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Nākamais „Līgatnes Novada Ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 20.septembrī.

„Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu sagatavoja Anita Jaunzeme, tālr.64153176, e-pasts novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.lv.
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. „Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu elektroniski var 
apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par 
interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju.

Vasarā

Jūnijā

11.augustā Līgatnes pilsētā norisi-
nājās Pirmie Vislatvijas papīra svētki, 
kas svētku apmeklētājiem piedāvāja 
plašu un varenu programmu visas 
dienas garumā. Svētku atklāšanā – 
izstādē „Papīrs vakar un rīt” – katrs 
varēja pārliecināties, ka Līgatnes pa-
pīrfabrikas vēsture ir ļoti cieši saistīta 
ne tikai ar Līgatnes novada iedzīvotā-
jiem, bet ar ikvienu, kurš bija atbrau-
cis no tālākas vai tuvākas Latvijas 
pilsētas. Paldies ikvienam, kurš uzti-
cēja un dāvināja visdažādākos papīra 
paraugus un izstrādājumus izstādei – 
tie visi šobrīd ir nodoti pašvaldības 
arhīvam un gaida savu vietu muzejā.

Svētku laikā viesiem bija iespēja 
piedalīties papīra liešanas meistar-

darbnīcās, veidot jaunas lietas un 
suvenīrus no papīra. Plašu dalībnieku 
loku piesaistīja papīra kuģīšu rallijs 
un papīra tērpu modes skate.

Svētku aktīvākie interesenti pieda-
lījās orientēšanās spēlē „Alu gājējs 
2012”, devās ekskursijā pa Līgatnes 
papīrfabriku un jaunāko no Līgatnē 
izveidotajiem maršrutiem – „Līgatnes 
iežu un alu taka”. Kopumā šajā dienā 
Līgatnes papīrfabriku apmeklēja ap-
tuveni 200 interesentu. 

Līgatnes novada Kultūras un tū-
risma centrs aizvadījis skaistu vasa-
ru, un, gatavojoties rudens – ziemas 
sezonai, 8.septembrī Līgatnē notiks 
ofi ciāla tūrisma taku atklāšana, bet 
pavisam drīz – septembra otrajā 

pusē – pulcēsim kopā tirgotājus, lai 
veidotu kopīgu Līgatnes „Zaļo tirdzi-
ņu”.

Raugoties nākotnē, kultūras pa-
sākumu plānā jaušamas izmaiņas. 
Balstoties uz pasākumu apmeklētību 
un aktualitāti, centrs diferencēs pa-
sākumu biežumu un saturu, veidojot 
koncentrētāku pasākumu klāstu.

Jau tuvojas rudens, kas Līgatnē 
radīs burvīgas gleznas, tāpēc varam 
vien aicināt – atraujiet acis no zila-
jiem ekrāniem un paskatieties sev 
apkārt! Lai top iedvesma jauniem sa-
sniegumiem!

Līgatnes Kultūras 
un tūrisma centrs    

Kopš 11.augusta, kad ofi ciāli 
tika atklāta metāla skulptūru eks-
pozīcija, Vienkoču parkā redzamas 
līgatnieša Mārtiņa Sproģa oriģinā-
lā tehnikā veidotās metāla skulptū-
ras – kukaiņi, cilvēki un citas inte-
resantas būtnes, kas izveidotas no 
dažādām lūžņos atrastām, nevie-
nam nevajadzīgām metāla detaļām 
un uzgriežņu atslēgām.

Šāda veida skulptūras autors iz-
gatavo kopš 2007.gada, kad tapa 
pirmais metāla mākslas darbs, kā 
pats saka, vecis no lūžņos izmestiem 
bleķiem (garāžā sakombinēts cilvēks 
ar visu krāniņu). Tad sekoja sieviete 

ar ķēdēm kā matiem, bērnelis panks, 
un nu jau māja Līgatnē pilna ar krab-
jiem, skorpioniem un citām radībām. 
Mārtiņš savus mākslas darbus veido 
tikai no gataviem, savu laiku nokal-
pojušiem metāla izstrādājumiem, kas 
atbilst Vienkoču parka zaļā dzīves-
veida popularizēšanas idejai.

Ķeroties pie darba, meistaram ir 
skaidrs, ko veidot, bet vispirms atlido 
mūza, pamanot jaunu dzelzi. „Ierau-
dzīju arkla lemešus, to izliekto formu, 
un sapratu, ka var uztaisīt spārnus,” – 
tā dzima ods. Skolas laikā Mārtiņam 
zīmēšana nav bijusi ļoti mīļa, taču 
padevusies rasēšana. Savas metā-
la skulptūras viņš veido bez skicēm, 

viss dzimst darba gaitā. Pirms taisījis 
sienāzi, skorpionu vai spāri, paskatī-
jies internetā, kā tāds precīzi izska-
tās, cik viņam kāju, ragu, spārnu utt.

Mārtiņš Sproģis uzskata, ka ta-
lantu un spējas Dievs ir devis katram 
cilvēkam, tikai pašam sev ir jānotic. 
Visus darbus apvieno neviltota labsir-
dība, apbrīnojama konstruktīva darbu 
kvalitāte un humora izjūta.

Ekspozīcija tiek iekārtota uz ne-
ierobežotu laiku, tā visu laiku tiks 
mainīta un papildināta, darbus būs 
iespēja arī iegādāties.

Informāciju sagatavoja Vienkoču 
parka veidotājs Rihards Vidzickis  

Lasmane Vera
Liepiņa Daina

Medvedeva Nataļja
Amatniece Biruta
Graudiņa Gunta

Grušķevica Biruta
Kašs Staņislavs

Lārmanis Zigurds
Štrassers Ivars

Auziņa Dace
Plūksna Marija
Akmene Ausma

Lācis Edgars
Šicane Maija

Tkačenko Leonids
Ūsiņa Māra

Karpinovičs Gunārs
Kļaviņa Vija
Rence Aina
Sproģe Vija

Strods Linuss

Zaķe Dzidra
Belkina Vera

Krūmiņš Voldemārs
Cirīte Austra

Vēženiece Marija
Bendža Aina

Jermane Vilma
Skrastiņa Margareta

Viktorova Lilija
Leikarte Maiga
Pumpura Velta

Vītols Tālivaldis
Indriksons Imants

Ince Elvira
Īle Elza

Ozola Velta
Auziņš Jānis

Dreimane Maiga
Drozda Marija
Strazdiņa Erna

Šmite Elvīra

Manas augusta dienas
Pēc upenēm smaržo,
Pēc puķuzirņiem
Ar raibraibiem ziediem,
Pēc nopļautām vārpām
Un zeltainām rudbekijām,
Kas sauli ik ziedā
Līdz vēlajam rudenim glabā.

Manām augusta dienām
ir rosīgas domas,
Kā bezdelīgas
Tās jaunajam ceļam pošas,
Sien mezglā nodomus labos
Un prieku rod draugu acīs.
Manas augusta dienas ir košas.

(Inta Balčūna)

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

Īpašie gaviļnieki:

Lai skaisti svētki!
Informāciju no iedzīvotāju reģistra sagatavoja Līvija Andersone

Pirmo Vislatvijas papīra svētku 
dalībnieki laiž papīra kuģīšus 
Līgatnes kanālā. Fo
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Mārtiņš Sproģis ar metāla skulptūru „Ods”.

Līgatnes metālmākslinieka Mārtiņa Sproģa 
skulptūru ekspozīcija Vienkoču parkā
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Noslēgumam tuvojas projekta īs-
tenošana Nr.L-PPA-10-0018 „Līgat-
nes papīrfabrikas ciemata kultūrvēs-
turiskās tūrisma takas izveide” proj. 
Nr.PPA/3.4.2.1.1/09/02/003 Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfi-
nansējuma saņemšanai darbības prog-
rammas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.4.2.1.1 apakšaktivitā-
tes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļu saglabāšana, atjaunošana 
un infrastruktūras pielāgošana tūrisma 
produktu attīstībai” ietvaros.

Projekta īstenošanas gala termiņš ir 
2012.gada 30.augusts.

Projekta ietvaros veiktas sekojošas 
darbības:
• Daļēja vēsturiskās tiltu sistēmas 

atjaunošana – uzbūvēti trīs tilti: „Vil-
helmīne”, „Eižens” un tilts „Pie fab-
rikas”.

• Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēs-
turiskā centra kultūrvēsturiskās tū-
risma takas izveide un labiekārtoša-
na: izveidoti 2 jauni tūrisma maršruti 
un veikti teritorijas labiekārtošanas 
darbi. Tūrisma takas aprīkotas ar 
labiekārtojuma elementiem – ska-
tu platformām un skatu laukumiem, 
kāpnēm, norobežojuma margām, at-
pūtas soliņiem, atkritumu tvertnēm.

• Skolaskalna un Rīgaskalna vēsturisko 
kompleksu sakopšana un vides kvali-
tātes uzlabošana, atjaunojot vēstu-
risko izskatu: apstādījumu un celiņu 
sistēmas izveide starp vēsturiskajām 
ēku grupām, priekšdārzu nožogoju-
ma atjaunošana vēsturiskajā izskatā, 
esošā dīķa atjaunošana, bērnu rotaļu 
laukumu izveide un pagalmu atbrīvo-
šana no saimnieciskās funkcijas.

• Tūrisma un informācijas centra teri-
torijas labiekārtošana.

• Pilsētas vēsturiskā centra tūrisma 
informatīvās infrastruktūras izveide: 
vienotu tūrisma informatīvo norāžu 
izveide un izvietošana. Izveidotas 29 
tūrisma informatīvās norādes, t.sk. 6 
gab. – novada mēroga, 7gab. – vēstu-
riskā kompleksa mēroga un 16 gab. – 
vēsturisko objektu tūrisma informa-
tīvās norādes.

• Divu vēsturisko tualešu atjaunošana.
• Auto stāvlaukumu izveide.
• Mājas lapas izveide.
• Izgatavoti 54 000 gab. informatīvie 

bukleti, 3000 gab. vēsturiskā centra 
kartes – ceļveži, trīs izstāžu katalogi.

• Līgatnes Tūrisma un informācijas 
centra atbildīgo speciālistu dalība 

starptautiskajās tūrisma izstādēs 
2011.gadā.

