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Zelta lapas, ko atstāja 
vasara,
Norauj novembra stei-
dzīgais vējš,
Taču lāso ik bērza asarā
Maija zaļums un jūlija 
tveicīgums.
Sudraba tīmekļi lido pa 
gaisu,
Rudens, rudens ir klāt.
Ak, kā gribētos vēl ko 
skaistu
Izjust vai izdomāt!
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  Sveicam  
novembra jubilārus:

Valija Pētersone 

Vera Kasparovica 

Mellīte Mellīte 

Anatolijs Ogorodnikovs

Maija Briede 

Valērija Ščegļuka 

Rita Čerepkova  

Mirdza Lilija Pavlovska 

Marija Olga Ābeltiņa 

Kornēlija Mirdza Brence 

Aina Vallija Ose 

Jānis Šnē 

Jānis Ritvars Zicmanis 

Vilma Auziņa 

Nellija Landrāte

DALIES AR SAVU MAZO LATVIJU!

Zinām, ka apvienotajā Cēsu novadā dzīvo ļaudis, kuri lepojas 
ar savu Latviju, novadu, pilsētu, pagastu un savu ģimeni. Šajā 

sarežģītajā laikā gribam rast iespēju vairot šo prieku. Jo dalīts lep-
nums ir dubults lepnums!

Tāpēc aicinām ikvienu Cēsu novada iedzīvotāju parādīt visiem, 
kas ir tava mazā Latvija. Kas ir tas, ar ko tu lepojies? Vai tā būtu 
tava ikdienas pastaiga, bērnu sekmes, izcila kūkas recepte, die- 
nests Zemessardzē, tavs ikdienas darbs vai pašu iekārtota putnu 
barotava.

Atsūti mums fotogrāfiju ar to, kas tev personīgi rada lepnuma 
un patriotisma sajūtu, un leposimies visi kopā! Fotogrāfijas sūti 
mums Facebook vēstulē vai WhatsApp +371 26368154 līdz 22. no-
vembrim.

Mēs, Cēsu novads, lepojamies, ka esam skaista daļa lielajā, 
krāšņajā Latvijā. Lepojamies ar bagāto kultūras mantojumu, ar 
maigajiem saulrietiem un cēlajiem saullēktiem, ar dabas skatiem, 
dzidrajiem ezeriem, staltām klintīm un plašajiem mežiem. Bet 
pāri visam lepojamies ar mūsu cilvēkiem, viņu darbiem un pras-
mēm, kas ieausti Latvijas karogā. Mūsu lepnums ir nebeidzams kā 
pati Latvija!
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Jānis Rozenbergs, 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Spēcīgais Covid-19 infekcijas uzliesmojums šajā 
rudenī licis ieviest stingrus ierobežojumus, kas bū-

tiski maina un arī apgrūtina mūsu ikdienu. Diemžēl 
augsti saslimstības rādītāji ir arī Cēsu novadā, tāpēc 
pašvaldībā pamatā esam pārgājuši uz attālinātu darba 
režīmu, lai maksimāli samazinātu darbinieku un ap-
meklētāju tiešus kontaktus. Domes un komiteju sēdes, 
kā arī darba sarunas notiek attālināti. Protams, struk-
tūrvienībās, kur nepieciešama tieša speciālistu iesais-
te, – klientu apkalpošanas centrā, būvvaldē, sociālajā 
dienestā, pašvaldības policijā – jautājumi tiek risināti 
klātienē ar iepriekšēju pierakstu.

Atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai pēc skolēnu 
brīvlaika 1. novembrī mācības klātienē atsākuši tikai 
1.–3. klašu audzēkņi. Cerams, ka epidemioloģiskā si-
tuācija stabilizēsies, un 4.–12. klašu audzēkņi klātie-
nes mācības atsāks 15. novembrī. Bērnudārzi turpina 
darbu, un vecāki, kuriem nav iespēju strādāt attālināti 
un pieskatīt atvases, var ar to rēķināties. Aicinu ve-
cākus izturēties atbildīgi un, pamanot kaut mazākos 
saaukstēšanās simptomus, atstāt bērnus mājās, lai ne-
radītu inficēšanās risku pārējiem!

Oktobrī sākta Covid-19 pacientu uzņemšana un 
ārstēšana arī Cēsu klīnikā, bet, protams, nodrošinā-
ta arī neatliekamās un ambulatorās palīdzības 
sniegšana.

Iepriekš esmu daudzkārt informējis par apjomī-
giem un nozīmīgiem Cēsu skolu modernizācijas pro-
jektiem: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, 
Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā, 2. pa-
matskolā, kā arī skolēnu dienesta viesnīcā Saules ielā. 
Daļa projektu jau īstenoti, daļa turpinās. Lielākās in-
vestīcijas plānotas Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ), taču 
bijām spiesti atkāpties no sākotnējiem plāniem un at-
teikties no piebūves celtniecības, jo konkursa kārtībā 
uzvarējušais plānotās piebūves projektētājs ne līgumā 
noteiktajā termiņā, ne papildus piešķirtajā termiņa 
pagarinājumā līdz 2021. gada 31. martam neiesniedza 
gatavu projektu.

Tas radījis pārpratumus, un pat nācies dzirdēt ap-
galvojumus, ka CVĢ netiks pie investīcijām skolas mo-
dernizācijai. Gribu pielikt punktu šādām spekulācijām 
un skaidrot, ka ieguldījumi mūsdienīgas mācību vides 
izveidē būs un tie būs ļoti nopietni. Izdevies piesaistīt 
līdzekļus jaudīgas ventilācijas sistēmas izbūvei skolas 
ēkā, un paredzēta pamatīga klašu, gaiteņu, sanitāro 
un koplietošanas telpu atjaunošana un modernizācija. 
Tādējādi gan estētiskā vide, gan gaismas, gaisa, ērtību 
nodrošinājums, gan darba apstākļi skolēniem un pe-

dagogiem būs atbilstoši noteiktajiem normatīviem un 
mūsdienu prasībām. Pašvaldība iesaistījusi šajā pro- 
jektā neitrālu speciālistu, kurš izvērtē iespējas piebū-
vē paredzētās funkcijas pēc remonta īstenot esošajās 
telpās. Pirmie secinājumi rāda, ka šādas iespējas ir.

Oktobrī sākās novada domes vadības tikšanās ar 
pagastu un ciematu iedzīvotājiem. Runāju ar cilvē-
kiem Ieriķos un Ģikšos. Tās bija labi apmeklētas, in-
tereses pilnas un saturīgas sarunas, kurās esmu guvis 
jaunas ierosmes. Viena no lietām, kas rūp lauku iedzī-
votājiem, – precīzi noteikta kārtība, kur un kā viņi var 
saņemt pašvaldības pakalpojumus, lai nav jāstaigā vai 
jāzvana, meklējot atbildīgo speciālistu. Otrs biežāk 
uzdotais jautājums bija par ceļu infrastruktūru un 
pašvaldības ceļu uzturēšanu un atjaunošanu. Ieprie-
cina iedzīvotāju vēlme stiprināt savas vietas identitā-
ti, veidojot iedzīvotāju valdes. Šādas aktivitātes ir ie- 
strādātas jaunajā likumā par pašvaldībām, bet, kamēr 
likums vēl top, šāda brīvprātīga iedzīvotāju iniciatīva 
ir tikai apsveicama. Kad saslimstība samazināsies un 
epidemioloģiskā situācija ļaus, atsāksim rīkot šādas 
tikšanās.

Turpinās jaunās novada pārvaldes struktūras izvei-
de. Tie ir ļoti daudzpusīgi un ietilpīgi jautājumi. Visu 
par un pret izvērtēšana, atšķirīgu interešu, pieredzes 
un vajadzību saskaņošana prasa laiku, tāpēc komiteju 
un domes sēdes, kas sākas no rīta un beidzas vakara 
krēslā, nu jau kļuvušas ierastas. Pēdējā domes sēdē 
par apvienotā novada Sociālā dienesta vadītāju ap- 
stiprinājām Aināru Judeiku, bet par apvienotās Paš-
valdības policijas vadītāju – Guntaru Norbutu. No-
vembra domes sēdē viņiem jau būs jāpiedāvā deputā-
tiem savu dienestu reorganizācijas modeļi. Novembrī 
arī vērtēsim centrālās administrācijas Juridiskās pār-
valdes, attīstības, finanšu un grāmatvedības uzskaites, 
komunikācijas un klientu servisa pārvaldības reorga-
nizāciju. Sākot jauno gadu, pašvaldības centrālajai ad-
ministrācijai pamatā jābūt izveidotai.

Novembra beigās attālinātā formātā norisināsies 
tradicionālais Cēsu uzņēmēju forums. Aicinu ieplānot 
laiku un pieslēgties, jo veiksmīga pieredze un iedves-
mas stāsti – īpaši šajā laikā – uztur možu garu un sti-
prina apņemšanos spert turpmākos attīstības soļus.

Un, protams, novembris ir valsts svētku mēnesis, 
kurā godinām par mūsu valsts neatkarību kritušos 
varoņus un svinam Latvijas Republikas Proklamēša-
nas dienu. Ja atskatāmies uz Latvijas pastāvēšanas 
pirmajām dienām un grūtībām, ko pārvarēja mūsu 
priekšteči, tad mājsēde ar tās ierobežojumiem tāds 
nieks vien ir. Tāpēc svētkos vēlu izturību, pacietību un 
iekšējo mobilizāciju, lai, situācijai stabilizējoties, mēs 
spētu virzīties uz priekšu ar jaunu sparu!

NOVADA DOMES SĒDĒS
30. septembrī
Cēsu novada domes sēdē 30. septembrī izskatīti  

62 jautājumi. Deputāti iepazinās ar Cēsu novada pu-
blisko bibliotēku reorganizācijas plānu, sprieda par no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas un apvienotās būvvaldes 
izveidi. Domes sēdē vērtēja Āraišu teritorijas turpmāko 
attīstību un apstiprināja E. Veidenbauma memoriālā 
muzeja Kalāči konkursa Veidenbauma klase nolikumu.

