 

Taču dzelzceļa būvētāji izvirzīju-
ši arī pretprasību, ka Līgatnes papīra 
fabrikai dzelzceļa būvē jāiegulda no-
teikta naudas summa. Tā piekritusi, 
savukārt izvirzot savas pretprasības, 
t.i., lai viņu pārvadājumiem tiktu pie-
mēroti zemāki pārvadājumu tarifi. 
Tam atkal nav piekrituši dzelzceļnie-
ki, un sarunas nonākušas strupceļā. 
Tā kā ne viena, ne otra puse nav pie-
kāpusies, bet laiks gājis uz priekšu, 
dzelzceļa būves vadītājs beidzot pa-
teicis „ko tie vācieši (Līgatnes papī-
rfabrikas vadītāji bijuši vācieši. R. V.) 
iedomājas, ka mēs viņiem par brīvu 
taisīsim dzelzceļu?”, un Līgatnes pa-
pīru fabrikas ierosinātajam variantam 
pielikts punkts.

Dzelzceļa būve, neraugoties 
uz dažām grūtībām, praktiski tiku-
si veikta tuvu sākumā izstrādātajam 
projektam. Tāpēc sarosījusies arī 
dzelzceļa pārvedumos ieinteresētā 
Līgatnes papīra fabrika, un blakus 
Paltmales pagastā paredzētajai dzelz-
ceļa stacijas vietai 1887. gada 25. ap-
rīlī no Čaulu pusmuižas nopirkusi 
8,165 hektāru lielu zemes gabalu, 
1887. gada 12. novembrī no „Vītolu” 
mājas – 1,155 hektārus un 1898. gada 
27. februārī no Paltmales muižas – 
vēl 0,936 hektārus, lai vēlāk uz šīs ze-
mes kravu saņemšanai un nosūtīšanai 
varētu iekārtot savu atbalsta punktu ar 
savu noliktavu saimniecību. Bez tam 
Paltmales muižas īpašnieks ar tālre-
dzīgu domu 1898. gadā pie Līgatnes 
stacijas apkārtējās zemes sadalījis 
100 apbūves gabalos, no kuriem līdz 
1917. gadam 77 tikuši apbūvēti, vei-
dojot Līgatnes stacijas ciemu (tagad 
– Augšlīgatne). 

„Taču, kad Rīgas-Valkas dzelz-
ceļa būvdarbi tuvojas nobeigumam, 
seko pārsteigums no dzelzceļnieku 
puses, kuri paziņo, ka dzelzceļa sta-
cija šeit kā Valstij mazsvarīga netiks 
celta. Ierēdņi joprojām nebija samie-

rinājušies ar bijušo sarunu iznākumu 
un, ņemot vērā arī to, ka Līgatnes 
papīra fabrikas akciju turētāji nebija 
krievu tautības, tad izmantoja izde-
vību „atkosties”. Līdz ar to pēc Rī-
gas – Valkas dzelzceļa līnijas oficiā-
lās atklāšanas 1889. gada 22. jūlijā 
Paltmales pagasts palika bez savas 
dzelzceļa stacijas.

1889. gads. Atklāj Rīgas-Valkas 
– Tērbatas – Petrogradas dzelzceļu. 
1889. gada aprīlī sāk pārvadāt kra-
vas, cilvēkus sāk pārvadāt tā paša 
gada 22. jūlijā. Pirmais vilciens iz-
brauca no Aleksandra vārtiem Rīgā 
un brauca ar ātrumu ap 40 verstīm 
stundā. No Rīgas uz Valku vilciens 
brauca trešdienās un sestdienās, bet 
atpakaļ – ceturtdienās un svētdienās, 
ceļā pavadot 11 stundas. Cēsu stacija 
tad saucās Wendene, no 1919. gada 
Cēsis. 

Līgatnē divus gadus stacijas nav 
bijis, jo Dzelzceļa vadība nav varēju-
si vienoties ar Līgatnes papīrfabrikas 
vadību par dzelzceļa līnijas vietu. Tā 
Paltmales pagasts palicis bez savas 
dzelzceļa stacijas.

Gribot negribot ar to nācās sa-
mierināties un turpmāk vairāk nekā 
divus gadus. Līgatnes papīra fabrika 
kravu saņemšanai un nosūtīšanai iz-
mantojusi Zegevold (Segewold - Si-
guldas) dzelzceļa staciju, retāk Ra-
mockas (Ieriķu) dzelzceļa staciju un 
Rīgas ostu. 

Līgatnes papīra fabrikas īpaš-
nieki gan ar šādu kārtību nav bijuši 
apmierināti un meklējuši dažādas 
iespējas, lai tiktu pie savas dzelz-
ceļa stacijas. Beidzot atklājies, ka 
Mencendorfiem draudzīgajai dzimtai 
Noldēm, no kuras vēlāk nāk arī viens 
no Mencendorfu znotiem, Krievijas 
valdībā Sanktpēterburgā par diezgan 
ietekmīgu ierēdni uzkalpojies viens 
no onkuļiem. Šis barona Noldes on-
kulis tad arī “izsitis cauri” atļauju 
Paltmales pagastā būvēt dzelzceļa 
staciju, vien atkal ar noteikumu, ka tā 
jāceļ Līgatnes papīru fabrikai un par 
saviem līdzekļiem.

1891. gada 26. novembrī atklāja 
Līgatnes dzelzceļa staciju.” – Tā Aiv-
ars Balodis savā pētījumā „Par dzelz-
ceļiem”.

Pirmā Līgatnes dzelzceļa stacija 
celta 1891. gadā pēc vietējo būvuzņē-
mēju Jāņa Meņģeļa un Pētera Meņģe-
ļa jaunākā projekta. Līgatnes stacija, 
tāpat kā gandrīz visas tā laika dzelz-
ceļa stacijas, bijusi būvēta no koka. 
Būvējuši jau pieminētie Meņģeļi ar 
saviem amatniekiem. Galvenie būv-
uzņēmēji – Jānis, Kārlis, Pēteris ar 
dēlu Pēteri.

Stacija vairākkārt mainījusi 
nosaukumu, tas izvēlēts tāds pats, 
kāds tajā laikā bijis Līgatnes papīr-
fabrikas nosaukums. Pēc atklāšanas 
1891. gada 26. novembrī tās nosau-
kums – LIGAT, no 1919. gada 25. no-
vembra – LIGATE, no 1926. gada 
15. maija – LĪGATE, no 1927. gada 
1. maija – LĪGATNE, no 1942. gada 
1. oktobra – LIGAT, no 1944. gada 
rudens – LĪGATNE . 

Līdz ar stacijas celtniecību sākta 
arī Līgatnes papīrfabrikas noliktavu 
saimniecības veidošana, un uz turieni 
iekārtoti sliežu pievedceļi. Blakus no-
liktavām 1890. – 1891. gadā uzcelta 
liela dzīvojamā māja ar tajā iekārtotu 
uzskaites kantori, tagad dzīvojamā 
māja „Kļavas”.

1892. gadā no stacijas uzskaites 
kantora (tagad „Kļavas”) uz Līgat-
nes papīra fabrikas kantori ierīkoti 

telefona sakari. Līgatnē tikusi ievilk-
ta pirmā telefona līnija Cēsu rajonā. 
Jāpiezīmē, ka telefons patentēts tikai 
1876. gadā un šo patentu ieguva Alek-
sandrs Greiems Bells. Palīgcentrāles 
esot bijušas Slaņos, Lejasmaļļos un 
Ķempjos. Pasts bijis tikai Augšlīgat-
nē.