Maršruts „Līgatnes papīr-
fabrikas ciemata iedzīvotā-
ju vēsturiskais dzīvesveids”

Maršruta pamatā ir stāsts par Līgat-
nes papīrfabriku un tās strādniekiem – 
Līgatnes iedzīvotājiem. Tā kā Līgatnes 
papīrfabrikas ciemata komplekss ir 
veidots 19.–20.gs. mijā, lai nodrošinā-
tu papīrfabrikas inženiertehniskajam 
personālam un strādniekiem augst-
vērtīgu dzīves telpu, maršruts sniegs 
vēsturisku ieskatu par kompleksu kā 
ekonomisku un sociālu vienību. Sko-
laskalnā ir izveidota skatu platforma 
un ierīkoti skatu koridori, lai varētu ap-
lūkot vēsturisko kompleksu kopumā ar 
vienojošo un centrālo kompleksa asi – 
papīrfabriku, tādējādi restaurējot dzīvē 
klasisko Līgatnes papīrfabrikas ciema-
ta fotogrāfiju, datētu ar 1899.gadu.

Maršruts „Līgatnes  
pilsētas dabas loks”

Maršruts tiek dalīts divās daļās – 
pilsētas augšējais loks un lejas loks. 
Pilsētas lejas loks ir piemērots cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām, bet augšē-
jo loku nav iespējams piemērot Līgat-
nes unikālā ekoloģiskā un ģeoloģiskā 
reljefa dēļ.

Maršruts ir veidots, lai iepazīstinā-
tu ar Līgatnes pilsētas vēsturiskajā 
centrā esošajām smilšakmens klintīm 
(Handfabrikas klintīm, Lustūzi), smilš-
akmens pagrabiem un mākslīgajām 
alām, kā arī lai iepazīstinātu ar 19.gs. 
papīrfabrikas vajadzībām izveidoto 
ražošanas infrastruktūru – ūdensteces 
kanālu sistēmu ar mākslīgo ūdens-
krātuvi, slūžu sistēmu, ūdenspadeves 
kanāliem.

Maršrutā ir iekļauti arī atjaunotie 
vēsturiskie tiltiņi: „Vilhelmīne” un „Ei-
žens”.

Maršrutā ir ierīkotas divas skatu 
platformas: uz Handfabrikas klintīm 
un Rīgaskalnā, kas dos iespēju apska-
tīt Līgatnes vēsturiskā centra ainavu – 
smilšakmens klintis, centrā esošo dīķi, 
kultūras namu un citus kultūrvēsturis-
kos objektus.

Maršruts sniedz iespēju iepazīties ar 
papīrfabrikas ciemata iedzīvotāju vēs-
turisko dzīvesveidu.

Informāciju sagatavoja projektu 
vadītāja Vineta Lapsele 

Ar prieku informējam, ka biedrība 
„Dārza ielas nams”, kas apsaimnieko 
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Dārza 
ielā 2, Augšlīgatnē, piedalījās projektu 
konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2012” 
un guva finansiālu atbalstu projekta 

„Vieta starp pasauli un mājām” īsteno-
šanai. Projekta ietvaros ir paredzēts 
izremontēt kāpņu telpu un nomainīt 
pastkastes ēkā Dārza ielā 2.

Šobrīd māja no ārpuses ir skaista, 
nosiltināta un sakopta, bet kāpņu tel-
pās ir nepieciešams remonts. Kāpņu 

telpās griesti ir apdrupuši un notecē-
juši, sienu krāsojums vietām ir nosmē-
rēts un atlupis. Pastkastes ir savu laiku 
nokalpojušas un salauztas.

Projekta ietvaros finansējums ir pie-
šķirts materiālu un pastkastīšu iegādei. 
Savukārt remontu veiks dzīvokļu īpaš-
nieki un īrnieki. Mēs ceram, ka, mājas 
iemītniekiem iesaistoties projekta rea-
lizācijā, veidosies pozitīva un saudzīga 
attieksme pret pašu ieguldīto darbu 
apkārtējās vides sakopšanā. Protams, 
labumu iegūst arī visi iedzīvotāji, kas 
apmeklē ambulanci vai vienkārši nāk 
ciemos. Esam arī pārliecināti, ka mūsu 
mājas iemītnieku aktivitātes būs kā 
paraugs un iedvesma, lai citu māju ie-

dzīvotāji sāktu sakopt savu māju pa-
galmus un kāpņu telpas!

Projekts „Vieta starp pasauli un mā-
jām” tiek īstenots ar Cēsu lauku part-
nerības, Līgatnes novada domes un 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij līdzfinansējumu.

Biedrības „Dārza ielas nams”
valdes priekšsēdētāja  

Sarma Novicāne-Lazdāne  

Līgatnes novada domes 
ārkārtas sēde  
2012.gada 18.jūlijā, 
protokols Nr.9

Izskatītie jautājumi:
1. Par jaunas ielas izveidošanu 

Augš līgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā.

2. Par nosaukuma un adreses pie-
šķiršanu nekustamam īpašumam 
ar kadastra apzīmējumu 4262 004 
0616.

3. Par Līgatnes novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2023.gadam 
pirmās redakcijas pilnveidošanu 
un galīgās redakcijas sagatavo-
šanu.

4. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu nekustamam īpašu-
mam „Kalna Skabarži”.

Līgatnes novada domes 
sēde 2012.gada  
26.jūnijā, protokols Nr.8
Izskatītie jautājumi:
1. Par atļauju zemes vienības lie-

tošanas veida maiņai no zemes, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, uz 
zemi, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība, 
nekustamam īpašumam „Skud-
rukalns-1”, Līgatnes pagasts, Lī-
gatnes novads, zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 4262 006 
0047, un nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķa (NĪLM) noteikšanu.

2. Par jaunas zemes vienības izvei-
došanu ēku un būvju uzturēšanai, 
lietošanas mērķa noteikšanu ze-
mes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 4262 003 0063 un 4262 
003 0064, „Jānīši”, Līgatnes pa-
gasts, Līgatnes novads.

3. Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa maiņu nekustamam 
īpašumam ar kadastra Nr.4262 
006 0008, „Mazkalniņi”, Līgatnes 
pagasts, Līgatnes novads.

4. Par nosaukuma maiņu nekustamā 
īpašuma „Kalna Remdēni” daļai – 
zemes vienībai Rīgas iela 2 ar 
kadastra apzīmējumu 4211 010 
0003, piešķirot nosaukumu Rīgas 
iela 4, Līgatne, Līgatnes novads.

5. Par Līgatnes novada domes 2012.
gada 24.maija lēmuma Nr.6 2.§ 

„Par zemes lietošanas tiesību iz-

beigšanu Līgatnes pilsētā, Līgat-
nes novadā” daļēju atcelšanu.

6. Par līguma „Par zemes gabala 
„Birzes” ar kadastra Nr.4262 004 
0616 Augšlīgatnes ciemā nomu 
ar apbūves tiesībām” 5.2.2.punk-
ta grozījumiem.

7. Par deklarētas dzīvesvietas anulē-
šanu Ivaram Trokšam.

8.–23. Par nekustamā īpašuma no-
dokļu parādu piedziņu bezstrīda 
kārtībā.

24. Par parāda norakstīšanu īrnieka 
nāves gadījumā.

25. Par finansiālu atbalstu biedrības 
„Līgatnes sporta klubs” Lauku at-
tīstības programmas 2007.–2013.
gadam pasākumā „Vietējās attīstī-
bas stratēģijas” (ELFLA) rīcībā 2.2. 

„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem”, LAP:413.
pasākuma 6.2.aktivitātē: „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodro-
šinājuma iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (ieskaitot apmācību un 
interešu klubus, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citas brīvā 
laika pavadīšanas aktivitātes) da-
žādošanai vietējiem iedzīvotājiem.”

26. Par papildus finansējuma piešķir-
šanu Līgatnes novada pašvaldības 
projektam „Gājēju celiņa gar au-
toceļu P32 Augšlīgatne – Skrīveri 
rekonstrukcija Līgatnes pagastā, 
1.un 2.kārta”.

27. Par finansiālu atbalstu.
28. Par Līgatnes novada domes sē-

des 2011.gada 17.marta lēmuma 
„Par Līgatnes novada domes līdz-
finansējumu” (protokols Nr.4 13.§) 
atcelšanu un projekta „Saules 
kolektoru izmantošana siltum-
enerģijas iegūšanai Rehabilitācijas 
centrā Līgatne” pārtraukšanu.

29. Par personu iekļaušanu Palīdzī-
bas reģistrā saskaņā ar Līgatnes 
novada domes saistošajiem notei-
kumiem Nr.6/10 „Par kārtību, kādā 
Līgatnes novadā tiek sniegta paš-
valdības palīdzība dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā un reģistrējamas 
personas, kurām izīrējamas paš-
valdībai piederošās vai tās nomā-
tās dzīvojamās telpas”.

30. Par Līgatnes novada domes da-
lību Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.gadam pasākumā 

„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā” (ELFLA) akti-

vitātē 6.1. „Iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai pakal-
pojuma sniegšanas vietā vietējiem 
iedzīvotājiem”. Attiecināmā vietē-
jās attīstības stratēģijas rīcība 1.4. 

„Atbalsts uzņēmējdarbības vides un 
infrastruktūras sakārtošanai”.

31. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lī-
gatnes novada domes priekšsēdē-
tājam A.Šteinam.

32. Par grozījumiem Līgatnes no-
vada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – „Gādnieki” Līgatnes 
pagastā, Augšlīgatnē, Līgatnes 
novadā, telpu grupas Nr.2 ar ka-
dastra Nr.42119000491 – izsoles 
noteikumos.

33. Par grozījumiem Līgatnes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma – 
Strautu ielā 2, Līgatnē, Līgatnes 
novadā, ar kadastra Nr.4211 005 
0024 001 telpu grupas Nr.3 – izso-
les noteikumos.

34. Par pirmpirkuma tiesībām.
35. Par pirmpirkuma tiesībām. 
36. Par pārrēķina veikšanu 2011.gadā 

dārzu laistīšanai patērētajam ūde-
nim Gaujas malas dzīvojamajam 
mikrorajonam.

Līgatnes novada domes 
ārkārtas sēde 2012.gada 
7.jūnijā, protokols Nr.7
Izskatītie jautājumi:
1. Par Līgatnes novada domes dalī-

bu Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.gadam pasākumā „Vie-
tējās attīstības stratēģijas” (ELFLA) 
rīcībā 2.3. „Publisku pakalpojumu 
pieejamības, sasniedzamības un 
kvalitātes uzlabošana vietējiem 
iedzīvotājiem”, LAP:413.pasākuma 
1.aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprī-
kojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vietē-
jiem iedzīvotājiem”.

Ar Līgatnes novada domes sēdes 
lēmumiem var iepazīties Līgatnes un 

Augšlīgatnes pakalpojumu centros, 
kā arī novada mājas lapā  

www.ligatne.lv.
Informāciju sagatavoja Līgatnes no-

vada kancelejas vadītāja Ilze Goba 

Domājot par sava skolēna (liela vai 
maza) „skolas somu” jaunajam mācību 
gadam, noteikti katrs no mums savos 
plauktos, rakstāmgaldos, uzņēmumu 
noliktavās var atrast kādu lietu, kas 
mums vai mūsu skolēnam nav vaja-
dzīga, bet varētu būt noderīga kādam 
citam skolas bērnam.

