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Tu esi tā kā rīta gaisma debesīs,
Kas spoži mirdz un paliek 
nezināma,
Un atceries, ka dzīve ir tāds 
mirklis īss,
Skrien laika upe projām 
nevaldāma…

Sveicam marta 
jubilārus
Natālija Komarova 
Normunds Mārtiņjēkabs 
Aigars Vējiņš 
Andris Birkenfelds 
Lilita Goldberga 
Vladimirs Ļeonovs 
Artūrs Pavlovskis 
Silvija Rijniece 
Boriss Tokers
Rešarda Kalpiša 
Ināra Kravale
Māra Lemeša
Valdis Linde 
Dzidra Makarova
Visvaldis Akmentiņš 
Lidija Birjukova 
Daina Gorska
Aleksandrs Jurgens 
Anita Maiga Palkavniece 
Inta Skrastiņa 
Aija Sloģe  
Juzefa Vanaga  
Māra Blumbergs 
Imants Leikarts 
Valdis Balodis 
Ausma Jankoviča
Ilga Reinfelde 
Aina Ruža 
Aleksejs Kurilovs 
Ārija Līckrastiņa 
Vanda Lapsele 
Dzidra Pūle 
Alfreds Ozoliņš 
Aleksandrs Matjušenko 
Broņislava Silkalne 
Laima Liepa 
Dzidra Inkina 
Velta Krimberga 
Skaidrīte Zūpe 
Anastasija Zelča 
Elga Skaidrīte Grebe  

Lieldienās, no 4. līdz 5. aprīlim, aicinām 
līgatniešus un Līgatnes viesus piedalīties 
orientēšanās spēlē „Lieldienu zaķu foto me-
dības” un meklēt un atrast lielus un mazus 
zaķus.

Orientēšanās spēle ir lielisks brīvā laika 
pavadīšanas veids, kopā ar ģimeni dodoties 
apkaimes izpētes pastaigā. Plānotās nori-
ses vietas ir Līgatnes pilsētā un Augšlīgatnē. 
Spēlei nav noteikta maršruta, tāpēc tā būs pa 
spēkam jebkuram. Pastaigu varēs veikt gan 
kājām, gan ar velosipēdu. 

Lai piedalītos spēlē, interneta pārlūkā at-
veriet lapu www.aizej.lv, reģistrējiet savu ko-
mandu, izvēlieties pastaigas vietu un dodieties 

zaķu foto medībās! Sagatavotas arī spēles dar-
ba lapas, kuras izdrukātā formātā pieejamas 
Līgatnes tūrisma informācijas centrā (Spriņģu 
ielā 2, Līgatnē). Savukārt elektroniskā formātā 
– tīmekļvietnē www.ligatne.lv, kā arī sociālajā 
tīklā Facebook – Notikumi Līgatnes novadā | 
@kulturaligatne. 

Dodieties pastaigā, meklējot Lieldienu za-
ķus Līgatnes novadā! Atrodot Lieldienu zaķi, 
nofotografē to, ietverot zaķa vārdu un vienu 
no pastaigas dalībniekiem! Fotoattēlus ielādē 
www.aizej.lv! 

Katra foto medību komanda saņems bal-
vu. Balvu saņemšanas vieta: 

4. – 5. aprīlī tūrisma informācijas •	

centrā (Spriņģu iela 2, Līgatne) plkst. 10.00 – 
17.00;

6. – 9. aprīlī Līgatnes novada biblio-•	
tēkās (Spriņģu iela 4, Līgatne vai Nītaures iela 
6, Augšlīgatne) plkst. 10.00 – 16.00.

Dalība pasākumā ir bez maksas.
Lai izdodas jauki pavadīt brīvdienas, bet 

neaizmirsīsim par noteikumiem ārkārtas situ-
ācijā: 

Atgādinām pastaigā doties vienas •	
mājsaimniecības ietvaros! 

Aicinām ievērot divu metru distanci! •	
Atgriežoties mājās, pēc atrašanās •	

dabā noteikti nomazgājiet rokas!
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Aktualitātes 
martā

Priekšsēdētāja 
sleja

Pavasara 
mirdzums 
ap mums

Šogad ziema patīkami 
izdaiļoja mūsu kalnus un 
lejas, lai pēc vairākiem ga-
diem atkal izjustu apsnigu-
šus kokus, sala spelgoni, lai 
ragutiņām trauktos no kal-
na vai slidām grieztu ezera 
ledu. Skaists laiks, kas pan-
dēmijas un reformu negāci-
jām apvītajā pelēcībā, ienesa 
prieku un labus mirkļus.

Skaistums mums ir vis-
apkārt, un šķiet, ka līgatnie-
šiem paveicies īpaši. Tās ir 
mūsu Gaujas un Līgatnes 
upes senlejas, tie ir netkār-
tojamie smilšakmens ieži un 
alas. Īpašs skaistums un no-
slēpumainība ir mūsu liela-
jam Sudas purvam, kas sevī 
glabā desmit tūkstošu gadu 
noslēpumus. Mūsu kalni, kas 
uz pasaules kartes būtu  vien 
pavisam nelieli pauguriņi, ir 
skaistums, kas priecē sirdis. 
Laikam jau katrs, kurš mēro 
ceļu uz Skaļupēm, ikreiz sa-
jūsminās par debesīs slejošo 
kalna cepuri, kas sevī glabā 
Roču piramīdu mistēriju. Un 
mūsu lauki – tik līdzeni, glī-
ti kopti ar zaļojošām kviešu 
vārpām vai zeltītās pieneņu 
pļavas. Bet tālumā aina-
vā aizvijas smilšains lauku 
ceļš...

Reiz tikšanās laikā ar 
kādu turīgu Dānijas uzņē-
mēju man pavērās cits skats 
uz apkārtesošajām vērtībām. 
Viņš nostājās lauka malā un 
teica: „Dariet visu, ko darī-
dami, bet neiznīciniet unikā-
lās Latvijas ainavas! Sagla-
bājiet šo putekļaino ceļu un 
neslaciet to ar melno asfaltu, 
saglabājiet grāvjus un tajos 
augošos kārklus... Jūs dzīvo-
jat tik skaistā un nesamaitātā 
vidē.” Tik vienkārši un reizē 
patiesi. Un šādas sarunas 
liek aizdomāties par vērtī-
bām, kas ir ap mums, par 
to, kā šīs vērtības saglabāt, 
uzturēt, kopt un nodot nāka-
majām paaudzēm.

Pavisam drīz nokusīs 
pēdējie sniegi un acis prie-
cēs pavasara vizbuļi. Bērzi 
dos veselības sulu, sazaļos 
pirmie zāļu stiebriņi. Iziesim 
laukā, ieelpojot pavasari, 
un paraudzīsimies, ko katrs 
varam dot šai mūsu skais-
tajai zemei. Es neaicinu uz 
lielām talkām, bet aicinu 
katram padomāt un izdarīt 
labu darbu mūsu vienreizējo 
ainavu sakopšanai ne tikai 
savas mājas pagalmā, bet arī 
citviet. Mums kopā šo zemi 
uzturēt, mums kopā to kopt!

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs

Izsludinātas iepirkumu procedūras:
Atklāts konkurss – Pārtikas •	

produktu piegāde Jauno Līderu vidus-
skolai. Kā iepriekš, notiek iepirkuma 
procedūra dažādās pārtikas produktu 
grupās, lai nodrošinātu Jauno Līderu 
vidusskolas skolēnu ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu izglītības iestādē.

Noslēgušās iepirkumu procedūras:
Iepirkums – Inženierkomu-•	

nikācijas tīklu remontdarbi Līgatnē 
– notiek iesniegto piedāvājumu izvēr-
tēšana. 

Iepirkums – Līgatnes novada •	
domes un tās iestāžu darbinieku ve-
selības apdrošināšana. Līguma slēg-
šanas tiesības piešķirtas AAS „BAL-
TA” par piedāvājuma kopējo summu 
EUR 25 289,00 bez PVN, paredzot 
faktiskās līgumsummas izmaiņas, pro-
porcionāli mainoties apdrošināmo per-
sonu skaitam

Cenu aptauja – Kanalizācijas •	
izbūves darbi daudzdzīvokļu dzīvoja-
mai mājai Gaujas ielā 14, Līgatnē. Lī-
guma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
„Strauteks” par summu EUR 15 000 
bez PVN.

Cenu aptauja – Nekustamo •	
īpašumu vērtēšana Līgatnes novada 
pašvaldības vajadzībām. Līguma slēg-
šanas tiesības piešķirtas SIA „Latio” 
par summu EUR 7 017,93 bez PVN.

Citas aktualitātes:
Līdzīgi, kā citus gadus, šajā •	

laikā notiek Lielās talkas koordināci-
jas darbības. Lai arī vēl nezinām, kā 
pandēmijas apstākļos būs iespējams 
šis process, pieļaujam, ka varētu notikt 
individuāla tipa vai ģimenes talkas. 
Ņemot vērā to, ka pašvaldībai pašai 
jānodrošina talkas laikā savākto atkri-
tumu izvešana (apmaksa), no pašval-
dības puses tiks sniegts atbalsts tikai 
iniciatīvām sakopt pašvaldības pub-
liskās teritorijas (parki, skvēri, rotaļu 
laukumi, upes krasti, u.t.t.).   

Lielākajā daļā pašvaldības •	
autoceļu ar grants segumu šobrīd no-
teikti transportlīdzekļu masas ierobe-
žojumi. Lūdzam informēt un saska-
ņot mežizstrādes darbu gaitā radušos 
kokmateriālu krautņu novietojumu 
pašvaldības ceļu malās un kokmate-
riālu izvešanu, īpaši atkušņa apstākļos. 
Mūsu primārā vēlme ir nevis aizliegt 
saimniecisko darbību, bet nodrošināt 
pašvaldības ceļa seguma saglabāšanu. 
Arī pie noteiktiem masas ierobežoju-
miem iespējama saskaņota kokmate-
riālu izvešana, ja mežizstrādes veicējs 
ir gatavs uzņemties atbildību par ie-
spējamiem ceļa seguma bojājumiem 
un, pirmkārt, ir pretimnākošs komuni-
kācijā ar pašvaldību, saskaņojot mate-
riālu loģistikas jautājumus pirms darbu 
uzsākšanas. 

Vasaras sezonā plānoti dažā-•	
di ceļu atjaunošanas darbi, tajā skaitā 
grāvju rakšana. Lūdzam iedzīvotājus 
sniegt informāciju, ja kādā privātīpa-
šumā pašvaldības teritorijā ir nepiecie-
šama grāvju/ceļa apauguma zeme kāda 
iesēduma aizbēršanai, zemes profila 
labošanai vai citādai izmantošanai.  