Deputāti vienojās par projekta pieteikuma saga-
tavošanu atbalsta mērķim Pasākumi biotopu un sugu 
aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai pasākumā 
Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana 
Natura 2000 teritorijās un dienesta viesnīcas izman-
tošanas maksu Covid-19 ierobežojumu laikā. Deputāti 
arī apstiprināja Nītaures mūzikas un mākslas pamat- 
skolas iesaistīšanos Eiropas Savienības struktūrfondu 
projektā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai un mērķdotācijas interešu izglītības pro-
grammām, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, 
speciālajām izglītības iestādēm un speciālajām pirms- 
skolas izglītības grupām, kā arī pamata un vispārējai 
vidējai izglītībai.

Domes sēdē apstiprināja vairāku pašvaldības īpašu-
mu atsavināšanu, vienojās par iestāžu grāmatvedības 
uzskaites kārtošanas pievienošanu Cēsu novada Ama-
tas apvienības pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai 
un līdzfinansējuma piešķiršanu Vecpiebalgas vidus- 
skolas atbalsta biedrībai. Sēdē vienojās par aizņēmu-
mu Vecpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzla-
bošanai un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai 
un apstiprināja valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveides pieteikumu Cēsu nova-
da Līgatnes pagasta Augšlīgatnē. Domes sēdē izskatīja 
jautājumu par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā 
grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles kārtības reglamenta apstiprināšanu.

21. oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 21. oktobrī izskatīti  

50 jautājumi. Deputāti lēma par Cēsu novada Ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam un Cēsu 
novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam pir-
mās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
un izvērtēja novada informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju pārvaldības reorganizācijas plānu. Sēdē 
lēma par darba grupas izveidi Cēsu novada izglītības 
stratēģijas 2022.–2027. gadam izstrādei, kā arī gatavā 
ēdiena vai pārtikas paku piegādi novada izglītības ie- 
stāžu izglītojamiem.

Dome atbalstīja vairāku projektu īstenošanu: Pār-
gaujas novada jauniešu un sabiedrības medijpratības 
un digitālo prasmju veicināšana Medijpratēja formula, 
Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Cēsu no-
vada pašvaldības izglītības iestādēs un Vecpiebalgas 
apvienības Jaunatnes lietu nodaļas dalību valsts pro-
jektu konkursā Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai 
vietējā līmenī.

Skatot sociālos jautājumus, dome vienojās par 
2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 7 Par 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
Cēsu novadā apstiprināšanu, kā arī saistošo noteiku-
mu Nr. 8 Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu nova-
dā apstiprināšanu. 

Deputāti lēma par Lielstraupes pils kompleksa no-
mas maksas noteikšanu filmēšanas vajadzībām. Pilī 
paredzēts uzņemt nekomerciālu mākslas filmu Hybrid 
Vigor un seriālu Avārijas izeja.

Skatīti arī novada pārvaldes struktūras veidoša-
nas jautājumi. Dome vienojās par novada centrālās 
administrācijas Juridiskās pārvaldes izveidošanu un 
centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības 
uzskaites pārvaldības, kā arī komunikācijas un klientu 
servisa pārvaldības centralizācijas organizāciju. Amatā 
apstiprināti novada Sociālā dienesta un Pašvaldības po-
licijas vadītāji – Ainārs Judeiks un Guntars Norbuts. Vēl 
deputāti lēma par aizņēmuma nepieciešamību Līgatnes 
apvienības pārvaldes projektam Gaujas ielas pārbūve.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu 
ierakstiem iespējams iepazīties tīmekļvietnes cesuno-
vads.lv sadaļā Informācija par domes darbu.

SATIKSMES IEROBEŽOJUMI 
GAUJAS IELĀ

Sakarā ar plānotajiem remonta darbiem projektā 
Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā Līgatnē 

paredzētas nelielas izmaiņas satiksmes organizācijā.
Projekta gaitā tiks atjaunots ielas segums un izbū-

vētas gājēju ietves visas ielas garumā no Dārza ielas 
līdz Gaujasmalai, kā arī rekonstruēta Miera iela.

Ceļa remonta darbus veic SIA Vianova.
Būvuzraudzības darbus veic AS Ceļuprojekts.

AKTUALITĀTES NOVEMBRĪ 
Izsludinātas iepirkumu procedūras:
•  Atklāts konkurss Nr. 2021/14 „Ielu un ceļu mehanizēta tīrīša-

na 2021./2022. gada ziemas sezonā”.

Noslēgušās iepirkumu procedūras:
•  Atklāts konkurss Nr. 2021/11 „Elektroenerģijas piegāde Cēsu 

novada Līgatnes apvienības pārvaldes un tās iestāžu, kapitālsa-
biedrību vajadzībām”. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas un lī-
gums noslēgts ar SIA „Enefit” par summu 55 575,22 EUR bez PVN. 

•  Iepirkums Nr. 2021/12 „Energoefektivitātes paaugstināšanas 
un pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Līgums 
noslēgts ar SIA „Campaign” par summu 26 254,62 EUR  bez PVN. 
Līguma ietvaros tiks veikta Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības 
iestādes „Zvaniņi” esošās ēkas energoefektivitātes paaugstināša-
nas un jaunas piebūves moduļu tipa būves projektēšana. Esoša-
jai ēkai paredzēta ieejas mezgla un pirmā stāva daļas pārbūve, 
energoefektivitātes paaugstināšana, ēkas arhitektoniskā izskata 
un tehniskā stāvokļa uzlabošana, ēkas iekštelpu atjaunošana un 
funkcionalitātes paaugstināšana, vides pieejamības nodrošināša-
na. Piebūves risinājums ietvers papildu trīs grupu (katrā līdz  
24 bērniem) telpu izveidi ar nepieciešamajām palīgtelpu grupām, 
ēdamistabas ar ietilpību 50 bērnu vienlaicīgai ēdināšanai, sporta 
zāles ar palīgtelpām, speciālistu kabinetu un saimniecisko telpu 
nodrošinājumu.   

•  Cenu aptauja „Kokskaidu granulu iegāde Cēsu novada Lī-
gatnes apvienības pārvaldes vajadzībām”. Līgums noslēgts ar  
SIA „Latgranula” par summu 9996,00 EUR  bez PVN. 

•  Cenu aptauja „Jaunaudžu kopšana Cēsu novada Līgatnes 
apvienības pārvaldes apsaimniekošanā esošajos mežos”. Līgums 
noslēgts ar SIA „Sila Matuļi” par summu 3430,00 EUR  bez PVN.

•  Cenu aptauja „Telpu remontdarbi”. Līgums noslēgts ar  
SIA „MKR Būve” par 13 665,16 EUR bez PVN. Šī līguma ietvaros tiks 
veikti telpu remontdarbi pārvaldes administrācijas ēkā Nītaures ielā 
6, Augšlīgatnē, lai sāktu vienotā klientu apkalpošanas centra darbību. 

•  Cenu aptauja „Būvuzraudzības darbi Gaujas ielas pārbūvē 
Līgatnē, Cēsu novadā”. Līgums noslēgts ar AS „Ceļuprojekts” par 
summu 7720,00 EUR bez PVN.

Citas aktualitātes:
PAR GAUJAS IELAS PĀRBŪVI

Šobrīd ir sākti Gaujas ielas atjaunošanas pamatdarbi. Darbus 
veic SIA Vianova. Ir demontēts ielas un gājēju ietvju segums un 
apmales. Tiek uzstādītas jaunas virsūdens atvades komunikācijas 
(gūlijas, caurtekas) un citas ielu šķērsojošas, nomaināmas 
komunikācijas, jaunas apmales, un ielas konstrukcija tiek 
gatavota asfalta seguma pirmā slāņa ieklāšanai. Tiks uzlabota 
satiksmes drošība abos Miera ielas pieslēgumos Gaujas ielai. 
Gaujas ielas sākumā beidzot būs gājēju ietve, un skolēnu ceļš uz 
Jauno Līderu vidusskolu kļūs drošāks. Sāksim veidot arī kadastra 
robežām atbilstošu Parka ielas pieslēgumu Gaujas ielai un 
attiecīgi ierīkosim gājēju pāreju šajā vietā tālāk no stāvā Gaujas 
ielas posma, lai ielas šķērsošana būtu pārredzama un droša. Darbi 
tiks veikti atbilstošos laikapstākļos, daļu darbu nepieciešamības 
gadījumā pārceļot uz nākamo gadu, lai nodrošinātu augstāko 
darbu izpildes kvalitāti un ilgmūžību. Atsevišķi ielas posmi un 
gājēju ietves tiks rekonstruēti vēlākā laika periodā. Šobrīd prioritāri 
tiek pārbūvēti posmi, kas skar dažādas izbūvējamās zemseguma 
komunikācijas vai izmaiņas ielas vēsturiskajās robežās. Lūdzam 
sekot līdzi ielas pārbūves darbu veicēju izvietotajām ceļazīmēm 
un būt pacietīgiem un saprotošiem, nepieciešamības gadījumā 
izmantojot apbraucamos ceļus.  

Gaujas ielas posms līdz Līgatnes pārceltuvei diemžēl šajā 
projektā netika ietverts un šo darbu laikā netiks pārbūvēts, taču 
plānojam to tuvākajā nākotnē paveikt, piesaistot valsts projektu 
līdzfinansējumu, risinot Vidzemes nozīmes savienojošo maršrutu 
attīstību abpus Gaujas upes.

LAUKU CEĻI
Lūdzam sekot līdzi aktuālajam transportlīdzekļu svaru 

ierobežojošo ceļazīmju izvietojumam uz pārvaldes lauku ceļiem. 
Pasliktinoties laikapstākļiem, lai saudzētu grants ceļa segumu, 
atsevišķos ceļu posmos būs ierobežota smago transportlīdzekļu 
kustība. Ja plānojat mežizstrādes darbus vai smago būvmateriālu 
piegādi, lūdzam vērsties Līgatnes apvienības pārvaldē, lai 
saskaņotu iepriekšminētās darbības, maršrutus un krautņu 
izvietojumu.         