Līgatnes novada Izglītības, kultū-
ras, sporta un jaunatnes lietu komiteja 
sadarbībā ar Līgatnes novada Sociālo 
dienestu aicina ziedot skolas somas, 
rakstāmpiederumus, grāmatu un burt-
nīcu vāciņus, akvareļus, guaša krāsas, 
zīmuļus, apģērbus (arī svinīgajiem 

gadījumiem – melnbaltos), apavus u.c. 
noderīgas lietas veiksmīgai mācību 
gada uzsākšanai akcijas „Skolas soma” 
ietvaros.

Aicinām saziedotās mantas nogā-
dāt Līgatnes novada domes Sociālajā 
dienestā, Līgatnes pagasta „Birzēs”, 
2.stāvā, no 15. līdz 29.augustam.

30.augustā (plkst.9.00–12.00) maz-
nodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēni 
varēs saņemt akcijas laikā saziedotās 
skolas lietas.

Izglītības, kultūras, sporta un jau-
natnes lietu komitejas vadītāja Dace 

Bērziņa, Sociālā dienesta vadītāja 
Iveta Viļumsone 

DOMES SĒDĒSIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Līgatnes papīrfabrikas ciemata  
kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide

Vieta starp  
pasauli un mājāmAkcija „Skolas soma”
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Silvija Lapiņa
Simts gadi – vesels gadsimts, 

kas Latvijas vēsturē un cilvēku 
dzīvēs ienesis visdažādākās pār-
maiņas. Kāds tas bija 1912.gada 
3.jūlijā pasaulē nākušajai lielstrau-
pietei Minnai Natālijai Niteckai, 
dzimušai Zaļmežai, nu jau vairāk 
kā pusgadsimtu līgatnietei?

Kamēr Zaļmežu ģimenes galva ka-
roja I pasaules karā, māte ar diviem 
maziem bērniem iztika, kā varēja. 
Kad bija maizīte, ko galdā likt, un arī 
kad tās nebija. Šajā laikā mira Zaļ-
mežu dēls. Tēvs 1918.gadā no kara 
pārnāca ievainots un sāka strādāt 
par mežsargu. Kopā ar tēvu mežā 
allaž bija arī mazā Natiņa – lasīja 
ogas un sēnes, sēja eglītes un priedī-
tes, kas Straupes pusē šalc joprojām. 
Vēlāk vecāki meiteni iekārtoja pa-
matskolā, uz nedēļu līdzi deva ēda-
mo un arī cukuru. „Bērnībā ar cukuru 
mani nelutināja, kad sāku iet skolā, 
tad deva, ko pielikt tējai,” atceras 
Natālija, kuras ik vasaras darbs līdz 
pat 18 gadiem bija ganos iešana.

Sasniegusi pilngadību, jauniete ie-
stājās darbā mežniecībā un strādāja 
kopā ar tēvu. Lielstraupē viņa arī 
apprecējās ar Jevgēniju Nitecki, ar 
kuru nodzīvoja vien nepilnus divus 
gadus, jo mīļoto iesauca leģionāros. 
Pēdējo reizi savās mājās jaunie cil-
vēki redzējās 1946.gadā, pirms vīrs 
devās uz Kurzemes katlu. Vēlāk uz 
pāris nedēļām viņi tikās Vaiņodē, 
tad nedēļu Bolderājā. Pēc tam pāris 
vairs nesatikās, jo vīrs pazuda bez 
vēsts. Nepiepildīts palika Nitecku 
sapnis par bērniem, ko cerēja laist 
pasaulē pēc kara. Tikai šogad, neilgi 
pirms Natālijas simts gadu jubilejas, 
tapa zināms, ka Jevgēnijs atdusas 
Lestenes kapos. Tad Natiņai bira 
asaras, jo visu mūžu, neskatoties uz 
pielūdzējiem, viņa gaidīja vīru pār-
nākam mājās. Otrreiz sieviete neap-
precējās. „Viena galva, viena bēda,” 
tā par pielūdzēju atraidīšanu smej 
sirmā kundzīte, kurai acīs asaras 
sariešas ikreiz, kad runā par bērnī-
bu, skolas laiku un jaunības dienām. 

„Karš visu izputināja un ļoti daudzus 
izšķīra. Latvijā ienāca pilnīgi cita 
sabiedrība,” saka sirmgalve, un acis 
viņai atkal kļūst miklas, jo nav aiz-
mirstas II pasaules kara šausmas. 

„Krievu zaldāti ķēra jaunas sievietes 
un rāva mašīnās. Tēvs man piekodi-
nāja būt uzmanīgai, jo karavīri bija 
izvarojuši ne vienu vien kaimiņu sie-
vu. Kādai pat bija izrāvuši no rokām 
bērnu un paveikuši savu netiklo dar-
bu. Lai lieki sev nepiesaistītu uzma-
nību, es ģērbos lupatās, nosmērēju 
netīru seju un tēloju dumju,” atmi-
ņās dalās Natālija. Reiz pie Zaļmežu 
mājas piestāja krievu zaldātu auto-
mašīna, pilna ar salaupītām latvis-
kām segām, žāvētu gaļu un citu pār-
tiku. Karavīri pieprasīja cept gaļu un 
interesējās par Natālijas vecumu. 
Tēvs, kurš 1905.gadā bija dienējis 
Mandžūrijā, aizgājis līdz pat Ķīnai 
un labi pieprata krievu valodu, me-
loja, ka meita ir jau 45 gadus veca 
un slima prātā.

No Lielstraupes  
uz Līgatni 

„Es esmu lielstraupiete,” ar lepnumu 
par savu dzimto vietu saka Natālija Ni-
tecka, skaidrojot, ka Straupe, kur viņa 
auga, skolojās un strādāja, kādreiz 
bija sadalīta Lielstraupē un Mazstrau-
pē. 1954.gadā, kad tēvs devās pelnītā 
atpūtā, ļaudis aicināja Natāliju ieņemt 
tēva mežsarga vietu, bet viņa atteicās. 
Arī tēvs iebilda, sakot, ka ar savējiem 
strādāt nebūs viegli. Turklāt, kad 1949.
gadā mira mammīte, ģimenē ienāca 
pamāte – krievu tautības sieviete, par 
kuru Natālija runāt nevēlas. Viņas dēļ 
un lai nesāpinātu tēvu, lielstraupiete 
1958.gadā pārcēlās uz Līgatni, kur ie-
kārtojās bērnudārzā par auklīti – ap-
kopēju, un tur nostrādāja 36 gadus. 

„Līgatnē bija grūti pierast – bieži vien 
raudāju un raudāju. Tagad paskatos 
pa logu uz to pusi, kur tā blāzma – tur 
visa mana bērnība un jaunība,” skato-
ties uz Straupes pusi, saka Natālija, un 
pār viņas vaigiem norit asaras.

Bērnudārza audzēkņi Natiņu mīļi 
sauca par bitīti, nemitīgi lēkāja viņai 
apkārt un lūdza spēlēties. Mazuļi bieži 
pārbaudīja savas lielās draudzenes ka-
batas, jo tajās vienmēr bija kāds saldu-
miņš. „Divdesmit mazas mutītes, visas 
vaļā – man, man, man, un nezini, kā 

to kumosiņu izbarot. Nesu viņiem arī 
pašas lasītas dzērvenītes, apbērtas ar 
cukuru.” Jautāta, vai ar bērniem strā-
dāt nebija grūti, Natiņa atbild: „Visādi 
gāja. Ar bērniem ir jāprot sadzīvot, ap-
runāties, samīļot un pasmieties, dar-
boties kā ritenim. Visi darbinieki man 
uzticējās un bieži vien savu grupiņu 
bērnus vakarpusē atstāja man pieska-
tīt.” Par auklīti strādāt Natālija beidza, 
sasniegusi 80 gadu slieksni, taču vēl 
pēc tam, atsaucoties bērnudārza vadī-
tājas lūgumam, pāris gadus nostrādāja 
par sargu.

Pirms vairākiem gadiem kāds sirms 
kungs uz ielas pienāca pie Natiņas, no-
skūpstīja viņai roku un teica – paldies! 
Līgatniete vīrieti neatpazina, bet ir 
pārliecināta, ka tas bija kāds no viņas 
auklējamajiem.

Laiki citi, cilvēki citi
„Mēs, lielstraupieši, bijām ļoti sa-

biedriski. Dziedājām korī, spēlējām te-
ātri,” Natiņa rāda fotogrāfiju, kurā re-
dzami iestudējuma „Princese Gundega” 
aktieri un Ulmaņlaikos ievērojams re-
žisors Kristaps Linde. Viņa bija pazīs-
tama arī ar rakstnieku Anšlavu Eglīti, 
kuram Inciemā piederēja muiža (Incie-
ma pansija, ko vietējie dēvēja par pili), 
ar viņu Natiņa basām kājām reiz dejoja 
zaļumballē. Bet par mūsdienām sir-
mā kundzīte saka: „Laiki citi, jaunieši 
citi – izlaidīgi un pļēguri. Pa logu redzu, 
ka pat divpadsmit, trīspadsmit gadus 
jauni puikas dzer alkoholu. Es viņiem 
jautāju – vai to jums skolā māca?” 
Sirmgalve atzīst, ka viņas vecāki bija 
ļoti stingri, it īpaši tēvs, kuru Natālija 
atminas arī kā ļoti strādīgu un bezga-
la godīgu. „Piecpadsmit gadu vecumā, 
kad biju aizgājusi pie kaimiņu bērniem 
spēlēt kārtis, tēvs man sadeva ar siks-
nu, ko pēc tam par piemiņu piekāra pie 

sienas, un vēlāk manai pirmajai mīles-
tībai stāstīja, ka ar to mani pēris. Es 
teicu, ka viņš man kaunu iztaisīja, to 
atklādams puisim. Tēvs mani arī kaktā 
lika. Ja nepielūdzos, varēju tur nostā-
vēt visu nakti. Un mamma mani izņemt 
nedrīkstēja. Pat 25 gadu vecumā bez 
tēva atļaujas nedrīkstēju iet uz ballēm. 
Tagad dzer vecāki un bērni viņiem līdzi! 
Kāda dzīve mājās, tāda plašā pasau-
lē. Agrāk, kam bērni studēja, brīvlaikā 
strādāja tīrumā. Tagad jaunie slaistās 
gar veikala stūriem. Vecāki vairs nav 
noteicēji, bērni viņiem atbļauj – ko tu 

muldi! Un tad nu brīnās – kā viņš tāds 
izauga? Es, divpadsmitgadīga meitene, 
ganos lasīju ogas un pusdienas lai-
kā basām kājām astoņus kilometrus 
gāju uz Līgatni tās pārdot. Un priecīga 
skrēju mājās. Un nedod, Dievs, lai es 
kādreiz paņemtu svešu mantu! Viss ir 
atkarīgs no audzināšanas ģimenē! Es 
tēva stingrību nenožēloju,” saka Na-
tālija.