  
Veselīgu, spēka pilnu pavasara 
atmodas darba noskaņu vēlot,

Egils Kurpnieks
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors

Kā es 
pazīstu Līgatni

No 1. jūnija līdz 31. augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 ga-
diem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, apgūstot nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Aicinām Līgatnes novada domes struktūrvienības, komersantus, kapitālsabiedrības, zemnieku saimniecības 
u.c. saimnieciskās darbības veicējus, piedāvājot darbu vasaras brīvlaikā saskaņā ar „Noteikumiem par kārtību, kādā 
organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā” 
(2019. gada 28. februāra domes lēmums, protokols Nr. 2), (2019. gada 28. februāra domes lēmums, prot. Nr. 2, 
2.§.) – sniegt jauniešiem:

iespēju gūt pirmo praktisko darba pieredzi profesionāļu uzraudzībā;•	
iespēju vienu mēnesi lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku, papildinot savu un ģimenes budžetu.•	

Atbilstoši Darba likumam nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši, kuru dzīvesvieta deklarēta Līgatnes 
novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, strādā:

no 13 līdz 14 gadiem – ne vairāk kā 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā;1. 
no 15 līdz 17 gadiem – ne vairāk kā 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā;2. 
no 18 gadiem – ne vairāk kā 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā.3. 

No 1. līdz 31. martam gaidām pašvaldībā rakstiskus pieteikumus (veidlapa pieejama tīmekļvietnē 
www.ligatne.lv) Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, vai Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, 
Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā.
Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa)

Aicinājums darba devējiem par 
jauniešu nodarbinātību vasaras 

brīvlaikā

PUTNU GRIPA 
Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu 

infekcijas slimība. Galvenie vīrusa 
pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas 
putni, īpaši ūdensputni.  

MĀJPUTNI 
Mājputni var inficēties, kontaktē-

joties ar inficētiem savvaļas putniem, 
uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, 
kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) 
ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar 
aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, 
transportlīdzekļiem, apaviem un ap-
ģērbu, pakaišiem, u.c. 

Ja kaut viens mājputns Tavā 
saimniecībā saslims ar putnu gripu, 
slimības apkarošanas procesā būs jā-
likvidē un jāiznīcina pilnīgi viss māj-
putnu ganāmpulks. Ap Tavu saimnie-
cību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta 
aizsardzības zona un 10 kilometru 
rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozī-
mē, ka visām kaimiņu saimniecībām 
un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā te-
ritorijā, būs ierobežojumi mājputnu 
un no tiem iegūtu produktu tirdznie-
cībai un pārvietošanai. 

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas 
ir tikai viens) nebūs reģistrēti Lauk-
saimniecības datu centrā (LDC), Tu 
nevarēsi saņemt kompensāciju par 
likvidēto ganāmpulku slimības dēļ.  

Ja novēro, ka Tavi mājputni ma-
zāk patērē barību un ūdeni, strauji sa-
mazinās olu dējība, tie izskatās savār-
guši vai pat nobeidzas, nekavējoties 
ziņo veterinārārstam vai tuvākajai 

Informācija par putnu gripu
PVD teritoriālajai pārvaldei, lai pēc 
iespējas ātrāk noteiktu, vai mājputni 
ir inficējušies ar putnu gripas vīrusu 
un novērstu iespējamu slimības iz-
platīšanu. 

BIODROŠĪBA 
Visu gadu, lai pasargātu mājput-

nus no saslimšanas ar putnu gripu, 
ievēro biodrošību: 

ierobežo nepiederošu per-•	
sonu piekļūšanu mājputnu turēšanas 
vietām;

ievēro higiēnas pasākumus, •	
veicot darba pienākumus (mazgā ro-
kas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezin-
ficē apavus un rokas);

glabā mājputnu barību un •	
pakaišus savvaļas putniem nepieeja-
mās vietās;

mājputnu barošanu un dzir-•	
dināšanu organizē iekštelpās vai no-
robežotā teritorijā, nepieļaujot savva-
ļas putnu piekļūšanu;

ziņo praktizējošam veteri-•	
nārārstam vai PVD par visiem gadī-
jumiem, kad ir aizdomas par mājput-
nu saslimšanu. 

Laikā no 2021. gada 26. februāra 
līdz pastiprinātu biodrošības pasā-
kumu atcelšanai (atkarībā no putnu 
gripas epidemioloģiskās situācijas 
Latvijā un tuvākajās kaimiņvalstīs): 

mājputnus turi slēgtās tel-•	
pās, novēršot to kontaktu ar savvaļas 
putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu 
telpu uzskatāma kūts vai vieglākas 
konstrukcijas būve ar pamatiem vai 

bez tiem, kura no augšas un sāniem ir 
pietiekami labi pasargāta no savvaļas 
putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu 
dzīvnieku piekļūšanas mājputnu tu-
rēšanas, dzirdināšanas un barošanas 
vietai. Tā var būt slēgta nojume vai 
ar smalku sietu norobežota telpa, ko 
sedz drošs, ūdensizturīgs jumts;

neveic izbraukuma tirdznie-•	
cību ar mājputniem un inkubējamām 
olām;

nepiedalies tirgos, izstādēs, •	
skatēs un citos pasākumos ar mājput-
nu piedalīšanos; to norise ir aizlieg-
ta;

neizmanto putnu dzirdinā-•	
šanā virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu 
ūdeni;

nodrošini, ka darbiniekiem •	
ir darba vai maiņas apģērbs un apavi 
(darba vai maiņas apģērbu un apavus 
lieto tikai mājputnu turēšanas vietā). 

Mājputnu turēšanas ierobežo-
jumi, kā arī biodrošības pasākumi 
attiecas uz pilnīgi visām mājputnu 
saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek 
turēti tikai viens vai divi mājputni. 

PVD aicina ziņot par atrastiem 
beigtiem savvaļas ūdensputniem vai 
vairākiem vienkopus (vairāk par 3-5) 
mirušiem savvaļas putniem, zvanot 
uz PVD uzticības tālruni - automā-
tisko atbildētāju 67027402 vai in-
formējot tuvāko PVD teritoriālajā 
pārvaldi.

Sākuma cena vienai tirdzniecības vietai – kioskam – kopējam nomas periodam uz aktīvo tūrisma sezonu (1. aprī-
lis - 31. oktobris) – EUR 480,00 (bez PVN) un nomas periodam uz vienu gadu – EUR 720,00 (bez PVN).

Izsole notiks 2021. gada 24. martā plkst. 10.00 Līgatnes pagasta pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pa-
gastā.

Piedāvājumu iesniegšana Līgatnes pagasta pārvaldē pie sekretāres Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā līdz 2021. 
gada 23. marta plkst. 15.00.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas iz-
platības ierobežošanai” noteiktajiem ierobežojumiem aicinām pretendentus iesniegt pieteikumu, nosūtot to pa pastu.

Kontaktpersona uzziņām: Ēriks Liepiņš, mob. 29181845.

Līgatnes novada pašvaldība rīko 
rakstisku nomas tiesību izsoli 

tirdzniecības vietām pie Līgatnes dabas 
taku informācijas centra

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

Tilti, tiltiņi un pārceltuve Līgatnē
Esam pieraduši, ka Līgatnē pāri 

Gaujai var tikt tikai ar prāmi jeb pār-
celtuvi. Tilti pāri Gaujai ir tikai Cē-
sīs un Siguldā. Tā tas nav bijis vien-
mēr, jo senāk pāri Gaujai Līgatnē ir 
bijuši vairāki tilti, bet tiltu nav bijis 
ne Cēsīs, ne Siguldā.

Rakstos par vēsturi bieži vien 
tiek minēti „zviedru laiki”, kuri Lat-
vijā bijuši no 1629. līdz 1721. ga-
dam, taču reti tiek minēts, ka pirms 
tam, no 1600. līdz 1629. gadam, 
noticis Poļu – zviedru karš. Sākoties 
šim karam, zviedri jau 1600. gadā 
ienāca Vidzemē, un 1601. gadā pre-
tī „Muižnieku” mājām pārcēlušies 
pāri Gaujai un pirmoreiz ieņēmuši 
Siguldu. Pie „Muižniekiem” zvied-
ru karaspēks sākotnēji iekārtojis tā 
saucamo Gaujas pārejas vietu, kur 
pār upi no viena krasta uz otru biju-
šas novilktas virvju tauvas, bet pati 
pārcelšanās notikusi, izmantojot lai-
vas, plostus un arī vienkārši peldus, 
turoties pie tauvām, lai neaiznes 
upes straume. Pēc 1629. gada, kad 
zviedri Vidzemē nostiprinājās pastā-
vīgi, šajā Gaujas pārejas vietā esot 
ticis uzcelts koka tilts uz pāļiem. 
Nav precīzu ziņu, cik ilgi šis tilts 
pastāvējis. 

Gaujas tiltu vēsturi pētīja Lī-
gatnes vēsturnieks Aivars Balodis: 
„Tā kā Gauja posmā no Skaļupes 
līdz Nurmižupītes ietekai, neņemot 
vērā gandrīz nepārtraukto līkumo-
šanu, met slaidu loku pa kreisi, tad 
šajā posmā Gaujas kreisajā krastā 
veidojas tāda kā kabata. Šo apstākli 
1914. gadā, sākoties Pirmajam pa-
saules karam, bija ņēmuši vērā arī 
cariskās Krievijas armijas vadītāji 
un noteikuši, ka šajā posmā bez jau 
esošā Līgatnes Gaujas kroga tilta 
jāuzbūvē vēl vienkāršas konstruk-
cijas koka tilti pie „Muižniekiem”, 
pie „Attakām” un „Rāmnieku” 
pārceltuves vietā. Vienlaicīgi ticis 
noteikts, ka Līgatnes dzelzceļa sta-
cija ir stratēģiski svarīgs punkts un 
no tās ir jāsaved kārtībā ceļi uz vi-
sām četrām tiltu vietām pār Gauju. 
Un tā 1915. gadā arī tikuši uzcelti 
„Muižnieku”, „Attaku” un „Rām-
nieku” tilti. Pie to uzlabošanas 
strādāts arī vēl 1916. gadā. Pama-
tīgākais no tiem bijis „Muižnieku” 
tilts, kurš būvēts uz biežāk sadzītiem 
koka pāļiem, kuri vēl tagad pēc 97 
gadiem labi redzami Gaujā. „Muiž-
nieku” tilta mūžs gan nav bijis ilgs, 
jo 1919. gada 24. maija vakarā, lie-
liniekiem ar Sarkano armiju atkāp-
joties, tas ticis apliets ar petroleju 
un aizdedzināts.

