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Mums pieder tik daudz,
bet mēs gribam vairāk.
Aiz apvāršņa skriet arvien 
tālāk un tālāk,
Jo sapņiem nav beigu,
un lielceļiem nav.
Mums pieder tik daudz,
bet mēs gribam vairāk …

Sveicam februāra 
jubilārus
Gatis Birkenfelds 
Solvita Leimane 
Dace Ozoliņa 
Natalija Bauere 
Viktors Griļevs 
Nadežda Broka 
Juris Bondars 
Egons Gailītis 
Jānis Šveicis 
Ilgonis Židaus 
Dzintra Kārkliņa  
Dzidra Līcīte  
Aina Skaidrīte Puriņa 
Staņislavs Valentīns Ločmelis 
Ināra Cingelmane 
Dzintra Karlīne Miljone 
Ieva Akmentiņa 
Valdis Kreišmanis 
Juris Dreimanis 
Valentīna Špoģe 
Miķelis Alberts 
Verners Bundulis 
Marija Kluša 
Marija Kuzņecova 
Elmārs Drēviņš 
Vija Bērziņa 
Anna Baranova 
Austra Štāle 
Gunārs Freimanis 
Mārtiņš Šūmanis 
Liene Birne 

Lai plānotu turpmāko attīstību jaunajā 
Cēsu novadā un apzinātu jomas, kurās nepie-
ciešamas pārmaiņas, Līgatnes novada pašval-
dība aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā, 
kas norisinājās no 2021. gada 13. līdz 31. jan-
vārim. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama 
gan elektroniskā formātā novada mājaslapā, 
gan novada sociālajos tīklos.

Nepilna mēneša laikā respondenti vērtēja 
pašvaldības darbu un pakalpojumus, novada 
vidi un infrastruktūru, kultūras un sporta dzī-
vi novadā. Tāpat iedzīvotāji izteica viedokli 
par jaunā novada prioritātēm un vērtēja pan-
dēmijas ietekmi uz saviem paradumiem un 
mobilitāti. 

Aptaujā piedalījās 119 iedzīvotāji – 90 
sievietes (76%) un 29 vīrieši (24%). Pārstā-
vētākā vecuma grupa bija 25 – 34 gadi (30%). 
Tāpat labi pārstāvētas bija vecuma grupas 45 
– 62 gadi (29%) un 35 – 44 (27%). Visvairāk 
respondentu bija ar augstāko izglītību (63%), 
16% norādīja, ka ieguvuši vidējo izglītību, 
bet 12% – profesionālo. 47 aptaujas dalīb-
nieki (39%) atbildējuši, ka šobrīd nodarbinā-
ti valsts vai pašvaldības iestādēs, 38 (32%) 
strādā privātos uzņēmumos, bet 16% (13%) 
ir pensionāri. Vairums aptaujāto (70%) dzīvo 
Līgatnē jau vairāk nekā 15 gadus, nākamā ak-
tīvākā grupa (16%) bija jaunienācēji, kas Lī-
gatnē dzīvo 1 – 5 gadus. Priecē, ka absolūtais 
vairākums (85%) atbildējuši, ka tuvākajos 
piecos gados dzīvesvietu mainīt neplāno. 

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar 
dzīvi Līgatnes novadā, 58 respondenti (44%) 
atbildēja apstiprinoši. Vēl 64 (48%) ir daļē-
ji apmierināti ar dzīvi mūsu novadā. Abso-
lūtais vairākums (89%) novadā jūtas droši. 
Pašvaldības darbu ar vidējo novērtējumu 
(trīs zvaigznītes no piecām iespējamām) at-
zīmējuši 36%. Vēl 36% respondentu piešķī-
ruši pašvaldībai četru un piecu zvaigznīšu 
novērtējumu, savukārt 27% bijuši kritiskāki, 
vērtējot pašvaldības veikumu ar vienu vai di-
vām zvaigznēm. Jautāti par vispārēju uzticību 
pašvaldībai, 56% atbildējuši apstiprinoši, bet 
43% – noliedzoši. 

Par aktualitātēm novadā, spriežot pēc 
aptaujāto atbildēm, visvairāk uzzinām no 
pašvaldības interneta vietnes www.ligatne.
lv (32%), kam seko saziņa ar draugiem, ra-
diem un kolēģiem (19%), pašvaldības infor-
matīvais izdevums „Līgatnes Novada Ziņas” 
(17%) un pašvaldības sniegtā informācija so-

Apkopoti Līgatnes novada iedzīvotāju 
aptaujas rezultāti

ciālajos tīklos (14%). 
Sagaidot administratīvi teritoriālo re-

formu, uzdevām jautājumu, kādām, pēc lī-
gatniešu domām, jābūt jaunā Cēsu novada 
prioritātēm. Atbildes dalījās ļoti līdzīgi, bet 
visvairāk respondentus satrauc ceļu un ielu 
infrastruktūra (21%), kam seko uzņēmējdar-
bības attīstība (16%), izglītība un izglītības 
infrastruktūra (12%), kultūra un kultūras in-
frastruktūra (11%), šobrīd tik ļoti aktuālā ve-
selības veicināšana (10%), dzīvojamā fonda 
attīstība (9%), pašvaldības pakalpojumu un 
to pieejamības attīstība (8%), sociālo pakal-
pojumu dažādošana (7%) un sports un tā in-
frastruktūra (7%). 

Uz jautājumu, cik bieži līgatnieši pēdējā 
gada laikā sazinājušies ar pašvaldību, 58% at-
bildējuši, ka vienu vai dažas reizes gadā, 25% 
to nav nācies darīt ne reizi, bet 17% sazinās ar 
pašvaldību vienu vai vairākas reizes mēnesī. 
Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izplatību, 
pārsteigumu nesagādā atbilde, ka 56% šogad 
ne reizes nav saņēmuši pašvaldības pakalpo-
jumus klātienē. 36% klātienē apkalpoti vienu 
vai dažas reizes gadā, un tikai 8% – biežāk 
par reizi mēnesī. Elektroniski Līgatnes nova-
da pašvaldības pakalpojumus saņēmuši 23%, 
vēl 33% izmantojuši latvija.lv, elektroniskā 
paraksta vai citus elektroniskos pakalpoju-
mus, bet 45% nav izmantojuši pašvaldības 
sniegtos elektroniskos pakalpojumus. 

Nākamais jautājumu bloks pievērsās Lī-
gatnes novada pašvaldības iestāžu izvērtēju-
mam. Būvvalde saņēmusi 17% neitrālu, 28% 
pozitīvu un 53% negatīvu novērtējumu. Lī-
gatnes Sociālais dienests saņēmis 5% neitrālu 
vērtējumu, savukārt pārējie respondenti sada-
lās divās vienādās daļās, 46% vērtējot dienes-
ta darbību ar četrām un piecām zvaigznītēm, 
bet 46% – ar vienu vai divām. Dzimtsarakstu 
nodaļa saņēmusi visaugstāko maksimāli po-
zitīvo novērtējumu skaitu (60%). Vēl 20% 
dzimtsarakstu nodaļas veikumu novērtējuši 
kā labu. Bāriņtiesa saņēmusi 11% neitrā-
lu vērtējumu, 62% pozitīvu atsauksmju un 
25% – negatīvu vērtējumu. Pagastu pārvalžu 
darbu 10% vērtē neitrāli, 50% – pozitīvi, bet 
37% – negatīvi. Pašvaldības policija saņēmu-
si 11% neitrālu vērtējumu, 30% –  pozitīvu un 
56% – negatīvu. AS „ZAAO” darbību 10% 
aptaujas dalībnieku vērtē neitrāli, 61% – po-
zitīvi un 15% – negatīvi. 

Lūgti novērtēt konkrētus pašvaldības 

sniegtos pakalpojumus, respondenti vispozi-
tīvāk novērtējuši nekustamā īpašuma nodok-
ļa administrēšanu un apmaksu (6% neitrālu, 
71% pozitīvu un 20% negatīvu vērtējumu), 
dzīvesvietas deklarēšanu (65% pozitīvu un 
34% negatīvu vērtējumu), komunālo pakal-
pojumu saņemšanas un apmaksas pieredzi 
(23% neitrālu, 54% pozitīvu un 21% negatī-
vu vērtējumu). Tiem seko reklāmas saskaņo-
šana (50% pozitīvu vērtējumu), būvatļaujas 
saņemšana un konsultācijas (26% pozitīvu 
vērtējumu), publiska pasākuma atļaujas sa-
ņemšana (25% pozitīvu vērtējumu) un at-
balsts dzīvokļu jautājumos (24% pozitīvu 
vērtējumu).

Novērtējot infrastruktūru, visaugstāko 
novērtējumu saņēmis parku, skvēru un pub-
lisko peldvietu stāvoklis (50% pozitīvu vēr-
tējumu), ielu, ceļu un publisko vietu tīrība un 
ciematu apgaismojums (49% pozitīvu vēr-
tējumu), seko sabiedriskais transports (44% 
pozitīvu vērtējumu) un ceļu kopšana ziemā 
(40% pozitīvu vērtējumu). 59% respondentu 
uzskata, ka pērn ielu un ceļu infrastruktūra 
novadā uzlabojusies. 39% respondentu vis-
biežāk ikdienā pa Līgatnes novadu pārvie-
tojas, izmantojot personīgo transportu, 33% 
iet kājām, 18% brauc ar velosipēdu, bet 11% 
izmanto sabiedrisko transportu. Arī ceļā uz 
Rīgu populārākais pārvietošanās līdzeklis 
bijis personīgais auto (66%), kam seko auto-
buss (20%) un vilciens (9%), bet 7% uz Rīgu 
regulāri nebrauc. Ceļā uz Cēsīm balsis sadalī-
jušās līdzīgi: 72% izmanto auto, 21% - auto-
busu, bet 4% uz Cēsīm regulāri nebrauc. 

Par spīti pandēmijai 77% aptaujāto vis-
maz vienu reizi pērn apmeklējuši kultūras 
pasākumu Līgatnes novadā. Augstu novēr-
tējumu saņēmusi pasākumu kvalitāte (54% 
pozitīvu vērtējumu, 21% neitrālu un 23% 
negatīvu). 48% respondentu pozitīvi vērtē arī 
pasākumu pieejamību (cenu un izvēlēto laiku 
un vietu). 34% pozitīvi novērtējuši pasāku-
mu daudzveidību, tomēr gana daudz (33%) 
respondentu vēlētos šo rādītāju uzlabot. Sa-
vukārt sporta pasākumus pērn vismaz reizi 
apmeklējuši 26% respondentu. 

Jautājumā par pandēmijas ietekmi uz 
mūsu ikdienu atbildes ir dažādas. 29% atzīst, 
ka mazāk apmeklējuši pasākumus, 23% ma-
zāk ceļojuši, 17% vairāk strādā vai mācās no 
mājām. Tāpat ierobežojumiem ir zināma po-
zitīva ietekme: 17% atzīst, ka vairāk laika pa-
vadījuši svaigā gaisā. Tikai 7% atbildējuši, ka 
pandēmija dzīvi ietekmējusi nenozīmīgi. 20% 
respondentu atzīst, ka pandēmija sarežģījusi 
viņu saziņu ar pašvaldību. Tikmēr 39% izde-
vies sazināties ar pašvaldību bez problēmām 
un 41% tādas nepieciešamības nav bijis. 

Pateicamies visiem, kas veltīja aptaujai 
savu laiku un sniedza atbildes uz jautāju-
miem. Iegūtās atbildes palīdzēs veidot jaunā 
Cēsu novada attīstības plānu, kurā tiks iezī-
mētas Līgatnes novada iedzīvotāju vēlmes un 
vajadzības.

Pilnu aptaujas rezultātu apkopojumu at-
radīsiet interneta vietnē www.ligatne.lv

Informāciju apkopoja 
Inese Okonova
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Aktualitātes februārīPriekšsēdētāja sleja

Par gudro 
balsošanu

Visai bieži, jo īpaši no lielās austrumu kaimiņ-
zemes, dzirdam par „gudro balsošanu”. Arī šobrīd šī 
tēma īpaši aktuāla, jo rudenī Krievijā notiks dažādu 
līmeņu vēlēšanas, kurās demokrātiskie spēki cer gūt 
lielāku skaitu mandātu, lai kaut nedaudz mainītu spē-
ku samēru cerībā ietekmēt valsts politiku un attīstī-
bas virzienus.

Jautāsiet, kāpēc rakstu par „gudro balsošanu” un 
kāds mums, līgatniešiem, ar to sakars? Atbildēšu – 
vistiešākais, jo šovasar Latvijā notiks pašvaldību vē-
lēšanas, kurās ievēlēs deputātus, no kuru lēmumiem 
būs atkarīga mūsu – līgatniešu – kopienas dzīves 
kvalitāte un teritorijas attīstības virzieni. Atšķirība no 
visām iepriekšējām vēlēšanām tāda, ka šoreiz vēlē-
sim jaunā Cēsu novada deputātus no politisko par-
tiju sarakstiem, un, visticamāk, šajos sarakstos būs 
deputātu kandidāti no dažādām jaunā Cēsu novada 
teritorijām, kas pašsaprotami, pirmkārt, būs ar intere-
si pārstāvēt savas kopienas intereses. Un, lai starp 19 
jaunā Cēsu novada deputātiem būtu arī līgatniešu ko-
pienas interešu pārstāvji, „gudra balsošana” var kļūt 
par pamatnosacījumu.

Rēķinot matemātiski, līgatniešu kopienai nav 
lielu izredžu uz kuplu politisko pārstāvniecību liela-
jā Cēsu novadā. Ja pieņemtu, ka katra esošā novada 
vēlētāji visi balsotu par vienu konkrētu kandidātu no 
sava novada, tad līgatniešu pārstāvniecība būtu 1,56 
deputāti no 19. Tomēr šī ir tikai matemātika, bet, ja tā 
piepildītos, tas diemžēl nevieš lielas cerības, ka jaunā 
novada lēmuma pieņēmēji dikti ieklausīsies un reali-
zēs līgatniešu vajadzības, jo vajadzības un vēlmes ir 
katras teritorijas iedzīvotājiem. Lielāks spēks būs ne-
vis tiem, kam skaļākas balsis, bet tiem, kam šo balsu 
vairāk, un arī tiem, kas spēj pastāvēt par savu vēlētāju 
interesēm un koleģiāli vienoties ar citiem deputātiem 
par konkrētas kopienas interešu realizāciju. 