Uzcelta arī lupatu noliktava, pa-
pīra noliktava, liela nojume un sar-
dzes māja. Pēc tam 1895.–1896. ga-
dos – divas celulozes noliktavas un 
otra nojume. Tad 1898. gadā tikusi 
uzcelta ļoti liela papīra noliktava, un 
1899. gadā – trešā celulozes nolikta-
va. Līdz ar to stacijas noliktavu saim-
niecība aizņēmusi sekojošas platības: 
nojumes – 1204 m2; celulozes nolikta-
vas – 981 m2; papīra noliktavas – 223 
m2; lupatu noliktavas – 371,6 m2. Bez 
būvēm vēl ticis noplanēts un iekārtots 
arī ogļu laukums, kurš gadu no gada 
paplašināts. Jau 1901. gadā akmeņog-
ļu krājumi sasnieguši 80 000 tonnas.

Līdz Otrajam pasaules karam 
kravu pārvadājumi no un uz staciju 
pamatā veikti kā agrāk – ar zirgu pa-
jūgiem. (Par to vairāk LNZ iepriekšē-
jā 2020. gada Nr. 11). 

Tā kā tajā laikā Līgatnes stacija 
uzskatīta par armijai svarīgu satik-
smes mezglu, tad no tās tikuši plāno-
ti iespējamie armijas pārvietošanās 
ceļi. No Aivara Baloža pētījuma: „Tai 
nolūkā 1915.–1916. gadā papildus 
esošajam Gaujas kroga tiltam pār 
Gauju uzcelti vēl vieglas konstrukci-
jas koka tilti pie „Muižniekiem”, pie 
„Attakām” un pie “Rāmniekiem”, 
kā arī salaboti no tiem ejošie ceļi uz 
Līgatnes staciju. Tāpat ar Līgatnes 
dzelzceļu saistās tas, ka tā sauktās 
Daugavas frontes apgādei un evakuā-
cijai 1917. gada maija sākumā no tās 
sākts būvēt šaursliežu zirgu dzelzceļš 
caur Nītauri, Madlienu un Lēdmani 
ar atzarojumiem Skrīveru un Kokne-
ses virzienos. Šis dzelzceļš ierīkots, 
klājot sliežu ceļu uz esošajiem zemes-
ceļiem un neveidojot speciālus uzbē-
rumus. Tas samērā maz izmantots, jo 
1917. gada 1. septembrī Vācijas ar-
mija pārnākusi Daugavu pie Ikšķiles 
un 3. septembrī ieņēmusi Rīgu, izvēr-
susi tālāku karadarbību.”

Sākot ar 1921. gadu, Latvijā ti-
kušas būvētas un pārbūvētas arī dau-
dzas dzelzceļu stacijas. Tās veidotas 
kā daudzfunkcionāli centri, kuros ap-
kalpoja ne vien dzelzceļu pasažierus, 
bet tajos tikušas iekārtotas arī bufetes, 
telefona-telegrāfa kantori, zobārs-
tu un ārstu kabineti, frizētavas utt.. 
Pēc arhitekta Pētera Federa projekta 
1924. gadā Līgatnes stacijas ēkai uz 
Rīgas pusi uzcelta piebūve, kur bijusi 
aptieka, bufete, fotogrāfs. Bufetes tel-
pās E. Poruka tirgojusi grāmatas. 

arī dzelzceļa stacija „Līgatne”. Tāpat 
saspridzinātas arī stacijas teritorijā 
esošās dzelzceļa sliežu pārmijas un 
aizdedzinātas Līgatnes papīrfabrikas 
stacijas noliktavas. 

Kad kara darbība aizvirzījusies 
tālāk un savesti kārtībā dzelzceļa 
sliežu ceļi, Līgatnes stacijai atgriezts 
pirmskara nosaukums „Līgatne” un tā 
iekārtota divstāvu mājā, kura atradās 
iepretī patreizējai Līgatnes dzelzceļa 
stacijas ēkai uz Vidzemes šosejas pusi. 

Šajā vietā, kur tagad iekopts piemājas 
dārziņš, atradās ēka „Spulles”, kurā 
no 1944. gada nogales līdz 1963. ga-
dam bija iekārtota Līgatnes dzelzceļa 
stacija. Tā bija koka stāvbūve, kuras 
otrais stāvs vēl nebija izbūvēts, tā logi 
aizsisti ar dēļiem. Tā kā pirmajā stā-
vā bijis paredzēts iekārtot bufeti, tad 
viena ieeja bija ēkas stūrī dzelzceļnie-
kiem, otra ēkas vidū uz ceļa pusi - tā 
kalpoja pasažieriem par ieeju stacijas 
uzgaidāmajā telpā. Atceros šo uzgai-
dāmo zāli no bērnības un jaunības 
laikiem. Šī ēka līdz mūsdienām nav 
saglabājusies. 

Kad dzelzceļa stacija 1963. gadā 
pārvietota uz jaunuzcelto divstāvu ēku 
ap 50 metrus tālāk, šo ēku nopirkusi 
1977. gadā atvērtā “Lauktehnika”, 
vēloties tur iekārtot strādniekiem dzī-
vokļus. Kad izrādījies, ka māja ir ļoti 
sliktā stāvoklī un tuvu sabrukšanai, 
no šī nodoma atteikušies. Vēlāk, pēc 
jaunās stacijas atklāšanas, drošības 
un estētisku apsvērumu pēc dzelzceļ-
nieki ēku nojaukuši. Pasažieriem šeit 
bija viena neērtība – stacijas telpas 
atradās samērā tālu no peroniem un 
sliežu ceļiem, tāpēc parasti biļešu ka-
siere pasažierus laicīgi informēja par 
vilciena tuvošanos stacijai, lai tie pa-
spētu aiziet līdz peronam. Sākumā ru-
nāja, ka stacija šajā dzīvojamajā mājā 
iekārtota tikai pagaidām, uz īsu brīdi, 
kamēr uzcels īsto stacijas ēku, bet, kā 
tautā saka, nekas nav tik pastāvīgs 
kā „pagaidām”, kas šoreiz vilcies 15 
gadus. Un tā tikai 1978. gada beigās 
bijusi gatava jaunā dzelzceļa stacija 
„Līgatne”, uz kuru līdz 1979. gada 
1. janvārim arī paspējuši pārvākties.

Nu jau vairākus gadus arī šī sta-
cijas ēka nedarbojas pasažieru vaja-
dzībām, un pasažieri ir spiesti gaidīt 

vilcienus zem klajas 
debess vai zem nelielās 
nojumes.

Tālāk uz Ieriķu 
pusi, vēl stacijas sliežu 
ceļu ro bežās, dzelzce-
ļa uzbērumā ierīkota 
caurbrauktuve. Šī caur-
brauktuve pastāvējusi 
jau kopš Rīgas – Valkas 
dzelzceļa būves laikiem, 
tātad no 1889. gada. 
„Tā ir 2,1 m plata ar 
no kaltiem akmens blo-
kiem mūrētām 1,85 m 
augstām un 8,1 m ga-
rām sānu sienām, virs 
kurām mū rēta ķieģeļu 
velve. Vēlāk akmens 

bloku sienas par 3,8 m pagarinātas uz 
Vidze mes šosejas pusi un virs tām uz-
būvēta velve. No brauktuves līdz vel-
ves augstākajam punktam ir ap 3 m. 
Laikā, kad Līgatnes stacijā tika iekār-
toti 4 sliežu ceļi, caurbrauktuve par 
14 m pagarināta arī uz pretējo pusi. 
Pagarinājums būvēts no dzelzsbetona 
ar 2,15 m augstiem griestiem. Abos 
caurbrauktuves galos būvēti atbalsta 
mūri – uz Vidzemes šosejas pusi 6 m 
garumā no kaltiem akmens blokiem, 
bet pretējā pusē 2,2 m gari no dzelzs  
betona. Virs caurbrauktuves velves ap 
3 m biezs uzbērums.” – Tā Aivars Ba-
lodis par caurbrauktuvi. 