Par ilgdzīvošanu, 
palīgiem, ticību, 
apsveikumiem un 
prezidentiem

Var tikai apbrīnot simtgadnieces 
gaišo prātu, atceroties daudzos gadu 
skaitļus un mūžā piedzīvoto. Kāda ir 
ilgmūža recepte? „Vairāk jāturas pie 
dabiskiem ēdieniem. Mēs ēdām savās 
mājās izaudzēto – vai tā bija gaļa, vai 
kas cits, arī salasītās ogas un sēnes. 
Galvenais ir bērniem nedot tos neve-
selīgos saldumus un nelietot riebīgos, 
alkoholiskos dzērienus,” ieteic Natā-
lija. Bet vispār par iztikšanu māmuļa 
saka tā: „Kaut kā sitos ar to pensiju! 
Nupat par zālēm samaksāju 80 latus! 
Kas man paliek? Tagad veikalā viss tik 
dārgs! Nopērku maizīti, cukuru, kafiju, 
kādreiz kādu smalkmaizīti vai tomātu. 
Kamēr dzīvoju Līgatnē, man ir savs 
dārziņš, kurā audzēju sīpolus, gurķus 
un citus dārzeņus. Bet šogad gan vairs 
nevarēju neko padarīt. Uz Jāņiem pa-
provēju ar nazīti nezāles izgriezt, pa-
rāpoju uz ceļiem, bet veselība neļauj.” 
Jāpiebilst, ka grīdu dzīvoklī Natālija 
uzmazgā pati, bet malku ienest lūdz 
kādu vietējo. Taču par velti neviens to 
nedara – prasa samaksu. Labi, ka ista-
biņa atrodas vienā ēkā ar veikalu, tad 
vismaz par produktu piegādi nevienam 
nav jāmaksā. Veikalniece ir ļoti laipna 
un sirmajai kundzei uz veikalu neliek 
iet apkārt mājai, bet apkalpo viņu pa 
citām ieejas durvīm.

Natālijas labais gariņš ir Līgatnes 
bērnudārza bijusī vadītāja Maija Brie-
de, ar kuru kopā strādāts ilgus gadus. 
Viņa nomazgā logus, ar pašvaldības 
iedoto automašīnu vecmāmuļu aizved 

pie ārsta, rūpējas, lai Natiņa nejustos 
vientuļa, jo bijusī auklīte palikusi bez 
iespējas skatīties televīziju, labi, ka 
pienāk laikraksts „Druva”. Televizo-
ra dekoderu Maija sadabūja pie viena 
pensionāra, vadu pie cita, bet laikam 
jau antenas vaina, ka tā kaste nerāda, 
un nav, kas salabo. Pati no mājām at-
nesa radioaparātu, lai vismaz Natiņa 
dzirdētu, kas notiek pasaulē. Līgatnes 
centrā Natālija nav bijusi jau gadus 
desmit, ar ko ikdienā parunāties viņai 
arī nav – kaimiņienes tāpat slimas un 
nevarīgas.

Jautāta, vai Natiņa tic Dievam, sir-
mā kundzīte atbild, ka tic, bet ne tik 
lielā mērā kā citi. Viņa vairāk tic sev. 
Un ko domā par šogad izsludināto 
pasaules galu? „Vēl Latvijas laikā 
kaimiņu kalējs man iedeva izlasīt 
grāmatu, kurā bija aprakstīti kari, kas 
pēc tam arī sekoja. Par pasaules galu 
bija teikts, ka reiz Zirāma (iespējams, 
nosaukums nav precīzs – aut.) kalnā 
paliks valdīt eņģelis ar trīspadsmit 
suņiem. Kad tas notiks, tur nebija 
rakstīts. Visi to grāmatu gribēja lasīt, 
devu vienam, devu otram, kamēr tā 
kaut kur pazuda. Es kara laikā lasīju 
Bībeli, līdz šim viss ir noticis tā, kā 
tajā teikts. Bet, kas tagad to pasaules 
galu sludina – vai baptisti? Es viņiem 
neticu!” pukojas Natālija.

Darbīgo un dāsno Natāliju nozī-
mīgajā jubilejā pašvaldības vadītājs 
sveica ar ziediem un uzdāvāja rāmīti 
ar medu. Svētkos simtgadniece saņē-
ma arī prezidenta Andra Bērziņa, ar 
kura ģimeni draudzējās tēvs, sūtītu 
apsveikumu, lai gan sirmajai māmuļai 
šobrīd vairāk derētu simts lati, nevis 
apdrukāts papīrs.

Kā Natālija, kura pieredzējusi visu 
Latvijas prezidentu valdīšanu, viņus 
vērtē? „Kārlim Ulmanim bija laba 
galva, apķērīga bija arī Vaira Vīķe-
Freiberga, bet Valdis Zatlers, lai arī 
neslikts cilvēks, labāk būtu strādājis 
medicīnā,” uzskata līgatniete.

Vēlot sagaidīt arī simtu pirmo un 
turpmākās jubilejas, atvadāmies no 
Natālijas. Esam jau pagalmā, kad sir-
mā kundzīte atver logu, vēlreiz saka 
mums paldies un aicina apciemot at-
kal.  

Gadsimta izraibināts mūžs

Minna Natālija Nitecka ar vīru Jevgēniju, ar kuru nodzīvoja vien nepilnus divus gadus. 
Tikai pirms simts gadu jubilejas viņa uzzināja, ka mīļotais atdusas Lestenes kapos. 
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N.Niteckas simts gadu pūra lāde ir pilna visdažādākajiem notikumiem, ar kuriem 
viņa labprāt dalās atmiņās. Savs viedoklis sirmgalvei ir arī par mūsdienām. 
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Mācību gada sākums Līgatnes novada 
izglītības iestādēs 2012.gada 3.septembrī:
Plkst.8.00 – Līgatnes novada PII, „Zvaniņi”, Sporta iela 14, Līgatnes pagasts,
Plkst.9.00 – Līgatnes novada vidusskola, Pamatskolas ēka, Līgatnes pagasts,
Plkst.10.00 – Līgatnes novada PII, Gaujas iela 7, Līgatnes pilsēta,
Plkst.11.00 – Līgatnes novada vidusskola, Strautu iela 4, Līgatnes pilsēta,
Plkst.13.00 – Līgatnes Mūzikas un mākslas skola, Sporta iela 14, Līgatnes 
pagasts. 

Līgatnes novadā turpinās vasaras 
sezonas darbi. Visvairāk tie saistīti ar 
remontiem izglītības iestādēs un teri-
toriju labiekārtošanu. Praktiski visas 
šī gada ieceres tiks realizētas, kā arī 
ir „ielikti pamati” vairākiem ilgtermiņa 
projektiem.

Papildus ikgadējiem klašu kosmē-
tiskā remonta darbiem šogad Līgatnes 
vidusskolas Augšlīgatnes ēkai tiek 
mainīts jumta segums. Kopā ar segu-
ma nomaiņu tiek siltināta ēkas jumta 
konstrukcija. Tas nodrošinās ekono-
miskāku siltuma izmantošanu un ļaus 
ietaupīt pašvaldības budžeta līdzekļus. 
Darbus veic SIA „Metāla alianse”. Ko-
pējās darbu izmaksas ir Ls 21 450. Pro-
jektu finansē Līgatnes novada dome.

Augšlīgatnes bērnudārzā tiek reno-
vētas kāpnes uz otro stāvu. Savulaik 
padomju saimniecības kantora ēkas 
betona kāpnes bija tiktāl nokalpoju-
šas, ka kļuvušas apmeklētājiem bīs-
tamas. Ņemot vērā, ka „Zvaniņos” ar 
pilnu sparu darbojas bērnudārzs un 
Mūzikas skola, bet pagājušā gadā tika 
pabeigta zāles rekonstrukcija, pašval-
dības lēmums par kāpņu atjaunošanu 
ir pašsaprotams.

Līgatnes bērnudārza ēkā tiek 
remontēta lielā zāle, bet teritorijā bēr-
nu rotaļām būs jauna lapenīte. Gaujas 
ielas ēka, kurā kopš 1940.gada atrodas 
novada bērnudārzs, ir būvēta pirms ne-
pilniem simts gadiem un ir valsts nozī-
mes aizsargājams kultūras piemineklis. 
Lēmums par zāles remontu bija jāsa-
skaņo ar Valsts Kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekciju, bet sarežģīto 
darbu ir uzticēts veikt novada pašval-
dības darbiniekiem Ināram Bērziņam 
un Jānim Zirģelim. Uzsākot darbu, bija 
skaidrs, ka tas prasīs vislielāko rūpību 
un precizitāti, bet, raugoties uz meis-
taru iepriekšējiem veikumiem, nav šau-
bu, ka darbs tiks paveikts vislabākajā 
līmenī.

Nobeigumam tuvojas projekta „Lī-
gatnes papīrfabrikas ciemata vēs-
turiskā centra tūrisma taku izveide”. 
Projekta realizācijai lielas problēmas 
radīja krasta noslīdenis pie papīrfab-
rikas. Pateicoties valsts atbalstam un 
inženiertehniskajiem risinājumiem, šis 
apdraudējums ir novērsts – krasts no-
stiprināts, ceļa segums atjaunots, un 
pie papīrfabrikas uzbūvēts sen gaidī-
tais gājēju tilts.

Visas vasaras garumā turpinās paš-
valdības ielu un ceļu uzturēšana un re-
monts. Grants seguma ielas un ceļus 
šogad plānots planēt trīs reizes, no 
kurām divas greiderēšanas jau veik-
tas. Pašvaldībā ir saņemtas vairākas 
sūdzības par ceļu greiderēšanas slikto 
kvalitāti, tomēr nav runa par slikti pa-
darītu darbu, bet par dažu lauku ceļu 
katastrofālo stāvokli – šiem ceļiem 
nepieciešams atjaunot grants seguma 
virskārtu. Diemžēl pagaidām valsts 
piešķirtais finansējums šādu darbu 
veikšanai ir nepietiekams.