Patriotisku, gaišu un cerību pilnu noskaņu valsts atceres un 
svētku dienās vēlot, 
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes saimniecības vadītājs 
Egils Kurpnieks

IZTURĪBU UN MOŽU GARU! KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI 
Rasma Vanaga
22. turpinājums.
Sākums LNZ 2020. gada februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, 
augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11, decembra Nr. 12, 2021. gada janvāra 
Nr. 1, februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, LZ jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, 
septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10.

GAUJASMALA

Gaujas iela aiz Remdenkal-
na mājām turpinās tālāk. 

Izvijusies cauri nelielam 
mežiņam, tā turpinās Gaujas-
malā un beidz savu ceļu uz 
Līgatnes robežas pie Līgatnes 
pārceltuves pār Gauju. Ilgus 
gadus Gaujasmala saistījās ar 
trim ielām: Gaujas, Dārza un 
Miera. Pēdējos gados ir pievie-
nojušās vairākas jaunas ielas. 
Grīvnieku iela sākas no Gau-
jas ielas gandrīz pie pārcel-
tuves un turpinās Grīvnieku 
palieņu pļavās – tās garums ir  
0,178 km. Beiverkas iela sākas 
no autobusu pieturas Gaujas-
mala un turpinās gar dārziem, 
avotiņu mežā līdz bijušajai 
Beiverkai ar kopējo garumu 
0,858 km. Pavisam īsa ieliņa 
ir jaunā Priežu iela – no Bei-
verkas ielas līdz Gaujas ielai 
pretī senajam Jāņu placim jeb 
tagadējam sporta laukumam, 
un uz tās atrodas notekūdeņu 
attīrīšanas ietaises un atkritu-
mu konteineri, ielas garums – 
0,200 km.

Kādreiz senatnē visa taga-
dējā Gaujasmala piederējusi 
Grīvniekiem. Šo faktu no veco 
līgatniešu atmiņām un Indras 
Čeksteres stāstījuma gidu kur-
sos Līgatnē 2005. gadā zināju 
jau sen. Indra Čekstere mums 
minēja, ka no seno Grīvnie-
ku mājām līdz šodienai ir sa-
glabājies tikai pagrabs, kurš 
redzams tā sauktās Janitēnu 
mājas pagalmā pie Dārza ielas 
krustojuma ar Gaujas ielu. Lai-
kam ritot, kārtējo reizi manu 
interesi pastiprināja bijušo 
Līgatnes pilsētas aptieķnieku 
Valdas un Hermaņa Tomasu 
dēla Normana Tomasa iein-
teresētība noskaidrot savas 
dzimtas saknes. Daudz vairāk 
par Tomasu ģimeni un darbī-
bu Līgatnē var izlasīt Andreja 
Cīruļa grāmatā Mana mīļā Lī-
gatne, nodaļā Mediķi. Pēc Nor-
mana Tomasa pētījuma viņa 
dzimtas saknes ir meklējamas 
Līgatnes novadā un saistās arī 
ar Grīvnieku mājām. Normans 
Tomass uzticēja man šo pētī-
jumu, un ar viņa piekrišanu 
citēju daļu no tā:

 „Pirmās ziņas par Siguldas 
muižas Grīvnieku mājām atro-
damas Vidzemes muižu arklu 
revīzijās 1630. gadā. Tajā laikā 
šajās mājās dzīvojis Jēkabs –  
20 gadu vecs un Tomas –  
16 gadu vecs. Viņu tēvs Jānis –  
miris. Grīvnieku mājas atra-
dās Zanderu (Sander) ciemā, 
vēlāk nosaukts par Grawen 
vai Grawan ciemu. Dokumen-
tā minēts, ka Siguldas draudzē 
pie Remdanu (Remdan) mājām 
Zanderu ciemā atrodas kapella, 
kas nosaukta Sv. Tomasa vārdā.

1688. g. – Vidzemes muižu 
arklu revīzijā norādīts, ka 
Grīvnieku Jānis ir dzimtcilvēks, 
maksājis nodevas no 1681. līdz  
1687. gadam; mājās dzīvo  
2 vīrieši, vecāki par 15 gadiem, 
1 vīrietis jaunāks, 2 sievietes, 
vecākas par 15 gadiem; zeme ir 
ļoti smilšaina, un viņš atteicies 
maksāt linu nodevas. 1688. g. 
Grīvnieku mājas atrodas Gra-
vu? (Grawen, Grawan) ciemā.

1811. g. Grīvnieku saimnieka 
Jāņa otrais dēls Ansis aiziet uz 
Jaunķempju muižu un kļūst par 
saimnieku Lielincēnu mājās. 
Ansis uzvārdu Tomass iegūst 
1826. gadā, tāpat kā Siguldas 
muižas Grīvnieku saimnieks.” 

Jau 1873. gadā Līgatnes pa-
pīrfabrika iepirkusi Grīvnie-
ku mājas ar tai piederošām 
zemēm par 5775 rubļiem. Pēc 
tam šīs mājas fabrika iznomā-
jusi Grīvniekam.

Atmiņu fragments no Ilmāra 
Lācara stāstījuma 2005. gada  
19. septembrī:

„Gaujmalas zemes piederē-
ja fabrikai. Tās apsaimniekoja 
Mastiņai Vallijai tēvs, kurš bija 
rentnieks Grīvniekos. Tā bija 
veca guļbūves māja ar salmu 
jumtu tagadējās Janitēna mājas 
vietā. Tagad vēl ir saglabājies 
pagrabs no tiem laikiem.”

Līgatnes Ziņu 2021. gada 
augusta numurā stāstījumu 
par Dārza ielu nobeidzu ar 
faktu, ka tagadējo māju Dār-
za ielā, ko sauc par Janitēnu 
māju, 1950. gadā būvēju-
si Bičuļu ģimene. Gatavojot 
šo rakstu, sazvanījos ar savu 
Līgatnes vidusskolas klases-
biedru Laimoni Bičuli, kurš 
šobrīd dzīvo Rīgā. Tālāk viņa 

jaunības dienu atmiņas: 
„Mana ģimene uz Līgatni 

atnāca 1953. gadā. Mums ie-
deva jauku, saulainu divista-
bu dzīvokli otrajā stāvā nesen 
Līgatnes papīrfabrikas celtajā 
dzīvojamā mājā uz paša Gau-
jas ielas stūra. Tēvs strādāja 
Līgatnes papīrfabrikas remontu 
mehāniskajā cehā par atslēdz-
nieku. Māte bija mājsaimniece 
un nodarbojās ar bērnu au-
dzināšanu. Māte, vairāk būda-
ma mājās, bija noskatījusi tur-
pat pāri ceļam jauku stūrīti, kur 
atradās skaists, liels pagrabs 
un senas mājas pamati. Ie- 
priekš mana ģimene dzīvoja 
laukos. Māte, enerģiska būda-
ma, kādu dienu bija devusies 
uz fabriku pie direktora Volgina 
ar lūgumu atļaut viņas ģimenei 
uzcelt tur savu mājiņu. Volgins, 
daudz nedomādams, paraks-
tījis manas mātes iesniegumu. 
Tā mana ģimene uzcēla savu 
mājiņu tagadējā Dārza ielā pie 
bijušās Grīvnieku mājas.

Pats pēc Līgatnes vidus- 
skolas beigšanas 1961. gadā 
vairākus mēnešus strādāju Lī-
gatnes papīrfabrikas remontu 
mehāniskajā cehā, tad mani 
norīkoja darbā uz Konstruk-
toru biroju pie Bruno Bajāra, 
kur iepazinos ar dažādiem dar-
biem. 1962. gadā – iesaukums 
padomju armijā. Līgatnē dzī-
vot vairs neatgriezos, jo vecāki 
1963. gadā māju pārdeva citai 
ģimenei.”

Māju no Bičuļu ģimenes 
bija nopirkuši Biruta un Vies-
turs Janitēni, tā arī radies 
nosaukums Janitēnu māja. 
Jāpiemin arī, ka privātās dzī-
vojamās mājas Miera ielā arī 
tika uzceltas 1950. gados. 
Miera ielā visas mājas ir celtas 
vienā ielas pusē tuvāk Gaujai. 
Otrpus Miera ielai līdz Gaujas 
ielai līdz 1966. gadam bija ie-
dzīvotāju mazdārziņi. Visus 
gadus daļa Miera ielas bija bez 
asfalta seguma, bet cerams, ka 
tuvākajā gadā iela tiks atjau-
nota un pilnībā asfaltēta.

No Grīvnieku mājām pretī 
mājai otrpus ceļam ilgus ga-
dus bija saglabājusies neliela 
klēts un Grīvnieku rija pakal-
nā aiz Gaujas ielas mājām, 

Gaujasmala ar Grīvnieku riju 1950. gadā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 32, 30, 28 ap 1970. gadu. 
Līgatnes fotoarhīvs.
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kuras celtas 1950. gados. Par 
Grīvnieku riju man stāstīja 
Dzidra Timermane un atcerē-
jās arī Laimonis Bičulis. Bičuļu 
ģimene tur esot turējusi trušus 
un vistas. Dabā man neizde-
vās šīs celtnes skatīt. Vēl pie 
Līgatnes upes ir saglabājušās 
Grīvnieku pagrabu alas, kuras 
tagad apsaimnieko divas ģi-
menes, jo abiem pagrabiem ir 
kopēja ieeja. 