Tā kā pie „Attakām” pieiet 
zemes ceļš līdz Gaujai, tad, kā jau 
minēju, vienlaicīgi ar “Muižnieku” 
tiltu 1915. gadā ticis uzcelts tilts 

pār Gauju arī pie „Attakām”. Tas 
gan no visiem esot bijis vissliktāka-
jā izpildījumā. Arī šā tilta mūžs ir 
tikai tieši par mēnesi garāks, jo to 
1919. gada 24. jūnijā atkāpjoties 
nodedzina vācu armijas karavīri

Kā jau vēsta pats nosaukums, 
tad šajā vietā pirms 1915. gadā 
uzceltā tilta darbojusies pārceltu-
ve. Tā esot bijusi baļķu plosta tipa 
pārceltuve ar nosmailinātu galu pret 
straumi un kuru tāpat kā tagadējo 
Līgatnes pārceltuves prāmi pārvie-
tojis upes straumes spēks. Netālu no 
pārceltuves, upes kreisajā krastā, 

bijušas arī „Rāmnieku” mājas, ku-
ras nopostītas Otrā pasaules kara 
laikā. Arī „Rāmnieku” tiltu līdz ar 
Gaujas kroga tiltu un “Muižnieku” 
tiltu 1919. gada 24. maija vakarā 
Sarkanā armija atkāpjoties aplē-
jusi ar petroleju un nodedzinājusi. 
„Rāmnieku” pārceltuves un tilta 
vieta mūsdienās atrodas ap 300 m 
aiz Līgatnes novada robežas.”

Esam Līgatnes pilsētas terito-
rijā, un tālāk atkal stāsts no Aivara 
Baloža: „Līgatnes – Gaujas kroga – 
tilts šinī vietā būvēts tāpēc, ka līdz 
ar Līgatnes papīrfabrikas attīstību 
un novada saimnieciskās darbības 
veidotajiem apstākļiem 1601. gadā 
zviedru iekārtotā Gaujas pārejas 
vieta pie „Muižnieku” mājām vairs 
nav bijusi izdevīga, jo atradusies ne 
īsti pa ceļam.   

Pirmais Līgatnes – Gaujas kro-
ga – tilts ticis būvēts 1896. – 1898. 

gadā vienlaicīgi ar 
ceļa Nītaure – Līgat-
ne – Straupe remontu 
un bruģēšanu ar ne-
kaltiem laukakmeņiem 
posmā no Līgatnes 
dzelzceļa stacijas līdz 
Līgatnes papīrfabrikai. 
Pirms tilta būvēšanas 
šai vietai blakus jau 
pēc 1830. gada dar-
bojusies laivu pārcel-
tuve un pēc 1856. gada 
– baļķu plosta pārceltuve. Tas bijis 
septiņu laidumu salikto siju–at-
gāžņu koka tilts ar diviem balstiem 
pie krastiem un četriem balstiem 
upē. Pirms upes balstiem bijuši uz-
stādīti ledgrieži. Šis tilts ir jāpiemin 
arī kā viens no pirmajiem tiltiem pār 
Latvijas lielajām upēm.

Atcerēsimies, ka kaimiņos eso-
šos Raiskuma tiltu pār Gauju pie 

Cēsīm uzbūvēja 1903. gadā, bet til-
tu pār Gauju Siguldā atklāja tikai 
1937. gada 23. jūlijā. Uzreiz gan jā-
piebilst, ka tie abi bija būvēti daudz 
pamatīgāk. 

Pirmais Līgatnes – Gaujas kro-
ga – tilts pastāvējis, līdz 1919. gada 
24. maija pēcpusdienā lielinieki 
atkāpjoties to aplējuši ar petroleju, 
aizdedzinājuši un tas nodedzis. 

Otrais Līgatnes – Gaujas kro-
ga – tilts ticis uzbūvēts pēc Pirmā 
pasaules kara jau Latvijas Repub-
likas laikā. Tā atklāšana notikusi 
1924. gada 10. oktobrī. Tas arī bi-
jis būvēts no koka kā piecu laidu-
mu tilts. Divi krastu laidumi bijuši 
būvēti kā salikto siju tilts, bet trīs 
vidējie laidumi kā Hava kopņu tilts 

Gājēju tilta atjaunošana 1945. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujaskroga pirmais tilts 1898. – 1919. Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujaskroga otrais tilts, atklāts 1924. gada 10. oktobrī. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Tilts „Patstien” pār kanālu pie ezera 1936. gadā. Līgatnes 
fotoarhīvs.

Tilts pie Ugunsdzēsēju depo 20. gs. 70. – 80.gadi. Līgatnes 
fotoarhīvs.

Tilts pāri Līgatnes upei pie kultūras nama 20. gs. sākumā. Līgatnes fotoarhīvs.
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ar brauktuvi pa apakšu. Tā kā starp 
kopnēm augšējo „vēja” saišu nav 
bijis, tad katrā tilta pusē bijušas 12 
sapārotas „vēja” stutes, kuras bal-
stījušās pret šķērssiju galu pagari-
nājumiem. Tiltam bijuši divi balsti 
krastos un divi balsti upē, pirms 
kuriem atradušies ledgrieži. Balsti 
sastāvējuši no astoņiem sapārotiem 
pāļiem. Vēl četri īsāki pāļi bijuši 
iedzīti priekš balstu „vēja” stutēm. 
Balsti no abām pusēm apšūti ar 
koka plankām. Pirms tilta pie sta-
biem bijušas piestiprinātas plāksnes 
ar kādreiz bieži redzēto uzrakstu 
„BRAUKT SOĻOS”. Pēc mūsdienu 
ceļu satiksmes noteikumiem to varē-
tu ierindot norādījumu zīmju grupā. 
Šīs zīmes jēga ir, lai tādā veidā sau-
dzētu tiltu, kā arī garantētu satik-
smes drošību. 

Otrais Līgatnes – Gaujas kro-
ga – tilts tik tiešām kalpojis godam 
līdz Otram pasaules karam, kad 
1941. gada 3. jūlijā atkāpjoties to 
nodedzinājusi Padomju Savienības 
Sarkanā armija. Tā kā tilta balsti 
un ledgrieži bijuši būvēti pamatīgi 
un noturīgi, tad to paliekas upē bija 
redzamas vēl pēc 1960. gada.”

Interesants ir Leo Baloža stās-
tījums par šo tiltu un tilta sargu 
1920. gados līdz 1940. gadam, ko 
pierakstīju 2006. gada 3. februārī: 
„Gaujmalā 20. gadsimtā no 20. 
gadiem līdz 40. gadu sākumam par 
Gaujas tilta sargu strādāja Deksnis, 
kurš dzīvoja Gaujas sarga mājiņā. 
(Gaujas 36, kur ilgus gadus pēc tam 
dzīvoja Pulveru ģimene un tagad 
Gunārs Karpikovičs. R. V. ) Viņa uz-
devums bija uzturēt tīru Gaujas tiltu. 
Kā zirgs atstājis „čupiņu” uz tilta, 
tā sargam tas bijis jānoslauka. Gal-
venais transports tajos gados bija 
zirgu pajūgi. Deksnis „zirgābolus” 
slaucījis lielā šaupelē un bēris Gau-
jas vidū vienā vietā. Brīvajā laikā 
Deksnis bijis liels makšķernieks. Kā 
nolicis slotu, tā ķēries pie makšķe-
res. Visi brīnījušies, kur Deksnim tā 
ķeras zivis. Pēckara gados par tilta 
sargu sācis strādāt Nilovs (Nilovas 
Raisas tēvs).”

Atkal no A. Baloža: „Pēc Vācu 
okupācijas armijas ienākšanas Lī-
gatnē tā sākumā atvedusi gatavas 
darvotas koka laivas un iekārtojusi 
pārceltuvi nedaudz uz leju no taga-
dējās pārceltuves. Lai arī vienlaicī-
gi ar prāmi pārcelti līdz 50 karavīri, 
prāmja jauda un pārvietošanās āt-
rums nav apmierinājis, un vācu ar-
mija ap 20 m lejpus nodegušā tilta 
uzbūvējusi tā saukto pagaidu tiltu, 
kurš bijis 89 m garš un pār kuru va-
rējuši pārvietoties ne tikai gājēji, bet 
arī pajūgi un vieglais transports. Arī 
pagaidu tilts, vācu okupācijas armi-
jai atkāpjoties, 1944. gada 23. sep-
tembra vakarā ticis spridzināts.

Tā kā spridzināšana veikta lielā 
steigā, tad tilta bojājumi nav bijuši 
pārāk lieli, un pēc padomju trešās 
okupācijas pagaidu tilts pielabots 
un 1945. gada novembrī no jauna 
atklāts satiksmei.”

Pagaidu tilta remontu veikusi 
Līgatnes papīrfabrika, jo bijis svarī-
gi, ka no Gaujas labā krasta jeb tautā 
sauktās Pārgaujas daudzi iedzīvotā-
ji strādājuši Līgatnes papīrfabrikā. 
Tilts un līdz ar to viegla satiksme 
ar Pārgauju gan nav patikusi turie-
nes mežos mītošajiem partizāniem, 
un arī viņi mēģinājuši pagaidu tiltu 
uzspridzināt. Papildinot citus ziņu 
avotus, par to stāstījis arī viens no 

Pārgaujas mežabrāļiem, mūrnieks 
Edgars Eglītis. Par to stāstīja arī fab-
rikas bijušais celtnieks Jānis Ritvars 
Zicmanis, kurš par to kā pusaudzis 
puika lasījis avīzē „Tēvija”. Tā kā 
spridzināšanai izmantotas tikai ro-
kas granātas, tad tilta bojājumi nav 
bijuši nopietni un pagaidu tilts kal-
pojis, līdz 1949. gadā tas “iznests” 
pavasara plūdu un ledus iešanas lai-
kā.

 Par pagaidu tilta spridzināšanu 
1944. gada septembrī savās atmi-
ņās 2005. gada 27. septembrī stās-
tīja Maija Janke: „Vācieši ienāca 
„Līņos” un prasīja ēst. Vecāmāte 
iedeva viņiem brūkleņu ievārījumu 
un maizi. Vācieši pateicībā teica, 
lai atverot visus otrā stāva logus, ka 
pēc 15 minūtēm būs liels sprādziens. 
Tā arī notika – bija sprādziens, bet 
logi palika veseli, bija saspridzi-
nāts tilts pār Gauju pie Līgatnes.” 
„Līņi” atrodas otrpus Gaujai, no 
Skaļupiem nedaudz uz augšu, netālu 
no Gaujas.

Kā stāstīja Līgatnes vecie vīri, 
tad ik pēc vairākiem gadiem Gaujā 
regulāri atkārtojas plūdi, kas nodara 
lielus postījumus.

Leo Balodis 2006. gada 3. 
februārī savās atmiņās atcerējās: 
„1927. gadā Gaujā bija lielie plūdi, 
ūdens tilta sarga mājiņai ir bijis līdz 
palodzēm, tiltam ūdens ir gājis pa 
apakšu vēl labu gabaliņu, bet cilvēki 
uztraukušies, vai neaizskalos arī til-
tu. Pa Gauju nācis liels koks vai arī 
jumts, un visi uztraukušies, vai tiks 
zem tilta cauri? Tilts izturējis.”