Tāpat kā citus gadus, arī šogad 
Augšlīgatnes grants seguma ielas ir 
apstrādātas ar pretputēšanas mate-
riālu, bet asfaltseguma bedrīšu re-

montu pašvaldība nodrošina saviem 
spēkiem. Tieši ielu un ceļu uzturēšana 
ir šī gada lielākais „rūpju bērns”, jo šo 
funkciju nodrošināšanai valsts atvēlē-
jusi vien Ls 42 000 gadā. Salīdzinoši 
var minēt, ka šī gada dotācija ielu un 
ceļu uzturēšanai ir piecas reizes ma-
zāka kā 2008.gadā, tikai ziemas perio-
dā sniega tīrīšanai vien nepieciešami 
Ls 55 000. Tāpēc pašvaldība pielieto 
dažādus netradicionālus risinājumus, 
kas dod iespējas samazināt izmaksas, 
lai nodrošinātu elementāru ielu un 
ceļu uzturēšanu. Diemžēl par lielākām 
investīcijām ceļu atjaunošanai šobrīd 
nevar būt ne runa.

Noslēgts būvniecības līgums par 
gājēju celiņa izbūvi Augšlīgatnē, pos-
mā no Ošu ielas līdz Vidzemes šosejai. 
Kopējās darbu izmaksas pārsniedz Ls 
65 000. Projektu finansēs no pašvaldī-
bas budžeta. Līgums nosaka, ka būv-
darbi jāpabeidz šī gada novembrī.

Ir uzsākta „Laivenes atpūtas par-
ka” projektēšana. Tehniskā projekta 
izstrādi veic SIA „Baltex Group”, un 
projekta kopējās izmaksas ir Ls 8296. 
Paredzams, ka šai rudenī darbs tiks 
nodots iedzīvotāju vērtējumam un 
tiks lūgti viedokļi atpūtas parka piln-
veidošanai. „Laivenes atpūtas parka” 
izveide Augšlīgatnē ir projekts, kura 
mērķis ir uzlabot dzīves telpu Augšlī-
gatnes iedzīvotājiem, īpašu uzmanību 
veltot ģimenēm, bērniem un vecāka 
gadagājuma ļaudīm. Parkā paredzēts 
izveidot bērnu rotaļu laukumus, ak-
tīvās atpūtas zonu jauniešiem, rast 

vietu mierīgām pastaigām un relaksā-
cijai. Projektu realizēs vairākās kārtās 
par pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
iespēju robežās piesaistot ES struk-
tūrfondu līdzfinansējumu. Pagājušajā 
gadā ir veikta Laivenes ūdenstilpnes 
tīrīšana, bet šogad tiek atjaunots bas-
ketbola laukuma segums.

Tuvākajā nākotnē plānots veikt divu 
ielu rekonstrukciju. Ir pabeigta teh-
niskā projekta izstrāde ielas posmam 
Augšlīgatnē no papīrfabrikas ceļa līdz 
sporta centram. Projektā iekļauts viss 
nepieciešamais, lai sargātu iedzīvotā-
ju un īpaši bērnu drošību. Līdztekus 
cietajam segumam, apgaismojumam 
un gājēju ietvēm, abos virzienos gar 
fabrikas ceļu ir paredzētas atsevišķas 
gājēju ietves un drošas šķērsošanas 
zonas. Tāpat beidzamajās saskaņo-
šanas stadijās ir Dārza ielas posma 
no Brīvības ielas līdz Gaujas ielai, Lī-
gatnē, tehniskā projekta saskaņošana. 
Arī šis ielas posms tiks rekonstruēts, 
lai radītu papildus ērtības gājējiem un 
autobraucējiem un lai bērniem nodro-
šinātu drošas pārejas uz skolu.

Nobeigumam tuvojas Līgatnes no-
vada teritorijas plānojuma un attīs-
tības plānu izstrāde. Šie stratēģiski 
nozīmīgie dokumenti iezīmē novada 
attīstības ceļu līdz pat 2020.gadam. 
Plānojuma izstrādes gaitā ir rīkotas 
vairākas sabiedriskās apspriedes. 
Projekta autori būtu vēlējušies vēl 
lielāku sabiedrības aktivitāti, bet ko-
pumā tika saņemts daudz ieteikumu 
un ierosinājumu, un sirsnīgs paldies 

tiem novada iedzīvotājiem, kas aktī-
vi piedalījās darba grupās. Plānotais 
darbs nedaudz iekavējās, jo novada 
teritorijas plānojuma izstrādes laikā 
tika pieņemti jaunie Gaujas nacio-
nālā parka noteikumi. Ņemot vērā, 
ka nozīmīga novada teritorijas daļa 
atrodas nacionāla parka aizsargāja-
mās teritorijās, teritorijas plānojuma 
izstrādei šie noteikumi ir ļoti būtiski. 
Jāatzīmē, ka pie jauno Gaujas na-
cionālā parka noteikumu izstrādes 
tika aicināti pašvaldību pārstāvji un 
Līgatnes novada domes darbinieki, 
aktīvi darbojoties dokumenta izstrā-
des darba grupā, panāca daudzus 
uzlabojumus, kas ilgtermiņā sekmēs 
novada attīstību.

Jaunais teritorijas plānojums iezī-
mē vairākus novada attīstības virzie-
nus. Pašvaldības teritorija nosacīti ir 
sadalīta trīs zonās – klusā jeb dabas 
un kultūrvēstures zona, ekonomis-
kās attīstības zona un lauksaimnie-
ciskās ražošanas zona. Paredzams, 
ka arī turpmāk Līgatnes pilsētā no-
zīmīga vieta būs dabas un kultūrvēs-
tures tūrismam, Augšlīgatnē ir radīti 
priekšnosacījumi straujai ekonomis-
kajai izaugsmei, bet citas novada te-
ritorijas tiek saistītas ar lauksaimnie-
cisko ražošanu un lauku tūrismu. Ja 
Līgatnes pilsētas tūrisma industrijas 
attīstībai pamati jau ielikti senāk, 
tad Augšlīgatnē, iezīmējot jaunas 
rūpnieciskās darbības zonas, ir radīti 
priekšnosacījumi investīciju piesais-
tei un jaunu darbavietu izveidei. 

8.septembrī plkst.12.00 notiks „Lī-
gatnes papīrfabrikas ciemata kultūr-
vēstures tūrisma taku” svinīga at-
klāšana. Tūrisma takās izveidoti divi 
maršruti – „Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata iedzīvotāju vēsturiskais dzī-
vesveids” un „Līgatnes pilsētas dabas 
loks”. Līgatnes kultūrvēstures tūris-
ma taku apmeklējums sniedz ieskatu 
Līgatnes papīrfabrikas strādnieku 
dzīvesveidā no 19.gadsimta līdz mūs-
dienām un vienā no modernākajiem 
tā laika industriāliem kompleksiem 
Eiropā, kur kopsolī iet darba tikums, 
sociālais nodrošinājums un efektīva 
saimniekošana.

Līgatnes papīrfabrikas ciemata 
vēsturiskais centrs ir valsts nozīmes 
aizsargājams pilsētbūvniecības piemi-
neklis. Tas kā koka apbūves 19.gad-

simta industriālais komplekss ir vie-
nīgais šāda veida apskates objekts 
Eiropā. Ideja par šīs unikālās vērtības 
saglabāšanu un pielāgošanu tūrisma 
vajadzībām dzima 2006.gadā, kad pēc 
Līgatnes pašvaldības iniciatīvas kopā 
sanāca valdošie Latvijas kultūrvēstu-
res pētnieki un citi nozares speciālisti. 
Jau 2007.gadā tika uzsākts darbs pie 
Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēstu-
riskā centra izpētes un attīstības kon-
cepcijas izstrādes, ko realizēja arhitek-
tu birojs „Forma” sadarbībā ar Karklins 
Design Studio LLC (ASV). 2008.gadā 
koncepcijas izstrāde tika pabeigta, par 
ko vēlāk tās autori saņēma „Kultūras 
mantojuma gada balvu”.

Pēc koncepcijas izstrādes Līgatnes 
pilsētas pašvaldība piedalījās projektu 
konkursā Eiropas Reģionālās attīs-

tības fonda (ERAF) līdzfinansējuma 
saņemšanai un saņēma atbalstu ļoti 
komplicēta projekta realizācijai.

Kopumā Līgatnes papīrfabrikas 
ciemata vēsturiskā centra izpētes 
un attīstības koncepcija paredz čet-
ru kultūrvēstures tūrisma maršrutu 
izveidi. Šobrīd ir noiets pusceļš un 
realizēti divi kultūrvēstures tūrisma 
maršruti.

Paredzams, ka tūrisma taku svi-
nīgā atklāšana notiks pie 1875.gadā 
būvētā papīrfabrikas sardzes namiņa, 
kas tagad atjaunots un pilda Līgatnes 
tūrisma informācijas centra funkcijas. 
Uz svinīgo pasākumu aicināti visi, kas 
līdzdarbojušies šīs idejas realizācijā, 
bet visvairāk gaidīti līgatnieši, kas 
paaudžu paaudzēs ir glabājuši un sar-
gājuši Līgatnes kultūrvēstures pērli. 

SIA „Līgatnes Nami” informē, 
ka sadarbībā ar Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūru (līguma 
Nr.L-DMS-11-0123, identifikāci-
jas Nr.DMS/3.4.4.1.0/11/08/207) 
ERAF darbības programmas „In-
frastruktūra un pakalpojumi” pa-
pildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes 

„Daudzdzīvokļu māju siltumnotu-
rības uzlabošanas pasākumi” ie-
tvaros tika izsludināta iepirkuma 
procedūra „Energoefektivitātes 
paaugstināšana daudzdzīvok-
ļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 
23A, Līgatnē, Līgatnes novadā” 

ar identifikācijas Nr.SIA „LN”–
2012/3/ERAF. Piedāvājumus ie-
sniedza divi pretendenti. Šobrīd 
notiek pretendentu izvērtēšana 
par tiesībām slēgt līgumu reno-
vācijas darbu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas 
ielā 23A, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā.

Plānotās projekta kopējās 
izmaksas LVL 148 990,51. Pro-
jekts tiks īstenots ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
finansējuma atbalstu (apmērā 
līdz 50%). 

No ikdienas darbiem līdz ilgtermiņa izaugsmei

PAZIŅOJUMS Atklās Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas

Līgatnes novada domes Pašvaldī-
bas policija aicina darbā Pašvaldības 
policijas inspektoru. Līgatnes novada 
dome ir izsludinājusi konkursu par Paš-
valdības policijas inspektora vakanci.