Katram vēlētājam ir savas politiskās simpātijas, 
katram ir simpātijas vai antipātijas pret konkrētām 
personām. Tāpēc rezultāti var būt dažādi. Līgatniešu 
risks, ņemot vērā, ka esam viena no vismazākajām 
kopienām jaunveidojamajā Cēsu novadā, ir tāds, ka,  
sašķeļoties starp plašo politisko piedāvājumu (prog-
nozēju, ka vēlēšanās sevi pieteiks vismaz astoņas po-
litiskās partijas), varam palikt bez neviena savu inte-
rešu pārstāvja Cēsu domē. Bet tas pat pie vislojālākā 
domes sastāva, kas sola ieklausīties un ievērot ikkatra 
lielā novada iedzīvotāju intereses, līgatniešiem neko 
labu nesolītu.

Kas ir „gudra balsošana?” Uzskatu, ka jādomā 
un jārīkojas divos virzienos. Pirmkārt, jādomā, vai 
domes sastāvs būs daudzmaz vienots un rīcībspējīgs, 
otrkārt, jādomā, kā panākt, lai šajā sastāvā būtu vietē-
jās kopienas interešu pārstāvji. Tāpēc, manuprāt:

vissvarīgākais ir piedalīties vēlēšanās! (lielāka • 
vēlētāju aktivāte dod cerības, ka domes sastāvs 
nav sadrumstalots. Tas mazina ķīviņus un veici-
na darbu);
kritiski jāizvērtē, cik kuram politiskajam spēkam • 
varētu būt reāla ietekme jaunajā domes sastāvā, 
jāiepazīstas ar socioloģiskajiem pētījumiem, lai 
neizšķiestu savu balsi vējā;
ar plusiņu vai svītrojumu palīdzību jāveido sev • 
vēlamu deputātu saraksts ar sajūtām, ka viņu ie-
vēlēšanas gadījumā varētu tikt pārstāvētas kon-
krēta vēlētāja intereses.
Vietējām kopienām ir lielas iespējas ietekmēt 

vēlēšanu rezultātu sev vēlamā virzienā, ja vien katrs 
individuāli un visi kopā padomāsim par stratēģiju, 
kuras īstenošana dos ieguvumus. Lai tiktu pie iespē-
jas pārstāvēt iedzīvotāju intereses jaunajā Cēsu nova-
dā, deputāta kandidātam būs nepieciešams aptuveni 
900 vēlētāju atbalsts, un tas nav maz. Kadidātam bal-
si dod, ja tiek balsots par viņa pārstāvēto politiskās 
partijas sarakstu, bet papildu balsi kandidāts iegūst, 
ja iepretī viņa uzvārdam tiek ielikts pluss. Savukārt 
svītrojums kandidātam šo balsi atņem.

Šo vēlēšanu rezultāts, bet līdz ar to arī līgatniešu 
labklājība kā nekad būs atkarīga no „gudras balso-
šanas”.

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Izsludinātas iepirkumu procedūras:
Inženierkomunikācijas tīklu re-•	

montdarbi Līgatnē – plānoti vēsturiskās 
maģistrālās kanalizācijas notekūdeņu tra-
ses remontdarbi, lai novērstu kanalizācijas 
notekūdeņu infiltrēšanos augsnē, kā arī lai 
novērstu virsūdens iekļūšanu kanalizācijas 
notekūdeņu sistēmās Līgatnes Gaujas ielā, 
kā arī ūdensvada pieslēguma komunikāciju 
remontdarbi Strautu ielā 4, Līgatnē. 

Līgatnes novada domes un tās •	
iestāžu darbinieku veselības apdrošināša-
na – kā katru gadu, Līgatnes novada domes 
struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem tiek 
nodrošināta iespēja saņemt veselības apdro-
šināšanas pakalpojumu. 

Kanalizācijas izbūves darbi daudz-•	
dzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 14, 
Līgatnē – plānota kanalizācijas notekūdeņu 
savākšanas sistēmas un pieslēguma izbūve 
kanalizācijas notekūdeņu tīkla maģistrālei.

Noslēgušās iepirkumu procedūras:
Iepirkums – automašīnas iegāde •	

operatīvajā līzingā. Līguma slēgšanas tiesī-
bas piešķirtas SIA „Add Car rental” piedāvā-
jums par summu 14 640,00 EUR bez PVN.

Cenu aptauja – Līgatnes novada •	
pašvaldības autoceļa Nr. 43 „Ķempji – Sau-
leskalns” ūdens atvades sistēmas atjauno-
šana – papildu darbi. Līguma slēgšanas 
tiesības ir piešķirtas, un darbus ir paveiku-
si SIA „Karjeru tehnika noma” par summu 
8 503,70 EUR bez PVN. Līdz ar to ir pa-
beigti primārie minētā ceļa atjaunošanas dar-
bi, lai nodrošinātu ceļa seguma saglabāšanu 
un ērtu ekspluatāciju. Tālāk atbilstoši iespē-
jām plānots veikt ceļa virskārtas atjaunošanu 
(uzbēršanu).

Mūzikas instrumentu iegāde Līgat-•	
nes mūzikas un mākslas skolas vajadzībām 
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogram-
mas „Mūzikas un dejas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” – lī-
guma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „ES 
projekti” par summu 4 860 EUR bez PVN. 
Minētā projekta ietvaros tiks iegādāts profe-
sionāls instruments – „Scandalli” ražojuma 
akordeons. 

Citas aktualitātes:
Beidzot mūs ir piemeklējusi skaista •	

ziema, taču pēc intensīvas snigšanas regulāri 
veidojas situācija, kad sniega tīrīšanas pa-
kalpojumu sniedzējiem ir grūtības attīrīt paš-
valdības ielas no sniega ielu malās novietoto 
transportlīdzekļu dēļ. Saprotot, ka ne vien-
mēr ir iespējams novietot savu automašīnu 
pagalmā vai daudzdzīvokļu ēkas iekšpagal-
mā, atgādinām, ka atbilstoši Līgatnes nova-
da pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 14/28 
„Par Līgatnes novada teritorijas kopšanu 
un būvju uzturēšanu” 2. daļas 19. punktam 
laika periodā no 1. decembra līdz 1. martam 
jebkuru transportlīdzekli aizliegts novietot 
uz ielas un koplietošanas teritoriju brauca-
mās daļas ilgstošai stāvēšanai ilgāk par tri-
jām diennaktīm. Šajā laikā transportlīdzekļa 
īpašniekam jānodrošina sniega tīrīšana ap 
transportlīdzekli tā, lai netraucētu pārējo 
transportlīdzekļu satiksmi, t.sk. apstāšanos. 
Un ar sniega attīrīšanu mēs saprotam sniega 
pārvietošanu ārpus ceļa un gājēju ietves ro-
bežām, nevis uzstumšanu uz ceļa brauktuves 
vai gājēju ietves. 

Lūdzam pašvaldības grants ceļa •	
klātnei tuvu esošu īpašumu īpašniekus pie-
teikties piegulošā grants ceļa posma apstrā-
dei ar pretputekļu maisījumu vasaras pe-
riodā (iesniegums iesniedzams līdz šā gada 
1. martam). Līgatnes novada domes mājas-
lapā ir iespējams iepazīties ar pretputekļu 
absorbenta iestrādes kārtību un īpašumu sa-
rakstu, kam atbilstoši noteikumiem pieejams 
pakalpojums. 

 Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes izpilddirektors

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 2021. gada. 28. janvāra sēdē (protokols Nr. 1,9.§)

Līgatnes novada domes 2021. gada 28. janvāra 
saistošie noteikumi Nr. 21/2  „Līgatnes novada 
pašvaldības budžets 2021. 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 

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumus 
4 151 472 EUR apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta izdevumus 
4 299 407 EUR apmērā saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmēru sa-
skaņā ar 4. pielikumu.

4. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada 
budžetu saskaņā ar 5. pielikumu.

5. Noteikt, ka budžeta izpildītāji:
5.1. ir atbildīgi par to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attie-

cīgajai programmai/pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

5.2. organizējot iestādes, nodaļas un struktūrvienības funkciju izpildi, ir atbildīgi 
par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam;

5.3. pamatbudžeta ieņēmumus (bez ziedojumiem un dāvinājumiem), kas pār-
sniedz pašvaldības plānoto apjomu, ar Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt bu-
džetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu 
apstiprināšanas Līgatnes novada domē. 
Pielikums Nr.8 

Līgatnes novada domes 2020. gada 
29. decembra saistošie noteikumi Nr. 20/14
„Grozījumi Līgatnes novada domes 
2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.14/37 „Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu 
numerācijas un ēku nosaukumu norādes 
plākšņu izvietošanas kārtība Līgatnes novada 
teritorijā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, 
Administratīvās atbildības likuma  2. panta ceturto daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 14/37 „Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas un ēku nosaukumu norā-
des plākšņu izvietošanas kārtība Līgatnes novada teritorijā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 40. punktā skaitļus un vārdu saīsinājumus „10,00 EUR līdz 70,00 EUR” 
ar vārdiem „divām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām”;

2. Aizstāt 41. punktā skaitļus un vārdu saīsinājumus „10,00 EUR līdz 70,00 EUR” 
ar vārdiem „divām līdz četrpadsmit naudas soda vienībām”;

3. Izslēgt 45. punktu.
Pielikums Nr.10 

Līgatnes novada domes 2020. gada 
29. decembra saistošie noteikumi Nr. 20/16
„Grozījums Līgatnes novada domes 2013. gada 
28. marta saistošajos noteikumos Nr. 14/43
„Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu 
Līgatnes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 16. punktu un 43. panta trešo daļu, Administratīvās atbildības likuma 2. panta ceturto daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 
14/43 „Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu Līgatnes novadā” šādu grozījumu:

Aizstāt 12.2. punktā vārdus „Administratīvo pārkāpumu kodeksu” ar vārdiem 
„Administratīvās atbildības likumu”.
Pielikums Nr.12 

Līgatnes novada domes 2020. gada 
29. decembra saistošie noteikumi Nr. 20/18
„Grozījumi Līgatnes novada domes 2010. gada 
17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/10
„Par sabiedrisko kārtību””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 4., 5. 
un 6. punktu, Tūrisma likuma 15.1 panta trešo daļu,  Administratīvās atbildības likuma 2. panta ceturto daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 
14/10 „Par sabiedrisko kārtību” šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.2.2. punktā vārdus „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ar 
vārdiem “attiecīgās nozares regulējošajos likumos”;

2. Aizstāt 2.3.2. punktā vārdus „simts četrdesmit trīs euro” ar vārdiem „divdesmit 
deviņām naudas soda vienībām”;

3. Aizstāt 2.4.2. punktā vārdus „piecpadsmit euro” ar vārdiem „trīs naudas soda 
vienībām”;

4. Aizstāt 3.1.1. punktā vārdus „četrdesmit trīs euro” ar vārdiem „deviņām naudas 
soda vienībām”;

5. Aizstāt 3.1.2. punktā vārdus „septiņdesmit diviem euro” ar vārdiem „piecpadsmit 

naudas soda vienībām”;
6. Aizstāt 3.2.1. punktā vārdus „četrdes-

mit trīs euro” ar vārdiem „deviņām naudas 
soda vienībām”;

7. Aizstāt 3.2.2. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro” ar vārdiem „piecpad-
smit naudas soda vienībām”;

8. Aizstāt 3.5.1. punktā vārdus „divdes-
mit deviņiem euro” ar vārdiem „sešām naudas 
soda vienībām”;

9. Aizstāt 3.5.2. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro līdz simts četrdesmit trīs 
euro” ar vārdiem „piecpadsmit līdz divdes-
mit deviņām naudas soda vienībām”;

10. Aizstāt 3.5.3. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro” ar vārdiem „piecpad-
smit naudas soda vienībām”;

11. Aizstāt 3.5.4. punktā vārdus „simts 
četrdesmit trīs euro” ar vārdiem „divdesmit 
deviņām naudas soda vienībām”;

12. Aizstāt 3.6.1. punktā vārdus „četr-
desmit trīs euro” ar vārdiem „deviņām nau-
das soda vienībām”;

13. Aizstāt 3.6.2. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro” ar vārdiem „piecpad-
smit naudas soda vienībām”;

14. Aizstāt 3.7. punktā vārdus „četrdes-
mit trīs euro” ar vārdiem „deviņām naudas 
soda vienībām”;

15. Aizstāt 3.8.1. punktā vārdus „četr-
desmit trīs euro” ar vārdiem „deviņām nau-
das soda vienībām”;

16. Aizstāt 3.8.2. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro” ar vārdiem „piecpad-

Pielikums Nr.15 

Līgatnes novada domes 
saistošie noteikumi 
Nr. 20/21
„Grozījumu Līgatnes 
novada domes 2017. gada 
23. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 17/5
„Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtība 
Līgatnes novada 
teritorijā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu, 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturto daļu, 
Administratīvās atbildības likuma
2. panta ceturto daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2017. gada 
23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 17/5 
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Līgatnes nova-
da teritorijā” šādu grozījumu:

Aizstāt 66. punktā vārdus un skaitļus „20,00 
euro līdz 70,00 euro” ar vārdiem “četrām līdz 
četrpadsmit naudas soda vienībām”.

Rasma Vanaga
13. 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.

Līgatnes upe plūst uz Gauju
Kalnu upe kalnu pilsētā – tā 

raksta Guntis Eniņš 1993. gadā. Lī-
gatne – visstraujākā vidējā garuma 
upe Latvijā. Tās vidējais kritums ir 
4,2 m uz vienu kilometru, bet lejas 
posmā – 6,6 m uz vienu km. Līgatne 
(agrāk saukta arī par Ligati) ir Gau-
jas kreisā krasta pieteka (31 km), kas 
sākas Vidzemes augstienē, Ķēču ap-
kaimē, Mežēku ezeriņā. Upes izteka 
ir 206 m, bet ieteka Gaujā vairs tikai 
17 m virs jūras līmeņa. Līgatnes upe 
daudzviet ir iegrauzusies dziļi pa-
matiežos un veido gleznainas stāvas 
smilšakmens kraujas gan lejastecē, 
gan arī vidustecē.

Daži dati no Vikipēdijas par 
Līgatnes upi: „Augštecē lejpus Nī-
taures—Spāres ceļa tilta tek pa 4 km 
garo Elles gravu. Sākot no Šķēpeļu 
dzirnavu ezera, upe tek pa 45 – 60 m 
dziļu ieleju. Krastos smilšakmens at-
segumi. Lielākās pietekas ir Silmacis, 
Kārkliņupīte, Liepene, Ratnieku upe, 
Pagūžu upe (kreisās), Māliņupīte un 
Mellīte (labās). Lielākās apdzīvotās 
vietas krastos ir Līgatne, Augšlīgatne 
un Ķempji.”