Nedaudz tālāk 2008. gadā iekār-
tota gājēju pāreja ar zig zaga veida 
barjeru-len terēm senākās pārbrauktu-
ves vietā. Tālāk seko „Melnais tilts”, 
par to vairāk LNZ 2020. gada novem-
bra numurā.

No Aivara Baloža pētījuma: „Aiz 
“Melnā tilta” pārvada dzelzceļa slie-
žu ceļš met slaidu loku pa labi un pēc 
tam atpakaļ pa kreisi. Tas darīts tāpēc 
lai Līgatnes upi un tās dziļo gravu 
varētu šķērsot šī posma izdevīgākajā 
vietā. Lai dzelzceļa sliežu ceļi Līgat-
nes upes abos krastos būtu apmēram 
vienā līmenī, tad sliežu ceļš līdz kreisā 
krasta gravas malai iet pa zemē ier-
aktu tranšeju. 

Sākoties Līgatnes upes gravai, 
dzelzceļa uzbērums 66,1. kilometrā 
šķērso Visendorfa dzirnavu kanālu. 
Tā kā dzelzceļa būves laikā dzirnavu 
derivācijas kanāls jau bijis, tad dzir-
navu īpašnieks saņēmis arī atlīdzību 
par apgrūtinājumu. Topošā dzelzce-
ļa uzbēruma vietā kanālam uzbūvēta 
caurtece. Caurtece, līdzīgi kā lielāko 
tiesu dzelzceļam būvēto tiltu un caur-
teču, bijusi būvēta no kaltiem akmens 
blokiem. Tā būvēta kā 3 m plats vel-
ves tilts, virs kura tad pēc tam sabērts 
uzbērums. Laika gaitā, kad ūdens 
pievadīšana uz dzirnavām pa kanālu 
vairs nav bijusi aktuāla, dzelzceļnieki 
papildinot un paplašinot uzbērumu, 
kanāla caurteci aizbēruši ar zemi, un 
pašreiz tā vairs nav redzama.”

Tālāk dzelzceļš 66,225. kilomet-
rā šķērso Līgatnes upi. Šeit upes caur-
teces sienas celtas no lieliem kaltiem 
akmens blokiem, virs kuriem no ķie-
ģeļiem uzmūrēta velve. Virs caurteces 
zemes uzbērums no upes līdz sliežu 
ceļam ir aptuveni 19 metrus garš. Vai-
rākkārt jaunības gados esmu bijusi pie 
šīs caurteces. Kopā ar vīru bieži esam 
devušies gar Līgatnes upi gan zvejot, 
gan vērot dabu. Varens darbs iegul-
dīts, caurteci veidojot, un jāņem vērā, 
ka tas noticis 1880. gados, kad galve-
nais darbarīks bija lāpsta un transport-
līdzeklis – zirga pajūgs.

Aivars Balodis: “Sākumā Līgat-
nes upes gravas uzbērumam esot pie-
vesti ap 10 000 m3 zemes, bet vēlāk 
uzbērums vēl papildināts. Kā savā 
dienasgrāmatā raksta uz dzelzceļa 
strādājušais Arnolds Kasparsons, 
tad 1944. gadā, tuvojoties frontei, trīs 
vācu armijas karavīri uzbērumā izra-
kuši šahtu līdz caurteces velvei, tajā 
ievietotas sprāgstvielas, un 26. sep-
tembra vakarā tās uzspridzinātas. 
Sprādziena rezultātā vairāk izārdīts 
uzbērums, bet pats caurteces mūris 
cietis maz, un caurteces un uzbēruma 
atjaunošana nav bijusi sevišķi sarež-
ģīta. Vēlāk, pēc Otrā pasaules kara, 
drošības un citu apsvērumu pēc caur-
tece ar uzbērumu par 15,1 m paga-
rināta uz izteces pusi. Pagarinājums 
būvēts no dzelzsbetona ar plakaniem 
griestiem, un tāpēc, lai nodrošinātu 

caurteces vecās velves ventilāciju, uz-
bērumā uz to iekārtota dzelzsbetona 
ventilācijas šahta. Caurteces ietecei 
12,8 m gari kalta akmens bloki, bet 
iztecē – 7,4 m gari betona atbalsta 
mūri.”

Nedaudz uz priekšu dzelzceļu 
šķērso ceļš no Vidzemes šosejas uz 
Asariem. Šeit iekārtota viena līmeņa 
neapsargāta dzelzceļa pārbrauktu-
ve, kura aprīkota ar luksoforiem un 
STOP zīmēm. 

Tālāk dzelzceļu 68. kilometrā 
pirms Otrā pasaules kara šķērsojis 
ceļš no Vidzemes šosejas uz “Vecgar-
tečiem”, “Puķītēm” un “Jaunlapsām”, 
kur tas savienojies ar Asaru ceļu. Ta-
gad šis ceļš likvidēts.

Turpat blakus, 68,1. kilometrā, 
1941. gadā vācieši atvēruši dzelzceļa 
staciju “Aizvēji”. Vēlāk 1942. gada 
1. oktobrī stacija pārdēvēta par 
“Paltmali”. Par stacijas ēku esot kal-
pojis no sliedēm nocelts pasažieru 
vagons. Šajā stacijā par priekšnieka 
vietnieku kādu laiku strādājis arī le-
ģendārais zemūdenes “Ronis” kaptei-
nis Hugo Legzdiņš. Kā secinu tagad, 
tad šajā stacijā uz dzelzceļa strādājis 
arī mans tēvs Edvīns Lencis. Mājās 
vecāki runāja, ka tēvam jāiet uz darbu 
uz dzelzceļu, bet tuvāk neko nepa-
skaidroja, uz kurieni. Tā pie manām 
vecāku mājām bija vistuvākā staci-
ja. Vēlākos padomju gados šo darbu 
vairs neviens nepieminēja. 

Aivars Balodis:” Kā atminas 
vecie iedzīvotāji, tad vācu armija 
no stacijas uz Rīgas pusi izveidojusi 
garu uzbērumu tanku un citas kara 
tehnikas nokraušanai un uzkraušanai 
uz dzelzceļa platformām. Daļa no uz-
bēruma redzama vēl tagad. No šejie-
nes līdz Ieriķiem Otrā Pasaules kara 
laikā vācieši bijuši ierīkojuši arī otru 
sliežu ceļu, kura uzbērums daudzviet 
saglabājies. Pēc Otrā pasaules kara 
dzelzceļa stacija “Paltmale” slēgta.”

Dzelzceļa 70,195. kilometrā at-
rodas dzelzceļa pārbrauktuve pāri ce-
ļam, kas ved no Vidzemes šosejas pie 
“Blodziņiem”, gar “Vaisuļiem”, Vai-
suļkalnu, netālu no “Sinepēm”, gar 
“Lobēniem” un iziet uz Asaru ceļa. 
Pārbrauktuve aprīkota ar brīdinājuma 
ceļa zīmēm par neapsargātu dzelzceļa 
pārbrauktuvi un luksoforiem.