Prasības pretendentiem:
• pirmā līmeņa augstākā izglītība 

tiesību zinātnē vai civilajā drošībā 
un aizsardzībā;

• normatīvo aktu, kas reglamentē 
pašvaldības policijas darbu, pārzi-
nāšana;

• vēlama darba pieredze tiesībsargā-
jošās struktūrās;

• teicamas latviešu valodas un labas 
krievu valodas zināšanas;

• labas saskarsmes un komunikācijas 
prasmes, pozitīva attieksme;

• labas iemaņas darbā ar datoru (MS 
Office programmas, internets);

• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Darba pienākumi:

• kontrolēt Līgatnes novada saistošo 
noteikumu ievērošanu;

• plānot, organizēt un veikt pre-
ventīvos pasākumus sabiedriskās 
kārtības un drošības uzturēšanai 
un saistošo noteikumu ievērošanai 

Līgatnes novada administratīvajā 
teritorijā;

• veikt citus uzdevumus savas kompe-
tences ietvaros.
Piedāvājam:

• interesantu un atbildīgu darbu 
atsaucīgā kolektīvā;

• sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam 
sūtīt līdz 2012.gada 31.augustam uz 
e-pastu dace.krumina@ligatne.lv vai 
pa pastu uz Līgatnes novada domi 
(Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes no-
vads, LV–4110). Uzziņas pa tālruņiem: 
64153176, 64153408. 

SLuDINājuMS
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Mācīties 
nekad nav 
par vēlu

Tev nav vidējās izglītības ates-
tāta? Pamatskola pabeigta pirms 
vairākiem gadiem? Gribi mācīties? 
Tad šis piedāvājums domāts tieši 
tev!

Ja tu strādā, atrodies dekrēta at-
vaļinājumā, audzini mājās bērniņu 
vai arī citu iemeslu dēļ nevari iegūt 
vidējo izglītību, mācoties dienas 
vidusskolā, vai arī ja nav pabeigta 
vidējā izglītība, to vari iegūt, mā-
coties vakarskolā. Izmanto iespēju, 
nāc un piesakies!

Jau gadu Līgatnes novada vi-
dusskola piedāvā iespēju turpināt 
izglītoties un iegūt vidējo izglītību 
dažāda vecuma personām pēc ilgā-
ka pārtraukuma. 2011./2012.m.g. 16 
interesenti uzsāka apgūt vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena vakara (maiņu) programmu 
10. un 12.klasē, gada noslēgumā viņi 
pozitīvi novērtēja doto iespēju, mā-
cību procesu un sadarbību ar skolo-
tājiem. Pirmie seši 12.klases skolēni 
sekmīgi beidz mācību gadu un sa-
ņem vidējās izglītības atestātu.

Arī 2012./2013. mācību gadā 
skolā varēs apgūt vispārējās vidē-
jās izglītības vispārizglītojošā vir-
ziena vakara (maiņu) programmu.

Vakara (maiņu) programmā uzņem 
10., 11. un 12.klasē, ņemot vērā  ie-
priekš iegūto attiecīgo izglītību. Lai 
mācītos skolā, nav vecuma ierobe-
žojuma. Mācības ir bez maksas.

Piesakoties mācībām Līgatnes 
novada vidusskolā vakara (maiņu) 
programmā, jāiesniedz šādi doku-
menti:
• skolas direktorei adresēts iesnie-

gums (tajā jānorāda izglītojamā 
personas kods, izglītojamā dekla-
rētā un   faktiskā dzīvesvieta mā-
cību laikā, telefons, elektroniskā 
pasta adrese, izvēlētā   izglītības 
programma);

• iepriekšējās izglītības dokumenta 
un sekmju izraksta kopijas (uzrā-
dot oriģinālu);

• pases kopija (ar norādi „Kopija 
paredzēta iesniegšanai Līgatnes 
novada vidusskolā”);

• ģimenes ārsta izziņa (ne vecāka 
par 1 gadu);

• izziņa par deklarēto dzīves vietu;
• izglītojamā personas lieta (ja pār-

nāk no citas izglītības iestādes).

Dokumentus pieņem: darbdie-
nās Strautu ielā 4 un pamatskolas 
ēkā Augšlīgatnē no plkst. 9.00 līdz 
13.00, tālr. uzziņām 29418605 vai 
29571645; iepriekš noteikti piezva-
nīt un vienoties par laiku. Skolas 
adrese: Strautu iela 4, Līgatne, Lī-
gatnes novads, LV–4110.

 
Laipni aicinām un gaidām visus 

mācīties gribētājus!

Dzintra Upīte,
Līgatnes novada vidusskolas  

skolotāja 

Vēl pavisam nedaudz un iesoļosim 
jaunajā 2012./2013. mācību gadā. Dau-
dziem šī diena būs priecīga atkalredzē-
šanās, bet daudzi bērnudārza durvis 
vērs pirmo reizi. Mūsu uzdevums ir da-
rīt visu iespējamo, lai visi šeit justos kā 
mājās – lai ikvienu sagaida mīļi, zinoši 
un saprotoši cilvēki, lai apkārtējā vide 
ir skaista, sakopta un pats galvenais – 
droša.

Šovasar bijām ieplānojuši vairākus 
lielos remontdarbus, ko veicam gan 
pašu spēkiem, gan ar Līgatnes novada 
komunālās nodaļas darbinieku palīdzī-
bu, gan piesaistot amatniekus un būv-
niecības firmu. Esam veikuši „Lapsēnu” 
grupas telpas remontu „Zvaniņos”. 
Šajā telpā uz sienām bija piestiprinā-
tas tumši brūnas lamināta plāksnes, 
kas telpu padarīja tumšu un drūmu 
un savu laiku jau sen bija nokalpoju-
šas. Tās tika noņemtas, un nu telpa ir 
saulainā – koši oranžā – krāsā. Pašu 
spēkiem veicām arī remontu virtuves 
telpās – noliktavā, trauku mazgājamā 
istabā un nelielajā gaitenī. Šo remont-
darbu veikšanā vislielāko ieguldījumu 
ir veicis mūsu bērnudārza remont-
strādnieks Pēteris Bondars.

Līdz šim kāpnes „Zvaniņu” ēkā 
bija nedrošas un pat bīstamas, jo to 
virsējais segums jau sen bija nodilis. 
Šovasar kāpnēm veikta renovācija – 

tās ir noslīpētas un uzklāts epoksīda 
segums ar pilno pārslu pārklājumu un 
lakojumu. Izskatās skaisti. Bet pats 
galvenais, ka pa tām var pārvietoties, 
nebaidoties paslīdēt. Kāpņu renovāci-
ju mums veica SIA „J PROJEKTS”. Re-
novācijas izmaksas ir 1812,10 Ls, ko 
apmaksā Līgatnes novada dome.

Vairākus gadus esam plānojuši, 
bet dažādu apstākļu dēļ nav izdevies 
veikt remontu zālei vēsturiskajā bēr-
nudārza ēkā Līgatnē Gaujas ielā 7. Nu 
darbi ir iesākušies. Tos veic Līgatnes 
komunālās nodaļas darbinieki. Meis-
tari atzīst, ka uzdevums ir sarežģīts, 
jo vairākās vietās ir bojāti griestu 
orķeļi un sienu ciļņi. Tie ir jāatjauno, 
kas ir restauratoru cienīgs uzdevums. 
Arī zāles sienas ir ļoti sliktā stāvoklī – 
daudzās vietās izdrupuši lieli caurumi, 
krīt nost apmetums. Remontdarbi 
tiek veikti rūpīgi, un tam vajadzīgs 
ilgs laiks, tāpēc iespējams, ka 1.sep-
tembrī zāli izmantot nevarēsim, bet 
būsim pacietīgi, lai vēlāk varētu lepo-
ties par to, ka mūsu bērniem ir iespēja 
svinēt svētkus vienā no skaistākajām 
zālēm Līgatnē.

Bērnudārza ēkā Gaujas ielā 7 top arī 
jauna, skaista nojume rotaļām ārā. No-
jume ir nepieciešama, lai bērniem būtu 
iespēja iet ārā tad, ja nedaudz līst, un 
lai vasarā būtu vieta, kur paslēpties 
no ļoti karstiem saules stariem. Šo 
darbu mums veic Līgatnes amatnieks 
Edvīns Birnis ar palīgiem – Normundu 
un Gati Dzērvēm. Nojumes celtniecību 
veicam par līdzekļiem, ko ziedojis Mar-
ģeris Riekstiņš, kurš līdz 1940.gadam 
dzīvojis Līgatnē, pēc tam emigrējis uz 
Austrāliju, kur 2011.gadā miris, novē-
lot daļu no saviem līdzekļiem Līgatnes 
bērnudārzam. Nojumes celtniecībai 
tiks iztērēti aptuveni 2300 Ls.

Gatavojoties jaunajam mācību ga-
dam, čakli strādā arī bērnudārza pa-
vāres. Ir izspiesti daudzi litri jāņogu 
un upeņu sulas, uzvārīti ērkšķogu un 
aveņu ievārījumi, iemarinēti gurķi un 
kabači. Ir liels prieks par pilnajiem 
plauktiem pagrabā, kas glabā vitamī-
niem bagātus un veselīgus konservus 
bērniem. Esam priecīgi arī par mūsu 
pirmajām dzērveņu ogām, kas pava-
sarī iekoptajā dzērveņu lauciņā jau 
gozējas nedaudz sārtā krāsā. Ceram, 

ka šogad nogaršosim pirmās ogas, bet 
nākamajos gados raža būs lielāka un 
pašu audzētas dzērvenes varēsim iz-
mantot ēdienu gatavošanai.

Šī gada pavasarī mēs, bērnudār-
za darbinieki, un vecāki izveidojām 
biedrību „Līgatnes bērniem”. Biedrī-
ba sagatavoja un iesniedza projekta 

„Tērpi mazo dejotpriekam” pieteikumu 
projektu konkursā „Sabiedrība ar dvē-
seli”, rezultātā saņēmām finansējumu 
Ls 625,00 apmērā tērpiem pirmssko-
las vecuma bērnu deju pulciņam. Par 
iegūto naudu iegādājāmies audumu 
40 apakšsvārkiem un 80 blūzēm. Šū-
šanas darbus apmaksāsim no vecāku 
līdzfinansējuma, kas ir Ls 2 mēnesī. 
Par projektā iegūtajiem līdzekļiem 
tiks izgatavots arī bērnudārza vim-
pelis. Mācību gada pirmajās dienās 
aicināsim vecākus, bērnus un darbinie-
kus izteikt ierosinājumus par vimpeļa 
izskatu.

Visus veiktos darbus nav iespē-
jams uzskaitīt, bet esam pārliecināti, 
ka esam darījuši ļoti daudz, lai mūsu 
bērnudārzs būtu kā otrās mājas visiem 
mūsu audzēkņiem. Uz tikšanos sep-
tembrī!

Līgatnes novada pirmsskolas izglī-
tības iestādes vadītāja  

Gunita Liepiņa 

Mūsu skolā tu vari apgūt:
• Mūzikas instrumentu spēli – kla-

vieres, akordeonu, vijoli, čellu, 
ģitāru, flautu, trompeti, mežragu, 
eifoniju;

• Mākslas pamatus – zīmēšanu, 
gleznošanu, kompozīciju, veidoša-
nu, mākslas valodu;

• Deju – klasisko, latviešu, vēsturis-
ko, moderno, dejas vēsturi.