Pētot mūsu Vanagu dzimtas cilts-
koku kopā ar Austrālijā dzīvojošo 
Baibu Vanagu, atradām, ka ciltstēvs 
Ādams Vanags pēc Nītaures drau-
dzes datiem ir dzimis Lakšu muižas 
(Nachtigall) „L. Stūtēs” 1836. gada 
maijā (tēvs – kalps Andrievs Vanags 

un māte Made). Pēc dvēseļu revīzi-
jas datiem Ādams Vanags 1850. gadā 
atnācis no Nītaures draudzes Lakšu 
muižas uz Paltmales muižu. Ādama 
Vanaga ģimenē bijuši 5 bērni. Visa 
dzīve līdz Otrajam pasaules karam 
bijusi saistīta ar Līgatni. Kara lai-
kā ģimeņu likteņi bijuši 
dažādi: Austrālija, ASV, 
Vācija, Sibīrija, Latvija, 
Līgatnes novads.

Lakšu muiža atrodas 
netālu no Līgatnes upes 
iztekas. Vanagu dzimtu 
dzīves līčloči laiku lokos 
vijušies blakus Līgatnes 
upei visā tās garumā. 

Līgatnes upe savā 
laikā ir darbinājusi se-
šas dzirnavas: Springš-
ļu, Liepkalnu, Šķēpeļu, 
Visendorfa, Ķempju un 
Līgatnes. Upe ražojusi 
elektrību, un tai vēl ir pie-
ticis spēka piedalīties pa-
pīra ražošanā. Pēc čakli 
padarītā darba tā savus ūdeņus atdod 
Gaujai, lai tālāk tie nonāktu Baltijas 
jūrā. Tagad Līgatnes upe tikai priecē 
cilvēkus ar saviem skaistajiem dabas 
skatiem un nomierina ar savu skaļo 
čalošanu.

 Turklāt, kā pastāstīja mans brālis 
Juris Lencis, kad viņš kopā ar manu 
vīru Jāni Vanagu 1970. gadu sākumā 
bija aizbraukuši likt forelēm naktsš-
ņores Līgatnes upes “Bada gravā”, 
viņš redzējis pie upes lielus betona 
gabalus, dzirnakmeņus, un Jānis esot 
teicis, ka tur kādreiz bijušas dzirna-
vas, un nosaucis arī dzirnavu nosau-
kumu. Mūsu atmiņa ir tik veca, cik ir, 
un brālis neatceras dzirnavu nosau-
kumu. Varbūt kāds no lasītājiem par 
šīm dzirnavām zina kaut ko vairāk?

Ieskatīsimies senajos tūrisma 

Kā es 
pazīstu Līgatni

ceļvežos un pasekosim Līgatnes upei 
tās tecējumā no senseniem laikiem: 
„Ķēču apkaime, kas paceļas vidē-
ji 200 – 225 m virs jūras līmeņa, ir 
ūdensšķirtne Līgatnes, Amatas un 
Lielās Juglas baseiniem. Kilometru 
uz ZA no Ķēčiem paceļas 246 m augs-
tais Usela kalns jeb Ozolkalns. Netā-
lu no Līgatnes augšteces atrodas 24 
ha lielais Asaru ezers, kura rietumu 
krastā paceļas trīs 1. – 5. gs. paugur-
kapi, kas daļēji izpētīti 1904. g. ar-
heoloģiskajos izrakumos… 

Kilometru uz rietumiem no Asa-
ru ezera atrodas „Kalna Savēļas”. Te 
no samērā augsta pacēluma paveras 
plašs skats uz Līgatnes upes ieleju un 
tai pāri līdz pat Līgatnes strādnieku 
ciematam. Arī „Kalna Savēļās” at-
rodas 1. –5. gs. latgaļu kapulauks, 

kas 1904. g. daļēji izpē-
tīts. Atrasto senlietu vidū 
bija krāšņas rotas lietas, 
dzelzs darba rīki un ie-
roči.

Lai apskatītu Elles 
gravu, ko sauc arī par 
Bada gravu jeb Ķauķu 
gravu, no „Kalna Savē-
ļām” nogriežamies pa 
ceļu, kas ved uz Purnavu 

un “Būdu” mājām. Šī grava ir īpat-
nēji skaista, dziļa un mežaina 4 km 
gara Līgatnes upes ieleja, kura sākas 
pāris km augšpus „Būdām” un tur-
pinās līdz „Sprinkšļu” mājām. Upei 
te ir līdz 30 m augstas krastu krau-
jas, kas apaugušas ar vecām, staltām 
eglēm. Kraujas bieži šķērso dziļas un 
šauras sāngravas, pa kurām zem no-
sūnojušām siekstām guldz strautiņu 
ūdeņi. Elles gravā 1906. gadā ilgā-
ku laiku uzturējās Jāņa Liepiņa un 
Pētera Pidriksona vadītie kaujinieki. 
Pārtiku viņiem piegādāja apkārtējo 
māju iedzīvotāji. Meža brāļiem biju-
si ierīkota arī spiestuve, kur iespieda 
skrejlapas un uzsaukumus. Kā darba 
galdu izlietojuši kādas resnas egles 
celmu.

No „Būdu” mājām pa taciņu 

dodamies gravā. Drīz Līgatnes upes 
kreisajā krastā redzamas kādas celt-
nes drupas ar dziļu kanālu. Te līdz 
19. gs. beigām atradusies papes 
fabrika – viens no pirmajiem šāda 
veida uzņēmumiem Vidzemē. Ejot 
tālāk gar upi, sasniedzam “Sprinkš-
ļus”. Primitīva liestu fabrika te sā-
kusi darboties jau 20. gs. sākumā, 
tagad Siguldas rajona rūpkombināts 
„Sprinkšļos” gatavo koka izstrādā-
jumus, liec ragavu slieces, apstrādā 
un krāso vadmalu” tā rakstīts tūris-
tu ceļvedī „Sigulda un tās apkārtne” 
1962. gadā.

Pirms vairākiem gadiem man 
piezvanīja Mores pagasta iedzīvotājs 
Artūrs Melbārdis no „Peļņiem” un 
jautāja, vai es kaut ko zinot par pirmo 
latviešu klavieru meistaru Juri Kļavi-
ņu, kurš tās izgatavojis „Lejas Save-
ļās”. Mana atbilde bija: „Paldies, bet 
neko nezinu”. Šis jautājums man ne-
izgāja no prāta, to atcerējos, rakstot 
šo stāstu par Līgatnes upi, jo “Save-
ļas” atrodas netālu no upes un Asaru 
ezera. Parakņājoties interneta dzīlēs, 
atradu, ka tas interesē ne tikai mani, 
bet arī Cesvaini, jo tur pēc daudziem 
gadiem savā sākotnējā mājvietā Ces-
vaines pilī atgriezušās vēsturiskās 
klavieres, kuras būvētas ap 1900. 
gadu. „Šis ir viens no nedaudzajiem 
instrumentiem, kas saglabājies līdz 
mūsdienām un kuras būvētas pirma-
jā Latvijas klavierbūves Jura Kļaviņa 
darbnīcā,  kas atradās Rīgā Tapešu 
ielā. Juris Kļaviņš dzimis 1849. gada 
23. martā  Nītaures pagasta (Tagad 
Līgatnes pagasts – R.V.)  „Lejas Sa-
veļās”. 1885. gadā “Lejas Saveļās” 
nodibina   savu klavierbūves  darb-
nīcu, bet pēc dažiem gadiem atver  
darbnīcu Rīgā. Juris Kļaviņš bija 
pirmais klavieru būvētājs latvietis. 
Savā darbnīcā specializējies klavi-
atūras izgatavošanā un apgādājis 
visus Rīgas, Tērbatas, Maskavas un 
Pēterpils klavierbūvētājus. Firmu 
vēlāk pārņēma viņa dēls Alfrēds Jā-
nis Kļaviņš.”- tā rakstīts mājaslapā 
www.cesvaine.lv.

Brāļi Juris, Jānis, Artūrs Vanagi pie “Līču” mājas 1960. gada 
augustā Augusta Jennes bērēs. Vanagu dzimtas fotoarhīvs

Foreļu ķeršana Līgatnes 
upē ap 1960. gadu. 

Vanagu dzimtas 
fotoarhīvs

smit naudas soda vienībām”;
17. Aizstāt 3.9.1. punktā vārdus „četr-

desmit trīs euro” ar vārdiem „deviņām nau-
das soda vienībām”;

18. Aizstāt 3.9.2. punktā vārdus „sep-
tiņdesmit diviem euro” ar vārdiem „piec-
padsmit naudas soda vienībām”;

19. Aizstāt 3.10. punktā vārdus „četr-
desmit trīs euro” ar vārdiem „deviņām nau-
das soda vienībām”;

20. Aizstāt 3.11. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro” ar vārdiem „piecpad-
smit naudas soda vienībām”;

21. Aizstāt 3.12. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro” ar vārdiem „piecpad-
smit naudas soda vienībām”;

22. Aizstāt 3.13. punktā vārdus „septiņ-
desmit diviem euro” ar vārdiem „piecpad-
smit naudas soda vienībām”;

23. Aizstāt 3.14.1. punktā vārdus „div-
desmit deviņiem euro” ar vārdiem „sešām 
naudas soda vienībām”;

24. Aizstāt 3.14.2. punktā vārdus „sep-
tiņdesmit diviem euro” ar vārdiem „piec-
padsmit naudas soda vienībām”;

25. Aizstāt 3.15.1. punktā vārdus „trīs-
desmit euro” ar vārdiem “sešām naudas 
soda vienībām”;

26. Aizstāt 3.15.2. punktā vārdus „sep-
tiņdesmit pieciem euro” ar vārdiem “piec-
padsmit naudas soda vienībām”;

27. Izslēgt 4.3. punktu.
    Ainārs Šteins,

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs                                                                     

Pielikums Nr.13 

Līgatnes novada domes 
2020. gada 29. decembra 
saistošie noteikumi 
Nr. 20/19
„Grozījumi Līgatnes novada 
domes 2010. gada 17. jūnija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 13/10
„Par suņu un kaķu turēšanu 
Līgatnes novadā””
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 
43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2006. gada 4. aprīļa Noteikumiem Nr. 266 
„Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās 
iestādēs, kā arī suņu apmācībai”,
Administratīvās atbildības likuma 2. panta ceturto daļu

Izdarīt Līgatnes novada domes 2010. gada 
17. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 13/10 „Par 
suņu un kaķu turēšanu Līgatnes novadā” šādus 
grozījumus:

1. Aizstāt 7.4. punktā vārdus un skaitļus 
„EUR 71,14 (septiņdesmit vienam euro un 14 
centiem)” ar vārdiem „piecpadsmit naudas soda 
vienībām”.

2. Izslēgt 8.3. punktu.
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Leontīni bērnu nav bijuši, tādēļ viņi 
priecājušies, ka mans vīrs Jānis ar brā-
ļiem Artūru un Juri ciemojušies pie vi-
ņiem. Vēl pēc Augusta nāves Vanagu 
vīriešiem patika brīvajā laikā doties 
uz Līgatnes upi ķert foreles un sēņot, 
apstaigāt laukus, kur bija dzīvojušies 
bērnībā un jaunībā. 1960. gadu beigās 
mēs vairākas naktis pārnakšņojām 
pirtiņā, kas atradās pie pašas Līgatnes 
upes, jo māja kā jau bezsaimnieka 

Nākamās upes kreisajā krastā ir 
Visendorfa dzirnavas. Pie dzelzceļa 
tilta upes kreisajā krastā sākas kanāls, 
kura ūdens ir darbinājis Visendorfa 
dzirnavas. Visendorfa dzirnavas ārēji 
mainījušās nedaudz, bet iekšēji – bū-
tiski. Ilgus gadus padomju laikā tur 
ražoja spalvu spilvenus visai PSRS. 
Tādas ražotnes bija tikai astoņas visā 
PSRS. Daudzus gadus šajā ražotnē 
strādāja mans brālis Juris Lencis. Pati 
vairākas reizes biju pie viņa darbavie-
tā. Pēc padomju laikiem ilgus gadus 
Visendorfa dzirnavas stāvēja tuk-
šas. Pēc Uzņēmuma reģistra datiem 
2020. gadā „Visendorfa Dzirnavās” 
ir reģistrēta SIA „Apptron”. Vai-
rāk par Visendorfa dzirnavām LNZ 
2020. gada novembra Nr. 11.

Sigurds Rusmanis 2010. gada 
25. augustā pierakstījis ilggadējā lī-

gatnieša Vladislava Bu-
kovska (1933) atmiņas, 
kurš dzīvoja Visendorfa 
dzirnavās: „Visendorfa 
dzirnavām deva ūdeni 
no „Šķēpelēm”. Ap-
mēram 5 km pa kanālu 
nāca ūdens, Visendorfa 
dzirnavas ūdeni saņēma 
no avotiem, bet tas vēl 
nepietika. Tā viņi bija 
vienojušies. Tur bija 
īpatnēji, pie „Šķēpe-
lēm” bija aizsprosts uz 
upes. Dambējums deva 
ūdeni Šķēpeļu dzirna-
vām, aizgāja pa nova-
dgrāvi. No tā paša dam-
bja gāja koka kastveida 
izbūve, pa kuru ūdens 
gāja pāri upei uz augšu. 
Tā padeva ūdeni kanā-
lam. Kanāls vēl paņēma 
no avotiem klāt. Reizēm 
pat bija jālaiž slūžas 
vaļā, no kanāla prom 
uz upi. Tagad pie Visen-
dorfa dzirnavām kanā-
la paliekas var redzēt. 
Kanāls rakts pa kalna 
nogāzi, kur ir māls. Pie 
Visendorfa dzirnavām 
bija speciālas slūžu res-
tes, kas bija jātīra. Ja 
nāk lapas, gruži, ūdens 
līmenis jau ceļas. Dzir-
navas būvētas intere-
santi, tā nekur neesmu 
redzējis. Ūdens spēka 
pietika darbināt divas 
turbīnas, viena strādāja 
priekš malšanas, viena 
varēja ražot elektrību. 

Elektrību izmantoja paši 
un deva kaimiņiem.” 
Vēl nedaudz no Sigurda 
Rusmaņa: „Rudeņos te 
bija lielas balles. Dar-

bojās arī mednieku klubs, svieda aug-
šā mākslīgās pīlītes, mednieki šāva. 
Kurš vairāk nošāva, bija uzvarētājs 
(LFK 2049, 2266).”