Pie šīs pārbrauktuves ir sena 
dzelzceļnieku mājiņa, kura ir apdzīvo-
ta un tagad privatizēta. Bērnībā esmu 
bijusi ciemos pie tā laika šīs mājiņas 
iedzīvotājiem Suhoi ģimenes, kuri ap-
glabāti Ķempju kapos. Mani paņēma 
līdzi iepriekš minētā Alvīna Kaņepe, 
un man ļoti patika vecās Suhoi kun-
dzes lielās apaļās dzintara krelles sar-
kanā un dzeltenā krāsā. Pēc aptuveni 
70 gadiem atkal nonācu pie šīs nelie-
lās mājiņas un iepazinos ar tagadējo 
māju saimnieku Grigoriju, ļoti simpā-
tisku darbīgu vecu vīru, kurš pats strā-
dājis uz dzelzceļa. Uz dzelzceļa no 17 
gadu vecuma strādājis arī viņa dēls, 
kurš 2020. gadā aizgājis pensijā.

Aiz šīs pārbrauktuves dzelzceļš 
atkal aizlīkumo gar „Sinepju” māju 
puduri, gar raksta sākumā minēto kaļ-
ķu cepli pie Kumadas upes un tuvojas 
Ieriķiem. Aptuveni kilometru pirms 
Ieriķu stacijas, pie Līgatnes un Ama-
tas novada robežas sākas sliežu ceļu 
pārmijas, jo Ieriķu stacijā ir astoņi 
sliežu ceļi. Aiz Ieriķu stacijas netālu 
uz Cēsu pusi dzelzceļa līnija sadalī-
jās. Viena veda uz Cēsīm, Valmieru, 
Valku utt., bet otra līnija – uz Gulbeni. 
Jau ilgāku laiku šī līnija slēgta, tagad 
tur 99 km garumā ierīkots „zaļais 

dzelzceļš” Melturi – Gulbene, Gul-
benē iespējams pārsēsties šaursliežu 
vilcienā un braukt līdz Alūksnei.

 Vēl nedaudz no Aivara Ba-
loža pētījuma „Par dzelzceļiem”: 
„Dzelzceļa stacija „RAMOZK” (Ra-
mocka), tagad „IERIĶI”, atvērta 
jau 1889. gadā līdz ar Rīgas-Valkas 
dzelzceļa atklāšanu. Toreiz tās no-
saukums dots pēc turienes Ramockas 
(Ramozk) muižas nosaukuma. Atcerē-
simies, ka arī šo dzelzceļa staciju sā-
kumā izmantoja Līgatnes papīrfabri-
ka. Pirmā Ieriķu stacija celta no koka. 
Ieriķu stacijas nozīme stipri pieauga, 
kad 1916. gadā tika uzbūvēts dzelz-
ceļš uz Gulbeni. Šis Ieriķu-Gulbenes 
dzelzceļš un Līgatnes-Nītaures ceļš 
1919. gadā bijuši vienīgie, pa kuriem 
atkāpusies Sarkanā Armija, jo Ama-
tas tilts Valkas līnijā bijis uzspridzi-
nāts. Pēc tam Latvijas Republikas 
laikā 1919. gadā dzelzceļa stacija 
„RAMOZK” pārdēvēta par „IERI-
ĶIEM”. Jau pēc Pirmā pasaules kara 
Ieriķu stacijā bijis iekārtots lokomo-
tīvju depo, kurš likvidēts 1953. gadā. 
Tā vietā izveidota tvaika lokomotīvju 
stratēģiskās rezerves bāze. Tā pa-
stāvējusi līdz 2002. gadam, kad uz 
kino pilsētu Cinevilla aizvesta pēdējā 
tvaika lokomotīve L-3599. Latvijas 
Republikas laikā arī Ieriķu stacija 
pārbūvēta, paplašinot to uz abiem ga-
liem, līdz ar ko tā nav bijusi mazāka 
par Cēsu staciju. Šī stacija tāpat kā 
Līgatnē nodedzināta Otrā pasaules 
kara beigās. Pēc kara stacija iekārto-
ta mājā uz Valkas pusi, kur bijusi līdz 
tam, kamēr dzelzceļa 73,850. kilomet-
rā uzcelta pašreizējā dzelzceļa stacija 
„IERIĶI”.”

Man ar Ieriķu staciju saistī-
tas spilgtas bērnības atmiņas, kad 
1950. gados, tā sauktajos kolhoza lai-
kos, gandrīz katru dienu augustā, kad 
bija gatavi āboli, braucu ar velosipēdu 
uz Ieriķu staciju tos pārdot. Par nopel-
nīto naudu no dzelzceļnieku veikala 
mājās vedu parasto rupjmaizi – ķieģe-
līti, kuru uz veikalu atveda ar to pašu 
vilcienu no Rīgas. Kolhozā „Amatas 
krasti” algu maksāja tikai reizi gadā 
un arī tad – pat ļoti minimālu. Pārē-
jā laikā bija jāiztiek ar savas nelielās 
piemājas saimniecības ieņēmumiem. 
Mamma katru sestdienu ar velosipē-
du brauca uz tirdziņu Līgatnes papī-
rfabrikas miestā un pārdeva „fabri-
kantiem” sviestu un krējumu – tie bija 
mūsu ģimenes ieņēmumi. Zinājām, 
ka Ieriķu stacijā katru dienu pēcpus-
dienā piestāj vilciens Rīga – Ļeņin-
grada (tagad Sanktpēterburga) un tur 
stāv aptuveni 20 minūtes, lai lokomo-
tīvē uzpildītu ūdeni tālākajam ceļam. 
Pasažieri šajā laikā varēja brīvi izlocīt 
kājas un pastaigāties pa peronu. Mā-
jās skalu groziņā saliku ļoti skaistus, 
lielus ābolus, apmēram 25 – 30 ga-
balus, uzsēju groziņu uz bagāžnieka, 
braucu uz Ieriķiem tos pārdot vilciena 
pasažieriem. Katru reizi visus pārde-
vu. Tādi pārdevēji mēs bijām vairāki 
cilvēki. Parasti katrs pircējs nopirka 1 
– 3 ābolus. Tas ģimenei bija atspaids. 

Ieriķu dzelzceļa stacija jau dau-
dzus gadus slēgta. Amatas novada 
pašvaldība 2019. gada vasarā nopirka 
Ieriķu stacijas ēku, ko nolemts pārvei-
dot par satikšanās vietu kājāmgājē-
jiem un velo braucējiem, kuri pārvie-
tojas pa „zaļajiem dzelzceļiem”.

Nākošajā LNZ numurā gaidiet 
turpinājumu par Līgatnes šaursliežu 
dzelzceļiem.

(Turpinājums sekos)

Līgatnes stacijai 1924. gadā 
piebūvētā piebūve ar aptieku, bufeti, 

fotogrāfa ateljē. 1926. gada 
4. novembra foto, autors nezināms.

Ar laiku pie stacijām tikusi 
piesaistīta arī autobusu satiksme. 
Izņēmums nav arī Līgatnes sta-
cija. Sākotnēji autobuss (domā-
jams, no 19. gs. 30. gadu otrās 
puses līdz 1960. gadu sākumam) 
no Līgatnes papīrfabrikas brau-
ca uz staciju pa tagadējo Staci-
jas ielu un piestāja dzelzceļam 
otrā pusē. Dažreiz pasažierus, it 
sevišķi pēc Otrā pasaules kara, 
veduši arī ar smago mašīnu. Pie 
bijušā dzelzceļnieku veikala vēl 
tagad ir aplis, kur autobuss grie-
zās apkārt. Cilvēkiem bija regu-
lāri jālien cauri uz sliedēm stāvo-
šiem preču vilcienu sastāviem, lai 
tiktu uz autobusu vai otrādi – no 
vilciena uz autobusu. Tikai 1960. ga-
dos autobusa satiksmi pārkārtoja uz 
Līgatnes stacijas pusi.