No Aivara Baloža raksta 
Pielikums rakstam par Līgatnes 
pagrabiem:

„Izlasījusi rakstu par Līgat-
nes pagrabiem, Dzidra Timer-
mane informēja, ka Līgatnes 
lejtecē viens pagrabs jau bijis 
izcirsts agrāk. Viņas radinie-
ce Lutiņa savā laikā parādījusi 
pagrabu, kurš Līgatnes lejteces 
iezī izcirsts Grīvnieku mājas 
rentniekam. Viņai stāstīts, ka 
pagrabu esot izcirtuši pieci poļu 
viesstrādnieki, kuri būvējuši 
jeb, kā tai laikā teica, uzcirtuši 
vecākiem līgatniešiem zināmo 
Grīvnieku riju, kuru pēc Otrā 
pasaules kara pirmo Gaujma-
las māju iedzīvotāji izmanto-
juši kā kūti. Pašlaik šo pagrabu 
apsaimniekojot 2 saimnieki... 
Pagrabā izcirstas divas nišas, 
kuras pašlaik veido divus iek- 
šējos pagrabus. Tiem bijušas ie-
būvētas katram arī savas durvis, 
kuras pašlaik gan sapuvušas un 
nišas stāv atvērtas. Pret ieeju 
izcirstais pagrabs ir 4,9 metrus 
dziļš un 1,9 metrus plats. Pēc 
līmeņa tas izcirsts slīpi uz leju, 
acīmredzot vadoties pēc ieža 
slāņu virziena, kuri iet tajā pašā 
slīpumā. Tas laikam darīts, lai 
izvairītos no iespējamiem ieža 
slāņu nobrukumiem… No iee-
jas priekšas pa labi izcirsta otra  
4,7 metrus dziļa niša – pagrabs. 
Šai nišai vidū uz abām pusēm 
iecirstas mazākas nišas. Varētu 
domāt, ka bijusi iecere uz upes 
pusi izbūvēt atsevišķu ieeju. 
Papildu nišas augšpusē jau ir 
izveidojusies atvere uz āru, pēc  
V. teiktā, it kā ventilācijai. Paš-
laik jaunā niša uz upes pusi ir 
aizpakota. Papildu nišās ie-
būvētie dzelzs stieņi vedina uz 
domām, ka nišas bijušas do-
mātas kaut kā glabāšanai ie-
karot. Šajos pagrabos, kā jau 
tika stāstīts, tiešām ieskrāpēti 
daudzi ieraksti. Pavirši ātrumā 
pārskatot, redzami gadskai-
tļi: 1890., 1900., 1906., 1913., 
1930., 1933., 1941., 1945., 
1946., 1947. un 1962. Tātad 

laikā no 1890. līdz 1962. ga-
dam pagrabs nav izmantots un 
bijis atvērts, t. i., visiem pie- 
ejams. Viens ieraksts vēsta, ka 
apmeklētājs bijis no Raunas.  
V. domā, ka diez vai raksti varē-
tu būt viltojumi, jo dažu vārdu 
rakstībā kā garumzīme izman-
tots h burts. Droši vien, ka tā, jo 
ar šāda veida sensācijas izrai-
sošiem viltojumiem, līdzīgi kā ar 
meteorītu krāteriem, vairāk no-
darbojas mūsdienās. Jāņem vērā 
arī tas, ka šo ierakstu ir samērā 
daudz, tātad tas būtu bijis stipri 
darbietilpīgs process. Šajos pa-
grabos uz pārziemošanu apme-
tušies arī sikspārņi. 

Kā zinām no hronikas, tad 
Grīvniekus 1873. gada 12. maijā 
par 5775 rubļiem nopirka Līgat-
nes papīrfabrika, jo bija sākušās 
domstarpības, Grīvnieku saim-
nieks sācis prasīt vairāk par 
Gaujas līča izmantošanu, nekā 
agrāk bija vienojušies. Fab- 
rika līci izmantojusi kā malkas 
laukumu. Pēc tam gan tūliņ Lī-
gatnes papīrfabrika atkal māju 
un brīvās zemes iznomājusi par 
275 rubļiem gadā. Grīvnieku 
ģimene acīmredzot šajā vietā 
māju nomājusi jau sen, jo, kā re-
dzam, tad tikuši pie uzvārda pēc 
māju nosaukuma Griwnek. Uz-
vārdi tagadējā Līgatnes pagas-
tā doti 1826. gadā. Kā minējusi 
arī vēlākā Grīvnieku kalpotāja 
Lutiņa, tad pagrabs varētu būt 
izcirsts viņas dzimšanas laikā 
ap 1871. gadu. Tam varētu arī 
piekrist, jo maz ticams, ka Grīv- 
nieks būtu cēlis riju pēc tam, kad 
šo māju ar zemi bija nopirkusi 
Līgatnes papīrfabrika... Šeit vēl 
var uzsvērt, ka vienu no pagra-
ba velvē ieskrāpētajiem gad- 
skaitļiem var lasīt dažādi, jo divi 
pēdējie cipari nav sevišķi izteik-
ti. Tos var lasīt kā 1872., 1877. 
vai 1899. Ja tas ir 1872., tad tas 
varētu būt pagraba izciršanas 
gads. Nav precīzu ziņu, cik ilgi 
vēl Grīvnieku ģimene nomājusi 
šo saimniecību, bet, ja var ticēt 
pagrabā redzamajiem ieraks-
tiem, tad pagraba apsaimnie-
košana izbeigta pēc pārdesmit 
gadiem.”

1950. gados Līgatnes papīr-
fabrikā paplašinājās ražošana 
un bija nepieciešams būvēt 
jaunas dzīvojamās mājas. Brī-
vas zemes bija Gaujasmalā. 
Laikā no 1950. līdz 1952. ga-
dam tika uzbūvētas piecas jau-
nas divstāvu dzīvojamās mā-
jas. 1951. gadā pabeidza mājas 

uzrakusi palielu sakņu dārzu 
pretī Gaujas ielas 25 logiem 
otrpus ceļam. Vēlākos gados, 
kad Gaujasmalā jau vairs ne-
bija degvielas uzpildes staci-
jas un Milda un Edgars Eglīši 
jau bija aizsaulē, dārziņu kopa 
viņu dēls Juris ar savu ģimeni. 

2012. gada pavasarī uz Liel-
dienām bijušā mazdārziņa 
vietā Līgatnes novada domes 
darbinieki uzcēla lielas šūpo-
les, kur bija iespēja izšūpoties 
visiem, kas to vēlējās. Šūpoles 
bija no koka, bet pirms pāris 
gadiem tās bija jānojauc drošī-
bas apsvērumu dēļ.

Pie Gaujas ir vēl viena 
neliela mājiņa – tā sauktā Pul-
vermāja jeb tilta sarga māja. 
Par to vairāk rakstīju Līgatnes 
Novada Ziņu 2021. gada marta  
Nr. 3.

Turpat blakus 2010. gadā 
SIA Makara tūrisma birojs no 
Siguldas paplašināja savu dar-
bību un atvēra kanoe kem-
pingu Makars Gaujas ielā 36. 
Tūrisma ceļvedī Līgatne un 
apkārtne 2021. gadam rakstīts:

 „Kempings Makars piedāvā 
labiekārtotas kempinga vietas 
automašīnām un autobusiem, 
piknika vietas, telts vietas, kā 
arī automašīnu stāvvietas. Lai-
vu noma Makars piedāvā doties 
nobraucienā pa Gauju ar kanoe, 
kajaku, plostiem.”

2011. gada septembrī Gau-
jasmalā pie Līgatnes pārcel-
tuves pēc biedrības Līgatnes 
krasti iniciatīvas sāka celt Tau-
tas zvejniecības aroda muzeju 
(Biedrības dalībnieki – Līgat-
nes novada dome, Gaujas Na-
cionālā parka fonds, SIA Maka-
ra tūrisma birojs). To atklāja 
2013. gada 21. jūnijā. Muzejā 
apskatāmi daudzveidīgi zvej- 
niecības piederumi, šo eks-
pozīciju papildina stāstījums 
par Gauju un zvejas vīriem tās 
krastos, kā arī viņu izmanto-
tajiem zvejas rīkiem. Diemžēl 
jāsecina, ka muzejs darbojas 
neregulāri, tā apmeklējums 
iepriekš jāpiesaka. Tautā šim 
muzejam radusies iesauka Ma-
liķu muzejs jeb Malu zvejnieku 
muzejs.

Par Gaujasmalu runājot, 
jāpiebilst, ka tālāko zina maz 
līgatniešu. 1884. gadā vai ne-
daudz vēlāk, kad Gaujasmalā 
bijušas tikai Grīvnieku mājas, 
Mencendorfi likuši iekārtot sev 
ziemas izklaidei ragaviņu trasi 
jeb, kā tagad teiktu, bobsleja 
trasi ar pāris virāžām. Šī trase 

esot darbojusies līdz Pirmajam 
pasaules karam. Tā sākusies 
aiz Gaujas ielas 24 un mazās 
privātās guļbūvītes, aiz lielā 
skudru pūžņa un beigusies pie 
Gaujas tilta. Par šo faktu man 
stāstīja Leo Balodis, kurš pats 
gan nebija šo trasi redzējis, bet 
viņam par to bija stāstījis tēvs.

 Par šo trasi interesē-
jās puiši no Ināras Kārkliņas 
komandas, kad satikāmies  
2009. gada rudenī un dabā izs-
taigājām jauno Līgatnes taku 
projektējamās vietas. Līgatnes 
kultūrvēsturiskais ciemats bei-
dzas aiz tagadējā Zaļā Lāča jeb 
bijušās Lāču migas. Šī senā ra-
gaviņu trase neietilpa projek- 
tā. Ināras Kārkliņas puiši bija 
pētījuši senās kartes un atra-
duši seno Līgatnes ragaviņu 
trasi. Viņi lūdza man to parādīt 
dabā apmaiņā pret seno karti, 
ko arī izdarīju. Diemžēl karti 
viņi aizmirsa man atsūtīt.

Leo Baloža stāsts par seno 
ragaviņu trasi, kuru pierakstīju 
2006. gada 31. janvārī: „Pirms 
Pirmā pasaules kara kungiem 
Līgatnē ir bijusi sava ragaviņu 
trase ziemā, kur vizināties. Ra-
gavas bijušas palielas, līdzīgas 
spīļu arklam, tās ir stūrējamas. 
Ragaviņas augšā nav vilkuši 
paši braucēji, bet bijuši speciāli 
vilcēji – kalpi? Lai ragavas la-
bāk slīdētu, ar zirgiem mucās 
veduši ūdeni un laistījuši trasi. 
Trase sākusies pie mājas Gau-
jas ielā 24, tad cauri mežiņam 
uz Gaujmalu (kur tagad kāj-
nieku taka – taka saglabājusies 
ar visu aso pagriezienu no tiem 
laikiem), pāri ceļam uz fabriku, 
gar pašreizējo atkritumu kon-
teineru laukumu, un lejā, kur 
tagad taciņa uz tiltiņu pāri Lī-
gatnes upei. Trase beigusies pie  
Gaujas.” 