Ilggadējais prāmnieks Gunārs 
Bērziņš stāstīja, ka 1957. gadā Gau-
jā bijuši plūdi divu nedēļu garumā. 
Bija applūdusi visa Gaujas senleja, 
tilta sarga mājiņai jeb Pulvermājai, 
kā to tautā sauca, ūdens bijis pāri 
palodzēm, stāvējis ilgi, „štenceles” 
jeb papīrmalkas krautnes peldējušas 
brīvi pa visu laukumu, uz darbu pa-
pīrfabrikā un atpakaļ cilvēkus bijuši 
spiesti vadāt ar laivām pāri ūdens 
klajumam un Gaujai.

Pati esmu redzējusi pāris pava-
sara plūdus Gaujā. Lielākie plūdi pēc 
1957. gada bija 2010. gada pavasarī, 
un pēdējie bija 2013. gada pavasarī, 
aprīlī, kad applūda pēdējie divi til-
tiņi uz Līgatnes upes, netālu no ie-
tekas Gaujā. Ūdens pie pārceltuves 
uzkāpa gandrīz līdz Tautas Zvejnie-
cības muzejam. Augsts ūdens līme-

nis turējās gandrīz 
nedēļu. Prāmja 
satiksmes uz ilgā-
ku laiku bija pār-
traukta.

Prāmis pār 
Gauju Līgatnē ir 
vienīgā šāda tipa 
pārceltuve Baltijā. 
Prāmi veido divas 
kopā sastiprinātas 
laivas, uz kurām 
ir dēļu klājs. Pāri 
upei nostieptā trose 
neļauj prāmi aiznest pa straumi uz 
leju, bet no krasta uz otru krastu to 
pārvieto straumes spēks. Prāmnieks 
tikai ievirza to straumē.

1947. gadā Līgatnes papīrfabri-
ka savedusi kārtībā vāciešu atstāto 
prāmi un ap 200 metrus lejpus tilta 
vietas ierīkojusi pārceltuvi. Tā sa-
stāvējusi no divām pamatīgām koka 
laivām, virs kurām uzbūvēta plat-
forma. Lai prāmi neaiznestu upes 
straume, pāri upei novilkta trose, 
kas izvilkta cauri uz prāmja platfor-
mas nostiprinātiem veltņiem. Prāmi 
pārvieto upes straumes spēks, kas 
iedarbojas uz laivu korpusiem, pēc 
tam kad prāmis tiek iegriezts ieslī-
pi uz vienu vai otru pusi atkarībā no 
vajadzīgā pārvietošanās virziena. 
Vēlāk, pēc 1970. gada, koka laivas 
tika nomainītas pret metāla laivām. 

2012. gada oktobrī prāmis tika 
nodots Dabas aizsardzības pārval-
dei, bet 2013. gada 24. maijā tas tika 
nodots apsaimniekošanā Līgatnes 
un Pārgaujas novadu pašvaldībām.

2015. gada janvāra beigās prā-
mis pilnībā tika izcelts no Gaujas 
(atsevišķi virsma un laivas), laivas 
saremontētas un virsma uzbūvēta 
no jauna. Atjaunotais prāmis atsā-
ka darbu 2015. gada maijā. Prāmi 
iecienījušas ekskursantu grupas, ku-
rām ir iespēja par noteiktu samaksu 
pārcelties turp un atpakaļ pār Gauju, 
klausoties gida stāstījumu un teikas 
par Gauju un prāmi. Vasarās jaunie 
pāri kopā ar kāzu viesiem ir bieži 
viesi uz pārceltuves un pie tās. Kopš 
netālu no pārceltuves uzcelts kanoe 
kempings „Makars”, tur tiek piedā-
vātas labiekārtotas kempinga vietas 
automašīnām un autobusiem, pikni-
ka un telts vietas. Ir arī iespēja doties 
nobraucienā pa Gauju ar kanoe, ka-
jaku, piepūšamu plostu ar galdiem 
un soliem. Tagad ir iespēja nomāt 

tika atklāts Tautas zvejniecī-
bas aroda muzejs jeb tautā 
saukts „Maliķu muzejs”. 
Muzejs ir apmeklējams, ti-
kai iepriekš piesakot ekskur-
sijas tūrisma informācijas 
centrā. Muzejā ir apskatāmi 
ļoti daudz dažādi malu zvej-
niekiem atņemtie zvejas rīki. 

Interesants ir arī stāstījums par šiem 
zvejas rīkiem un par faktiskajiem 
notikumiem.

Nesen, 2021. gada 28. februā-
ra vēlā pēcpusdienā, ar Līgatnes 
prāmi notika 40 gadus nedzirdēts 
notikums. Siltā laika iespaidā, kad 
vairākas dienas bija ļoti silts laiks 
un strauji nokusa viss sniegs, visā 
Latvijā strauji atmodās arī upes. 
Arī Gauja nebija izņēmums. Gauja 
augšpus Spriņģu ieža bija aizsalusi, 
un iepriekšējā dienā jau bija sakus-
tējies ledus pie Amatas ietekas Gau-
jā un varbūt arī citviet. Svētdienas 
vakarpusē visa ledus masa strauji 
sāka virzīties uz prāmja pusi un 
aizskāra prāmi, kas atradās Pārgau-
jas pusē. Kādu laiciņu tam izdevās 
noturēties pie troses, kurai parasti 
ir jānotur prāmis, lai tas neaizpeld 
līdzi straumei. Tomēr šoreiz stipri-
nājums Līgatnes pusē neizturēja, un 
prāmis bija spiests pakļauties dabas 
spēkiem. Prāmi izdevās noturēt pie 
krasta kādus 50 metrus lejpus pārcē-
lāja mājiņai. Labi, ka uz prāmja tajā 
brīdī neatradās neviena automašīna. 
Daži ziņkārīgie apmeklētāji kā mu-
šas aizlidoja no prāmja krastā. Tas 
labi redzams video, ko varēja noska-
tīties Facebook un, domājams, bija 
uzņemts ar Līgatnes pusē krastā no-
vietoto videonovērošanas kameru. 

Iepriekšējā dienā, 27. februārī, 
pati redzēju daudzas automašīnas, 
kuras pārcēlājs veda no viena krasta 
uz otru gandrīz nepārtraukti. Droši 
vien tā bija bijis arī svētdien, līdz 

notika neparedzētais. Kā stāstīja lī-
gatnieši, pirmdien, 1. martā, prāmi 
izdevies atvilkt Līgatnes pusē un no-
stiprināt pie krasta, lai varētu veikt 
rūpīgu apskati un vēlāk tas, cerams, 
varētu turpināt savas ierastās darba 
gaitas. Pagaidām ceļš uz Pārgaujas 
pusi iespējams tikai caur Siguldu vai 
Cēsīm – pāri tiltiem.

Tā kā jau vairāk nekā 70 gadus 
Līgatnē pāri Gaujai var tikt tikai ar 
prāmi, tad ap 2010. gadu radās ie-
cere Līgatnē atjaunot tiltu. Ideja bija 
atjaunot koka tiltu senajā vietā, lai 
pār to varētu braukt tikai vieglais 
un tūristu transports. 2011. gadā 
sākās izpētes darbi un sarunas. Cik 
zinu, bija izstrādāts arī tilta projekts, 
vismaz daļējs. To izstrādāja mans 
bērnības dienu kaimiņš – arhitekts 
Juris Leikarts, kura dzimtās mājas 
ir “Celmāji”. Juris Leikarts nu jau 
vairākus gadus atdusas kapu kalni-
ņā, bet viņa projekts droši vien kaut 
kur ir saglabājies. Un, protams, tas 
atrodams arī līgatniešu sirdīs. Dažu 
ambiciozu Pārgaujas iedzīvotāju un 
droši vien arī citu apstākļu dēļ Līgat-
nē tilts pār Gauju Līgatnē pagaidām 
palicis tikai iecerēs.

Kādēļ darbi sākās tieši 
2011. gadā? 2009. gada vidū tika 
likvidēts Cēsu rajons un izveidots 
Līgatnes novads. Ilgus gadus bijām 
bijuši kāda rajona nomale (Siguldas 
vai Cēsu), un nu paši varējām lemt 
un domāt. No 2009.  līdz 2011. ga-
dam Līgatnes novadā tika īstenoti 
vērienīgi projekti – rekonstruēts Lī-
gatnes pilsētas kultūras nams, izvei-
dota Līgatnes papīrfabrikas ciemata 
kultūrvēsturiskā taka, darbu sāka 
tūrisma informācijas centrs (TIC), 
tika veikti Līgatnes pilsētas ūdens-
saimniecības un notekūdeņu sakār-
tošanas darbi utt. Līgatne pamazām 
iekaroja savu vietu Latvijas, Eiropas 
un pasaules tūristu acīs. Līdz tam 
bija zināmas tikai Līgatnes dabas ta-
kas un Gaujas Nacionālais parks.

Līdz šim stāstīju par tiltiem 
pāri Gaujai, kuri savienoja Līgatni 
ar Pārgauju un tālāko Vidzemi, kuri 
visos laikos bija ar lielu stratēģisku 
nozīmi. Pienācis laiks parunāt par 

lielajiem un pēc tam arī 
par mazajiem tiltiņiem 
Līgatnē, bez kuriem kā 
jau kalnu pilsētā nav ie-
spējams iztikt.

Lielie tilti Līgatnē
Viens no galvena-

jiem tiltiem pilsētā ir tilts 
pār Līgatnes upi kultūras 

nama galā. Šajā vietā tilts pāri Līgat-
nes upei bijis jau no seniem laikiem, 
domājams, vismaz jau pirms 800 ga-
diem, varbūt arī agrāk, kad Līgatnei 
cauri gāja galvenais Rīgas –Wende-
nes (Cēsu) ceļš. 1859. gadā pabeidza 
Rīgas – Pleskavas šoseju, tad šis ceļš 
zaudēja savu svarīgo nozīmi. Pēdējo 
reizi tilts pār Līgatnes upi pie kultū-
ras nama tika pārbūvēts vienlaikus 
ar Spriņģu ielas (tad tā bija Komjau-
natnes iela) un Cēsu ielas asfaltēša-
nu 1965. – 1966. gados. Kādēļ tieši 
tad? Izrādījās, ka padomju valdībai 
bija jāsagatavo droši un stabili ceļi 
un tilti, lai varētu piegādāt būvma-
teriālus Padomju slepenā bunkura 
celtniecībai pie bijušā Skaļupkro-
ga, vietā, kur Skaļupe ietek Gaujā. 
Daudzu gadu garumā tur notika 
celtniecības darbi – vispirms paze-
mē, pēc tam virszemē. Dažus gadus 
bija celtniecības darbu pārtraukumi. 
Precīzi neatceros, 60. gadu beigās 
vai 70. gadu sākumā, nezinādami, 
kas tur būs, staigājām pa pamesto 
vietu un secinājām, ka vietām  ir uz-
klātas betona plāksnes, vietām dziļi 
izrakumi. Radi no Madonas puses, 
pie kuru mājām atradās pazemes lid-
lauks, teica: “Jums tur būs kaut kas 
slepens armijas vajadzībām.” Tā arī 
izrādījās. Tikai vēlāk to uzzinājām. 
No mājaslapas www.bunkurs.lv :

“Rehabilitācijas centra “Līgat-
ne” teritorijā 9 m zem zemes atro-
das labiekārtots bunkurs 2000 m2 
platībā, kuram slepenības zīmogu 
noņēma tikai 2003. gadā. Tas ir iz-
būvēts pagājušā gadsimta 80. gados 
politiskās un valsts varas elites va-
jadzībām valsts vadīšanai atomkara 
gadījumā.