Latvijas Republikas laikā, attīs-
toties tautsaimniecībai, dzelzceļš un 
stacijas aizvien vairāk tika izmantoti 
kokmateriālu, lauksaimniecības un 
citu pārtikas produktu, mājdzīvnie-
ku un būvmateriālu pārvešanai. No 
stacijas ēkas uz Rīgas pusi pat bijusi 
uzbūvēta speciāla piena rampa, un tai 
pretī – neliela noliktavas ēka. Blakus 
dzelzceļam, netālu no 63,5 km jeb 
tautā sauktās Ozolkroga pārbrauktu-
ves, ticis iekārtots graudu pieņemša-
nas punkts, uz kurieni graudus pēc 
noteikta grafika veduši piesaistīto 
pagastu zemnieki. Graudu noliktavas 

darbojušās arī Otrā pasaules kara 
laikā un vēl kādu laiku pēc tā. Pa-
domju varas gados 1970. gados tur 
uzbūvēja lauktehnikas noliktavas, 
bet tagad darbojas dažādas firmas.

1934. gada 7. augustā starp 
Siguldu un Līgatni iereģistrēta 
dzelzceļa stacijas vieta (pietur-
vieta) Vildoga 60,3. km, kur biļe-
tes nepārdeva, bet bija uzbūvēts 
perons un uzgaidāmā nojume. 
No 1942. gada 1. oktobra – Nur-
mis, 1944. – 1948. gadā – Vildo-
ga. 1948. gadā pieturvieta tikusi 
slēgta.

1942. gadā, vācu okupācijas 
laikā, kad Līgatnes papīrfabrika 
tikusi iekļauta apvienībā „Ostland 

Fazer”, no Līgatnes dzelzceļa staci-
jas uz Līgatnes papīrfabriku uzbūvēts 
šaursliežu dzelzceļš. (Par to LNZ 
2021. gada janvāra numurā)

Tāpat 1942. gada rudenī ticis ie-
rīkots šaursliežu dzelzceļš no „Bendi-
ņu” grantsbedrēm uz Vidzemes šoseju 
pie „Lauviņām” un sākti zemes darbi, 
lai iztaisnotu Vidzemes šoseju. Darbi 
gan ziemā no 1943. uz 1944. gadu 
pārtraukti, bet šosejas iztaisnošanu 

pabeidza tikai 1958. gadā.
1943. gada vasarā no 

Līgatnes stacijas aiz labī-
bas punkta gar šoseju uz 
Ozolkroga pusi iekārtots 
dzelzceļa atzarojums, ko 
izmantoja kara tehnikas no-
kraušanai un uzkraušanai 
uz dzelzceļa vagonu plat-
formām. Kad 1944. gada 
26. septembrī vācu armijas 
vadība sapratusi, ka Līgatnē 
tā nevarēs noturēties, turpi-
nātas 23. septembrī Līgatnes 
novadā aizsāktās dedzināša-
nas un spridzināšanas. Un tā 
26. septembra vakarā aiz-
dedzināta un uzspridzināta 

Līgatnes stacijas vieta 1944. – 1963. gadā. Aivara Baloža foto, 2009. gads.

Līgatnes stacija 1963. – 1978. gadā. 
Aivara Baloža foto, 2009. gads.

 Bijušais stacijas noliktavas kantoris, celts 1892. gadā, tagad māja 
„Kļavas". Aivara Baloža foto. 2009. gads.

Līgatnes dzelzceļa stacija no 1978. gada. 
Aivara Baloža foto, 2009. gads.

Dzelzceļa stacijas PALTMALE vieta no 1941. gada līdz
 Otrā pasaules kara beigām. Aivara Baloža foto, 2009. gads.

Līgatnes stacija. 1932. gada 3. jūlija foto, autors nezināms.

Dzelzceļa stacija „Līgatne” mūsdienās. 

turpinājums no 3. lpp.
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Līgatnieši turpina lepoties ar 
savu novadnieku 

Andreju Cīruli!

Paverot mūsu skolas parādes durvis… MĀCĪBU PROCESS 
Katras darba dienas sākumā, atbilstoši mācību stundu

sarakstam, skolvadības sistēmā e-klase.lv mācību priekšmeta 
skolotājs aizpilda stundas tēmu, Tev norādot
 ko Tu iemācīsies, kādus mērķus un rezultātus mācību 

procesā sasniegsi,
 darbā izmantojamos mācību līdzekļus, digitālos rīkus,
 veicamos uzdevumus,
 instrukcijas darba veikšanai,
 termiņu darba izpildei.

Ja mācoties rodas jautājumi, noteikti sazinies ar mācību 
priekšmeta skolotāju, klases audzinātāju. Katrs skolotājs 
mācību procesā Tev noteikti norādīs iespējamos saziņas 
veidus!

 

IETEIKUMI DARBAM 
ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU 
PROCESS 
 notiek no 26.10. līdz … pēc 

šajā mācību gadā esošā 
stundu plāna

 galvenā saziņas platforma 
– skolvadības sistēma e-
klase.lv

 

IZMANTOJAMIE MĀCĪBU 
LĪDZEKĻI 
 uzdevumi.lv
 soma.lv, lettonica.lv
 mācību grāmatas, burtnīcas, 

darba lapas, skolotāju izvēlētie 
digitālie rīki, kas ir jau izmantoti 
mācību procesā vai ir vienkārši 
un viegli apgūstami 

 Pārliecinies, ka Tev kā skolēnam ir piekļuve e-klasei.
Neizmanto vecāku piekļuvi! Ja ir problēma, sazinies ar 
klases audzinātāju, viņš problēmu atrisinās!

 Izvēlies un iekārto mājās savu darba vietu, kur pēc iespējas 
netraucēti varēsi mācīties!

 Izstrādā savu dienas plānu, ieplānojot laiku gan mācībām, 
gan brīvajam laikam, gan aktīvai atpūtai. Vajadzības 
gadījumā nebaidies padomu paprasīt vecākiem vai klases 
audzinātajam!

 Regulāri pārbaudi ziņojumus e-klases sistēmā – dienā 
vismaz 2 reizes. Pretējā gadījumā klases audzinātājs Tevi 
sāks meklēt, lai noskaidrotu radušos problēmu!

 Skolotāju iesūtītos uzdevumus veic ar lielāko atbildības 
sajūtu, tas tikai palīdzēs Tev iegūt zināšanas un prasmes! 
Ievēro uzdevumu izpildes termiņus!

 Noteikti atbildi uz klases audzinātāja uzdotajiem 
jautājumiem, viņam ir jāzina kā Tu jūties, apgūstot mācību 
vielu patstāvīgi.

 Ja radušās tehniskas grūtības piedalīties attālinātajā
mācību procesā, sazinies ar klases audzinātāju, lai 
situāciju kopā ar skolas vadību atrisinātu.
Sazinies ar klases biedriem, dalieties pieredzē, atbalstiet 

viens otru!
 

KONTAKTI 
Ja rodas jebkāda problēma, kas saistīta ar attālināto mācību 

procesu, noteikti sazinies ar klases audzinātāju vai skolas 
administrāciju e-klases pastā vai telefoniski:
 28659982 Gundega Pētersone
 26361250 Saiva Vītola

Ja vajag skolotāja Andra atbalstu, droši sazinies arī ar viņu!