Uzņemšana:
• Augšlīgatnē, „Kārkliņos”, 29.augus-

tā plkst.17.30,
• Līgatnes pilsētā, Līgatnes Kultūras 

centra Lielajā zālē, 30.augustā 
plkst.17.30.

Līdzi jāņem:
• Bērna dzimšanas apliecības kopija,
• 1 fotogrāfija (paredzēta dokumen-

tiem).

Sīkāka informācija pa tālruni 
64155449 vai 29265326.

jauno mācību gadu 
sagaidot

Dienas pamazām kļūst īsākas, pelē-
kākas un vēsākas, ziedu krāsas izbalē, 
mākoņi iegūst citu formu un smagnēju-
mu. Jā, jaukā vasara tūlīt būs pagājusi, 
dodot vietu citādām krāsām, skaņām 
un sajūtām – tuvojas rudens un jauns 
mācību gads. Lai jaunu mācību gadu va-
rētu sākt ar pozitīvām emocijām, gribu 
nedaudz atskatīties uz aizvadīto gadu.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
katrs gads un katrs gadalaiks ir citāds. 
Rudens vienmēr ir spraigs un darbīgs, 
ziema klusa, bet radoša, pavasaris ir 
visaktīvākais ieguldītā darba „augļu 
ražas ievākšanas” laiks, vasarā – at-
pūta, enerģijas, spēka un ideju uzkrā-
šana. Iepriekšējais mācību gads aizri-
tēja skolas 20 gadu jubilejas zīmē, tas 
savu kulmināciju sasniedza 20.aprīlī, 
kad izskanēja lielais jubilejas koncerts, 
par kuru saņēmām ļoti pozitīvas at-
sauksmes. Taču ne jau skolas jubileja 

bija vienīgais, ko skolas audzēkņi un 
skolotāji spēja sagatavot – līdztekus 
noritēja gan ikdienas mācību darbs, 
gan piedalījāmies dažādos konkursos 
un koncertos.

Novembrī mūsu audzēkņu priekšne-
sumi bija dzirdami valsts svētku kon-
certā „Zvaniņos”, decembrī klausītājus 
priecēja Ziemassvētku ieskaņas kon-
certs, janvāra sākumā mūsu flautistes 
muzicēja rehabilitācijas centrā „Lī-
gatne”, pēc tam sekoja jauno pianistu 
draudzības koncerts ar Rīgas 3.mūzi-
kas skolas audzēkņiem. Februārī muzi-
cējām kopā ar A.Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas audzēkņiem, marta sāku-
mā priecēja mūsu audzēkņu panākumi 
novada Kultūras centra rīkotajā Snie-
ga skulptūru konkursā, kā arī Sindijas 
Zaharānes iegūtā 3.vieta karnevāla 
masku konkursā Rīgā (sk. Ingūna Brie-
de). Marta brīvlaikā mākslas nodaļas 
audzēkne Samanta Baumane (sk. Juris 
Bindemanis) piedalījās Latvijas profe-
sionālās ievirzes mākslas skolu Valsts 
konkursa kompozīcijā II kārtā Valmierā 
un ieguva atzinības rakstu. Aprīļa sā-
kumā jaunā ģitāriste Sindija Zaharāne 
(sk. Elita Zviedrāne) pirmo uzstāšanās 
pieredzi lielas publikas priekšā guva, 
piedaloties II Ģitāras mūzikas festi-
vālā Rīgā, bet brālis un māsa Jēkabs 
un Paula Bikšes (sk. Lauma Liepiņa) 

demonstrēja savu varēšanu nopietnai 
žūrijai N.Novikas VI Starptautiskajā 
Mazās kamermūzikas konkursā Mā-
rupē, kur par savu muzicēšanu saņē-
ma atzinības rakstu. Atzinību saņēma 
arī skolotāja L.Liepiņa par skaņdarba 
aranžējumu šim ansamblim. Jau dažas 
dienas pēc skolas jubilejas pasākuma 
vijolniece Linda Ločmele (sk. Ingrīda 
Zumberga, kcm. Irita Merga) muzicēja 
Vidzemes reģiona mūzikas skolu kon-
certā stīgu instrumentu specialitātes 
audzēkņiem Cēsīs. Mācību gads noslē-
dzās ar diviem pasākumiem – mācību 
gada noslēguma koncertu un Līgat-
nes novada VI Tradicionālajiem pūtēju 
orķestru svētkiem, kur klausītājus 
priecēja mūsu skolas audzēkņu priekš-
nesumi. Domāju, šie mūsu skolas au-
dzēkņu un pedagogu panākumi pierāda, 
ka visi kopā strādājam no sirds un tā, 
lai pašiem būtu prieks par padarīto.

Jaunais mācību gads atkal nāks ar 
saviem pasākumiem, kuros noteikti būs 
dzirdami Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas mūziķu priekšnesumi, vērtējami 
dejotāju soļi un apskatāmi mākslinieku 
darbi. Un noteikti atklāsies kāds jauns 
talants! Vēlu visiem radošu, skanīgu un 
krāsainu jauno mācību gadu!

Irita Merga,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas direktore 

Līgatnes novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu – Strautu ielā 2 
dzīvokli Nr.3, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā, ar kadastra Nr.42119000500.

Objekta nosacītā cena LVL 
3600,00.

Objekta izsole notiks 2012.gada 
5.septembrī plkst.12.00 Līgatnes 
novada Līgatnes pagasta pārvaldes 
telpās „Birzēs”.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgatnes 
pagasta pārvaldes sekretāres „Bir-

zēs”, sākot ar nākamo darba dienu pēc 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” līdz 2012.gada 
3.septembrim plkst.15.00.

Maksa par dalību izsolē LVL 
10,00 un nodrošinājuma nauda LVL 
360,00 jāiemaksā Līgatnes novada 
pašvaldības, reģ. Nr.90000057333, 
AS „Swedbank” bankas kontā 
Nr.LV47HABA0551012412261, kods 
HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei.

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

    
Līgatnes novada pašvaldība pār-

dod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.2, 

„Gādnieki”, Līgatnes pagastā, Augš-
līgatnē, Līgatnes novadā, ar kadas-
tra Nr.4262 900 0491.

Objekta nosacītā cena LVL 
2240,00.

Objekta izsole notiks 2012.gada 
5.septembrī plkst.10.00 Līgatnes 
novada Līgatnes pagasta pārvaldes 
telpās „Birzēs”.

Dalībnieku reģistrācija pie Līgatnes 
pagasta pārvaldes sekretāres „Bir-

zēs”, sākot ar nākamo darba dienu pēc 
sludinājuma publicēšanas laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis” līdz 2012.gada 
3.septembrim plkst.15.00.

Maksa par dalību izsolē LVL 
10,00 un nodrošinājuma nauda LVL 
224,00 jāiemaksā Līgatnes novada 
pašvaldības, reģ. Nr.90000057333, 
AS „Swedbank” bankas kontā 
Nr.LV47HABA0551012412261, kods 
HABALV22, līdz reģistrācijai izsolei.

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

Darbīga vasara

LĪGATNES MŪZIKAS UN MĀKSLAS 
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Sigurds Rusmanis 
9.turpinājums 
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.9, Nr.11 (2011.g.), Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6 (2012.g.)

Iepriekšējā baznīca pašreizējās vietā 
uzcelta 1841.gadā. Altārglezna „Aug-
šāmcelšanās”, kuras autors nezināms, 
tika iesvētīta 1849.gadā, gleznai pa-
raksts gan ir, bet lielu daļu no tā sedz 
ierāmējums. Lija Brīdaka to raksturo 
šādi: „No altāra gleznas pretim nāk 
Jēzus – spēcīgs, skaists, Lieldienās 
augšāmcēlies, nāk, gaismu sev līdz 
nesdams”. 1864.gadā baznīcai tika uz-
būvēts tornis, kuru nogāž 1872.gada 
viesuļvētra. Sagrautās baznīcas attēls 
publicēts 1995.gada augusta „Novad-
niekā”. Jāpiezīmē, ka literatūrā ir mi-
nēts arī cits vētras datējums – 1870.g. 
(J.Leikarta atmiņās, par viņu tālāk) un 
pat 1873.g. (E.Ķiploka grāmatā „Dzim-
tenes draudzes un baznīcas”).

Tagadējā Ķempju luterāņu baznīca 
uzcelta 1882.gadā par Zigismunda 
Gotlība fon Volfa un viņa otrās sievas, 
grāfienes Annas Karolīnas Mellinas, 
līdzekļiem. Pēc sievas nāves 1883.
gadā altārdaļas logos uzstādītas 
vitrāžas ar Volfu un Mellinu dzim-
tas ģerboņiem, tās pašlaik restaurē 
A.Roziņš. Mūra dievnams celts neo-
gotiskā stilā ar smailloka logiem. Tor-
ni ietver kontrforsi. Neogotiskā stilā 
darināta iekārta: altāris un kancele 
ar vienkāršu kolonveida balstu. Ēr-
ģeles darinājis Frīdrihs Veisenborns 
Krustpilī, tās iesvētītas 1888.gadā, 
atjaunotas 2005.gadā. Atklāšanas 
koncertu kuplināja ne tikai līgatniešu 
priekšnesumi, bet arī Latvijas Nacio-
nālās operas solists Krišjānis Norve-
lis. Pūtēju orķestra „Shady Brass Q” 
vīri spēlēja baznīcas tornī. Nozagto 
lustru vietā 2001.gadā uzstādītas 
Lietuvā izgatavotās, kuras dāvināju-
ši Čikāgā dzīvojošie Ādolfs un Grieta 

Grabaži. Zvans liets Liepājas drāšu 
fabrikā 1937.gadā.

Pāri ceļam pret baznīcu aug liepa 
un vītols, kuros ieauguši pīlādzīši. 
No baznīcas var aiziet līdz muižas 
ēkai. Pēc atjaunošanas celtne sagla-
bājusi vēsturisko veidolu, arī iekš-
telpās likvidēti padomju varas laiku 
pārveidojumi, to skaitā starpsienas 
telpu platību samazināšanai. Šobrīd 
te 25 telpas, taču pašlaik diemžēl 
netiek izmantotas. Muižas stallis vēl 
saglabājies, bet kur gan dzīvojis sed-
linieks? Tieši sedlinieka Jāņa Liepiņa 
ģimenē dzimusi režisore Anna Lā-
cis (1891–1979, Rīgā), kas padomju 
gados tikusi pie nopelniem bagātās 
mākslas darbinieces nosaukuma. 
Bijusi arī Valmieras teātra galve-
nā režisore, viņa ir režisores Māras 
Ķimeles vecāmāte. Vidējā dzimtas 
paaudze – viņas meita Dagmāra – 
par māti sarakstījusi grāmatu „Asja” 
(1996). Pret muižu Līgatnes upe tek 
pa Ķempju gravu. Kāds vīrietis, ie-
dams pa gravu, otrpus ielejā dzirdējis 
daudzus cilvēkus, kas sarunājušies 
valodā, ko viņš nav sapratis (LFK 
1000, 2). Varbūt tas bijis laikā, kad 
muiža piederējusi G.Oksensternam 
vai S.Volfam?