– Padomju Komunistiskās par-
tijas pirmo sekretāru biedru Vosa un 
Pugo slepenā slēptuve!

– Viena no stratēģiski svarīgā-
kajām vietām Padomju Latvijā ko-
dolkara situācijas gadījumā.

– Spēcīgākā autonomā saimnie-
ciskā struktūra ar visu nepiecieša-
mo un vismodernāko tā laika aprī-
kojumu.

– Līdz mūsdienām saglabāts 
viss autentiskais pazemes aprīko-

jums!”
Tur var redzēt: Plā-

nus un situācijas atspo-
guļojumus, kas notiek, 
ja kara gadījumā tiek 
pārrauti visu hidroelek-
trostaciju dambji, kādas 
teritorijas applūstu ar 
ūdeni, kā tas ietekmē-
tu visas pārējās lielākās 
pilsētas; autonomu elek-
trostaciju ar dīzeļģenera-
toriem un degvielas no-
liktavu; kondicionēšanas 
iekārtas gaisa attīrīšanai 
ar skābekļa rezervēm; 
ūdensapgādes un kana-
lizācijas iekārtas, kas 
darbojas pēc zemūdenes 
principa; telekomunikā-
ciju bloku, kas nodro-
šina tiešos sakarus ar 
Maskavu – Kremli un 

autonomus sakarus ar visiem svarī-
gākajiem dienestiem valstī; Marksa, 
Ļeņina, Brežņeva un citu padomju 
laika politiķu sarakstītas grāmatas; 
unikālu karti ar vēsturiskiem kolho-
zu nosaukumiem; PSKP XXII Kon-
gresa materiālus; ēdnīcu ar tipisku 
padomju laiku ēdienkarti; dažādu 
padomju laika atribūtiku, sadzīves 
lietas.

arī sup dēļus.
Vasarās pie pārceltuves ir kā 

lielpilsētā ar galveno ielu – Gauja. 
Vieni beidz ceļu pa Gauju no augš-
puses, citi uzsāk ceļu no Līgatnes 
līdz Siguldai vai tālāk, vēl citi ceļo-

tāji izbrauc cauri Līgatnei vai tikai 
apskata skaistākās vietas. Visu šo 
satiksmi regulē prāmis, kurš veic 
savus reisus no viena krasta uz otru. 
Pārceltuvi jau kopš seniem laikiem 
iecienījuši kino ļaudis, uzņemot kad-
rus filmām. Uz prāmja filmēti kadri 
no mākslas filmas „Cīrulīši” utt.

2013. gada 21. jūnijā pie prāmja 

Padomju slepeno bunkuru var 
apmeklēt tikai ar iepriekšēju pieteik-
šanos gida pavadībā.

Mūsdienās ir izveidots ciemats 
Skaļupes, kur ir trīs dzīvojamās 
daudzdzīvokļu mājas, rehabilitācijas 
centrs „Līgatne”, Padomju slepenais 
bunkurs, kūrortviesnīca „Līgatne”, 
Senioru māja. Teritorijā darbojas 
SIA „Līgatnes komunālserviss” un 
SIA „Herbe” ražotne.

Līgatnē uz Brīvības ielas ir divi 
tilti. Pirmo tiltu daudzi braucēji un 
gājēji pat nepamana. Vairāk to uz-
tveram kā caurteku, kas savieno Lī-
gatnes centra „ezeru” ar kanālu, pa 
kuru ūdens no ezera aiztek uz Līgat-
nes papīrfabriku.

 Nedaudz no šī kanāla vēstu-
res: Kanāls no Anfabrikas ieža līdz 
Vidusfabrikai tika rakts, protams, 
ar lāpstām (jo citas tehnikas tajos 
gados nebija) apmēram 1829. – 
1830. gadā. Vidusfabrika jeb Galve-
nā fabrika darbu sāka 1830. gadā, un 
tai vajadzēja pievadīt Līgatnes upes 
ūdeni pa kanālu un vidū izveidot 
ūdenskrātuvi jeb kā tagad to saucam 
„ezeru”, kur ūdenim nostāvēties un 
attīrīties. Laikā, kad līst lietus vai ir 
pavasara palu ūdeņi, no straujās Lī-
gatnes upes krastiem atdalās daudz 
māla daļiņu un citi piemaisījumi, 
ūdens kļūst brūns, duļķains, kvali-
tatīva papīra ražošanai nederīgs. Se-
natnē kanāla malas bijušas nostipri-
nātas ar ozolkoka dēļiem un ozola 
mietiem, gultni klājušas spundētu 
ozolkoku plātnes. Ezerā nogulsnē-
jušās visas duļķes, un tālāk uz aptu-
veni 0,3 km attālo Vidusfabriku jau 
tecējis tīrāks ūdens.

 1970. gadu beigās vienu ziemu 
kanāla ūdens pārrāva sānu stiprinā-
jumu un appludināja visus Zaķusa-
las dārzus. Fabrikai darbs uz kādu 
laiku bija jāpārtrauc. Gatavojot šo 
rakstu, sazinājos ar bijušo fabrikas 
speciālistu – inženieri Austri Salmi-
ņu. Mēģinājām atcerēties notikumus 
ap kanālu padomju gados. Austris 
atcerējās, ka tajā reizē ūdensžur-
kas bija izrakušas alas no kanāla uz 
Zaķusalu, tieši pretī Ķiberkalna alu 
gaņģim. Ūdens sācis sūkties pama-
zām, un tad jau ar lielu spēku applu-
dinājis Zaķusalas dārzus ar smiltīm 
un ūdeni. Kanāls ātri aizsalis, un pēc 
tam bijis ar laužņiem jākaļ ledus. 
Kanāla mala labota ar speciāliem 
rievsietiem un dažādām lupatām 
utt. Kanāls salabots, ledus izcirsts, 
un pēc kāda laika fabrika atsākusi 
darbu.

1980. gadu beigās tehniskie die-
nesti izlēmuši, ka kanāls nav drošs, 
ka tas katru gadu prasa lielu rūpību, 
gan uzraugot, gan tīrot no lapām un 
citiem piesārņojumiem, gan avotu 
ūdeņu nogruvumiem. Drošāk būšot 
kanāla gultnē ievietotas betona cau-
rules. Tās apbērtu ar zemi un nolī-
dzinātu kā paaugstinājumu. Tā arī 
tika izdarīts, bet ūdens paliek ūdens, 
un pamazām tas atrod vājās vietas 
un savu ceļu.

 Pie Vidusfabrikas (Galvenās) 
vārtiem ievietotās betona caurules 
gadu gaitā sāka laist garām ūdeni un 
draudēja sabojāt vienīgo piebrauca-
mo ceļu pie Līgatnes papīrfabrikas, 
līdz 2008. gadā betona caurules zem 
uzbēruma nomainīja ar plastmasas 
caurulēm. Bijušā šaursliežu dzelz-
ceļa līnijas vieta pie fabrikas sar-
dzes tā tika pazaudēta – pamazām 
ieslīdēja Līgatnes upē. Tāpat tiltiņš 

Tilts uz transporta cehu Vidusfabrikā 22.07.2014. 
Foto Rasma Vanaga.

Plostnieki pie Gaujas tilta Līgatnē 1930. gados. 
Līgatnes fotoarhīvs.

„Muižnieku” tilta pāļi 2011. gadā. Aivara Baloža foto

 Līgatnes pārceltuve 2013. gadā. Jāņa Sūniņa foto

Plūdi Gaujā pie pārceltuves, 2012. gada 30. aprīlis. Rasmas Vanagas foto

Līgatnes Slēpošanas kalna koka tilts 2007.gada janvāris. 
Foto Rasma Vanaga.

Līgatnes pārceltuve pēc prāmja 
atraušanās no troses. 
2021. gada 2. marts 

Rasmas Vanagas foto

Atjaunotais kanāls Zaķusalā, 2018. gada 9. jūnijā. Rasmas Vanagas foto

2016. gadā rekonstruētā caurteka pār Pluču strautu 
Zaķusalā. 2017. gada 10. februāris. 

Rasmas Vanagas foto

Tilts pie kultūras nama 
2017. gada janvārī. 

Rasmas Vanagas foto
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turpinājums no 5. lpp. Inese Aizupiete – Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas idejas īstenotāja 
un tradīciju aizsācēja

Kas Jūs pamudināja 
1991. gadā domāt par Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolas dibi-
nāšanu? Kā tas sākās?

Kā sākās? Varētu teikt pavisam 
vienkārši. 1989. gadā Latvija jau 
modās. Es tajā brīdī vadīju papīr-
fabrikas ansambli. Cilvēki tajā laikā 
sāka vienkārši meklēt arvien vairāk 
garīguma. Tajos gados daudz uz-
stājāmies Ķempju baznīcā. Miķelis 
Alberts bija tā laika priekšsēdētājs 
Līgatnes ciematā, kā arī pērminderis 
Ķempju draudzē. Ļaudis arvien vai-
rāk sāka teikt: „Mums gribas vairāk 
jauniešu. Vai nevar kādas grupiņas 
dibināt?” Tā laika Līgatnes kluba 
vadītāja Valentīna Miltoviča tei-
ca „Jā!”. Mums taču Līgatnē ir tik 
daudz bērnu, kurus varētu uzaicināt 
uz svētdienas skolas nodarbībām.

Tātad aizsākums bija svētdie-
nas skolas tradīciju veidošana?

Jā! Tā kā uz svētdienas skolu 
sanāca apmēram 60 bērni, arī vecā-
ki pēc tam pievienojās, bija jādalās 
grupās. Man toreiz bija palīgi, kuri 
grupas vadīja. Bet pamatlieta bija 
vienkārši dziedāšana: vienkārši 
dziedājām foršās bērnu svētdienas 
skolas dziesmiņas. Es klausījos šīs 
balstiņas un redzēju, ka mums ir 
potenciāls. Bērni nāca pie manis uz 
mājām, un mēs pie klavierēm apgu-
vām nepieciešamo nošu materiālu. 
Tas bija apmēram 1990. gads. Šis 
periods bija fantastisks emocionā-
lais uzrāviens. Tad man iešāvās prātā 
doma: bērni nevar izbraukāt, benzī-
na krīze… Bija kaut kas jādara! Tā-
lab es gāju runāties pie Miķeļa Al-
berta, jo gan bērni, gan viņu vecāki 

bija ieinteresējušies par mūziku. Es 
viņam teicu, varbūt dibinām Līgat-
nē mūzikas skolu, jo šeit ir ļoti labi 
bērni. Viņam uzreiz bija kolosāla at-
tieksme pret šo ideju un domu. Tā 
visa rezultātā 1991. gada 23. augus-
tā Līgatnes ciemata tautas deputātu 
padome nolēma nodibināt Līgatnes 
ciematā bērnu mūzikas skolu. Bija 
tāda enerģija! Fantastisks laiks.