 

Laika rats griežas vēja spārniem. 
Aizritējusi Latvijas 102. dzimšanas 
diena, un nemanot atnācis decembris. 
Decembris – mēnesis, kad, neska-
toties uz ārkārtējās situācijas laiku, 
sākam izjust Ziemassvētku noskaņu, 
kad ausīs ieskanas ilgi gaidītās Zie-
massvētku melodijas. Esam parūpē-
jušies, lai mūsu skolas iekštelpas būtu 
ietērptas svētku rotājumos un deko-
rācijās. Tomēr, kā allaž, decembris 
nav tikai svētku mēnesis. Tas ir darba 
pilns mēnesis visiem – gan LMMS 
administrācijai, gan pedagogiem un, 
protams, arī skolas audzēkņiem. Jau-
nie mūziķi kārto I semestra mācību 
koncertus, jaunie mākslinieki cītīgi 
turpina strādāt pie saviem semestra 
skates darbiem. Tomēr ārkārtējās si-
tuācijas apstākļos, šo semestri varam 
noslēgt vien individuālās klātienes 
nodarbībās un konsultācijās gan mū-
zikas, gan mākslas nodaļās. Tradicio-
nāli tiks sumināti uzcītīgākie LMMS 
audzēkņi gan mūzikas, gan mākslas 
nodaļā. Mūsu iekšējie skolas notei-
kumi par „audzēkņu pozitīvās uzve-
dības un motivācijas kārtību” paredz, 
ka sudraba atzinības rakstu saņems 
tie audzēkņi, kuri semestri noslēdz ar 
vidējo atzīmi 8 (vai vairāk), bet zelta 
atzinības rakstu saņems tie audzēkņi, 
kuri semestri noslēdz ar vidējo atzī-
mi 9 (vai vairāk). Tāpat cītīgākajiem 
audzēkņiem esam sarūpējuši mūsu  
īpašo dāvanu. Tā ir mūsu jaunradītā  
„LMMS nošu un skiču burtnīca” ar  
mūsu mākslas nodaļas absolventa 
Emīla Rūda Zelča lielisko darbu, kas 
integrēts burtnīcas vākā. Apkopojot 
audzēkņu iespēto pirmajā semestrī, 
mēs precīzāk saskatām gan mūsu 
skolas audzēkņu stiprās puses, gan 
arī  šķautnes, kurām mācību gada II 
semestrī būs jāpievēršas uzmanīgāk 
un vērīgāk.

Esam ārkārtīgi priecīgi, ka 
2020./2021. mācību gadu LMMS 
uzsākuši 22 jaunie audzēkņi – 11 
mūzikas nodaļā un 11 mākslas no-
daļā. Turpinām īstenot 11 izglītības 
programmas. Esam pateicīgi visam 
mūsu pedagogu darba kolektīvam, 
kuri nerimstoši un iedvesmoti darbo-
jas arī ārkārtējās situācijas apstākļos, 
pielāgojoties visiem valstī noteikta-

jiem ierobežojumiem. Šajā laikā vei-
dojam skaistas ierakstu programmas, 
tādējādi sniedzot gandarījumu gan 
vecākiem, gan audzēkņiem, gan arī 
pašiem pedagogiem. Tas ir lielisks 
veids, kā mēs varam sniegt atgrieze-
nisko saiti par mūsu darbu šajos ne-
bijušos apstākļos un situācijā. Esam 
atjaunojuši mūsu skolas logo, kurš 
ticis veidots pēc mūsu ilggadējā sko-
lotāja Jura Bindemaņa idejas meta. 
Atjaunotajā skolas vimpelī iestrādā-
tas šī logo aprises, un jau drīzumā 
ceram, ka radīsies iespēja šo mūsu 
atribūtu pielietot gan skolas 30 gadu 
jubilejas koncertos, gan citos skais-
tos un saviesīgos mirkļos. Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skola dibināta 
1991. gadā. Esam iecerējuši apaļo 
skolas jubileju svinēt 2021. gada 
17. aprīlī. Raudzīsim un cerēsim, ka 
tam tā arī būs lemts notikt.

Vēlreiz jāatzīmē, ka 2020. gadā 
daudz ticis strādāts pie Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolas pieguļošās 
teritorijas pilnveidošanas un uzla-
bošanas. Nobruģētie gājēju celiņi 
nu pieved tieši pie skolas parādes 
durvīm, starp brauktuves daļu un 
skolas pieguļošo dekoratīvo zonu 
izveidotas atdalošās apmales. Četras 
elegantas gaismas laternas, kuras uz-
stādītas šajā rudens periodā, nu cēli 
izgaismo un izceļ atjaunoto LMMS 
ēkas fasādi, kura šobrīd Augšlīgatnē 
slienas kā simbols mūzikas un māks-

las pasaulei. Esam lepni par mūsu 
pašu  “gaismas pili”.  Audzēkņi, ve-
cāki un citi apmeklētāji  droši var gan 
praktiski pārvietoties  skolas teritori-
jas robežās, gan arī vērot un baudīt 
gaismas noklāto skolas fasādi, kurā 
ar izcilās pedagoģes Ingūnas Brie-
des meistarīgajām rokām iestrādātas 
mūsu absolventes Lauras Freimanes 
diplomdarba meta idejas.

Esam ārkārtīgi gandarīti, ka 
2020. gadā esam spējuši papildi-
nāt skolas materiāltehnisko resursu 
bāzi ar jauniem mūzikas instrumen-
tiem. Iegādātas četras jaunas fl autas 
„Yamaha YFL-212”, divi akordeo-
ni „Startone Maja 48”, divi čelli 
„Gewa Allegro-VC1” un “Yamaha 
P-125” digitālās klavieres. Jauniegā-
dātie mūzikas instrumenti jau atradu-
ši ceļu uz jauno mākslinieku rokām, 
lai tie gan uzsāktu, gan turpinātu 
savu izaugsmi mūzikas nebeidzama-
jos un plašajos ceļos. Tāpat nozīmīgs 
ieguvums skolai ir multifunkcio-
nālā kopēšanas iekārta „Canon”, 
kas viennozīmīgi ir neatsverams 
materiāltehnisks resurss gan skolas 
ikdienas darba dzīvē, gan pilnvērtī-
gāka mācību procesa nodrošināšanā. 

Visus šos darbus 2020. gadā esam 
spējuši paveikt, cieši sadarbojoties 
ar Līgatnes novada pašvaldību, tāpēc 
izsakām siltus pateicības vārdus par 
šādu būtisku ieguldījumu mūsu sko-
las attīstībā. 

Šobrīd ir uzsāktas sarunas arī 
ar Cēsu izglītības pārvaldi par to, kā 
profesionālās ievirzes skolas turpi-
nās savu darbu jaunveidojamā Cēsu 
novadā. Sagaidāms, ka tuvākajā lai-
kā turpināsies sarunas par dažādiem 
jautājumiem, kuri tieši skars jaun-
veidojamā novada profesionālās ie-
virzes izglītības iestādes, sākot jau ar 
2022. gadu. 