Atkal senais 1962. gada tūrisma 
ceļvedis stāsta: „Līgatnes upes kras-
tā redzama 1927. gadā celtā Līgatnes 
astoņgadīgā skola un internāts. Tuvu-
mā pie ceļa uz bijušajām Visendorfa 
dzirnavām, kur tagad darbojas Sigul-
das rajona rūpniecības kombināta 
Līgatnes spalvu pārstrādāšanas cehs, 
ierīkoti brāļu kapi Lielajā Tēvijas 
karā kritušajiem padomju karavī-
riem.”

Par skolām rakstīju LNZ Nr. 4, 
2020. gada aprīļa numurā. Sekojot 
Vanagu dzimtas vēsturiskajam ceļam 
gar Līgatnes upi, jāuzraksta, ka taga-

dējā Augšlīgatnē daudzu ēku būvētājs 
Jānis Mūrmanis ir cieši saistīts ar Va-
nagiem. Viņa sieva Paulīna Vanaga 
(1895. – ?), precējusies ar Jāni Mūr-
mani, bijusi mazmeita Ādamam Vana-
gam, kurš dzīvoja Lakšu muižā. Pati 
esmu vairākas reizes satikusi Paulīnu 
Mūrmani, kad viņa pēc atgriešanās no 
izsūtījuma Sibīrijā 1960. gadu beigās 
kopā ar savu dēlu Zigfrīdu viesojās 
„Vanagos” pie manas vīramātes Em-
mas Vanagas.

Nedaudz tālāk pa upi uz leju sā-
kas tūrisma objekts „Vienkoču parks”, 
kura īpašnieks Rihards Vidzickis 
daudzu gadu garumā Līgatnes upes 
kreiso krastu ir izveidojis par jauku 
pastaigu un atpūtas vietu. Parku sākts 
veidot 2003. gadā. Apmeklētājiem at-
vērts kopš 2007. gada. Parka platība 
ir 9,25 ha. Parka daudzveidīgajās zo-
nās izvietoti vēsturisku muižu un citu 
ēku maketi, koka skulptūras, etnogrā-
fiskas ēkas, vienkoču laivas, darvas 
ceplis. Šeit var apskatīt Latvijā pirmo 
Smilšu maisu māju. Vienkoču parkā 
atrodas Kokamatniecības muzejs, kas 
iekārtots kā senā darbnīca. Muzejā 
var uzzināt, kā senie amatnieki izga-
tavoja sadzīves lietas gan muižkungu, 
gan citu cilvēku vajadzībām. Vienko-
ču parka apmeklētāji ļoti iecienījuši 
Uguns nakti, kas notiek katru gadu 
oktobra pirmajā sestdienā.

Tuvojamies Ķempjiem. 
1962. gada tūrisma ceļvedī rakstīts: 
„Ap Ķempjiem Līgatnes upes krastos 
izveidojies krāšņs 18 ha liels, vecs 
parks, kurā aug vareni ozoli, liepas, 
oši, ievas u.c. koki. Ielejas kraujā 
izveidojušies lieli saldūdens kaļķu 
krājumi un nedaudz šūnakmens. Pie 
Ķempjiem 20. gs. 30. gados uz Līgat-
nes upes uzcelta neliela hidroelektro-
stacija.” 

Sigurds Rusmanis savā darbā 
„No Līgatnes Spriņģu ieža līdz Vāļu 
kalnam” 2010. gadā raksta: „Vietā, 
kur sākas Ķempji, nebraucams ceļš 
ved lejā uz dzirnavām, kuras atro-
das sevišķi skaistā vietā. Dramaturgs 
Gunārs Priede 1972. gadā savās pie-
zīmēs rakstīja: „Ak, vai, kas par ne-
redzēti pievilcīgu vietu tepat Latvijā 
– varena ozolu grava, šalcoša upe, 
pati dzirnavu ēka”. Tās darbojušās 
līdz 50. gadu vidum, ap 1980. gadu 
tās iegādājās GNP. Tas bija laiks, kad 
Ķempjos slepeni ražoja itāļu apavus. 
Dzirnavas tika sakārtotas, diemžēl šo-
brīd tās atkal pamestas. Te pāreja Lī-
gatnes upei. Pretī dzirnavām no klints 
iztek avots ar burbuļojošu ūdeni.”

Jā, vairākus gadus tā tiešām bija 
ļoti sakopta un iecienīta atpūtas vieta, 
bet jau vairāk nekā 15 gadus Ķempju 
dzirnavas atkal ir pamestas un nesa-
koptas.

Turpat netālu var apmeklēt 
Ķempju luterāņu baznīcu. Tā pārdzī-
vojusi visai dažādus un ļoti krasus 
pagriezienus savā liktenī. Baznīcas 
apmeklējums ārpus dievkalpojuma 
laika gan iepriekš jāpiesaka pie drau-
dzes priekšnieka. Par to visu vairāk 
rakstīju LNZ 2020. gada jūnija Nr. 6.

Blakus baznīcai atjaunotā Jaun-
ķempju muiža, kura gaida jaunus 
saimniekus.

Kā uzskata arheologs J. Apals, 
pie Ķempjiem atrasts viens no bagā-
tākajiem un skaistākajiem Latvijas 
sudrablietu 17. gs.depozītiem. Atras-
tas „8 saktas, saktu piekariņi, sudra-
ba gredzeni un krelles. Šie priekšmeti 
ir ļoti sarežģīti un smalki veidoti. Vie-
nai burbuļsaktai aizmugurē iegravēts 
īpašnieka vārds un gada skaitlis – 

ILSE WEWER 1638.”
Aiz Jaunķempju muižas ne-

tālu upes krastā „Pumpurīši”, kur 
1957. gadā uz dzīvi no Talsu rajona 
Lubezeres pārcēlās dzīvot Andreja 
Cīruļa vecāku ģimene. Andrejs Cī-
rulis (18.10.1946. – 23.12.2019.) 
visu tālāko dzīvi sevi uzskatīja par 
līgatnieti, kaut gan viņu dzīves ceļi 
aizveda projām no Līgatnes. Andreja 
Cīruļa darbs „Mana mīļā Līgatne” 
publicēts turpinājumos „Līgatnes 
Novada Ziņās” no 2014. gada jūnija 
līdz 2019. gada oktobrim. 2020. gadā 
izdota tāda paša nosaukuma grāmata. 
Neliels fragments no Andreja Cīruļa 
grāmatas „Mana mīļā Līgatne” par 
„Pumpurīšiem”: „Uz māju veda teiks-
maini skaista aleja. Kā jau mierlaiku 
mājai, te bija klēts, pagrabs un gran-
dioza ēka, kurā bija vāgūzis, kūts un 
šķūnis ar milzīgu šķūņaugšu, kur pa 
vasaru sienā, sienāžu dziesmas klau-
soties, baudījām veselīgu naktsmiegu. 
Tas burvīgais monstrs jau pirms dau-
dziem gadiem fragmentāri sabrucis, 
kā par to tagad liecina ēkas vidū sa-
augušie koki.

Un pavisam netālu aiz kūts bija 
skaistā un diženā Ķempju grava. Tā 
bija tik dziļa, ka laikam pat viesnīcu 
„Latviju” tur varētu ielikt. Varbūt tā 
tas nav, mērījis neesmu, bet man tā 
gribas domāt. Grava apaugusi ko-
kiem un daudzviet tik stāva, ka pa tie-
šo lejā tikt neiedomājami. Puikas ga-
dos es tur uztaisīju kāpnes, lai nebūtu 
garās līkumošanas pa nolaidenajām 
taciņām.”

Drīz aiz Ķempju dzirnavām Lī-
gatnes upes kreisajā krastā sākas Lī-
gatnes papīra manufaktūras ūdens ap-
gādes kanāls, kas stiepjas vairāk nekā 
kilometra garumā. Pirms kanāla uz 
upes bija slūžas, kuru vieta vēl tagad 
redzama. Tāpat redzams vēl arī kanāls 
gandrīz visā tā garumā, izņemot biju-
šā slēpošanas kalna „Pilskalns” terito-
riju. Šīs kanāls rakts 1815. gadā, tas 
darbojās līdz Otrajam pasaules karam 
un apgādāja ar ūdeni Anfabriku jeb 
Roku darba fabriku. Kanāla ūdens pa 
īpašu koka pārteci pāri Līgatnes upei 
tika novadīts ražošanai. Vēl šobrīd re-
dzamie šie mūrētie balsti, uz kuriem 
bija koka sile ūdens pārvadīšanai. Lī-
gatnieši jokojot esot teikuši: „upe tek 
pāri upei”.  Līgatnes upes līkumi šajā 
posmā ir izlikti ar speciāliem akmens 
krāvumiem, acīmredzot, lai upes 
straume nevarētu mainīt krastus.

 Aiz kanāla, netālu no šīm pirma-
jām slūžām, atrodas taciņa, pa kuru 
var nonākt uzkalniņkapos jeb Zande-
ru senkapos, kas radušies dzelzs laik-
metā 1. – 9.gs. Zanderu senkapi laika 
gaitā ir ļoti sabojāti, droši vien tos 
sabojājuši “zelta meklētāji”, jo kapu 
vietas ir izrakņātas.

Līgatnieši pirms Otrā pasaules 
kara bija iecienījuši doties uz Ķemp-
ju baznīcu nevis pa ceļu bet pa taci-
ņu caur Ķempju gravu. Par to savās 
atmiņās, ko pierakstīju 2006. gada 
15. februārī, stāsta Aina Alļena: „Kad 
nāca pavasaros zilo puķīšu laiks, visi 
gāja uz Ķempju gravu zilās puķītēs. 
Svētdienās uz baznīcu gāja skaistas 
taciņas caur Ķempju gravu, lai nav 
jānāk te caur Spriņģiem, pa putek-
ļainu ceļu. Atpakaļ nākot caur gravu, 
salasīja puķītes. Tā bija pavisam cita 
pasaule.”

Atgriežamies Līgatnes papīrfab-
rikas – papīra manufaktūras Anfab-
rikas teritorijā. Šeit sākas otrs ūdens 
kanāls no slūžām uz ezeru un tālāk uz 
Vidusfabriku. Kanāls sākas pie 16,5 

m augstā Anfabrikas ieža, kas atgādi-
na “pili” ar pamestām telpām. Ne vel-
ti viesi, it sevišķi bērni, dažreiz jautā, 
vai mēs iesim tajā pilī iekšā. Kino ļau-
dis ir izvēlējušies šo klinti par raganas 
mājvietu, filmējot latviešu mākslas fil-
mu “Sprīdītis”. Šis kanāls bija izlikts 
ar spundētiem ozolkoka dēļiem, lai 
ūdens būtu tīrāks, un pāri bija ozola 
baļķi, kas saturēja krastus. Saturošie 
baļķi bija vēl redzami 20. gs. 60. ga-
dos Kanāla sākuma posmā pie Anfab-
rikas ieža dēļu grīdu esmu vēl redzē-
jusi 2019. gadā, kad spīdēja saule un 
ūdens kanālā bija ļoti nedaudz. 

2013. gada 21. jūnijā pie Anfab-
rikas ieža blakus slūžām tika atklāts 
zivju nārsta ceļš, lai no jūras un Gau-
jas nākušie laši un taimiņi rudenī va-
rētu doties uz nārstu pa Līgatnes upi 
uz tās augšteci. Iepriekšējos gados da-
bas draugi rudeņos ķēra lašus un tai-
miņus ar ķeselēm un nesa pāri slūžām 
uz upes augšteci, lai tie varētu brīvi 
doties augšup nārstot. 2020. gadā 
zivju nārsta koka ceļš tika atjaunots 
un uzlabots, jo ūdens un laiks bija šo 
būvi sabojājis.

Kanāls rakts ap1830. gadu, kad 
sāka darboties Vidusfabrika, bet, do-
mājams, vairākas reizes uzlabots un 
tīrīts. Vēl šodien pa šo kanālu it kā 
nemanāmi tek ūdens. Interesants fakts 
– visa papīrfabrikas ūdens apgādes 
sistēma pa kanālu un cauri ezeram un 
atkal pa otru atjaunoto kanālu (2018) 
darbojas uz pašteci, un, kā saka asprā-
ši, Līgatnes papīrfabrikā ūdens ietek 
pa jumtu.

No Ānfabrikas slūžām Līgatnes 
upe, čalodama tek gar skaisto Lustū-
zi, garām pirmajai Līgatnes papīrfab-
rikas–dzirnavu ēkai, kur papīrs ražots 
1815. gadā, tad – cauri Zaķusalai, 
cauri Vidusfabrikai un gar Beiverku, 
pa ceļam uzņemdama atpakaļ kanālu 
ūdeni, kas piedalījās smagā darbā – 
ražoja papīru, ražoja elektrību, mala 
graudus un darīja citus darbus, redzē-
ja kā ļaudis tās krastos dzīvo un strādā 
–, rāmi mierīgi ietek Gaujā.

 Mēs, Vanagu dzimta, esam seko-
juši Līgatnes upes plūdumam. Mans 
vīrs Jānis Vanags (35 gadus) un es 
pati Rasma Vanaga (44 gadus) visu 
savu darba mūžu esam nostrādājuši 
Līgatnes papīrfabrikā, tāpat arī vī-
ratēvs Jānis Alfrēds Vanags gandrīz 
visu darba mūžu nostrādāja ar fabriku 
saistītā darbā, un mūsu dēls Ainars Va-
nags sāka strādāt Līgatnes papīrfabri-
kā pēc dienesta padomju armijā, līdz 
1990. gadu sākumā uzsāku savu biz-
nesu “Vanagos”. Līgatnes upes krastā 
pie Lustūža kalna bijušajā aptiekas 
ēkā 2018. gada maijā savu firmas vei-
kaliņu atvēra Līgatnes vīna darītava, 
kuras īpašnieks ir Ainars Vanags.

 Manai ģimenei 1970. gadā no 
Līgatnes papīrfabrikas iedalīja dzī-
vokli Gaujasmalā – mājā, kura ir vis-
tuvāk Līgatnes upes ietekai Gaujā. Tā 
nu dzīvoju tur jau 51. gadu. Vanagu 
dzimtas ceļš no “Lakšiem” pie Līgat-
nes upes iztekai līdz ietekai Gaujai ir 
izstaigāts.

Mūsu neklātienes ceļojums gar 
Līgatnes upi – vienu no Līgatnes brī-
numiem – ir beidzies, jo upe ir bei-
gusi savu straujo tecējumu, pa ceļam 
apskalodama vēl daudzus skaistus 
bezvārda iežus un iezīšus, mezdama 
neskaitāmus līkumus, paskatīdamās 
uz neskaitāmām alām–pagrabiem, 
alu gaņģiem, kā arī dažām dabīgajām 
alām savos krastos.