Ķempjos 1897.gadā atrasts viens 
no skaistākajiem Latvijas 17.gs. sud-
rablietu depozītiem, kura sastāvs 
bija astoņas saktas, piekariņi, 14 
gredzeni, krelles, kurš piederējis tu-
rīgai latviešu dzimtai.

Pirmais dievnams Ķempjos uzcelts 
krietni agrāk. Tieši pie pašreizējās 
baznīcas uz austrumiem sākas ceļš 
uz Ieriķiem, ja no tā nogriežas pareizā 
vietā, var nokļūt Sv.Ignača (Ignacija) 
baznīcas kādreizējā atrašanās vietā. 
Pēc apmēram pusotra kilometra pa 
kreisi no ceļa „Zuži”. Tās augstais 

bēniņu stāvs jau no baronu laikiem, 
sākotnēji tā bijusi ratnīca. Par kād-
reizējo „Zužu” saimnieku – veco Anci, 
kuram „kājas kā flokšu kāti”, bet 
skrējējs nepārspējams, Indra Čekste-
re raksta „Gaujas Nacionālā Parka 
Ziņu” 2001.gada rudens laidienā.

Turpinājums sekos 

Aivars Balodis
9.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņas” 
Nr.10, Nr. 11 (2011.g.), Nr.1, 2, 3, 4, 5, 
6 (2012.g.)

Līgatnes dzelzceļa stacijā un uz tai 
pievedošajiem sliežu ceļiem notikuši 
arī vairāki nelaimes gadījumi. Lūk, daži 
no tiem:

Vispirms atcerēsimies, ka pirmais 
cilvēks pasaulē, kuru nogalināja dzelz-
ceļš, bija Anglijas tirdzniecības mi-
nistrs Viljams Heskisons. 1830.gada 
15.septembrī viņu sabrauca lokomo-
tīve. Šai dienā daudzu tūkstošu goda 
viesu klātbūtnē atklāja divu dzelzce-
ļa līniju savienošanu – Liverpūles un 
Mančesteras. Velingtonas hercogs 
kopā ar ministru Heskinsonu piedalī-
jās šais svinībās, kuru degpunktā bija 
Liverpūles vilciena sastapšanās ar 
Mančesteras vilcienu, kuru vilka slave-
nā „Raķete”. Heskisons ar Velingtonas 
hercogu brauca Liverpūles vilcienā. 
Pirms sastapšanās vietas vilciens pēk-
šņi apstājās. Heskisons izkāpa laukā, 
lai uzzinātu apstāšanās iemeslu. Tai 
brīdī no otras puses ātrā tempā tu-
vojās „Raķete”. Heskisons pārāk vēlu 
pamanīja draudošās briesmas. Arī Ve-

lingtonas hercoga brīdinošais sauciens 
nespēja viņu vairs glābt. 

1927.gada 25.novembrī Ieriķu stacijā, 
kamēr mašīnisti izkāpuši, lokomotīve 
nenoslēgtā regulatora dēļ sākusi iet 
un ievirzījusies posmā Ieriķi – Līgatne. 
Tikai Līgatnē izdevies „bēgli” apturēt. 
Brīnumainā kārtā neviens nav cietis.

1928.gada 16.janvārī plkst.10.35 
Rīgas – Valkas pasažieru vilciens pie 
Līgatnes stacijas sabraucis 31 gadu 
veco Martu Osis, kura pēc draudzenes 
pavadīšanas uz staciju pa sliedēm gā-
jusi atpakaļ uz mājām.

1930.gada 13.marta rītā Tallinas – 
Rīgas ātrvilciens starp Līgatni un 
Siguldu sabraucis kādu pašnāvnieku, 
kurš izrādījies Siguldas pagasta val-
des darbinieks – 53 gadus vecais Kārlis 
Zariņš. Viņš bijis saņēmis apriņķa val-
des priekšlikumu atteikties no amata, 
kas viņu ļoti satriecis.

1930.gada 20.marta rītā Tallinas vil-
ciena mašīnists pamanījis kādu vīrieti 
guļam uz dzelzceļa sliedēm. Vilcienu 
apturēt neizdevās, vīrietis parauts 
zem riteņiem un sakropļots. Izrādījās, 
ka tas bija 39 gadus vecais Mores pa-
gasta Leimaņu māju saimnieks Jānis 
Šmits, kurš iepriekšējā dienā atvedis 
uz Līgatni nodot valstij sēklas labību. 

Naktī teicis, ka braukšot uz māju, bet, 
kā vēlāk izrādījies, tad ar tukšu degvī-
na pudeli rokā aizmidzis uz dzelzceļa 
sliedēm.

1936.gada 12.februāra pēcpusdie-
nā posmā Sigulda – Līgatne preču 
vilciena Nr.301 mašīnists uz sliedēm 
ievērojis guļošu vīrieti, kurš uz brīdinā-
juma signāliem nav reaģējis. Vilcienu 
izdevies apturēt. Vilciena pavadoņi at-
raduši vīrieti ar vājām dzīvības zīmēm. 
Nelaimīgais uzņemts vilcienā, kur pie 
viņa atrasti personības dokumenti 
uz 62 gadus vecā Jāņa Galgala vārda 
un dienesta apliecība, kurā minēts, 
ka viņš ir Siguldas dzelzceļu ūdens 
pumpja sargs.

1936.gada 12.jūlijā uz Līgatni bija 
izbraucis ekskursantu vilciens. Ekskur-
sijas dalībnieks – 21 gadu vecais Alek-
sandrs Esenbergs no Rīgas, lecot ejošā 
vilcienā, atsities pret piena rampu, pa-
kļuvis zem vilciena, un viņam nobrauk-
ta kreisās kājas pēda. Pirmo palīdzību 
sniedzis Līgatnes papīrfabrikas ārsts, 
pēc tam cietušais nogādāts Rīgā.

1937.gada 21.maija vakarā plkst.19 
Siguldas stacijā notikusi smaga avā-
rija. No Līgatnes puses braucis preču 
vilciens ar 44 piekrautiem vagoniem. 
Iebraucot Siguldas stacijā, par vēlu 

sākts bremzēt, tāpēc vilciena sastāvs 
izgājis cauri stacijai un pie pārmijām 
ieskrējis sānos no Inčukalna puses 
nākošajam preču vilcienam. Vilcienam 
Nr.414 no sliedēm izsisti 10 tukši vago-
ni, no tiem 6 pārvērsti drupās. 

1937.gada 6.septembrī plkst.23 
dzelzceļa posmā Līgatne – Sigulda 
vilciena vadītājs ieraudzījis uz sliedēm 
pajūgu bez braucēja. Vilciens laikus ap-
turēts, un pajūgs no sliedēm novākts. 

1937.gada 17.oktobrī 30 gadus ve-
cais montieris Jānis Mūrnieks no Rī-
gas izbraucis uz Siguldu, lai tiktos ar 
savu iecerēto. Viņu tikšanās laikā abu 
starpā izcēlušās nesaskaņas, tādēļ 
sarūgtinātais Mūrnieks nolēmis doties 
pašnāvībā. Viņš pa dzelzceļu devies 
Līgatnes virzienā un, tuvojoties vilcie-
nam, meties zem lokomotīves riteņiem. 
Mūrnieka kabatā atrasta vēstule poli-
cijai par pašnāvības iemesliem.

1982.gada 25.martā no Laukteh-
nikas pa sliedēm uz Līgatnes staciju 
gājis skursteņslauķis Jānis Daugulis. 
Viņam pārmijā iesprūdusi kāja, kuru 
nav izdevies atbrīvot, un līdz ar to viņu 
nāvējoši traumējis vilciens.

1983.gada 30.martā pāri sliežu ce-
ļiem gājis Līgatnes stacijas priekš-
nieks Vladislavs Stupelis. Viņš pusceļā 
apstājies, lai nogaidītu, kamēr pa vie-
nu sliežu ceļu aizbrauc vilciens, un nav 
ievērojis, ka pa otru sliežu ceļu tiek 
stumti sastāvu komplektējošie vagoni, 
ar kuriem nāvējoši traumēts.

1988.gada 18.februārī pēc nakts de-
žūras no Lauktehnikas uz autobusu pie 

Līgatnes stacijas gājusi sardze Pras-
kofja Stārastina. Tā kā viņa bijusi silti 
ģērbusies jeb, kā tautā saka, satuntu-
ļojusies, nav dzirdējusi no aizmugures 
tuvojošos vilcienu un tikusi nāvējoši 
traumēta.

1996.gada 26.septembrī plkst.17.15 
no Līgatnes stacijas uz Rīgas pusi, ne-
tālu no pārmijnieka būdas, ar vilcienu 
Ļeņingrada – Rīga notriekts uz mājām 
ejošais Imants Cābuts.

P.S. Raksta autors atvainojas, ka 
raksta 8.turpinājumā ieviesusies kļū-
da – tur minēts, ka nelaimes gadījums 
ar stacijas priekšnieku Vladislavu Stu-
peli noticis 1983.gada 23.jūlijā. Patie-
sībā tas noticis 1983.gada 30.martā. 
Iepriekšējos datus steigā nepārbaudot, 
datumu tiku ierakstījis pēc Vladislava 
Garnizona teiktā. Paldies Rutai Cīlītei-
Gaušai, kura šo kļūdu bija ievērojusi. 
Viņas atmiņā gan palicis, ka tas no-
ticis 1983.gada 31.martā, taču šoreiz 
jātic Vladislava Stupeļa dēlam Mārim 
Stupelim, ka nelaimes gadījums noti-
cis 1983.gada 30.martā, kas arī sakrīt 
ar datiem uz kapakmeņa Paltmales 
kapos.

Pie reizes precizēšu, ka dzelzceļa 
līnijā Rīga – Valka sākumā bijušas pa-
redzētas 16 stacijas, bet, 1889.gadā 
līniju atklājot, bijušas tikai 11 stacijas. 
Vēlākos gados šinī līnijā bijušas pat 32 
stacijas un pieturas punkti, bet pašreiz 
Latvijas teritorijā ir 26 stacijas un pie-
turas punkti.

Turpinājums sekos 

LīgAtNE LAIku LOkOS

DzELzcEļA StAcIjAI „LīgAtNE” 120 gADu juBILEjA!

No Līgatnes Spriņģu ieža 
līdz Vāļu kalnam
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Dzelzceļa stacija „LĪGATNE”