Tomēr vislielākā vērtība ir mūsu 
skolas pedagogi – ilggadējā akorde-
ona spēles skolotāja Vineta Golub-
kova, mūzikas teorētisko priekšmetu 
skolotāja Dace Bicāne, klavierspēles 
skolotājas Aigija Kalniņa un Līga 
Ruciņa, vijoles spēles pedagoģe In-
grīda Zumberga, čella spēles pasnie-
dzējs Reinis Melbārdis, fl autas spēles 
jaunā skolotāja Elza Liepiņa, metāla 
pūšamo instrumenta spēles skolotājs 
– Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris 
Andris Muižnieks, vizuāli plastiskās 
mākslas skolotājas Ingūna Briede un 

Ieva Pastare. Ikviens no mums cen-
šas strādāt tā, lai pēc iespējas labāk 
spētu īstenot skolas vīziju „Izglītības 
iestāde, kuras darbība balstās uz au-
dzēkņu, pedagogu un  vecāku profe-
sionālu, radošu sadarbību un orga-
niski iekļaujas vietējā kultūrvidē” un  
misiju „radīt mācību vidi, kas sekmē 
audzēkņu attīstību par radošu, brīvu 
un patstāvīgu personību, kura spēj 
pilnveidot un īstenot savu dabas doto 
potenciālu”.

Ir gandrīz neiespējami prognozēt 
to, kā sekmēsies Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošana mūsu val-
stī, taču ļoti, ļoti, ļoti ceram, ka visi 
būsim sveiki, veseli un pozitīvi nos-
kaņoti. Mūzikas un mākslas pasaule 
– tā ir pasaule, kura liek dziedāt un 
plaukt mūsu dvēselēm ne tikai svēt-
ku laikā, bet arī ārkārtējās situācijas 
laikā. Mēs vēlam priecīgu un gaišu 
šo adventes laiku. Lai katrs spējam 
atrast sapratnes un labestības pave-
dienu savās sirsniņās, spējam to pa-
ritināt cits citam, gaiši sasildot mūsu 
sirdis! Laimīgu, veselīgu iecerēm 
bagātu 2021. gadu!

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas kolektīvs

2020. gada 
nogalē iznākusi 
Andreja Cīruļa 
grāmata „Mana 
mīļā Līgatne”, kas 
ir lielisks izziņas 
materiāls tiem, kuri 
interesējas par Lat-
vijas vēstures deta-
ļām caur ikdienas 
sadzīviskiem noti-
kumiem. Tā ir vēs-
turisko publikāciju, 
faktu un atmiņu 
stāstu apkopojums 
par notikumiem un 
dzīvošanu Andreja 
jaunības dienu zemē Līgatnē un tās 
apkārtnē, kā arī vēsturiskas liecības 
par Atmodas laika aizkulisēm.

17. novembrī Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā notika Andreja Cī-
ruļa grāmatas “Mana mīļa Līgatne” 
pirmo eksemplāru svinīga nodošana 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 
Vienlaikus tie bija šī unikālā darba 
atvēršanas svētki.  

Grāmatas izdošanas radošā ko-
manda – Andrejs Cīrulis un viņa 
meita Dace Cīrule, mākslinieciskā 

redaktore – Irēna Ansava, korekto-
re – Zaiga Lasenberga. Idejas autori, 
virzītāji un atbalstītāji – kultūrvietas 
„Zeit” dibinātāji Inese un Marģers 
Zeitmaņi. Grāmata izdota ar daudzu 
līgatniešu iesaistīšanos, Vidzemes 
plānošanas reģiona, Valsts kultūr-
kapitāla fonda un „Latvijas valsts 
mežu” fi nansiālu atbalstu.

Grāmata iegādājama atpū-
tas kompleksā „Zeit” un e-veikalā 
www.zeit.lv/veikals.  

Aicinām piedalīties labdarības akcijā 
„Dāvini prieku!”

Iepriekšējos divus ga-
dus pirms Ziemassvētkiem 
atpūtas komplekss „Zeit” 
organizēja labdarības vaka-
riņas, lai kopā ar draugiem 
un atbalstītājiem sniegtu at-
balstu bez vecāku aizgādības 
palikušiem Līgatnes novada 
bērniem. Šis gads mums vi-
siem ir neierasts ar dažāda 
veida ierobežojumiem, tomēr 
„Zeit” komanda vēlas turpi-
nāt tradīciju un arī šogad at-
balstīt bērnus.

Esam radījuši Ziemas-
svētku Labdarības akciju 
„DĀVINI PRIEKU!” Aici-
nām apmeklēt „Zeit” e-vei-
kalu www.zeit.lv/veikals, 

1. decembra valdības ārkārtas 
sēdē tika pieņemti papildu lēmumi 
Covid-19 ierobežošanai. Lēmumi 
ietekmē arī turpmāko skolas darbī-
bu.

• No 7. decembra 7. – 12. 
klašu attālinātajam mācību proce-
sam pievienojas arī 5. un 6. klases.

Līdz 30. decembrim ikvienam 
vidzemniekam ir iespēja nobalsot 
par svarīgākajiem kultūras virzie-
niem reģionā, tā izsakot viedokli 
par to, kādām kultūras aktivitātēm 
būtu jāsaņem fi nansējums Vidzemes 
kultūras programmas ietvaros 2021. 
gadā.

Vidzemes plānošanas reģions 
jau 14. gadu gatavojas realizēt Valsts 
kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas 
valsts meži” atbalstīto kultūras prog-
rammu reģionos, kurā iespējams 
pretendēt uz fi nansējumu kultūras 
projektu īstenošanai. Programmas 
mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu 
kultūras un mākslas nozaru jaunra-
des attīstību un kultūras mantojuma 
saglabāšanu valstī. 

Ik gadu konkursa nolikums tiek 
pilnveidots, iekļaujot tajā aktuālākās 
kultūras prioritātes, balstoties uz no-
zares ekspertu viedokli, pētījumiem 
kultūras nozarē, plānošanas doku-
mentiem un kopš pagājušā gada – arī 
vidzemnieku viedokli. Līdzīgi kā 
pērn, arī šogad sabiedrības balsoju-
ma rezultāts būs būtisks konkursa 
nolikuma veidošanā, defi nējot tās 
kultūras prioritātes, kurās būs iespē-
jams iesniegt kultūras projektu pie-
teikumus 2021. gadā. 

Vidzemes plānošanas reģions 
saredz, ka līdz ar sabiedrības iesaisti 
kultūras prioritāro jomu noteikšanā, 
konkursam iesniegtie projekti kļūs 
daudzveidīgāki un arī iedzīvotāju 
interesēm atbilstošāki. Tāpat ikviens 
tiek aicināts savu izvēli izdarīt, ņe-
mot vērā arī šī brīža izaicinājumus, 
ar ko sastopas kultūras nozare. 

Paust viedokli var ikviens, līdz 
šī gada 30. decembrim, aizpildot 
tiešsaistes anketu – https://ej.uz/

Vidzemnieki aicināti 
iesaistīties kultūras 

prioritāšu noteikšanā
parkulturuvidzeme, kā arī vairākās 
vietās klātienē (vairāk par klātienes 
balsošanas vietām www.vidzeme.lv) 

Pagājušajā gadā viedokli pauda 
726 iedzīvotāji, un balsojuma rezul-
tāts iekļauts konkursa nolikumā.  Pa-
pildus, pamatojoties uz vidzemnieku 
ieteikumiem, šogad izveidota jauna 
tematiskā prioritāte – sabiedrības ie-
saiste un kultūrizglītība. 

2020. gadā konkursam “Vidze-
mes kultūras programma” pavisam 
tika pieteikti 149 projekti par kopējo 
summu 637 373 EUR. Atbalstīti 69 
projekti, sadalot konkursā pieejamo 
fi nansējumu 143 000 EUR apmērā. 
Konkursā apstiprinātie projektu pie-
teikumi tika balstīti uz sabiedrības 
noteiktajām prioritātēm. Vairāk par 
īstenotajiem pasākumiem un aktivi-
tātēm lasiet mājaslapā http://www.
vidzeme.lv/lv/vidzemes_kulturas_
programma 

Ar apkopoto informāciju par 
balsojuma rezultātiem varēs iepa-
zīties 2021. gada janvārī Vidzemes 
plānošanas reģiona mājaslapā www.
vidzeme.lv. 