(Turpinājums sekos)

īpašums bija izdemolēta. Padomju 
gados pēc tā laika likumiem mājas 
pēc saimnieka nāves, ja nebija tiešo 
pēcnācēju, palika valstij.

Lejup pa Līgatnes upi – neliela 
māja „Mazlapsas”, kur no 1941. līdz 
1962. gadam dzīvoja Adelīna Miška 
(1886. – 1962.) – manas vīramātes 
māte.   Nākamā māja pie Līgatnes 
upes – „Upmaļi”. „Upmaļos” jeb 
„Ķeizarmājā” no 1934. līdz 1941. ga-

tams ne tikai Līgatnē, bet visā Latvijā 
un arī ārpus tās robežām. „Upmaļos” 
notiek dažādi pasākumi, ir iecienīta 
virtuve, laba atpūtas un nakšņošanas 
vieta utt. „Upmaļos” regulāri notiek 
iecienītais piedzīvojumu pasākums 
„Dublis”. „Upmaļus” par savu māj-
vietu sauc arī Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas direktors Kaspars 
Gulbis.

 Kādreiz arī upes kreisajā kras-
tā bija rosīga dzīve, jo tur atradās 
Šķēpeļu dzirnavas, vēlāk foreļu au-
dzētava, tad podniecība. Nonākam 
pie dzelzceļa tilta pāri Līgatnes upei. 
Dzelzceļa līnija, kas savieno Rīgu ar 
Cēsīm, Valmieru, Valgu un Pēterbur-
gu, ir celta 1880. gados (Vairāk LNZ 
2020. gada decembra Nr. 12).

dam dzīvoja Elvīra Ķeizars (1911.—
1941.) ar savu ģimeni - vīru Pēteri 
Ķeizaru (1905.—1971.) un mazo mei-
tiņu Dzidru (1935) Elvīra bija manas 
vīramātes Emmas Vanagas jaunākā 
māsa. No Jura Vanaga (1936) stāstītā 
2021. gada 30. janvārī: „Atceros, ka 
manā bērnībā Pēteris Ķeizars ar vēl 
vienu palīgu būvēja „Vanagos” šķūni. 
Es sēdēju uz šķūņa jumta, un man bija 
viņiem jāpadod skaidas.”

Tagad tur saimnieko Gulbju ģi-
mene. Viesu nams „Upmaļi” ir pazīs-

Turpat netālu no „Saveļām” 
2002. gadā izveidots Briežu dārzs 
„Purnavu muiža” ar kopējo platību 
aptuveni 160 ha. Kā rakstīts www.pur-
navumuiza.lv/lv/briezu-darzs, „Šajā 
dārzā sastopami Ungārijas un vietē-
jie staltbrieži, kā arī rumāņu asinslī-
nijas dambrieži un mufloni. Briežu 
dārzs ir bioloģiskā vaislas dzīvnieku 
audzētava, kurā medības un ekskursi-
jas netiek organizētas. Tajā ir izveido-
ti 10 vaislas aploki, kuros tiek veikta 
rūpīga selekcija ar vienu briežu bulli 
un apmēram 10 – 15 govīm. Kopējais 
briežu dārza iemītnieku skaits ir 665 
staltbrieži, 144 dambrieži.” Pagājuša-
jā vasarā vairākas reizes, braucot ga-
rām šiem aplokiem, kas atrodas ceļa 
Ķempju krogs–Asaru ezers malā, ga-
dījās redzēt pa kādam staltbriedim.

Kādreiz manos jaunības gados 
– 1960. – 1970. gados – bieži brau-
cām uz Līgatnes upi ķert foreles, la-
sīt apkārtnes mežos ogas un sēnes, jo 
bērnībā mans vīrs Jānis Vanags bijis 
biežs viesis pie radiem Liepkalnu 
dzirnavās, „Līčkalnos”, “Mazlapsās” 
un ar saviem brāļiem bija izstaigājis 
Bada gravu un Līgatnes upi no Bada 
gravas līdz Ķempju baznīcai. 

Tajos tālajos gados ceļš uz 
Springšļu dzirnavām gāja no Ķempju 
– Asaru ceļa. Atceros vienu gadījumu: 
vasarā sadomājām braukt uz Spring-
šļu dzirnavu apkārtni lasīt meža ave-
nes, jo tur esot izcirtumi un cilvēku 
maz. Vīrs bija sadomājis ielikt aveņu 
vīnu, jo dzimta ar mājas vīna darīša-
nu nodarbojās jau no 20. gadsimta 
sākuma, protams, savām vajadzībām. 
Aizbraucām ar motociklu ar blakus-
vāģi, piebraucām pie pussabrukuša 
tilta, un priekšā skaista pamesta trīs-
stāvu māja ar tukšām logu ailēm. Vīrs 
teica, ka tur senāk bijušas dzirnavas, 
vēlāk koka tupeļu ražotne. Pāri tiltam 
ar motociklu netikām, jo varēja tikai 
pāriet kājām. Avenes salasījām daudz, 
bija pat nedaudz jāpiespiež, lai visas 
saietu 20 litru piena kannā. Tā bija 
vienīgā reize, kad redzēju to pames-
tību Springšļu dzirnavās.

Nākamā reize, kad biju Springš-
ļu dzirnavās, bija ap 2007. gadu, kad 
iebraucamais ceļš bija no Nītaures šo-
sejas pa veco ceļu un tad jau pa kreisi 
līdz Springšļu dzirnavām. Bijām aiz-
braukuši kopā ar manu dēlu Ainaru 
Vanagu un viņa sievu Elitu, jo dzir-
navu saimniece Viviāna Zipa vēlējās 
uzzināt kaut ko par senajiem laikiem. 
Mūs laipni ar savām iecerēm iepa-
zīstināja un topošo viesu namu izrā-
dīja Viviāna un Jānis Zipi. Vēl vienu 
reizi bijām piebraukuši kopā ar savu 
otro pusīti Vitautu apskatīt Springšļu 
dzirnavas 2017. gada vasarā. Gri-
bēju pārliecināt Vitautu, ka tādā tālā 
mežu ieskautā nostūrī pie Līgatnes 
upes aktīvi darbojas uzņēmīgu cilvē-
ku īstenotais sapņu nams – Springšļu 
dzirnavas, kur kāzas un citi pasākumi 
jāpiesaka pat gadu uz priekšu.

Neliels ieskats no mājaslapas 
www.ligatnesdzirnavas.lv: „Sensenos 
laikos Līgatnes upītes krastā darbo-
jās dzirnavas ar miltu gaņģiem, dzir-
navniekiem koka tupelēs un zemnieku 
pajūgu rindām maļamajās dienās. 
Gāja laiks, un, kā jau daudz kas, arī 
šis stāsts reiz beidzās, līdz no bijušās 
godības palika pāri vien mūri. Šodien 
vecā celtne ir atjaunota, un, tāpat kā 
senāk, apkārt mežs un klusums, var 
dzirdēt upītes čalošanu un putnu sa-
saukšanos. Pagasta zemnieku vietā 
Springšļu dzirnavas gaida viesus uz 
lielām un mazākām svinībām. Ko mēs 

piedāvājam? Plašu, gaišu svinību 
zāli ar apaļiem, taisnstūra banketa 
galdiem, galdautiem un salvetēm pēc 
Jūsu izvēles līdz 120 kāzu viesiem, ka-
mīnzāli līdz 30 viesiem mazākām svi-
nībām, relaksācijas zonu ar lauku pir-
ti. 20 labiekārtotus viesnīcas numurus 
viesnīcas 3 stāvos ar visām ērtībām 
120 viesiem. Ir arī telšu vietas.”

 2019. gadā šeit izveidota Izglāb-
to grāmatu bibliotēka, kur, iepriekš 
piesakoties, bez maksas var atdot grā-
matas, kuras iegūst otru dzīvi – tiek 
tālāk sašķirotas, turētas cieņā un godā 
un dotas lasītājiem.

Nedaudz uz lejteci ir bijušās 
Liepkalnu dzirnavas, kuras vairs sen 
nedarbojas. Atceros, ka 1960. gados 
braucām kopā ar vīru sēņot. Vīrs stās-
tīja, ka mājas sauktas arī par „Vana-
dziņiem”. Viņi bērnu dienās tur brau-
kuši ķert foreles un ciemoties pie ra-
diem. Pētot dzimtas vēsturi, uzzināju, 
ka tajās mājās dzīvojis mana vīratēva 
brālēns Pēteris Vanags ar savu ģime-
ni. Ap 1950. gadu Pēteris Vanags gā-
jis bojā un viņa ģimene pārcēlusies uz 
Augšlīgatni. Pašlaik viņa mazmeita 
dzīvo Siguldā. 1960. – 1970. gados 
Liepkalnu dzirnavās notikušas grūti 
audzināmo jauniešu vasaras nomet-
nes, jo māja atradās dziļi mežā, tālu 
no braucamiem ceļiem.

Nedaudz lejāk pa upi – kreisajā 
krastā viesu nams „Līčkalni”. „Viesu 
rīcībā ir 10 ha, labiekārtotas teritori-
jas, kas ir piemērota lielu korporatīvu 
pasākumu un sporta spēļu rīkošanai. 
„Līčkalni” piedāvā gan aktīvas at-
pūtas iespējas, gan arī relaksējošu 
atpūtu.” – tā rakstīts mājaslapā www.
lickalni.lv.

Nedaudz par „Līčkalnu” vēstu-
ri: Paltmales muižā par pārvaldnieku 
strādājis Jēkabs Jenne ar sievu Annu. 
Viņu ģimenē bijuši septiņi bērni. Jē-
kabs Jenne ar ģimeni uz Paltmales 
muižu pārnācis pēc trešā bērna Au-
gusta (1880. – 1960.) piedzimšanas, 
jo pārējie bērni ir reģistrēti Siguldas 
baznīcas draudzes grāmatās. Otrais 
ģimenes bērns ir Anna Jenne (1876. 
– 1950.). Viņa apprecējusies ar Kār-
li Vanagu (1862. – 1920.). Paltmales 
muiža 1903. gadā viņiem iznomājusi 
zemi, kuru vēlāk ģimene nopirkusi. 
Vanagu jaunā ģimene uzcēlusi savu 
koka māju ar trijām nelielām istabām. 
1906. gadā pasauli ieraudzījis viņu 
dēls Jānis Alfrēds, pēc dažiem gadiem 
dēls Arnolds. „Vanagos” vēl šobrīd 
dzīvo viņu mazmazdēls un mans dēls 
Ainars Vanags ar savu ģimeni.

 Augusts Jenne, Annas brālis, ir 
dzīvojis „Līču” (tagad „Līčkalni”) 
mājās līdz savai nāvei 1960. gadā. 
Kad viņš sācis tur dzīvot, man nav 
izdevies noskaidrot, bet, domājams, 
jau no 1900. gadu sākuma. Gad-
simta sākumā Augusts Jenne ir bijis 
priekšstrādnieks Paltmales muižā. 
1922. gadā izstrādāts Paltmales mui-
žas zemes ierīcības projekts, kur mi-
nēts, ka Paltmales muiža ir pārņemta 
valsts pārziņā un izrentēta 14 rentnie-
kiem, no kuriem daži tur dzīvojuši 
jau apmēram 18 gadus. Pievienots 
arī Paltmales muižas rentes māju ap-
raksts, kur minēta „Līču” māja ar pie-
cām ēkām. Vanagu ģimenē šīs mājas 
visu laiku ir sauktas par “Līčiem” vai 
„Jennēm”, nevis „Līčkalniem”. Atce-
ros, ka mana vīramāte Emma Vana-
ga stāstīja, ka 1944. gada septembra 
beigās, kad vācieši bombardēja Aug-
šlīgatni, viņu ģimene ir dzīvojuši pa 
„Jennēm”, lai pārlaistu bombardēša-
nas laiku. Augustam Jennem ar sievu 

Ūdens pārvads pār Līgatnes upi pie Anfabrikas 1930. gados. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Kārlis Vanags ar sievu Annu (dzimusi Jenne) un dēliem Jāni Alfrēdu un 
Arnoldu pie “Vanagu” mājas ap 1912. gadu. Vanagu dzimtas fotoarhīvs

Izglābto grāmatu bibliotēka 
Springšļu dzirnavās 2020. gadā. 

No interneta

Elvīras Miškas un Pētera Ķeizara kāzas 1934. gadā. Vanagu dzimtas 
fotoarhīvs

Vienkoču parka smilšu mājā 11.06.2012. Rasmas Vanagas foto

Paltmales muižas makets Vienkoču 
parkā 11.06.2012. 

Rasmas Vanagas foto

Zivju nārsta ceļš pie Anfabrikas ieža 2020. gada rudenī. No interneta

Springšļu dzirnavas 23.05.2017. Rasmas Vanagas foto Līgatnes upe pirms ietekas Gaujā 21.01.2020. 
Rasmas Vanagas foto

Ķempju dzirnavas. Vitolda Mašnovska foto, 2010. gads

Līgatnes vīna darītavas veikaliņš Spriņģu ielā 3, 
Līgatnes upes krastā 2021. gada janvārī. Vanagu 

dzimtas fotoarhīvs.
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Neskatoties uz tuvojošos admi-
nistratīvi teritoriālo reformu, visas 
topošajā Cēsu novadā turpmāk ie-
tilpstošās pašvaldības šī gada budže-
tus plāno individuāli visam gadam, 
kā līdz šim. Tāpat nav sagaidāms, 
ka pēc novadu apvienošanās centrālā 
administrācija varētu veikt korekci-
jas Līgatnes novada vai pašpārvaldes 
budžeta izdevumu plānošanā. Līdz ar 
to 2021. gada budžets nodrošina visu 
līdzšinējo pašvaldības funkciju izpil-
di un priekšplānā izvirzīto novada at-
tīstības projektu realizāciju. Protams, 
novadiem apvienojoties, paredzama 
virkne administratīvu darbību pār-
valdes, dokumentācijas, informācijas 
tehnoloģiju sistēmu, grāmatvedības 
jomas pārkārtošanā, kas prasīs pa-
pildu izdevumus, kā arī paredzams 
samazinājums ieņēmumu sadaļā gan 
saistībā ar Covid-19 pandēmijas se-
kām, gan strukturālām izmaiņām 
novadā. Papildu slogu pašvaldībām 
šogad uzliek minimālās mēneša dar-
ba algas pieaugums un tam sekojošs 
algu pieaugums visā sektorā, kā arī 
valsts noteikts pašvaldības finansēts 
sociālā atbalsta summu un atbalsta 
veidu palielinājums.         