Tad uzsākāt skolas veidošanas 
un komplektēšanas procesu?

Jā. Otrā lieta bija instrumenti. 
Arī vecākiem tajos laikos nebija ins-
trumenti. Kultūras namā varbūt bija 
divas klavieres. Visi veikali tolaik 
bija absolūti tukši. Braucu uz klavie-
ru fabriku Rīgā, un tur bija palikušas 
pēdējās klavieres „Rīga”. Mēs tās 
nopirkām. Kultūras nama bēniņos 
atradām pūšaminstrumentus iesā-
kumam, kuri netika izmantoti, vai 
arī tie bija jāsalabo. Visdažādākajos 
veidos mēs tolaik nokomplektējām 

LMMS pedagogu kolektīvs. Ceturtā no kreisās – Inese Aizupiete

Līgatnes 
Mūzikas un 

mākslas 
skolas 

aktualitātes 
martā

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
ir atbalstījis Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas iesniegto projektu 
„Foto pamatu apguves nodrošinā-
šana Līgatnes mūzikas un mākslas 
skolā”. Projekts paredz vizuāli plas-
tiskās mākslas materiāltehniskās 
resursu bāzes uzlabošanu. Iegādāsi-
mies fotokameru Canon EOS 250D. 
Līgatnes mūzikas un mākslas skola 
ir iecerējusi pilnveidot esošo profe-
sionālās ievirzes izglītības program-
mu „Vizuāli plastiskā māksla”, no 
jaunā 2021./2022. mācību gada sa-
viem audzēkņiem piedāvājot apgūt 
mācību priekšmetu „foto pamati”. 
Jaunais mācību priekšmets veicinātu 
un papildinātu esošās radošās izglī-
tības aktivitātes. Mācību priekšme-
ta „foto pamati” saturs nodrošinātu 
iespēju apgūt spoguļkameru un 
objektīvu darbības pamatprincipus, 
attēla veidošanas izteiksmes līdzek-
ļus, iepazīt fotogrāfijas veidus un 
žanrus, praktiski uzņemt, apstrādāt 
un drukāt fotogrāfijas.

instrumentu bāzi, lai varētu uzsākt 
mācību procesu. Rīgas 1. mūzikas 
skola man bija labs padomdevējs, 
lai pirmsākumos sakārtotu nepiecie-
šamo dokumentāciju, lai veiksmīgi 
varētu uzsākt skolas darbību. Šobrīd 
atskatoties tas bija laiks ar pamatīgu 
enerģijas devu un attīstības uzrāvie-
nu. 

Pedagoģiskais kolektīvs? Kā 
tas tolaik tika sapulcināts?

Viņi visi man bija personīgi pa-

zīstami kolēģi. Es viņus apzvanīju 
un aicināju darboties jaundibinātajā 
bērnu mūzikas skolā. Kolēģi tika ai-
cināti gan no Siguldas internātskolas, 
gan no Siguldas mūzikas skolas, gan 
no Cēsīm, kā arī no dažādām citām 
vietām. Man šķiet, ka pirmajā gadā 
mēs bijām deviņi pedagogi - Maija 
Einfelde, Vilnis Daņiļēvičs, Evalds 
Pastars, Sarmīte Pastare, Ivars Rut-
manis, Artis Gāga, Dzintars Josts, 
Valentīna Josta. Es pati pasniedzu 
solfedžo un mūzikas literatūru. Au-
dzēkņu skaita ziņā pirmajā skolas 
darbības gadā varēja būt kopumā ap 
25 audzēkņiem. Katru gadu tika vei-
doti bukleti par skolas darbību, ak-
tivitātēm un koncertiem. Tajos bija 
pārskatāmi ievietota visa aktuālā in-
formācija par pedagogiem, audzēk-
ņiem un viņu sasniegumiem. Mans 
uzdevums bija veidot skolas ārējo 
tēlu, reprezentējot to visdažādākajos 
veidos, meklējot dažādas iespējas 
un iniciatīvas to īstenošanai.

Kādas ir Jūsu šodienas gai-
tas?

Šobrīd mana dzīves vieta ir 
Austrija. Jau piecus gadus Vīnē 
strādāju savā nozarē – pasniedzu 
mūzikas teorētiskos priekšmetus 
privātskolā “Königliche musiksc-
hule” (karaliskā mūzikas skola). Tas 
ir ārkārtīgi interesants un aizraujošs 
darbs. Esmu piedalījusies šīs sko-
las reformas īstenošanas procesā. 
Iepriekšējo gadu iekrātā pieredze ir 
lieti noderējusi, strādājot Vīnē. 

Interviju sagatavoja 
Kaspars Gulbis

Vidzemes plānošanas reģions 
no 2021. gada 2. marta līdz 31. 
martam izsludina kultūras pro-
jektu konkursu „Latvijas valsts 
mežu” un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstītā Vidzemes kultūras 
programma 2021” (VKP 2021). 
Tā ir Vidzemes plānošanas reģio-
na (VPR) izstrādāta un īstenota 
kultūras programma ar mērķi no-
drošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu 
un kvalitatīvu kultūras procesu un 
tā pieejamību Vidzemē, saglabājot 
un attīstot Vidzemes kultūrvēstu-
riskajam novadam raksturīgās vēr-
tības, tradīcijas un kultūrvidi, kā 
arī veicinot jaunradi.

Lai īstenotu Vidzemes kultū-
ras programmu, Vidzemes plāno-
šanas reģions organizē atklātu pro-
jektu konkursu četrās prioritārajās 
jomās:

Bērnu un jauniešu veik-	
smīga iesaiste kultūras procesos, 
kvalitatīva izglītība, dalība ama-
tiermākslas kolektīvos, brīvprātī-
gais darbs, interaktīvas nodarbības 
u.c. 

Vidzemes reģiona vieno-	
tais kultūras un dabas mantojums, 
unikālās kultūrvides saglabāšana, 
vietējo kopienu attīstība. Nemate-
riālā un materiālā kultūras un dabas 
mantojuma sintēze, kultūrainavas 
izpēte, saglabāšana un populari-

Izsludina “Vidzemes kultūras programmu 2021”
zēšana. Tradicionālo zināšanu un 
amata prasmju dokumentēšana, 
izpēte, praktizēšana, popularizēša-
na un pārnese.

Profesionālās nacionālās 	
un starptautiskās mākslas un kul-
tūras pieejamība Vidzemē – teātra 
izrādes, mūzikas koncerti, mākslas 
izstādes, filmas u.c., radoša sadar-
bība ar profesionāļiem, būtiski 
veicinot izpratni par profesionālo 
mākslu reģionos, tikšanās ar auto-
riem, māksliniekiem.

Kultūras jaunrade - rado-	
šās aktivitātes, inovatīvu kultūras 
produktu un pakalpojumu radīša-
na, radošās industrijas – amatnie-
cība un dizains.

Konkursā šogad sadalīs finan-
sējumu 141 000,00 euro apmērā. 
Atbalsts būs pieejams kultūras pro-
jektiem, kurus sagatavos atbilstoši 
programmas nolikumam, mērķim 
un prioritātēm un kurus plānots īs-
tenot laika posmā no 2021. gada 5. 
maija līdz 2021. gada 15. decem-
brim.

Projektu pieteikumu iesnieg-
šanas termiņš – 2021. gada 31. 
marts plkst. 17.00. Projekta pietei-
kumu saskaņā ar VPR noteiktiem 
termiņiem var iesniegt tikai elek-
troniskajā projektu pieteikumu 
formā vietnē balso.vidzeme.lv līdz 
konkursa beigu termiņam. Pro-

jekta iesniedzējs piekļūst iespējai 
iesniegt projekta pieteikumu, ap-
stiprinot savu identitāti ar www.
latvija.lv autentifikācijas līdzek-
ļiem. Projektu pieteikumu viet-
ni balso.vidzeme.lv atvērs 2021. 
gada 10. martā.

Sīkāka informācija par pro-
jektu pieteikumu sagatavošanu 
lasāma: http://ej.uz/VKP-2021. 
Projektu iesniedzēji aicināti rūpīgi 
iepazīties ar nolikumu un pieteiku-
mam nepieciešamajiem dokumen-
tiem, jo projekti, kuri neatbildīs 
kādam no administratīvajiem kri-
tērijiem, netiks izvērtēti un atbals-
tīti.

Iesniegtos projektus, kas būs 
atbilstoši administratīvajiem kri-
tērijiem, nodos sabiedrības bal-
sojumam, kopsavilkuma veidā 
publicējot balso.vidzeme.lv infor-
māciju par katru „Vidzemes kul-
tūras programmas 2021” ietvaros 
iesniegto projektu.

Ar sabiedrības balsojuma re-
zultātiem tiks iepazīstināta “Vi-
dzemes kultūras programmas 
2021” ekspertu komisija. Gala lē-
mumu par finansējuma saņemšanu 
„Vidzemes kultūras programmas 
2021” ietvaros pieņems Valsts 
Kultūrkapitāla fonds saskaņā ar 
ekspertu komisijas sagatavoto lē-
mumu. Paziņojums par lēmumu 

tiks publicēts Vidzemes plānoša-
nas reģiona mājaslapā www.vi-
dzeme.lv.

Visiem labi zināms, ka 2020. 
gads ne tikai kultūras nozarē, bet 
visas sabiedrības dzīvē bija ļoti 
sarežģīts. Jau 2020. gada mar-
tā noteiktie ierobežojumi būtiski 
ietekmēja mērķprogrammas ek-
spertu lēmumus par finansēju-
ma piešķiršanu pagājušajā gadā 
iesniegtajiem projektiem, tāpēc 
projektu pieteicēji tiek aicināti 
nopietni apsvērt iespējas realizēt 
publiskus pasākumus 2021. gadā 
un ar vislielāko atbildību iesniegt 
reāli īstenojamus projektus.

Šā gada 16. martā no plkst. 
10.00 līdz 12.30 notiks seminārs 
interesentiem un projektu pieteicē-
jiem, kurā ar savu pieredzi dalīsies 
Latvijas muzeju biedrības valdes 
priekšsēdētāja Zane Grīnvalde un 
māksliniece Ērika Māldere. Se-
mināra laikā varēs iegūt informā-
ciju un konsultācijas par projektu 
pieteikumu sagatavošanu un pie-
teikumu vietnes balso.vidzeme.
lv darbību. Seminārs notiks tieš-
saistes platformā ZOOM. Vairāk: 
http://ej.uz/VKP-2021.