Kad 1970. gadā sāku dzī-
vot Gaujasmalā, katru darba 
dienu dēls Ainars bija jāved 
uz bērnudārzu un vakaros 
atpakaļ. Lielākoties gājām ar 
kājām, lai laikā paspētu dēlu 
atstāt bērnudārzā un pati tiktu  
plkst. 8.00 uz darbu Līgatnes 
papīrfabrikā. Man darbs bei-
dzās plkst. 17.00, vakaros dēls 
atkal bija jāpaņem no bērnu-
dārza un tad kājām jāiet uz 
Gaujasmalu. Tādam mazam 
cilvēkam bija garlaicīgi iet ka-
tru dienu pa vienu un to pašu 
ceļu. Tādēļ tika izmantotas 
dažādas iespējas ceļu dažā-
dot: citreiz pa ielu, citreiz pa 
minēto seno trasi, citreiz pa 

Sporto Gaujasmalā. 
1930. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujasmalā no labās: Jūlijs Sīkais, Ilmārs 
Norītis, x, Tālivaldis Vītols, Valentīna 
Lēgenberga, Fēlikss Kiake, Gunārs Grīnvalds, 
Augusts Puriņš. 1969. gads. Līgatnes fotoarhīvs.

Bufetes kiosks Gaujasmalā 1960. gados. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Šūpoles Gaujasmalā 2012. gada pavasarī. 
Rasmas Vanagas foto.

Gaujas, Miera, Dārza ielu krustojums ap 1960. gadu. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Miera iela un Gaujas iela 21a 
ap 2010. gadu. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas, Miera, Dārza ielu krustojums 2005. gada 
3. decembrī. Rasmas Vanagas foto.

Skats uz Gaujasmalu. 20. gs. 60.–70. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.Gaujas ielā 26 un 28, bet 1952. 

gadā – Gaujas ielā 30, 32 un 34. 
Dzīvokļos līdz šim laikam ir 
malkas apkure.

1960. gados Līgatnes pa-
pīrfabrikā bija ļoti grūti dabūt 
darbu, jo daudzi cilvēki meklē-
ja labāku darbu vai, pareizāk 
sakot, viņiem bija apnicis sma-
gais darbs kolhozos un zemā 
alga par savu ieguldīto darbu. 
Atceros no savas jaunības, ka 
sievietēm vienīgās pieejamās 
darba vietas bija papīršķirota-
vā, kur bija jāšķiro, jāskaita un 
jāielīmē ar rokām izšķirotās 
papīra loksnes paciņās. Tur-
klāt arī tur cilvēkam no malas 
bija jāatrod kāds fabrikas dar-
binieks, kurš varēja viņu ie- 
teikt. Fabrikā strādājošajiem 
bija vieglāk savus bērnus ie-
kārtot darbā. To izbaudīju 
pati, kad pēc Līgatnes vidus- 
skolas beigšanas 1961. gadā 
sāku strādāt Līgatnes papīrfa-
brikas papīršķirotavas nodaļā. 
Man darbu palīdzēja sarunāt 
tēva māsīca Ārija Reinicāne, 
kura strādāja plašpatēriņa cehā 
pie skolas burtnīcu griešanas. 
Pirmskara paaudze devās pen-
sijā, bet turpināja dzīvot pil-
sētā. Veidojās jaunas ģimenes, 
kurām bija nepieciešami dzī-
vokļi. Dzīvokļu rinda bija gara, 
bija jāgaida daudzi gadi. 

Līgatnes papīrfabrikas vadī-
ba sāka tālāk apbūvēt Gaujas-
malu ar jaunām dzīvojamām 
trīsstāvu mājām. Laikā no 
1967. gada līdz 1973. gadam 
pabeidza būvēt četras mā-
jas: 1967. gadā – māju ar vei-
kala telpām Gaujas ielā 21,  
1969. gadā – Gaujas ielā  
23 māju ar 18 dzīvokļiem,  
1971. gadā – Gaujas ielā 
25 māju ar 18 dzīvokļiem,  
1973. gadā – dzīvojamo māju 
Gaujas ielā 23a. Šīs visas mājas 
būvēja Līgatnes papīrfabrikas 
kapitālās celtniecības būvbri-
gāde. Pēc vairāku gadu pār-
traukuma tika uzbūvēta pēdējā 
dzīvojamā māja Gaujasmalā –  
Gaujas ielā 21a, kuru nodeva 
ekspluatācijā 1987. gadā. To 
cēla pieaicināti celtnieki, jo fa-
brikai vairs nebija savas kapi-
tālās celtniecības daļas. Visas 
jaunuzceltās dzīvojamās mājas 
tūlīt pēc nodošanas ekspluatā-
cijā un dzīvokļu apdzīvošanas 
fabrika nodeva Līgatnes cie-
mata DDP izpildu komitejai, 
kura izsniedza beztermiņa 
dzīvojamo telpu īres līgumus. 

otru taku no Gaujasmalas cau-
ri mežiņam uz Gaujas ielu 17.

Vēlākos gados par seno ra-
gaviņu trasi man stāstīja Dzid- 
ra Timermane, kura arī bija to 
zinājusi no veciem cilvēkiem. 
Dzidra Timermane stāstīja, ka 
virāžu vaļņi vēl labi bijuši sa-
manāmi līdz Otrajam pasau-
les karam. Labi ieskatoties un 
zinot par tiem, tie samanāmi 
vēl arī mūsdienās. Vēlreiz par 
visu trasi: sākas pie Gaujas ie-
las 24, gar guļbūvi, strauji ta-
ciņa no kalna lejā, pagriezieni, 
kurus norobežo valnīši, cauri 
mežiņam – priekšā Gaujasma-
las dārziņi, pagrieziens nedau-
dz pa labi, pāri Beiverkas ielai, 
pa Priežu ielu un noslēgums 
pie Gaujas senā tilta vietas. 
Ziemā izmēģiniet nobraukt 
ar ragaviņām, varbūt izdodas! 
Ziemās jau bērni vienu daļu iz-
mēģina no kalniņa līdz Beiver-
kas ielai un tai vēl pāri.

Par Jāņu svinēšanu Līgatnē 
jau rakstīju LNZ 2020. gada  
2. numurā, ka tie ir svinēti 
dažādās vietās Līgatnē. Ma-
nuprāt, visvairāk izceļas Gau-
jasmala – tagadējais sporta 
laukums. Šie svētki ir vislabāk 
saglabājušies līgatniešu at-
miņā, kad sanāca un sabrau-
ca līgotāji no visas apkaimes, 
pat radi un radu radi no visas 
Latvijas. Dažreiz bija vairāk 
nekā tūkstotis svinētāju. Jāņi 
Gaujasmalā tika svinēti visos 
atļautajos un neatļautajos ga-
dos pēc Otrā pasaules kara. 
Līgatnes papīrfabrika sagādāja 
malku lielajam ugunskuram 
laukuma vidū un to sakrāva, 
apkārt bija mazie ugunskuri 
un mucas ar malku, ko Līgo 
vakarā aizdedzināja. Lielais 
ugunskurs dega līdz rītam un 
vēl palika otrai dienai. 

Vecie ļaudis stāstīja, ka Jāņi 
Gaujasmalā esot svinēti jau  
20. gadsimta sākumā, pār-
maiņus tos svētījuši arī aiz 
kultūras nama. Nu jau vairākus 
gadus Jāņus vairs nesvin Gau-
jasmalā, bet Zanderu pļavās 
pēc senajām tradīcijām svin 
saulgriežu svētkus. Šai tra-
dīcijai pagaidām nav tik lie-
la piekrišana kā Jāņu kopējai 
svinēšanai Gaujasmalā. Laiks 
rit, un mainās arī tradīcijas. 
Tagad senais Jāņu placis ir 
pārtaisīts par sporta laukumu, 
kur reizi gadā, augusta pēdējā 
sestdienā, notiek Līgatnes no-
vada sporta spēles. Tur katru 
gadu notiek arī līgatniešu tra-

1999. gadā radās iespēja dzī-
vokļus privatizēt par sertifikā-
tiem. 

 Visas šīs mājas apkurināja 
no vienotas katlumājas, kura 
atradās zem Gaujas ielas 21 
pagrabstāvā, ar malku. 1981. 
gadā Līgatnes papīrfabrika tika 
gazificēta un apkures katli tika 
pārkārtoti darbam ar gāzi ak-
meņogļu vietā. Drīz pēc tam, 
divus vai trīs gadus vēlāk, no 
fabrikas uz Gaujasmalu tika 
izrakta tranšeja, kurā ievietoja 
caurules, pa kurām līdz Gau-
jasmalai tika novadīts karstais 
ūdens dzīvokļu apsildīšanai. 
Otrs tāds pats vads tika ierakts 
bērnudārza apsildīšanai.

 Dzīve ritēja tālāk, bet  
1992. gadā, kad Latvija bija at-
guvusi neatkarību, bija jāpār-
trauc Gaujasmalas dzīvoja-
mo māju apkure no Līgatnes 
papīrfabrikas. Bija jāizmanto 
vecā katlumāja zem Gaujas ie-
las 21 un jāatsāk malkas apku-
re. Iedzīvotājiem pašiem bija 
jāgādā noteikts malkas dau-
dzums no katra dzīvokļa vai jā-
maksā noteikta summa malkas 
iegādei. 2003. gadā Līgatnes 
dome izraka jaunu gāzes vadu 
cauri pilsētai līdz Gaujasmalai, 
uzstādīja jaunu nelielu kat-
lumāju gāzes apkurei un sāka 
apkurināt dzīvojamās Gaujma-
las mājas ar gāzi.