Līgatnes novada domes 
pamatbudžeta ieņēmumi

Līgatnes novada domes 
2021. gada pamatbudžeta ieņēmumi  
plānoti 4 151 472 EUR apmērā. Nau-
das līdzekļu atlikums gada sākumā – 
493 943 EUR.

Līgatnes novada domes galve-
nie ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi 
– iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 
nekustamā īpašuma nodoklis, kas 
2021. gadā plānoti 1 003 946 EUR 
apmērā un veido 24% no kopējiem 
pamatbudžeta ienākumiem. Nodokļu 
ieņēmumos lielāko īpatsvaru sastā-
da iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
– 82% jeb 817 746 EUR. Budžeta 
ieņēmumu daļā tas iekļauts ar 100% 
izpildes prognozi. 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
ieņēmumi plānoti 18% jeb 184 200 
EUR. Dabas resursu nodokļa ieņē-
mumi plānoti 0,2% jeb 2 000 EUR.

Nodokļu ieņēmumi 2021. gadā, 
salīdzinot ar 2020. gada plānoto, 
noteikti par 1 033 439 EUR mazāki 
sakarā ar administratīvi teritoriālo 
reformu, kuras rezultātā otrā pusga-
da plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa tiks pārskaitīti kā 
transferti.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 
258 710 EUR apjomā, kas sastā-
da 6% no kopējiem ieņēmumiem 
un ir par 109 420 EUR lielāki nekā 
2020. gadā plānotais. Šos ieņēmu-
mus veido dažādas nodevas, kas tiek 
ieskaitītas pašvaldības budžetā, soda 
naudas, kā arī ieņēmumi, kas rodas 
no pašvaldības īpašuma pārdošanas. 
Nenodokļu ieņēmumu palielinājums 
skaidrojams ar plānoto pašvaldības 
īpašumu pārdošanu.

Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi veido 439 706 EUR 
jeb 11% no kopējiem ieņēmumiem. 
Šajā sadaļā ir ieņēmumu samazinā-
jums pret 2020. gadu 25 592 EUR 
apmērā.

Transfertu ieņēmumi ir 
2 449 110 EUR jeb 59% no kopējiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem. Tos gal-
venokārt veido valsts budžeta mērķ-
dotācijas, dotācija no pašvaldību 

Par Līgatnes novada pašvaldības 
2021. gada budžetu

finanšu izlīdzināšanas fonda, kā arī 
pašvaldību savstarpējie norēķini par 
izglītību. Transferti 2021. gadā plā-
noti par 976 363 EUR lielāki, salīdzi-
not ar 2020. gada plānoto, jo sakarā 
ar administratīvi teritoriālo reformu 
pēc 2021. gada 1. jūlija iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis, dotācija no paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas fonda 
un valsts mērķdotācija autoceļu uztu-
rēšanai tiks ieskaitīta kā transferts. 

Līgatnes novada domes 
pamatbudžeta izdevumi

Līgatnes novada domes pamat-
budžeta izdevumi plānoti, ņemot 
vērā katras novada struktūrvienības 
vēlmes un budžeta finansiālās iespē-
jas, kas paredz nodrošināt visu struk-
tūrvienību nepārtrauktu un kvalitatī-
vu darbību, pilnībā pabeigt uzsāktos 
projektus un sākt darbu pie jaunām 
aktivitātēm, kā arī norēķināties par 
kredītu saistībām. Saņemto aizņēmu-
mu pamatsummas regulāro atmaksu 
veikšanai plānots izlietot 227 005 
EUR. 2021. gadā Līgatnes novada 
domes pamatbudžeta izdevumi plā-
noti 4 299 407 EUR apmērā. 

Galvenā vērība 2021. gadā tiek 
pievērsta pašvaldības infrastruktūras 
objektu attīstībai, būtiskāko nepie-
ciešamību realizēšanai ceļu un ielu 
infrastruktūrā un pašvaldības ēku at-
jaunošanā un pārbūvē. Tāpat pastip-
rināta uzmanība tiek veltīta izglītībai, 
lai sasniegtu novada izglītības sistē-
mas reorganizācijas plānā noteiktos 
mērķus. Plānots turpināt izglītības 
iestāžu ēku un telpu remontdarbus, 
kā arī teritorijas labiekārtošanas dar-
bus, lai spētu nodrošināt audzēkņiem 
mūsdienīgus, drošus un ērtus mācību 
apstākļus. Tiks turpināti izglītības 
iestāžu virzītie projekti profesionālās 
izglītības ievirzes jomā, kā arī plā-
nots papildu atbalsts jauniešu inicia-
tīvu izpildei un pašpārvaldes funkci-
jas nodrošināšanai. 

Vispārējie vadības dienesti
Šo budžeta sadaļu 507 133 

EUR apjomā sastāda pašvaldības 
administrācijas izdevumi 55 210 
EUR apmērā, izdevumi pašvaldības 
deputātu darbības nodrošināšanai 
57 901 EUR apmērā, novada domes 
kancelejas izdevumi 201 297 EUR 
apmērā, finanšu un grāmatvedības 
nodaļas izdevumi 145 736 EUR 
apmērā, dzimtsarakstu nodaļas iz-
devumi 5 748 EUR apmērā, pašval-
dību vēlēšanu izdevumi 6 541 EUR 
apmērā, kā arī pašvaldības budžeta 
parādu darījumu summa 4 700 EUR 
apmērā (kredītu apkalpošanas iz-
maksas) un domes rezerves fonda 
līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
30 000 EUR apjomā.
Sabiedriskā kārtība un 
drošība

Sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanas budžets sastāv no pašvaldības 
policijas un bāriņtiesas izdevumiem. 
Šo funkciju nodrošināšanai novadā 
2021. gadā plānots ieguldīt 71 281 
EUR.

Ekonomiskā darbība
Ekonomiskās darbības nodroši-

nāšanai 2021. gadā Līgatnes novada 
domē plānots izlietot 670 575 EUR. 

Teritoriālās plānošanas funkciju 

veikšanu, pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma uzraudzību novadā 
nodrošina Līgatnes novada plānoša-
nas un nekustamā īpašuma nodaļa, 
kuras funkciju izpildei 2021. gadā 
plānots 210 743 EUR. Tai skaitā plā-
nota pašvaldībai piederošā nekusta-
mā īpašuma kadastrālā uzmērīšana, 
pašvaldības dzīvokļu remonts, mežu 
apsaimniekošana, būvniecības pro-
cesu kontrole, kā arī teritorijas plā-
nojuma grozījumi. Tiks veikts aktīvs 
darbs apvienotā Cēsu novada terito-
rijas attīstības dokumentu izstrādē 
nākamajiem plānošanas periodiem.

Pašvaldības ēkas Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē saimnieciskajiem uztu-
rēšanas izdevumiem plānots izlietot 
22 158 EUR.  

Ceļu uzturēšanai plānotais 
pašvaldības budžeta 
izlietojums 2021. gadā

Kā katru gadu, ir paredzēts arī 
pašvaldības finansējums autoceļu 
uzturēšanai, lai nodrošinātu stabilu 
finanšu plūsmu vasaras periodā, kad 
noris visaktīvākie ceļu darbi, tāpat, 
lai spētu ne tikai uzturēt autoceļus, 
bet arī veikt to atjaunošanu, ceļu 
virskārtas un ūdens atvades komu-
nikāciju remontdarbus. 2021. gadā 
šiem mērķiem kopā no pašvaldības 
budžeta atvēlēts 107 500 EUR, kas 
ietver 80 000 EUR autoceļu ikdienas 
uzturēšanas darbiem, 2 500 EUR in-
ventāra (ceļa zīmju un aprīkojuma) 
iegādei un 25 000 EUR, kas paredzē-
ti ceļu pārbūves projektu līdzfinansē-
šanai. 14 520 EUR plānoti Līgatnes 
Gaujas ielas asfalta seguma atjauno-
šanas projekta izstrādei.

Valsts mērķdotācijas 
autoceļu uzturēšanai un 
dabas resursu nodokļa 
plānotais izlietojums 
2021. gadā

Līgatnes novada domes 2021. 
gada ceļu uzturēšanas izdevumi, 
ko sastāda valsts mērķdotācija, ir 
132 516 EUR.  Dabas resursu nodok-
ļa fondu 5 835 EUR apmērā plānots 
izlietot meža augsnes sagatavošanai, 
stādu iegādei un meža stādījumu 
kopšanai.

Mērķdotāciju pašvaldības auto-
ceļiem plānots primāri izlietot ceļu 
projektēšanai un uzraudzībai, kā arī 
rekonstrukcijai. 2021. gadā plānota 
Līgatnes Gaujas ielas asfalta segu-
ma rekonstrukcija, kā arī Līgatnes 
Miera ielas grants seguma pārbūve 
par asfalta segumu. 18 884 EURir at-
vēlēti autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbiem. Ja pašvaldībai būs pieejams 
projektu finansējums vai aizņēmuma 
finansējums, daļa mērķdotācijas lī-
dzekļu tiks novirzīta līdzfinansējuma 
nodrošināšanai. Ja ārēju naudas re-
sursu piesaiste nebūs iespējama, ceļu 
pārbūvi veiksim mazākā apjomā, to 
līdzekļu apjomā, kas veidosies no 
pašvaldības budžetā un mērķdotācijā 
pieejamās kopsummas. 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

2021. gada budžetā šim mēr-
ķim paredzēti 468 181 EUR. Te-
ritoriju labiekārtošanai un uzturē-
šanai 278 059 EUR, Līgatnes pirts 
uzturēšanai 9 350 EUR, Līgatnes 

pārceltuves darbības nodrošināšanai 
27 120 EUR, ielu apgaismojuma 
uzturēšanai 27 050 EUR. Tautsaim-
niecības uzturēšanai  (Pievienotās 
vērtības nodokļa un bankas pakal-
pojumu maksājumi) plānots izlietot 
82 450 EUR, Projektā “Skeitborda 
laukuma izveide” Laivenes atpūtas 
parkā, Augšlīgatnē salīdzinoši nelieli 
izdevumi 756 EUR apjomā saistīti ar 
garantijas ieturējuma atmaksu. Kā 
katru gadu, pašvaldība uztur skolēnu 
vasaras praksi  13 634 EUR apjomā. 
Projektiem “Sabiedrība ar dvēseli” 
plānoti 3 500 EUR un dažādu projek-
tu līdzfinansējumam rezervēti 20 000 
EUR. Algotiem pagaidu sabiedris-
kiem darbiem plānoti 6 262 EUR. 

Veselība
2021. gadā paredzētie līdzekļi 

3 400 EUR plānoti pašvaldības līdz-
dalības nodrošinājumam novadā eso-
šo valsts līdzfinansēto ambulatoro 
ārstniecības iestāžu elektroenerģijas 
izdevumu segšanā. 

Atpūta un kultūra
Līgatnes novada Sporta centra 

un pašvaldības aģentūras „Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs” 
2021. gada budžets sastādīts, balsto-
ties uz iepriekšējā gadā veikto darbī-
bu un organizēto pasākumu apjomu, 
neskatoties uz šī brīža dīkstāvi iz-
sludināto ierobežojumu dēļ. Līdz ar 
to iesākto un attīstības projektu un 
ikdienā veicamo darbu apjoma sa-
mazinājums finanšu izteiksmē netiek 
paredzēts. 

Sporta centra darbības nodroši-
nāšanai šogad plānots izlietot 88 572 
EUR. Tiks turpināta sporta infra-
struktūras un inventāra uzlabošana, 
kā arī, beidzoties ierobežojumiem, 
ir gatavība atsākt visas ierastās no-
darbības un dalības dažādu mērogu 
sacensībās. Paralēli, kā līdz šim, no-
tiek sadarbība ar izglītības iestādēm 
audzēkņu fiziskās izglītības procesu 
nodrošināšanā.  

PA „Līgatnes novada Kultū-
ras un tūrisma centrs” budžets plā-
nots 423 313 EUR apmērā. No tiem 
123 313 EUR plānoti pašu ienākumi, 
bet 300 000 EUR– Līgatnes novada 
domes dotācija. 

Pašvaldības aģentūra ir atkārtoti 
noslēgusi Pārjaunojuma līgumu ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi uz turp-
mākiem 5 gadiem (līdz 2025. gada 
16. decembrim) par Gaujas Nacio-
nālā parka informācijas centra „Lī-
gatnes dabas takas” iznomāšanu. 
Attiecīgi aģentūra apsaimnieko šo 
informācijas centru, ieguldot 5% no 
ienākumiem, kas gūta par ieeju Lī-
gatnes dabas takās, šī tūrisma objek-
ta popularizēšanā. Kopumā Līgatnes 
dabas taku informācijas centra bu-
džetā plānoti ieņēmumi 87 725 EUR 
apjomā un izdevumi – 73 900 EUR.

Līgatnes novada kā tūrisma gala-
mērķa popularizēšanā plānots iegul-
dīt līdzekļus 10 788 EUR. Tūrisma 
informācijas centra ieņēmumu sada-
ļā paredzēti 24 521 EUR, ko veido 
ieņēmumi no suvenīru realizācijas, 
tūrisma bukleta izveides ieņēmumi 
un tūrisma ekskursiju organizācijas  
ieņēmumu daļas.

Neformālās izglītības un amat-
niecības centra darbības nodroši-
nāšanai paredzēti izdevumi 38 638 
EUR apjomā un ieņēmumi plānoti 

4 592 EUR, no kuriem 1 800 EUR 
tiek iekasēts par tūristu apkalpoša-
nu amatnieku meistardarbnīcās, 500 
EUR no suvenīru realizācijas, 1 000 
EUR ieņēmumi no maksām par ne-
formālās izglītības nodarbību nodro-
šināšanu.

Kultūras pasākumiem 2021. gadā 
paredzēts 35 093 EUR liels budžets, 
kas nodrošina līdzšinējo pasākumu 
norisi un jaunu iniciatīvu iestrādnes. 

Tāpat iepriekšējā gada apjomā 
paredzēts nodrošināt Līgatnes ama-
tierkolektīvu darbību, Līgatnes nova-
da bibliotēku uzturēšanu, pensionāru 
klubiņa aktivitātes un kultūras namu 
ēku telpu remontdarbus un inventāra 
iegādi. 

Izglītība
Augšlīgatnes pirmsskolas izglī-

tības iestādei “Zvaniņi” paredzēti 
434 392 EUR. Pirmskolas izglītības 
iestādē 2021. gadā plānots turpināt 
realizēt divas izglītības programmas 
– 01011111 “Vispārējās pirmskolas 
izglītības programma” un 01015611 
“Speciālās izglītības programma iz-
glītojamiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem”. 