Informāciju sagatavoja: Dace 
Laiva, Vidzemes kultūras prog-
rammas koordinatore, mob. tel. 
25670756, dace.laiva@vidzeme.lv.

8. martā sociālo zinību un vēs-
tures ietvaros skolas 10. klases sko-
lēni piedalījās programmas „Eiropas 
Jaunais Pilsonis” aktivitātē – vies-
lekcijā un diskusijā. Mācību saturā 
nozīmīgs temats ir pilsoniskā līdz-
dalība, kur skolēni ne tikai teorētiski 
iepazīst dažādas līdzdalības formas, 
bet mēģina tās apgūt arī praktiski. 
Pandēmijas laiks ir izaicinājums, 
taču viss ir iespējams.

Vieslekciju sniedza Latvijas 
lielākās NVO jumta organizācijas 
„Latvijas Pilsoniskā alianse” pārstā-
ve.  Diskusija notika par dažādiem, 
ar pilsoniskās sabiedrības darbību 
un ES saistītiem jautājumiem un ES 
pilsoņu tiesībām, tādējādi veicinot 
izpratnes paaugstināšanu par pilso-
niskā aktīvisma nozīmi un kritisko 
domāšanu, vienlaikus mudinot jau-
niešus būt pilsoniski aktīviem – Ei-
ropas Jauniem pilsoņiem.

Iniciatīvas ietvaros katra klase 
iegūst zināšanas un izpratni, apgūs-
tot teoriju, diskutējot un darbojoties 
praktiski. Klasei darbošanās notika 
vairākos posmos:

• Informatīvā lekcija, kurā lek-
tors skolēnus iepazīstināja ar līdz-
dalības formām un ES pilsoņu tie-
sībām;

• Interaktīvā daļa, kurā, izman-
tojot attālinātajam režīmam pielāgo-
tu interaktīvu metodi, tika nostipri-
nātas iegūtās teorētiskās zināšanas, 

10. klases skolēni piedalās 
programmā “Eiropas 

Jaunais pilsonis”
rosināta diskusija un stiprināta spēja 
kritiski izvērtēt sniegto informāciju;

• Diskusijas, kas ļāva diskusiju 
veidā izglītot jauniešus par to, kā 
būt pilsoniski aktīviem, atklāti runāt 
par iespējām iesaistīties pilsoniskās 
aktivitātēs un uzdot jautājumus, kas 
ir neskaidri saistībā ar ES un valsts 
attīstību un sabiedriski politisko dzī-
vi;

• Pilsoniskā aktivitāte, kas ir 
mājas uzdevums jauniešiem, pastā-
vīgi vai ar skolotāja palīdzību veikt 
pilsonisko aktivitāti (aktivitātes 
veikšanai ir piešķirts neliels finansē-
jums, lai varētu nodrošināt nepiecie-
šamos materiālus).

10. klase ar savu aktivitāti 
piedalās konkursā

Mācību gada noslēgumā pēc 
konkursa nolikuma kritērijiem tiks 
izvērtētas visas veiktās skolēnu pil-
soniskās aktivitātes, un tiks apbal-
vota labākā iniciatīva. Uzvarētājs 
balvā saņems saturiski izglītojošu 
dienu klasei par pilsonisko līdzda-
lību.

Mums ir svarīgi būt aktīviem 
līderiem, tāpēc mācāmies iziet ārpus 
mācību stundu rāmjiem.

Ja Tev ir ierosinājumi līdzda-
lības aktivitātei, sūti tos mums uz 
skolas e-pastu: skola@jlv.lv

10. klases skolēni un 
audzinātājs Mārtiņš

Jauno Līderu vidusskolas bibliotēka var lepoties ar jaunu augstvērtīgu grāmatu klāstu gan pa-
šiem mazākajiem lasītājiem, gan vecāko klašu skolēniem.

Pasaules iepazīšanai un izzināšanai ikvienam interesentam tiek piedāvātas krāsainas un kvalita-
tīvas, informācijas bagātas enciklopēdijas.

Ar pašvaldības atbalstu bibliotēkas krājumā ienākušas spēles, ar kuru palīdzību var daudzveidīgi 
un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Spēles palīdzēs gan prāta asināšanai, gan atmiņas trenēšanai, Latvi-
jas apceļošanai, valodas bagātināšanai, iztēles rosināšanai un vēstures izpētei.

Skolas bibliotekāre Evija Veide

Jaunumi bibliotēkā

pāri Līgatnes upei gar fabrikas sētu, 
garām dzemdību mājai jeb vēlāk 
ambulancei, tagad Pavāru mājai uz 
Centra kapiem neturējās noslīdeņu 
dēļ. Vienīgais piebraucamais ceļš 
pie fabrikas draudēja ar laiku upē 
ieslīdēt.

Ideju atjaunot kanālu sākotnējā 
veidā Līgatnes novada dome auk-
lēja ilgi, līdz beidzot to daļēji sā-
kotnējā veidā izdevās pabeigt tikai 
2018. gada jūnijā.

Problēmas ar kanālu ir bijušas 
arī no Anfabrikas ieža līdz eze-
ram. Kanāls pretī kluba estrādei ap 
80. gadu beigām vai 90. gadu sāku-
mā iepaticies bebriem, un tie sākuši 
būvēt uz kanāla savu māju. Nācās 
bebru ģimeni apturēt.  Kanāla ār-
malā uz estrādes pusi traktorists 
Arvīds Bērziņš ar traktoru ar kausu 
dabūjis rakt bedri un vest tajā vietā 
izdedžus, lai kanālmala netiek bo-
jāta – tā Austris Salmiņš. 

1988.-1989. gadā bijis noslīde-
nis netālu no Anfabrikas ieža. Lai 
paglābtu kanālu no bojāšanas, tur 
bija jāievieto betona caurules, kas 
tur vēl guļ līdz šim. Ilgus gadus 
domāju, ka tās ir liecinieces tam 
brīdim, kad atnāca Atmoda un ka-
nālu tālāk nepaspēja ielikt „trubā”, 
bet izrādās, ka ir cits iemesls. Tas 
noskaidrojās pēc sarunas ar Austri 
Salmiņu.

Senos laikos fabrika regulāri 
tīrīja „ezeru” no visām nogulsnēm, 
ko saskaloja straujie ūdeņi. Kā at-
ceras Austris, tad „ezers” tīrīts ap 
1950. gadu un 1989. gadā. Es atceros 
pēdējo tīrīšanu, kad, garām ejot pa 

ielu, varēja tikai redzēt ekskavatora 
strēles augšu, un ekskavators darbo-
jās kaut kur dziļi ezera apakšā.

Līgatnē daudziem tiltiem un 
tiltiņiem ir doti cilvēku vārdi, par 
to nedaudz vēlāk. Viens tilts ar vār-
du „Patstien”, kura nozīmi mums 
– vēstures apzinātājiem – nav izde-
vies atšifrēt, ir augstākminētais tilts, 
kurš savieno „ezeru” ar kanālu. Ir 
saglabājies tilta foto no 1936. gada, 
kur tas ir izgreznots par godu Lat-
vijas valdības augstajiem viesiem 
ar uzrakstu „Sveicam teiksmainos 
Līgatnes kalnos un lejās!”, kad tie 
viesojās Līgatnē.

Otrs Brīvības ielas tilts pāri 
Pluču strautam ir netālu no Brī-
vības ielas Nr. 5. Tilts pāri Plu-
ču strautam varētu būt būvēts jau 
1849. gadā, pēc tam kad 1830. gadā 
sāka darbu Līgatnes papīrfabrikas 
Vidusfabrika. 2016. gada 14. aprī-
lī palu ūdeņu laikā iegruva šī tilta 
nesošās konstrukcijas. Atjaunošana 
notika no 2016. gada aprīļa līdz no-
vembrim, un nesošās konstrukcijas 
tika atjaunotas vēsturiskajā - sā-
kotnējā izskatā. Tilta nesošo kons-
trukciju atjaunošana tik ilgu laiku 
notika tāpēc, ka domei bija grūti 
atrast speciālistus, kuri prot šo seno 
amatu. Atjaunošanas darbus veica 
SIA “Ceļinieks 2010” no Smilte-
nes. Kopējais darbu apjoms 63 562 
EUR: 44 493 EUR no Latvijas val-
dības un 19 969 EUR no Līgatnes 
novada domes.

Līgatnes papīrfabrikas teritori-
jā ir noslēpušies trīs tilti – kādreiz 
tie bija stabili, pār tiem brauca sma-
gās automašīnas ar kravu. Domāju, 
ka šo gadu laikā, kopš tos vairs ne-

izmanto, tie ir kļuvuši bīstami.
Tilts pāri Līgatnes upei pie 

transporta ceha savienoja fabrikas 
transporta cehu ar pārējo papīrfab-
rikas teritoriju, un pār to diendienā 
braukāja traktori, iekrāvēji un, pro-
tams, smagās automašīnas gan ar 
kravām gan bez tām. Tiltam otrā 
pusē atradās fabrikas degvielas uz-
pildes kolonas un garāžas. Tilts ne-
tiek izmantots jau kopš 2014. gada 
aprīļa, kad Līgatnes papīrfabrika 
pārtrauca darbu un bez darba palika 
97 strādājošie.

Tālāk jāatgriežas pie Līgatnes 
papīrfabrikas ūdens apgādes sistē-
mas kanāliem Vidusfabrikā un līdz 
Beiverkai. 1859. gada 19. maijā likts 
pamatakmens atsevišķi celtai fabri-
kas daļai Lejas fabrikai–Beiverkai 
(papildu fabrikai) papīra masas sa-
gatavošanai. Paralēli ticis būvēts 
vēl viens kanāls ūdens pārvadei no 
Galvenās fabrikas uz Lejas fabriku. 
Beiverkas pamatos esot iemūrēti 
dokumenti. Bet kas tos tagad atra-
dīs! Beiverka darbu beidza drīz pēc 
1993. gada, bet ēkas tika nojauktas 
2000. gadu sākumā. Par Beiverku 
liecina tika sarkanais skurstenis, kas 
saglabāts kā vēstures liecinieks.

Daļa pa kanālu pienākošā 
ūdens jau aiz kantora ēkas Galve-
najā fabrikā pa pazemes caurulēm 
zem pagalma tika novadīta atpakaļ 
uz upi. Tas notiek arī pašlaik, kad 
fabrika nestrādā. Kad Vidusfabrikā 
jeb Galvenā fabrikā ražošanai tika 
paņemts vajadzīgais ūdens dau-
dzums, tad pa tālāko kanālu sis-
tēmu tas tika sadalīts divās daļās 
pie katlu mājas. Lielākā izmantotā 
daļa tika novadīta atpakaļ uz Līgat-

nes upi pirms bijušā ugunsdzēsēju 
depo, bet mazākā ūdens daļa aizte-
cēja pa kanālu uz Beiverku ražoša-
nai un pēc tam atgriezās Līgatnes 
upē. 1980. gados minētā kanālu 
sistēma tika pārbūvēta. 1981. gadā 
tika gazificēta Līgatnes papīrfabri-
kas katlu māja. Domājams, ka tajā 
pašā laikā pārkārtoja arī kanālu sis-
tēmu. Izmantotos un Beiverkai ne-
vajadzīgos ūdeņus vairs nenovadīja 
upē pie ugunsdzēsēju depo, bet gan 
izraka tranšeju 4-5 metru dziļumā 
zem ceļa pie plašpatēriņa ceha un 
gatavās produkcijas noliktavas, ie-
guldīja caurules, pēc tam ceļa vietā 
to aizbēra, lai netraucētu satiksmei. 
Tāpat aizbēra arī kanālu pie uguns-
dzēsēju depo. Man atmiņā gan vēl 
palikušas tilta margas un padziļinā-
jums tajā vietā uz upes pusi.