Ir vērts atcerēties un pa- 
stāstīt, kad un kā sadalīja dzī-
vokļus jaunceļamajās mājās 
Gaujasmalā. Vismaz tā noti-
ka pie dzīvokļu sadales Gau-
jas ielā 23, 25 un 23a. Bija 
pieņemts vietējās arodbiedrī-
bas un administrācijas kopīgs 
lēmums par dzīvokļu sadali. 
Dzīvokļu gaidītāju rindas bija 
garas. Vismaz mana ģimene 
gaidīja septiņus gadus, kamēr 
saņēmām dzīvokli un varē-
jām tajā sākt dzīvot. Atceros, 
ka dzīvokļus sadalīja, kad mā-
jai bija ielikti pamati vai arī 
nedaudz vēlāk. Mūsu mājā ir  
18 dzīvokļu: 3 – trīsistabu,  
3 – vienistabas, 3 – mazāki 
divistabu, 9 – parasti divis-
tabu dzīvokļi. Pāris dzīvokļu 
palika administrācijas rīcī-
bā vadītājiem vai jaunajiem 
speciālistiem. Bija notei-
kums, ka, lai saņemtu un iz-
vēlētos, kuru dzīvokli (stāvu, 
ieeju – katrā ieejā ir nedaudz 
cits plānojums) saņems, bija 
jānostrādā noteikts stundu 
skaits pie mājas celtniecības, 

par darbu maksāja algu. Trīs- 
istabu dzīvoklim bija jāno- 
strādā 900 stundu, divistabu 
dzīvoklim – 700 stundu, vien- 
istabas dzīvoklim, ja parei-
zi atceros, – 500 stundu. Kurš 
pirmais nostrādāja šīs stun-
das, tas varēja izvēlēties sev 
vēlamāko stāvu vai ieeju. Tā kā 
mēs ar vīru strādājām dienas 
maiņā un celtnieki arī strādāja 
pa dienu, mūsu vietā stundas 
strādāja mans tēvs un vēl viens 
pensionēts celtnieks. Mums 
izdevās nostrādāt šīs stundas 
otrajiem, un es ieguvu dzīvokli 
otrajā stāvā, kā biju vēlējusies. 
Katru māju cēla gadu līdz pus- 
otru gadu. Mūsu mājas Gaujas-
malā būvēja vecie amatnieki, 
kuri godā turēja darba tikumu 
un neļāva palīgstrādniekiem, 
kā tagad teiktu, haltūrēt. Tādēļ 
mājas Gaujasmalā tika uzbū-
vētas kvalitatīvi.

 Ilgus gadus Gaujasma-
las dzīvojamajām mājām bija 
problēmas ar notekūdeņu at-
tīrīšanu. Kad 1980. gados Lī-
gatnes papīrfabrika sāka būvēt 
lielās notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, bija paredzēts tām 
pievienot arī pilsētas notekū-
deņus. Sākoties atmodai, šis 
projekts netika realizēts, bei- 
dzot iesāktie darbi tika pavi-
sam pārtraukti un daļa uzbū-
vētā nojaukta. 

2010. gada februārī Gaujas-
malā, Gaujas ielā 34a, tagad 
Priežu ielā, sāka būvēt notek- 
ūdeņu attīrīšanas iekārtas ar 
Eiropas Savienības atbalstu. 
Tās atklāja 2010. gada 17. de-
cembrī, piedaloties tā laika 
Latvijas vides ministram Rai-
mondam Vējonim un Līgat-
nes novada domes priekšsē-
dētājam Aināram Šteinam.  
2019. gadā tām blakus pārvie-
toja un labiekārtoja arī sadzī-
ves atkritumu savākšanas kon-
teineru laukumu.

1960. gados Gaujasmalā bija 
sava degvielas uzpildes vie-
ta. Tā atradās braucējiem ļoti 
ērtā, bet videi nedraudzīgā vie-
tā – tieši Līgatnes upes stāvajā 
kraujā, kur sākas nobrauciens 
uz Gauju. Tā atradās apmēram 
tajā vietā, kur šobrīd krusto-
jas Priežu iela ar Gaujas ielu. 
Tajos gados nebija daudz vie-
glo automašīnu, pārsvarā bija 
motocikli. Degvielas uzpildes 
staciju apkalpoja Milda Eglī-
te, kura dzīvoja Gaujas ielā 34. 
Brīvajā laikā viņa ar lāpstu bija 

dicionālā spēle knipele.
Jāņu placī 1930. gados noti-

kušas arī sporta spēles, uguns-
dzēsēju sacensības utt. Gar 
laukuma kraujas malu esot bi-
jušas koka būdas, kur sportis-
tiem pārģērbties. Atceros, ka 
1960. gados tur bija arī bufetes 
kiosks, kur pārdeva saldējumu 
un citas lietas.

Interesanti piebilst, ka Bei-
verkas ielas labajā pusē aiz 
dārziem ir iecienīts avotiņš, 
kurš iztek uz austrumiem. To 
cenšas uzturēt kārtībā vietē-
jie iedzīvotāji, kuri regulāri 
apmeklē avotiņu. Aiz avotiņa 
kreisajā pusē ir neliels stādīto 
egļu pudurītis. 1971. gadā, kad 
sāku dzīvot Gaujasmalā, eglī-
tes bija pavisam mazas, sastā-
dītas rindās, bet viena nez kā-
dēļ bija iestādīta starp rindām. 
Bērni, staigājot uz Beiverku, 
šo jaunaudzīti bija iesaukuši 
par karavīriem ierindā, bet at-
sevišķo eglīti – par ģenerāli. 
Vēlākos gados, kad nebija vairs 
jāiet gar bērnudārzu, kad dēls 
jau bija izaudzis no tā vecuma, 
katru dienu gāju uz darbu Lī-
gatnes papīrfabrikā, tāpat kā 
citi fabrikā strādājošie, pa Le-
jas ceļu jeb Beiverkas ielu un 
varēju redzēt, kā šie karavīri 
izauga lieli.

Aiz egļu jaunaudzītes bija 
paliela pļaviņa, tieši pretī Bei-
verkas alām. Šajā pļaviņā re-
gulāri 4. papīrmašīnas kolek- 
tīvs svinēja savus svētkus. Ve-
cie ļaudis stāstīja, ka šī pļa-
viņa saukta par Annas līci un  
1930. gados tur jaunieši 
uzņemti skautos. Beiverkas 
iela tikai tagad, kad ieguvusi 
savu nosaukumu, ir pamesta 
un daļēji aizaugusi. Vismaz no 
19. gadsimta vidus tā ir bijusi 
viena no galvenajām dzīvības 
maģistrālēm Līgatnē. Tur re-
gulāri brauca tirgotāji uz tirgu 
cauri fabrikai, gāja cilvēki. Otrā 
pasaules kara gados Beiverkas 
ielā bijušas uzliktas šaursliežu 
dzelzceļa sliedes un no Gau-
jasmalas ar vagonetēm veduši 
malku katlumājas kurināšanai. 
Atceros, ka vajadzības gadī-
jumā pa to pieveda fabrikai 
celulozi un citas izejvielas, 
aizveda gatavo produkciju ar 
smagajām mašīnām. Tas bija 
laikā, kad remontēja Brīvības 
ielu pie Līgatnes papīrfabrikas. 
Iela bija regulāri apgaismota, 
lai strādājošajiem uz maiņām 
nebūtu jāiet pa tumsu. Viss 
mainījās pēc 1990. gadu sāku-

ma, kad 4. papīrmašīna Bei-
verkā pārtrauca darbu un cehu 
likvidēja.

Tālāk atmiņas no senajiem 
līgatniešiem par Gaujasmalu, 
kuras pierakstīju dažādos lai-
kos.

Anna Zīle, dzimusi 1911. ga- 
da 18. augustā Litenē, pārcēlu-
sies uz Līgatni 1931. gadā, pie-
rakstīts 2005. gada 9. septem-
brī: „No sākuma, kamēr Anna 
bijusi neprecējusies, dzīvojusi 
Gaujas ielā 22 augšas dzīvoklī, 
kad apprecējusies, tad iedots 
dzīvoklis lejas stāvā pretējā 
mājā.

Tagadējā māja Gaujas ielā 
36 jeb Pulvera māja 30. gados ir 
bijusi tilta sarga māja, pēc tam 
pārceltuves sarga māja un vēl 
vēlāk štenceļu sarga māja. Pie 
pārceltuves viss laukums bija 
pilns ar papīrmalku un baļķiem, 
kur tos mizoja, krāva krautnēs 
un glabāja. Pēc vajadzības ar 
automašīnām to veda pa ceļu 
gar Līgatnes upi uz kokmasas 
ražošanu jeb 4. PM. Šo fabrikas 
cehu sauca par meža biržu. Lai 
Gaujmalā nevajadzētu speciāli 
sargus, minētajā mājiņā sāka 
dzīvot Pulveru ģimene, kas arī 
uzraudzīja baļķus un papīr-
malku, lai tai nepieaug kājas.

Gaujmalā 40.–50. gados bijis 
fabrikas sporta laukums: apkārt 
laukumam skrejceļš, vidū spēļu 
laukums un gar ārējo malu bū-
das, kur sportistiem pārģērbties. 
Tālāk visapkārt fabrikas palīg-
saimniecības labības lauki. Visu 
Gaujmalu sauca par Grīvnie-
ku līci (pēc mājas nosaukuma 
GRĪVNIEKI – tagadējās Janitē-
na mājas vietā).

50. gados Gauja pavasarī 
tā pārplūda, ka ūdens bijis līdz 
vecupei. Pulvera mājai bijis ti-
kai jumts redzams. Laikā no 
31. gada šādi plūdi bijuši divas 
reizes. Pāri Gaujai ilgāku laiku 
braukuši tikai ar laivām.”