2021. gadā pirmskolas izglītības 
iestādes telpu un ēkas remontdar-
biem, ir plānoti 2 000 EUR, inventā-
ra iegādei 2 200 EUR, pamatlīdzekļu 
(zāles aprīkošana ar projektoru un 
skandām, āra laukuma sakārtoša-
na, veļas žāvējamie skapji) iegādei 
10 000 EUR, preču iegādei iestādes 
darbības nodrošināšanai 6 300 EUR, 
mācību līdzekļu un materiālu iegādei 
7 473 EUR. Tāpat kā iepriekšējos ga-
dos, tiek plānots visus iestādes bēr-
nus nodrošināt ar mācību līdzekļiem 
un materiāliem.

2 060 EUR tiek paredzēti pirms-
skolas izglītības iestādes ēkas piebū-
ves projektēšanai. 

Līgatnes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādei paredzēti 248 800 
EUR. Līgatnes pilsētas pirmskolas 
izglītības iestādē 2021. gadā plānots 
turpināt realizēt izglītības program-
mu 01011111 “Vispārējās pirmskolas 
izglītības programma”.

2021. gadā Līgatnes pilsētas 
pirmskolas izglītības iestādē plānoti 
remontdarbi: koridora remonts un 
sētas remonts 10 000 EUR apjomā, 
inventāra iegāde 3 500 EUR apjomā, 
pamatlīdzekļu (videonovērošana) 
iegāde 2 700 EUR apjomā, mācību 
līdzekļu un materiālu iegādei 3 374 
EUR. Tāpat kā iepriekšējos gados, 
tiek plānots visus iestādes bērnus 
nodrošināt ar mācību līdzekļiem un 
materiāliem.

Augšlīgatnes Jaunās Sākum-
skolas 2021. gada budžetā paredzēti 
izdevumi 217 238 EUR apmērā. Tiks 
veikts klašu telpu remonts, mēbe-
ļu iegāde un IT infrastruktūras un 
iekārtu uzlabošana mācību proce-
sa dažādošanai un nodrošināšanai. 
2021. gada budžetā papildus iestādes 
ikdienas uzturēšanas izdevumiem 
paredzēti līdzekļi:

Telpu remontdarbiem •	
10 800 EUR;
Inventāra iegādei 6 650 EUR;•	
Mācību līdzekļu un materiālu •	
iegādei 4 317 EUR;
Pamatlīdzekļu (datorprogram-•	
mas, datortehnika, bibliotēku 
krājumi) iegādei 14 200 EUR.
Jauno Līderu vidusskolai 

2021. gada budžetā paredzēti izde-
vumi 551 990 EUR apmērā. Skolēnu 
nokļūšanai uz mācību iestādēm no 
rīta, kā arī ārpusklases mācību pro-
cesa nodrošināšanai tiek izmantots 
skolēnu autobuss. Skolēniem no attā-
lākajām vietām tiek finansētas brauk-
šanas biļetes sabiedriskajā transpor-
tā. Semestra noslēgumā skolēniem, 
kuru mācību rezultāti izpilda skolas 
iekšējās kārtības noteikumos izvirzī-
tās prasības, tiek pasniegtas piemiņas 
balvas, kā arī tiem, kuru vidējās atzī-
me ir 8 balles un augstāk pēc domes 
lēmuma tiek finansētas pusdienas. 
Skolēniem, kas ieguvuši atzinību 
konkursos un mācību olimpiādēs, 
budžetā paredzēts finansējums arī 
naudas balvām. Finansējums bal-
vām paredzēts arī pedagogiem, kuri 
veicinājuši skolēnu sasniegumus. 
2021. gada budžetā papildus iestādes 
ikdienas uzturēšanas izdevumiem 
paredzēti līdzekļi:

Telpu remontdarbiem (pir-•	
mā stāva gaiteņa remonts) 
10 000 EUR;
Inventāra iegādei 15 000 EUR;•	
Mācību līdzekļu un materiālu •	
iegādei 4 877 EUR
Pamatlīdzekļu (bibliotēku krā-•	
jumi, datorprogrammas, dator-

tehnika, interaktīvais ekrāns) 
iegādei 12 521 EUR.
Līgatnes novada mūzikas un 

mākslas skolai 2021. gada budžetā 
paredzēti 150 696 EUR. No Kultū-
ras ministrijas saņemtais finansējums 
pedagogu darba samaksai tiks iz-
mantots 52 360 EUR apmērā. Vecā-
ku līdzfinansējums mācībām profe-
sionālās izglītības programmās šajā 
skolā noteikts 14,23 EUR mēnesī, 
interešu izglītības programmās 7,00 
EUR mēnesī.

Skolas ēkas un teritorijas uztu-
rēšanai, kā arī remontdarbiem un re-
montmateriāliem 2021. gadā plānots 
izlietot 2 900 EUR. Mūzikas instru-
mentu skaņošanai, apkopei un re-
montam 2021. gadā paredzēti 1 600 
EUR. Inventāra iegādei paredzēti 1 
500 EUR. Pamatlīdzekļu (bibliotēku 
krājumi, datorprogrammas, datorteh-
nika, mūzikas instrumenti) iegādei 
paredzēti 9 950 EUR.

Izglītības padomei 2021. gada 
budžetā paredzēti 43 991 EUR. Iz-
glītības padomes budžetā ietilpst 
jaunatnes lietu speciālistes darbības 
nodrošināšana, pašvaldības izglītī-
bas procesu pārraudzība, un nozares 
stratēģiskās vadības procesu norise, 
kā arī izglītības psihologa nodrošinā-

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas vēstures līkloči 30 gadu ga-
rumā bijuši visnotaļ līkumaini. Vē-
lamies hronoloģiski atskatīties uz 30 
gadu notikumiem Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolā. Taču šajā reizē 
ne tik daudz uz personālijām un sa-
sniegumiem, bet gan uz dažādiem 
faktiem par izglītības iestādes īste-
notajām programmām, dibinātāja lē-
mumiem un citām aktivitātēm.

1991. gada 23. augustā Cēsu ra-
jona Līgatnes ciemata tautas deputātu 
padome pieņēma lēmumu nodibināt 
Līgatnes ciematā bērnu mūzikas sko-
lu. Sākotnēji jaundibinātā izglītības 
iestāde darbojās Līgatnes papīrfabri-
kas kultūras nama un Līgatnes vidus-
skolas mācību telpās. Pirmajos gados 
tika īstenotas tikai mūzikas izglītības 
programmas – tolaik audzēkņi varēja 
apgūt klavieru, akordeona, vijoles un 
pūšaminstrumentu spēli. 

Pieaugot audzēkņu skaitam, 
tika iegūtas telpas Līgatnes pagasta 
sākumskolā. 1994. gada 1. septem-
brī darbību skolā uzsāka arī mākslas 
nodaļa. 1996. gada 30. oktobrī Cēsu 
rajona Līgatnes pagasta padome pie-
ņēma lēmumu par skolas nosaukuma 
maiņu, proti, turpmāk tās nosaukums 
būs „Līgatnes Mākslu skola”. Tobrīd 
skolā varēja apgūt klavieru, akorde-
ona, vijoles, flautas, klarnetes, sak-
sofona, trompetes un trombona spēli, 
darbojās arī kora klase. Savukārt no 
2000. gada 1. septembra izglītības 
iestāde sāka īstenot un kopt mežraga 
spēles tradīcijas.

Attīstība turpinājās, un 
2002. gada 15. maijā Cēsu rajona Lī-
gatnes pagasta padome apstiprināja 
izglītības iestādes nosaukuma maiņu 
uz „Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolu”, kā arī apstiprināja LMMS 
nolikumu. 2002. gada 25. maijā Lī-
gatnes pagasta padome pašvaldībai 
piederošo mājīpašumu „Kārkliņi” 
mācību procesa nodrošināšanai no-
deva Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolai. Tādējādi lietošanā tika sa-
ņemtas papildu telpas 459,7 kvadrāt-
metru platībā. Sākumposmā jaunajās 

jums un izglītības iestāžu darbinieku 
supervīzijas sesijas. 

Jauniešu domes aktivitāšu no-
drošināšanai 2021. gada budžetā 
paredzēti 1 298 EUR. Pārējie izde-
vumi Izglītības sadaļā sedz izglītības 
projektu realizāciju (“Proti un dari”, 
Skolas soma, Erasmus u.c.) 36 529 
EUR apmērā. Savstarpējiem norē-
ķiniem pirmskolas, sākumskolas un 
pamatizglītības sadaļā citām izglītī-
bas iestādēm kopā plānoti 146 000 
EUR. 

Sociālā aizsardzība
Līgatnes novadā šim mērķim 

kopā plānoti izdevumi 413 321 EUR. 
No tiem Sociālā dienesta darbības 
nodrošināšanai plānoti 169 792 EUR, 
asistentu pakalpojumiem 11 864 
EUR, sociālo pabalstu nodrošināša-
nai 231 665 EUR. 

2021. gadā ir saglabāti visi ie-
priekšējā gadā nodrošināto pabalstu 
un pakalpojumu veidi. Saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likumu primārie sociālie pa-
balsti ir garantētā minimālā ienāku-
ma līmeņa pabalsta nodrošināšana, 
dzīvokļa pabalsts un pabalsts krīzes 
situācijā. 

Līgatnes novada pašvaldība arī 

2021. gadā turpinās piešķirt brīv-
pusdienas 50% apmērā un sniegt 
atbalstu mācību piederumu iegādei 
Līgatnes novada daudzbērnu ģime-
nēm, kuru bērni apmeklē Līgatnes 
vispārizglītojošās mācību iestādes un 
Līgatnes novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādes. Šim mērķim ir paredzēti 
16 950 EUR.

Plānots turpināt nodrošināt bez-
maksas psihologa palīdzību. Sociā-
lais dienests arī turpinās nodrošināt 
ilgstošas sociālās aprūpes un reha-
bilitācijas pakalpojumu senioriem, 
kā arī aprūpi mājās. Šiem pakalpoju-
miem paredzēti 111 800 EUR.

Sociālais dienests turpinās sniegt 
atbalstu audžuģimenēm un bērniem 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 
Šim mērķim paredzēti 20 000 EUR.

Citas aktivitātes trīs 
gadu budžeta plānošanas 
kontekstā

Ir uzsākti un periodā no 2021. 
līdz 2023. gadam plānots turpināt 
darbu pie šādām svarīgākajām akti-
vitātēm: 

Valsts nozīmes aizsargā-•	
jama kultūras pieminekļa “Līgatnes 
papīrfabrikas direktoru viesu nams 

(vēlāk bērnudārzs)” ēkas rekonstruk-
cija;

Augšlīgatnes pirmsskolas •	
izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas 
Augšlīgatnē, Sporta ielā 14, rekons-
trukcija, nodrošinot ēkas siltināšanu, 
ieejas mezgla pārbūvi un moduļu tipa 
piebūves projektēšanu un izbūvi;

Augšlīgatnes Jaunās sā-•	
kumskolas skolas ēkas “Ainavas” 
Augšlīgatnē, ēkas fasādes un iekštel-
pu renovācija;

Gaujas ielas, Līgatnē, as-•	
falta seguma atjaunošana un gājēju 
ietvju izbūve;

Miera ielas, Līgatnē, grants •	
seguma daļas pārbūve uz asfalta se-
gumu un gājēju ietves atjaunošana;

Līgatnes kultūrvēsturiskā •	
centra pastaigu taku un skatu plat-
formu konstrukciju atjaunošana un 
izveide.

Sīkāks pašvaldības budžeta 
skaitlisko pozīciju izklāsts pieejams 
Līgatnes novada mājaslapā www.li-
gatne.lv.

Egils Kurpnieks,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

telpās darbojās skolas administrā-
cija (direktore, direktora vietnieks 
saimnieciskajā darbā, grāmatvede) 
un mākslas nodaļa. Mūzikas nodaļa 
turpināja strādāt Līgatnes pagasta sā-
kumskolas telpās.

2003. gada pavasarī izglītības 
iestādes akreditācijā mazā audzēk-
ņu skaita dēļ netika akreditēta kora 
klase, un līdz ar to tā beidza savu 
darbību. No 2005. gada 1. septem-
bra izglītības iestādē ienāk čells. 
2005. gada rudenī „Kārkliņu” ēkā 
telpas tiek piemērotas un iekārtotas 
jau apjomīgāka mācību procesa no-
drošināšanai, administrācijai atstājot 
tikai pašu nepieciešamāko.

2006. gada rudenī tika pārli-
cencētas skolā īstenotās izglītības 
programmas, bet 2007. gada februārī 
skola tika akreditēta uz maksimālo 
termiņu – 6 gadiem. 

2009. gada vasarā novadu re-
formas rezultātā mainījās izglītības 
iestādes dibinātājs – Līgatnes novada 
dome. Šajā gadā skolā pieejamam 
instrumentu pulkam pievienojās ģi-
tāra, bet 2010. gadā tika licencēta un 
uzsākta arī jauna izglītības program-
ma – „deja”. Dejas programmas īs-
tenošana 2010. gada oktobrī tika uz-
sākta ar lielām cerībām – tajā iestājās 
11 audzēkņi, tomēr dažādu faktoru 
ietekmē drīz vien dejas izglītības 
programma tika pārtraukta, tā  pārta-
pa par interešu izglītības programmu 
„deju studija”.

2012. gada februārī skolā īste-
notās mūzikas un mākslas program-
mas tika akreditētas uz 6 gadiem. No 
2014 . gada 1. oktobra izglītības ies-
tādē darbību uzsāka vēl vairākas in-
terešu izglītības programmas – “mū-
zikas studija”, „mākslas studija” un 
„vpopulārās mūzikas studija”, kuras 
īstenošana notika visnotaļ  īsu laika 
posmu. 2016.gadā skolā atskanēja 
trompetes skaņas.

Pēc Augšlīgatnes kultūras nama 
renovācijas skola savu aktivitāšu ie-
tvaros sadarbojas ar kultūras namu 
un  izmanto savām vajadzībām  ka-
merzāli (50 – 70 skatītāju vietas), 

lielo zāli (175 skatītāju vietas) un 
jaunas, mūsdienīgi aprīkotas telpas 
izstāžu iekārtošanai. 2015. gada no-
vembrī  tika pieņemts lēmums, ka 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
pakāpeniski atbrīvos Līgatnes no-
vada pirmsskolas izglītības iestādes 
telpas Sporta ielā 14.  