Tilts pie bijušā ugunsdzēsēju 
depo bija gandrīz nemanāms no 
vienas puses, bet otrā bija stāva 
graviņa un drīz jau Līgatnes upe. 
Nu jau sen nedarbojas ugunsdzēsē-
ju depo, un nav arī vairs Beiverkas. 
Šo tiltu šķērso tikai ekskursantu 
grupiņas, kuras gida pavadībā do-
das apskatīt alas papīrfabrikas te-
ritorijā un pēc tam dodas tālāk uz 
Beiverkas alām. 

Tiltu pāri kanāla ietekai Lī-
gatnes upē pie bijušās Beiverkas 
neizmanto jau gandrīz 30 gadus. 
Daudzi līgatnieši pat neuztvēra to 
kā tiltu, jo tas atradās ārpus fabri-
kas teritorijas, tūlīt aiz Beiverkas 
sardzes mājiņas. Gaujmalieši un 
Remdenkalna tālākā gala iedzīvo-
tāji to izmantoja katru dienu, ejot 
un nākot no darba. Pati regulāri iz-
mantoju šo tiltu, dodoties uz darbu, 

ja nebraucu ar autobusu vai nebija 
jāved dēls uz bērnudārzu, sākot no 
1970. gada augusta, kad sāku dzī-
vot Gaujasmalā, līdz 2005. gada 
augustam, kad beidzu darbu Līgat-
nes papīrfabrikā.

Pāri šim tiltam jau senajos lai-
kos no 19. gs pirmās puses veda 
galvenais ceļš no Gaujasmalas uz 
Līgatnes centru cauri fabrikas teri-
torijai, pa kuru brīvi pārvietojās gan 
gājēji, gan braucēji. Ap 1960. gadu 
sākumu (direktora Jāņa Gustsona 
laikā) fabrikai apkārt tika uzbūvēta 
sēta un uz šī ceļa ierīkota sardzes 
mājiņa. Sardzes mājiņa darbojās 
līdz ~1994. gadam. Šis ceļš kal-
poja kā rezerves ceļš produkcijas 
aizvešanai no fabrikas uz Līgatnes 
staciju ar automašīnām, papīrmal-
kas pievešanai Beiverkā kokmasas 
ražošanai un citiem darbiem.

2007. gada 23. janvārī Līgatnē 
tika atklāts slēpošanas kalns Ān-
fabrikā. 2006. gadā pie slēpošanas 
kalna pāri Līgatnes upei izbūvēja 
divus tiltus. Pirmo –metāla –, lai 
aizbrauktu ar auto uz kalnu aiz An-
fabrikas, otro – koka –, kas pagarina 
nobraucienu no kalna pāri Līgatnes 
upei. Slēpošanas kalns pēc dažiem 
gadiem pārtrauca savu darbību, bet 
tilti ir vēl labi saglabājušies. Pa-
rasti skolēnu ekskursantu grupām 
ļoti patika pavasaros un rudeņos 
izmantot pamesto slēpošanas kalnu 
un tiltu savām aktivitātēm. Tur va-
rēja izskrieties un izdraiskoties, jo 
tuvumā nav dzīvojamo māju. 

Tālāk sekos stāsts par Līgatnes 
pilsētas senajiem un tagadējiem 
mazajiem tiltiņiem.

(Turpinājums sekos)
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2021. gada 21. aprīlī

Iespiests: 
SIA „Erante”

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā 
jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie 
jums.

Februārī mūžībā 
aizgājuši

Lidija Štrassere – 4. februārī
Jurijs Rjabinkins – 9. februārī
Erna Vītola – 9. februārī
Agija Ošiņa – 16. februārī
Garri Linga – 17. februārī
Uldis Gruelis – 18. februārī
Geniks Kohuts – 20. februārī
Baiba Pelse – 24. februāri

Izsakām līdzjūtību
 tuviniekiem!

No meža šalkām zaļi zilām,
Kur biklas stirnas kājas cilā,
No lāstekām, kas jumta malā,
Te izaug sapņi galu galā…

Februārī Līgatnes novadā 
reģistrētas divas meitenītes un 
divi puisīši:
Elīza, Kerija, Daumants un 
Kristofers
Sirsnīgi sveicam vecākus un 
vecvecākus!

Lai bērniņi aug veseli un 
laimīgi!

Līgatnes novada dome 
(90000057333)

aicina pieteikties uz vakanto 

izglītības psihologa 
vietu

(profesijas klasifi katora kods 2634 03) 
 (normāls darba laiks)

Atalgojums 990,00 EUR pirms 
nodokļu nomaksas (par noteikto 
darba laiku).

AMATA MĒRĶIS:
Mācību un audzināšanas proce-

sa, emocionālo, kognitīvo, uzvedības 
vai saskarsmes grūtību mazināšana, 
pozitīvas pašizaugsmes veicināša-
na izglītojamajiem. Palīdzēt risināt 
izglītojamo mācīšanās grūtības, so-
ciālās un emocionālā rakstura prob-
lēmas, sadarboties ar izglītojamo 
vecākiem, pedagogiem un citiem 
speciālistiem, kuri iesaistīti izglīto-
jamā problēmu risināšanā.

Izglītības psihologa darbs tiek 
plānots, vadoties pēc izglītojamo, 
vecāku (aizbildņu), pedagogu, izglī-
tības iestāžu administrācijas pietei-
kumiem, pamatuzmanību veltot dar-
bam ar izglītojamo, viņa problēmu 
risināšanai Jauno Līderu vidusskolā, 
Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, 
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības 
iestādē “Zvaniņi”, Līgatnes pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādē.

PIENĀKUMI:
Izglītojamo psiholoģiskā izpēte;•	
Izglītojamo, vecāku (aizbildņu) •	
un pedagogu konsultēšana bēr-
na psiholoģisko vai emocionālo 
problēmu gadījumos;
Izglītojamo audzināšanas un iz-•	
glītības problēmu risināšana, 
sadarbojoties ar izglītības iestā-
žu pedagogiem, administrāciju, 
logopēdu/citu atbalsta personālu, 
u.c.;
Sadarbībā ar izglītības iestāžu •	
pedagogiem vadīt preventīva un 
izglītojoša satura nodarbības un 
pasākumus izglītojamajiem;
Iespēju robežās vadīt supervīzijas •	
izglītības iestāžu vadītājiem un 
darbiniekiem.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:
Izglītība – augstākā izglītība •	
psiholoģijā, ir iegūts izglītības 
psihologa sertifi kāts vai arī tiek 
noslēgts līgums ar psihologu –  
pārraugu – par psihologa pārrau-
dzības īstenošanu, darbojoties iz-
glītības jomā izglītības psihologa 
sertifi kāta iegūšanai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā (Psiholo-
gu likuma 3. pants);
valsts valodas prasme augstākajā •	
līmenī.

IESNIEDZAMIE 
DOKUMENTI:

Pretendenta CV;•	
Izglītības dokumentu kopijas;•	
Motivācijas vēstule.•	

Dokumentus iesniegt Līgatnes 
novada domē elektroniski uz e-pasta 
adresi novadadome@ligatne.lv 

Pieteikties līdz 2021. gada 
31. martam. Tālrunis informācijai 
64155451

Līgatnes novada pašvaldība 
rīko elektronisko izsoli nekusta-
majam īpašumam „Bebru mežs” 
Līgatnes pagastā, Līgatnes nova-
dā (kad. Nr. 42620060117) – kopē-
jā platība 78,96 ha (t.sk. 78,15 ha 
mežs). Izsoles sākumcena – EUR 
447 500,00, nodrošinājuma nauda 
– 44 750,00.

Izsole norisināsies elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.
lv no 2021. gada 12. marta plkst. 
13.00 līdz 2021. gada 11. aprīlim 
plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrē-
ties no 2021. gada 12. marta plkst. 
13.00 līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst. 
23.59 elektronisko izsoļu vietnē htt-
ps://izsoles.ta.gov.lv.  

Nodrošinājuma nauda un dalī-
bas maksa iemaksājama attiecīgi Lī-
gatnes novada pašvaldības un Tiesu 
administrācijas kontā saskaņā ar 
elektronisko izsoļu vietnē reģistrē-
tam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles noteikumi un novērtē-
jums atrodams tīmekļvietnē www.
ligatne.lv.

Tālrunis uzziņām 29181845.

Līgatnes novada pašvaldība 
rīko elektronisko izsoli nekusta-
majam īpašumam „Jānīši-2” Lī-
gatnes pagastā, Līgatnes novadā 
(kad. Nr. 42620030064) – kopējā pla-
tība – 0,76 ha (t.sk. lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 0,76 ha). Izsoles 
sākumcena – EUR 3 600,00, nodro-
šinājuma nauda – EUR 360,00.

Izsole norisināsies elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 
no 2021. gada 12. marta plkst. 13:00 
līdz 2021. gada 11. aprīlim plkst. 
13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrē-
ties no 2021. gada 12. marta plkst. 
13:00 līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst. 
23:59 elektronisko izsoļu vietnē htt-
ps://izsoles.ta.gov.lv.  

Nodrošinājuma nauda un da-
lības maksa iemaksājama attiecīgi 
Līgatnes novada pašvaldības un Tie-
su administrācijas kontā saskaņā ar 
elektronisko izsoļu vietnē reģistrē-
tam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsoles noteikumi un novērtē-
jums atrodams tīmekļvietnē www.
ligatne.lv.

Tālrunis uzziņām 29181845.

Līgatnieti, mums ir svarīgs Tavs viedoklis!
Pašvaldības aģentūra „Līgatnes novada Kultūras un tūrisma 

centrs”veic aptauju par vērtībām Līgatnes novadā. Aicinām ikvienu iz-
teikt viedokli par nozīmīgām vietām, godājamiem novada iedzīvotājiem 
un svarīgiem notikumiem, pasākumiem novadā.

Ja Tu dzīvo, strādā, mācies vai kā citādi pavadi laiku Līgatnes no-
vadā, līdz 20. martam aizpildi aptauju par Līgatnes novada vērtībām tī-
mekļvietnē https://ej.uz/novadavertibas! 

Aptaujas laiks – no 4. marta līdz 20. martam.