Leo Balodis, dzimis Lī-
gatnē 1923. gada 20. jūni-
jā Gaujas ielā 11, pierakstīts  
2005. gada 15. septembrī: 
„Gaujmalā 20. gs. 20.–40. g. 
sākumā par Gaujas tilta sargu 
strādājis Deksnis, kurš dzīvojis 
Gaujas sarga mājiņā. Viņa uz-
devums bijis uzturēt tīru Gaujas 
tiltu, kā zirgs atstājis čupiņu uz 
tilta, tā sargam tas bijis jānos-
lauka. Deksnis tās slaucījis lielā 
šaupelē un bēris Gaujā. Brīvajā 
laikā Deksnis bijis liels makšķer-
nieks, kā nolicis slotu, tā ķēries 
pie makšķeres. Pēckara gados 
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par tilta sargu sācis strādāt Ni-
lovs (Raisas Nilovas tēvs).

1927. gadā Gaujā bija lielie 
plūdi, ūdens tilta sarga mā-
jiņai ir bijis līdz palodzēm, til-
tam ūdens ir gājis pa apakšu 
vēl labu gabaliņu, bet cilvēki 
uztraukušies, vai neaizskalos 
arī tiltu. Pa Gauju nācis liels 
koks vai arī jumts, un visi uz-
traukušies, vai tiks zem tilta 
cauri.”

Ilmārs Lācars, dzimis 
1927. gada 11. janvārī Līgat-
nē, vecajā ambulancē, dzī-
voja Gaujas ielā 30–3, miris  
2005. gada oktobrī, pierakstīts 
2005. gada 19. septembrī: 

„Gaujmalas zemes piederē-
ja fabrikai. Tās apsaimniekoja 
Vallijas Mastiņas tēvs, kurš bija 
rentnieks Grīvniekos. Tā bija 
veca guļbūves māja ar salmu 
jumtu, tagadējās Janitēna mā-
jas vietā. Tagad vēl ir saglabā-
jies pagrabs no tiem laikiem.

Tilts pār Gauju bija no koka. 
Augšpus tiltam bija divi led-
lauži, lejpus – bija pāļi vai pon-
toni, lai kara tehnika tiek pāri. 
1941. gadā atkāpjoties Sar-
kanās Armijas karaspēka daļas 
nodedzināja tiltu pār Gauju pie 
Līgatnes. 

Pie Gaujas Latvijas brīv-
valsts laikā attīstījās sava vei-
da bizness – vīndari. Libertos 
(Roču rezervātā) bija vīna darī-
tava un pārdotava. Tāda pati 
vīna darītava un pārdotava 
bija Līņos. Tur darbojās Vijas 
Grigorjevas un Maijas Jankes 
vecaistēvs. Katrai pārdotai pu-
delei bija jālīmē virsū bandrole, 
par kuru bija jāmaksā nodoklis. 
Pāri tiltam kreisā pusē bija 
Gaujaskrogs – 2. šķiras traktie-
ris, ko vadīja Ernests Šulcs. Par 
viņu runāja, ka esot Adamaita 
bandas sakarnieks.

Ilmārs atceras, ka pretīm 
Beiverkas alām Latvijas laikā ir 
bijis Annas placis, kur arī viņš 
ir devis skautu zvērestu. An-
nas placis ir bijis pie Līgatnes 
upes aiz eglēm karavīriem, kur  
4. PM darbinieki rīkoja savas 
balles.”

Maija Janke, dzimusi Lī-
gatnē 1936. gadā, dzīvo Līņos, 
kas piederējuši viņas vectē-
vam, pierakstīts 2005. gada  
27. septembrī: „Vectēvam Līņos 
bija vīna brūzis un pārdotava, 
kā arī viņš bija plostnieks, mira 
1938. gadā. Viņa amatu pārņē-
ma Maijas tēvs, kurš ieguva arī 
vīndara sertifikātu, bet neiznā-
ca ilgi saimniekot, jo drīz sākās 
karš un pēc tam Sibīrija. Maija 
ar māti atgriezās 1958. gadā.

Vācu laikā 1944. gadā vā-
cieši atkāpjoties uzspridzināja 

Gaujas tiltu pie Līgatnes, lai 
krievu armija netiek pāri Gau-
jai. Maija atceras: „Vācieši 
ienāca Līņos un prasīja ēst. Ve-
cāmāte iedeva viņiem brūkleņu 
ievārījumu un maizi. Vācieši 
pateicībā teica, lai atverot vi-
sus otrā stāva logus, jo pēc 15 
minūtēm būs liels sprādziens. 
Tā arī notika – bija sprādziens, 
bet logi palika veseli, bija saspri-
dzināts tilts pār Gauju pie Līgat-
nes. Vēlāk krievu armija uzcēla 
pontona tiltu pār Gauju lejpus 
Skāļupiem. ( Līņi atrodas otrpus 
Gaujai no Skāļupiem nedaudz 
uz augšu netālu no Gaujas.)

Straupes tirgotāji vairs neti-
ka pāri Gaujai uz tirgu Līgatnē. 
Tirgus vairākus gadus bija pie 
Gaujaskroga, otrpus Gaujai. 
Pircējus no Līgatnes pāri Gau-
jai cēla ar laivu pretim Gau-
jaskrogam. Ziemā, kad Gauja 
aizsala, ar zirgiem tai brauca 
pāri lejpus Spriņģu ieža, Līgat-
nei pāri, kur stāvā krauja pre-
tim Jāņu placim (vecais benzīna 
tanks) un atpakaļ uz Gauju pie 
Līgatnes ietekas un pēc tam pa 
taku augšā.

Sargu būdā dzīvoja Raisas 
Ņilovas tēvs un kopa Gaujas 
tiltu.

Jāņu placī bija estrāde, kur 
spēlēja pūtēju orķestris. Estrā-
de bija koka, pagara celtne ar 
lēzenu jumtu un mazu estrādī-
ti priekšpusē. Viņa atradās pie 
trīs priedītēm, no kurām pali-
kušas vairs divas, kur pašlaik ir 
šūpoles.”

Irēna Ķilla, dzimusi Lī-
gatnē, vecajā ambulancē  
1928. gadā, māte Elza Bez-
baile, dzimusi Plūme, vēlāk 
Sedļecka, precējusies otrreiz. 
Tēvs Ernests Bezbailis. Dzī-
vojuši no sākuma Spriņģos, 
vēlāk Irēnas agrā bērnībā pār-
nākuši dzīvot Gaujas ielā 22, 
kur dzīvoja līdz mājas node-
gšanai (Lāču miga). Tagad dzī-
vo Gaujas ielā 21, pierakstīts  
2005. gada 25. septembrī: 
„Annas placī 4. PM ļaudis rīko-
ja vasarā savas balles. Tur pāri 
Līgatnes upei bija tiltiņš, kur 
Spriņģu kalna strādnieki nāca 
uz darbu. Vēl bija plats tilts 
pāri Līgatnei no Beiverkas uz 
augšu uz fabrikas pusi, pa kuru 
gāja daļa Remdenkalna bēr-
nu uz veco skolu Spriņģukalnā. 
Vecajā skolā pusē mājas bija 
skola, otrā pusē dzīvoja skolas 
direktors Priedītis, galā skolo-
tājas Viņķele (Edgara Viņķeļa 
vecāmāte) un Zīle.

Tautas nams jeb klubs Bei-
verkā bija papīrmašīnas vietā, 
tur rādīja arī kino, telpā, kur 
grieza bobīnas, bija bufete ar 

NOVEMBRA BEIGĀS NOTIKS CĒSU 
NOVADA UZŅĒMĒJU FORUMS

Kā galveno tēmu izceļot pārmaiņas un dažādību, 26. novem-
brī norisināsies par ikgadēju tradīciju kļuvušais Cēsu novada 

uzņēmēju forums. Būtiskas pārmaiņas ir skārušas arī Cēsu nova-
du, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas kļuvis daudzkārt 
plašāks, aptverot arī daudz lielāku un daudzveidīgāku uzņēmēju 
loku. Forums notiks attālināti, tiešraidē no koncertzāles Cēsis. 
Tas norisināsies no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un tiks translēts 
Cēsu novada pašvaldības un tajā ietilpstošo bijušo novadu tīmekļ- 
vietnēs un sociālo tīklu profilos.

Foruma vadmotīvs šogad ir pārmaiņas un dažādība, kas skar 
ikvienu sabiedrības locekli neatkarīgi no viņa nodarbošanās. 
Dienas laikā būs iespēja dzirdēt vairākas dažādu jomu ekspertu 
lekcijas, notiks novada uzņēmēju paneļdiskusija, kā arī tiks pa- 
sniegtas Cēsu novada uzņēmēju gada balvas.

„Priecājos, ka turpinām tradīcijas un Cēsu novada uzņēmē-
ju forums notiks arī šogad! Cēsu novads allaž bijis par attīstī-
bu un pārmaiņām, mēs neesam vairījušies darīt pirmie un būt 
atšķirīgi, dažādi. Šis neapšaubāmi ir izaicinājumu laiks, kas 
daudzām jomām liek pārorientēties un pielāgoties, tāpēc šogad 
forumā runāsim par pārmaiņām un dažādību, kas skar gan jauno 
Cēsu novadu, gan Latviju, gan pasauli! Runāsim arī par to, kā 
uzņēmējdarbības vide spēj pielāgoties un atbildēt uz globāliem 
izaicinājumiem. Aicinu ikvienu pieslēgties tiešraidei, iedvesmo-
ties un vairot savas zināšanas, jo arī šogad programmu veidos 
daudzi spēcīgi savu jomu profesionāļi,” aicina Cēsu novada do-
mes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Ikvienam skatītājam būs iespēja iesaistīties un uzdot jautāju-
mus runātājiem, izmantojot Sli.do platformu. 

Forumu organizē Cēsu novada pašvaldība, Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamera, koprades māja SKOLA6 un Cēsu 
digitālais centrs.

ĶEMPJU BAZNĪCAI JAUNAS ĀRDURVIS

Ķempju baznīca ir vietējās nozīmes kultūras vēstures piemi-
neklis, kas atrodas Līgatnes pagastā, netālu no Jaunķem-

pju muižas. Baznīca pašlaik – ierobežojumu periodā – uz 15 
minūtēm ir atvērta visiem dievkalpojuma laikā svētdienās no  
plkst. 13.00. Pārējā ārkārtas situācijas laikā baznīca ir apska-
tāma no ārpuses, taču ikvienam iedzīvotājam un arī viesiem ir 
iespējams sazināties un sarunāt iekļūšanu baznīcā.