2016. gada vasarā tika izremon-
tēta un labiekārtota laboratorijas tel-
pa skolas ēkā, kur notiek keramikas 
darbu glazēšana un apdedzināšana, 
2017. gada vasarā ar grāmatu un 
citu mācību materiālu uzglabāša-
nai piemērotām iekārtām apgādāta 
mācību līdzekļu krātuves telpa, bet 
2018. gada martā no skolas telpām 
Mākslas ielā 2 uz Līgatnes novada 
domes arhīvu Skaļupēs tika pārvieto-
ti arhivējamie dokumenti un  uzsākts 
pamatīgais darbs pie skolas ēkas 
Mākslas ielā 2 energoefektivitātes 
paaugstināšanas un telpu atjaunoša-
nas projekta. Ēkas fasādes dizainā ie-
kļauti elementi no skolas 2012. gada 
absolventes Lauras Freimanes kom-
pozīcijas diplomdarba – skolas fa-
sādes dizaina maketa. Būvprojekta 
sagatavošanā piedalījusies skolas 
skolotāja, dizainere Ingūna Briede.

2018./2019. mācību gadu skola 
uzsāka pagaidu telpās – jau piemi-
nētajā Augšlīgatnes kultūras namā 
Nītaures ielā 4. Atjaunotā  Mākslas 
ielas 2 ēkas fasāde nav vienīgais ob-
jekts Līgatnes novadā, kur skatāma 
LMMS mākslas nodaļas absolventu 
ideju iedzīvināšana. 2016. gada va-
sarā mākslas skolas „zaļās prakses” 
ietvaros skolas audzēkņi piedalījās 
projektā „Izkrāsosim vecumdie-
nas!”, kurā sadarbībā ar Sadolin krā-
su pārstāvniecību Latvijā pēc skolas 
2016. gada absolventes Anetes Ham-
čanovskas kompozīcijas diplomdar-
ba meta skolotāju Ingūnas Briedes 
un Jura Bindemaņa vadībā skolēni 
veica sienas gleznojumu rehabi-
litācijas centra „Līgatne” Senioru 
mājas koptelpā.  2017. gada vasarā 
mākslas skolas prakses ietvaros pēc 
2017. gada absolventes Katrīnas 
Leimanes kompozīcijas diplom-

darba meta tapa sienas gleznojums 
Līgatnes Mūzikas un mākslas sko-
las kamīnzālē. Pēc mākslas nodaļas 
2018./2019. mācību gada absolven-
tes Kristiānas Vasiļjevas diplomdar-
ba motīviem zaļās prakses ietvaros 
jaunu vizuālu pievilcību ieguva 
Augšlīgatnes autobusu pietura.

2019./2020. mācību gadā esam 
atgriezušies Augšlīgatnes  renovētajā 
„Gaismas pils” ēkā. 2019. gada ok-
tobrī izglītības iestādē uz 6 gadiem 
tika akreditētas 11 izglītības prog-
rammas. Instrumentu pulkam pievie-
nojās trombons un tuba. 

2020./2021. mācību gadu iesā-
kām ar 78 audzēkņiem profesionālās 
ievirzes programmās un 32 audzēk-
ņiem interešu izglītības program-
mās.   

Tas šoreiz par statistisku Līgat-
nes Mūzikas un mākslas skolas vēs-
turi. Tagad par citām LMMS aktuali-
tātēm 2021. gada  februārī. 

Esam iesnieguši divus projektus 
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
mērķprogrammām materiāli tehnis-
kās bāzes uzlabošanai mūzikas un 
mākslas nodaļās. Mūzikas instrumen-
ta apguve nav iedomājama bez paša 
mūzikas instrumenta, kas ir būtisks 
priekšnosacījums tā iepazīšanā, pras-
mju apgūšanā un to pilnveidošanā. 
Salīdzinoši neliela novada – Līgatnes 
novada – tradīcijām bagātajā Līgat-
nes mūzikas un mākslas skolā mācās 
liela daļa Līgatnes novadā deklarētie 
bērni, kuri paralēli mūzikas teorē-
tiskajām zināšanām apgūst dažādu 
mūzikas instrumentu spēli un pārstāv 
Līgatnes novadu dažādos ārpussko-
las koncertos, pasākumos, konkursos 
un izstādēs. Jau kopš skolas dibinā-
šanas 1991. gadā tiek īstenota izglītī-
bas programma „Taustiņinstrumentu 
spēle - akordeona spēle”, tādējādi do-
dot iespēju Līgatnes novada bērniem 
iepazīt šo unikālo instrumentu, apgūt 
un pilnveidot akordeona spēles pras-
mes. Akordeons ir unikāls mūzikas 
instruments – tas ir viens jaunāka-
jiem instrumentiem visu instrumentu 
saimē, kura žanriskais pielietojums 

ir ārkārtīgi daudzveidīgs un plašs. 
Lai piesaistītu jaunus audzēkņus, tos 
motivētu un ieinteresētu akordeona 
spēles apguvē, nepieciešams uzla-
bot izglītības programmas materiāli 
tehnisko bāzi, kas daudzo gadu ga-
rumā ir nolietojusies. Tāpēc projek-
ta ietvaros pretendējam iegādāties 
kvalitatīvu profesionālu instrumentu 
Scandalli P-342. 

Savukārt mākslas nodaļas ma-
teriāltehnisko resursu bāzi ceram 
papildināt ar fotokameru Canon 
EOS 250D 18-55 IS STM. Mūsdie-
nās aizvien svarīgāka kļūst efektīva 
un novatoriska iekļaušanās infor-
mācijas sabiedrībā. Tā ir sabiedrība, 
kurā svarīgākie resursi ir zināšanas 
un galvenais produkts ir informāci-
ja, kā arī prasme strādāt ar to. To var 
veicināt ar jaunu mācību priekšmetu 
mācību programmu izstrādi un ievie-
šanu, nodrošinot katram indivīdam 
nepieciešamo kompetenču attīstību 
un pilnveidi, lai, neskatoties uz soci-
ālo statusu, dzimumu, vecumu, lab-
klājības stāvokli, veselības stāvokli, 
viņš varētu integrēties sabiedrībā un 
darba tirgū, tādējādi veicinot taut-
saimniecības attīstību. Mūsdienu sa-
biedrībā katram indivīdam ir tiesības 
izvēlēties, vai un kādu profesionālās 
izglītības programmu apgūt. Tāpēc ir 
jāpiedāvā dažādas alternatīvas, kas 
ietver atbilstošu mācību metodisko 
bāzi, kas ir viens no svarīgākajiem 
priekšnoteikumiem, veicinot au-
dzēkņu motivāciju un pilnveidojot 
pašvirzīto mācību prasmes. Tāpēc 
Līgatnes mūzikas un mākslas skola ir 
iecerējusi pilnveidot esošo profesio-
nālās ievirzes izglītības programmu 
„Vizuāli plastiskā māksla” un no jau-
nā 2021./2022. mācību gada saviem 
audzēkņiem piedāvāt apgūt izvēles 
mācību priekšmetu „Foto pamati”. 
Jaunais mācību priekšmets veicinātu 
un papildinātu esošās, radošās izglī-
tības aktivitātes. Mācību priekšme-
ta „Foto pamati” saturs nodrošina 
iespēju apgūt spoguļkameru un ob-
jektīvu darbības pamatprincipus, at-

turpinājums 8. lpp.
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2021. gada 17. martā

Iespiests: 
SIA „Erante”

Reiz pienāk diena, nelūgta un 
skarba,
Kad dziļi, dziļi daudziem sirdis 
sāp.

Janvārī 
mūžībā aizgājuši

Aina Liepiņa – 3. janvārī
Modris Sika – 6. janvārī
Modris Sagamežs – 17. janvārī
Vilnis Feldmanis – 17. janvārī
Ārija Pinkovska – 17. janvārī
Velta Krumberga – 24. janvārī
Valdis Kūriņš – 27. janvārī
Vera Korņilova – 28. janvārī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Starp dzīvības ceļiem daudziem,
bērns, arī tavējais sākts.
Kur ziedu un tauriņu prieku
pa bērnības taciņām vākt.

Janvārī Līgatnes novadā 
reģistrēti divi puisīši:
Klāvs un Aksels.
Sirsnīgi sveicam vecākus un 
vecvecākus!

Lai bērniņi aug veseli un 
laimīgi!

Līgatnes novadā šogad pieejama valsts apmaksāta 
bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

Saskaņā ar Slimību profi lakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības 
datiem Līgatnes novads 2021. gadā atzīts par ērču endēmisko teritoriju, t.i., tā teritorijā 
ir augsta saslimstība ar ērču encefalītu.
Pret ērču encefalītu tiek vakcinēti bērni no viena gada vecuma līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai, ja: 

bērna deklarētā dzīvesvieta ir Līgatnes novadā;• 
bērns ir bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns.• 

Lai veiktu vakcināciju, jāvēršas ģimenes ārsta praksē, līdzi ņemot vakcinācijas pasi. 
Ārsts izvērtē bērna veselības stāvokli un iespēju veikt vakcināciju. 
Tālrunis informācijai: 26649282 (Ģimenes ārstu doktorāts)
Informācija par ērču encefalītu: www.spkc.gov.lv/lv 

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Līgatnes novada dome 
(90000057333) 

aicina pieteikties 
vakantajam
informācijas 

sistēmu drošības 
administratora 

(kods 3513 06) 

amatam 
ar normālu darba laiku 

uz nenoteiktu laiku
Galvenie darba pienākumi:

uzstādīt vienkāršus lokālos dator-•	
tīklus; 
pārbaudīt un novērst kļūmes visu •	
veidu datortehnikas un program-
matūras darbībā;
konfi gurēt, diagnosticēt un moder-•	
nizēt datortehniku, programmatūru 
un vienkāršus lokālos datortīklus; 
sniegt konsultācijas darbā ar dator-•	
tehniku, programmatūru un biroja 
tehniku, tai skaitā elektroniski un 
telefoniski; 
ar savu profesionālo darbību veici-•	
nāt un uzlabot datorlietotāju darba 
efektivitāti; 
ierīkot datortehnikas, tīkla prog-•	
rammatūru, operētājsistēmas prog-
rammatūru un lietojumprogrammu 
programmatūru. 

Prasības pretendentam:
1. līmeņa profesionālā augstākā •	
izglītība attiecīgajā jomā (var būt 
students);
vēlama profesionālā pieredze infor-•	
mācijas tehnoloģiju specialitātē;
prasme strādāt patstāvīgi un ko-•	
mandā;
valsts valodas prasme.•	

Piedāvājam:
atalgojumu 1116,00 EUR mēnesī •	
pirms nodokļu nomaksas un soci-
ālās garantijas; 
profesionālās pilnveidošanās ie-•	
spējas;
pēc pārbaudes laika, veselības ap-•	
drošināšana ar līdzfi nansējumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
– 2021. gada 25. februāris plkst. 
12.00.
Pieteikumā ietilpst: CV, pieteikuma 
vēstule un izglītību apliecinošu do-
kumentu kopijas.
Pieteikumu iesniegt Līgatnes novada 
domes kancelejā e-pastā: novadado-
me@ligatne.lv
P.S. Pateicamies par atsaucību un lū-
dzam ievērot, ka ar piemērotākajiem 
kandidātiem sazināsimies vienas ne-
dēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa 
beigām.

Aicinājums topošo 
pirmklasnieku 

vecākiem
Līgatnes novada skolas aicina 
videokonferencē iepazīt Jauno Līderu 
vidusskolas un Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas:

vērtības,• 
dienas kārtību,• 
mācību procesa norisi,• 
par pieteikšanos skolas gaitām • 
2021./2022. mācību gadā.

Videokonference, pieteikšanās:
Augšlīgatnes Jaunā sākumskola • 
– videokonference notiks 25. 
februārī plkst. 17.00 (zoom.
us vietnē). Pieteikšanās rakstot: 
jaunaskola@ligatne.lv (direktore 
Sanita Ungura).
Jauno Līderu vidusskola – • 
videokonference 3. martā 
plkst.17.00. Pieteikšanās rakstot: 
skola@jlv.lv (direktore Saiva 
Vītola).

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

tēla veidošanas izteiksmes līdzekļus, 
iepazīt fotogrāfi jas veidus un žanrus, 
praktiski uzņemt, apstrādāt un drukāt 
fotogrāfi jas. Lai šo ieceri īstenotu un 
veicinātu augstāku sabiedrības izglī-
tības kvalitātes rādītāju sasniegšanu, 
skolai ir nepieciešams papildināt 
materiāli tehnisko nodrošinājumu ar 
fotoaparātu. Fotogrāfi ja mūsdienās 
ir ne tikai mākslinieciska izpausme, 
bet arī komunikācijas veids ar, kuras 
palīdzību var ļoti efektīvi nodot vēs-
tījumu. Fotogrāfi jas pamatu apguve 
nodrošina iespēju komunicēt efektīvi 
mūsdienu komunikācijas platformās.

Noslēgusies Latvijas kārta 
49. starptautiskajā bērnu mākslas iz-
stādē – konkursā „Lidice 2021”. Šajā 
gadā konkursa tēma bija „ROBOTS 
un mākslīgais intelekts”. Kopumā 
Latvijas kārtā vērtēšanai tika iesnieg-
ti gandrīz 1000 darbi no visas Latvi-
jas. Pēc Valsts izglītības satura centra 
žūrijas komisijas lēmuma dalībai 
konkursā Čehijā tika izvirzīti 190 la-
bākie darbi. Esam lepni un gandarīti, 
ka arī Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
programmas audzēkņu kolektīvais 
keramikas darbs „Zemūdens dārgu-
mu meklētāji” ir Latvijas laureātu 
vidū un ceļos uz Čehiju. Izsakām 
pateicību audzēkņiem un skolotājai 
Ingūnai Briedei. Vēlam panākumus 
II, Lidices, kārtā!

Psihoterapeite Zane Krūmiņa 
teikusi: „Dzīvesprieks ir cilvēka iek-
šēja vērtība, kas izpaužas optimistis-

kā cilvēka attieksmē pret dzīvi un dzīves apstākļiem, ko pavada mundrums un 
izturība arī grūtībās”. Centīsimies visi kopā atcerēties par šiem vārdiem mūsu 
šī brīža ikdienā!

Kaspars Gulbis,
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktors     

turpinājums no 7. lpp.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas pirmais izlaidums 1994. gadā.

Paulas Hamčanovskas „Gaujas portrets”.

Daļa no vizuāli plastiskās mākslas 
programmas audzēkņu kolektīvā 

keramikas darba 
„Zemūdens dārgumu meklētāji". 

Kaspars Gulbis absolvē Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolu.