Kultūras programmu reģionos 
izsludina VKKF, ik gadu no jauna 
lemjot par konkursa realizētājiem 
reģionos. 

Iedzīvotāju aptauja īstenota pro-
jekta „Līdzdalības budžeta procesa 
attīstība Baltijas jūras reģionā” (Em-
Paci) Baltijas jūras reģiona pārrobe-
žu sadarbības programmas 2014.-
2020. gadam ietvaros, ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda atbalstu. 
Vairāk: https://bit.ly/30hOMvy

Ieva Bīviņa,
Vidzemes plānošanas reģiona 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Mācību process 1. Jauno līderu vidusskolā 
semestra noslēgumā

• Līdz 16. decembrim visās 
klasēs un visos mācību priekšmetos 
tiek izliktas 1. semestra atzīmes.

• No 21. decembra līdz 1. 
janvārim visām klasēm ZIEMAS 
BRĪVDIENAS.

• No 4. janvāra 5. – 12. kla-
ses mācās attālināti, 1.–4. klases mā-

cās skolā, bet mācību procesā lieto 
sejas maskas. Jautājums par sejas 
masku nodrošināšanu skolēniem vēl 
tiks precizēts, pagaidām tās skolā ir 
pietiekamā daudzumā.

Veselību un izturību!
Saiva Vītola,

Jauno līderu vidusskolas direktore

izvēlēties ziedojuma summu 
un iegādāties „Zeit” eglītes 
rotājumu! Mēs uz tā uzraks-
tīsim tavu vārdu un iekārsim 
„Zeit” pagalma Ziemassvēt-
ku eglē. Labdarības akcijā 
saziedotā summa sadarbībā 
ar Līgatnes novada domi tiks 
virzīta bez vecāku aizgādības 
palikušu Līgatnes novada 
bērnu atbalstam.

2019. gada „Zeit” labda-
rības vakariņās 19 bērniem 
tika saziedoti 4 370 eiro. 

Akcija norisināsies līdz 
2020. gada 23. decembrim.

Lai mierpilni Ziemas-
svētki!

„Zeit” kolektīvs

Klusie Ziemassvētki tiešā un 
pārnestā nozīmē pārņēmuši mūsu 
skolu. Mūsu 1. – 4. klašu skolēni 
tiem no visas sirds gatavojas – tiek 
rotātas klases, mācīti svētku dzejo-
ļi un dziesmas, iestudētas ziemas 
pasakas, spēlēta „Slepeno draudzi-
ņu” spēle.  Līgatnes Meža rūķis ir 

Klusie Ziemassvētki

Ziemassvētkiem izrotātās durvis Jauno līderu vidusskolā.

Pirmā klase pie savas otrreiz dzimušās kastes.

sagādājis viskuplākās svētku egles, 
bet gaiteņu rotāšanai šogad tēma ir 
„Durvis, un aiz tām burvis…”. Ja 
jums būtu iespēja pastaigāt pa skolas 
pašlaik vienīgo apdzīvoto 3. stāvu, 
aiz durvīm jūs dzirdētu mūziku, dze-
jolīšus, smieklus, čalas… Paverot 
klases durvis, darba duna grib ie-

saistīt darbā ikvienu – skolēni griež, 
līmē, zīmē, drīz ceps arī piparkūkas. 
Un kāda smarža pārņems skolu! 
Sveicieni visiem mūsu vecāko klašu 
skolēniem, kas savu Ziemassvētku 
radošo sparu un garu velta ģimenei!

Saiva Vītola,
Jauno līderu vidusskolas direktore

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas jaunais vimpelis.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas  nošu un skiču burtnīca. 

Pavisam nesen visi tika iepa-
zīstināti ar Jauno līderu vidusskolas 
1. klases lielo ieguvumu – lielo, mo-
derno, melno stikla tāfeli ar iebūvētu 
skārienekrānu! Tāfele tika atvesta 
tikpat lielā kastē – pat ļoti lielā kastē! 
Tāpēc pirmklasniekiem kopā ar kla-
ses audzinātāju bija jārealizē ideja – 
„Kastes otrās piedzimšanas svētki”! 
Procesā iesaistījās visi: vajadzēja 

Kaste? Es te!

modelēt, griezt, ārdīt, traucēt, krāsot, 
smērēt, līmēt, projektēt, pārvietot, 
apgāzt, rotāt un komandēt... Tā tapa 
12 darbiņi – katram pa vienam! Un 
gala rezultāts ir izcils! (Pačukstam, 
ka kastē bija putuplasta gabali! Tie 
mums tagad kalpo par soliņiem, uz 
kā pakāpties, ja ko nevar aizsniegt.)

Saiva Vītola,
Jauno līderu vidusskolas direktore
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2021. gada 21. janvārī

Iespiests: 
SIA „Erante”

Un tā pa vienam, un tā pa vienam vien
Pa sārti balto ziedu klāto ceļu
No spožās saules mirdzuma ikdien
Kāds aiziet klusumā uz mūža miegu.

Novembrī mūžībā aizgājuši

Aivars Gabliks – 10. novembrī
Marija Smilga – 15. novembrī
Jānis Sika – 18. novembrī
Inga Lemeša – 28. novembrī
Ilga Znotiņa – 29. novembrī
Jānis Incis – 30. novembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Paldies Līgatnes novada domes 
darbiniekiem par sirsnīgajiem 

apsveikumiem, sociālo palīdzību, 
aprūpi un sapratni. Visiem 
līdzjutējiem - par palīdzību 
pārtikas groza sagādāšanā. 

Mediķiem - par veselības 
saglabāšanu. Vēlu visiem Līgatnes 
iedzīvotājiem laimi, sapratni un 

labu veselību. 
Priecīgus Ziemassvētkus un 2021. 

gadu! 
Nes, gadiņ, ko nesdams,

Atnes spēku, veselību!
Ilga Vorslova

Informējam, ka 

līdz 11. janvārim būs slēgta 
Līgatnes publiskā pirts. 

Pirts darbību plānots atjaunot, noslēdzoties ārkārtējai situācijai.

Līgatnes kultūras namā šobrīd ir ekskluzīva iespēja – 
uzņemt foto pie 1858. gada pastkartes ar saukli vācu valodā 

„Sveiciens no Līgatnes”.

Atgādinām, ka ārkārtas situācijas laikā Līgatnes novada 
bibliotēkas strādā sekojošā režīmā:

Līgatnes pilsētas bibliotēkā grāmatas iespējams apmainīt otrdienās un • 
ceturtdienās plkst. 9.00 – 17.00. Grāmatu maiņa notiek kultūras nama 1. stāvā. 
Līgatnes pagasta bibliotēkā grāmatas iespējams apmainīt otrdienās, • 
trešdienās, ceturtdienās un piektdienās plkst. 9.00 – 16.00. 

Lasītavas ārkārtas situācijas laikā nedarbojas. 

Vēlam veiksmīgu un aizraujošiem grāmatu piedzīvojumiem bagātu 
2021. gadu! 

Lai tavām dienām gaismas pietiek
un rasas valgmes nepietrūkst,
Lai tavām dienām putna spārni
un vīteņauga vijīgums…

Novembrī 
Līgatnes novadā 
reģistrēta viena 
meitenīte un 
viens puisītis –
Estere un Haralds

Sirsnīgi sveicam vecākus un 
vecvecākus! Lai bērniņi aug veseli 

un laimīgi!