Ķempju baznīcas draudze piedalījās Līgatnes novada  
2021. gada mazo projektu konkursā Sabiedrība ar dvēseli. Šoreiz 
projekta mērķis bija izgatavot baznīcai jaunas ārdurvis. Vecās 
durvis laikapstākļu ietekmē pēdējos 30 gados bija stipri nolie-
tojušās, vienkārši izdēdējušas.

Par godu Ķempju baznīcas 180 gadu svinībām šajā vasarā 
jaunās durvis tika izgatavotas un uzstādītas. Paveicot šo darbu, 
būtiski uzlabojās baznīcas kopskats. Tagad krāšņā, senā ēka Lī-
gatnes pagastā iepriecina draudzi, kristāmos, iesvētāmos, kāzi-
niekus un tūristus.

Īstenojot šo projektu, paldies sakām Edgaram Viņķelim, Da-
cei Kalniņai un citiem atbalstītājiem.

Ķempju draudzes priekšnieks Gints Kažemaks

Pateicoties labvēlīgajiem 
laikapstākļiem, pilsētas 

bērnudārza renovācijas darbi 
oktobrī ritēja raiti. Izrādās, 
ka laika zobs pilsētas bērnu-
dārzu nav lutinājis, un arī ok-
tobrī turpinājās dažādu ēkas 
konstrukciju bojājumu kons-
tatēšana. Atklāti bojājumi 
otrā stāva jumta pārsegumā, 
bet, pateicoties SIA ReRe 
Meistari profesionāļiem, tiek 
atrasti labākie modernie ri-
sinājumi to novēršanai. 

Renovācijas gaitā tiek ana-
lizētas un cienītas agrākās 
būvniecības metodes. Senie 
materiāli tiek aizstāti ar mūs-
dienīgiem, kas, pateicoties 
zinātnes attīstībai, dos ēkai 
jaunu dzīvi. Ar restauratoru 
palīdzību tiek atjaunoti vēstu-
riskie ēkas fasādes elementi.

Oktobrī pilsētas bērnudār-
zam sākta jumta dakstiņu lik- 
šana, kā arī jumta siju galu 
nomaiņa.

Tautas zvejniecības 
aroda muzejs 2017. gadā. 
Rasmas Vanagas foto.

Senās ragaviņu trases 
vidusposms ar virāžām 

Līgatnē. 
2007. gada 17. marts. 

Rasmas Vanagas foto.

Līgo Gaujasmalā 2012. gada 23. jūnijā. Rasmas Vanagas foto.

Senās ragaviņu trases nobrauciens aiz meža uz Gauju 
Līgatnē. 2007. gada 17. marts. Rasmas Vanagas foto.

Senās ragaviņu trases 
sākums Līgatnē. 
2007. gada 17. marts. 
Rasmas Vanagas foto.

Sāk rekonstruēt Gaujas ielu. 2021. gada 4. novembris. 
Rasmas Vanagas foto.

Precīzas kopijas, kas izveidotas 
pēc veco jumta siju paraugiem.

Jumta stikla dakstiņi.

Jumta dakstiņi, kas izgatavoti 
no koka.

Loga rāmja kapitelītis. Jumta vējdēļa augšējā daļa.

Jumta vējmalas dēlis.

Ēkas jumta logs.

Vēsturiskā jumta dakstiņa ražo-
tāja zīmogs.

Vēsturiskā jumta dakstiņa ražo-
tāja zīmogs.

Ēkas fasādes atsegums.

Vēsturiskais jumta dakstiņš.

Jumta dakstiņi, kas izgatavoti 
no koka.

Kokgriezuma dekors ar tekstu.

Līgatnes pilsētas bērnudārzs renovācijas laikā ar būvdarbu sastatnēm.

galdiņiem. 2. stāvā bija kokma-
sas ražošana.

Pašreizējās peldētavas vie-
tā Līgatnē rīkoja zaļajā pļavā 
zaļumballes (tas notika Irē-
nas bērnībā), tur rīkoja bērnu 
svētkus, brauca aktieri. Viņa 
atceras vēl aktieru iemācīto 
dziesmiņu ar visu melodiju: 
„Pūt, vējiņi, pūt, manu mājiņu 
tu neaizpūtīsi...” Bērnu svētkos 
aktieri ar automašīnu veda bēr-
nus pāri tiltam, apkārt Gau-
jaskrogam, atpakaļ pa tiltu, pa 
lejas ceļu līdz staļļiem, pa Rem-
denkalnu atpakaļ uz Gaujmalu. 
Nākamo bariņu bērnu atkal pa 
šo maršrutu utt.”

Aina Aļļena, dzimusi Tīs-
sa, 1929. gada 31. maijā Cēsīs. 
Dzīvoja Līgatnē, Gaujas ielā 
15–2, pierakstīts 2006. gada 
9.–15. februārī: „Latvijas lai-
kā Jāņus svētīja Gaujmalā lielā 
placī, turpat, kur tagad. Tur 
bija ugunskurs un viss. No fab- 
rikas tika doti 2 lieli pīti grozi 
(tāds kā pusgulta): viens pilns 
ar pīrāgiem, otrs – ar kliņģe-
riem. Lielas 2 mucas ar alu. 
To visu fabrika deva par brīvu. 
Sieviešiem bija taisīts kvass. 
Vai tad tā dzēra, kā tagad? Tad 
jau zināja mēru. To visu fabri-
ka deva par brīvu. Uz Jāņiem un 
Ziemassvētkiem. 

Varēja braukt brīvi cauri fab- 
rikai, tad tak nebija sēta, nekā. 
Kā bija ēkas uzceltas, vairāk 
nekā nebija. No Gaujas tak bija 
labi nobruģēts ceļš cauri fabri-
kai. Visi brauca fabrikai cauri. 
Bija arī, kas brauca te pa augšu, 
bet, kam negribējās pa kalniem 
dzīties, kam zirdziņi bija švakā-
ki, tie visi brauca cauri fabrikai.”

Gaujasmalas stāsts, ko 
zināju, ir uzrakstīts. 

Noslēgumā jaunākā ziņa – 
2021. gada 3. novembrī sākās 
ilgi gaidītā Gaujas ielas un 
Miera ielas rekonstrukcija, 
kuras laikā tikšot nomainīts 
asfalta segums un uzbūvēta 
no jauna ietve no Gaujasmalas 
līdz Dārza ielai pie Tīklu par-
ka. Darbus veic SIA Vianova.

(Turpinājums sekos.)

Kļūdas labojums: Līgat-
nes Ziņu iepriekšējā numurā –  
2021. gada oktobra Nr. 10 –  
manas vainas dēļ ieviesusies 
kļūda. Skolotāja Olga Vīto-
la uz Līgatnes vidusskolu 
atnāca strādāt 1958. gada  
1. septembrī, nevis, kā minēts 
rakstā, 1968. gada 1. septem-
brī. Atvainojos Olgas Vītolas 
tuviniekiem un pārējiem lasī-
tājiem par kļūdu!

Jānis Pulvers mizo Gaujasmalā papīrmalku. 
1970. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Tautas zvejniecības aroda muzejā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes pilsētas bērnudār-
za renovācijas gaita ļauj iepazīt 
to pavisam no cita skatpunkta.

Visi, kas darbojas pie reno-
vācijas veikšanas, novērtē un 
priecājas par katru detaļu un 
ēkas elementu. Katrs greznais 
ēkas elements veidots ar lielu 
rūpību. Pilsētas bērnudārza re-
novācijas gaita likusi novērtēt 
tā vērtību un seno aroda meis-
taru rūpību. 

Vecie simtgadīgie stikla 
dakstiņi ideāli sader ar jauna-
jiem tikko no Vācijas atvesta-
jiem māla dakstiņiem. Tie arī 
turpmāk caur pažobeli un iek- 
šējo logu izgaismos trešā stāva 
kāpņu telpu.

Uz kāda pagrīdē atrasta 
dakstiņa atklāts vēstījums no 
pagātnes. Pagaidām izdevies 
atšifrēt: Gorod Venden Lif- 
landskaja Gubernija – Vidze-
mes guberņas pilsēta Vendene, 
īsāk sakot, Cēsis.

Zelmeņa kokgriezuma de-
kors ir aizvests uz restauratoru 
darbnīcu, bet cīrungu (vācu 
val. zierung – apdare) līste gai-
da to atgriežamies savā vietā.

Te redzama dakstiņu re-
monta vēsture. Oranžais ar 
melno patinu ir oriģinālais, 
tam pa kreisi – pelēks beto-
na dakstiņš (droši vien tepat 
pagalmā izgatavots, jo forma 
ideāli sakrīt) un blakus arī no 
koka izgatavotas dakstiņu pro-
tēzītes.

Arī šeit viens māla dakstiņš 
dabūjis koka ielāpiņu. Tik sir-
snīgi un mīļi kā vecmāmiņas 
salāpīts dūrainītis.

Šis nav vienradzis no multe-
nes My Little Pony. Tā ir preču 
zīme vēsturiskajam jumta 
skārdam, kas nācis no grāfa  
P. P. Šuvalova Lisvas tērau-
da fabrikas (Lisvenskij gornij 
okrug) Urālos. Vienradža gal-
va aizgūta no grāfu Šuvalovu 
dzimtas ģerboņa.

Jumta skārds saņēmis 
Parīzes 1900. gada Pasaules 
izstādes augstāko apbalvo-
jumu un Lielo zelta medaļu. 
Ražotāji ar to ir ļoti lepojušies.

Arī Līgatnes papīrs bieži ir 
saņēmis starptautisku atzinī-
bu. Iespējams, ka tieši uz vietas 
ražotais papīrs arī izmantots kā 
viens no ārsienas elementiem.

Jumta malas vējdēlim ir ne 
tikai dekoratīvas rieviņas un 
grezns nobeigums, bet arī uzlik- 
ta skārda micīte – ilgmūžībai.

Tā paša jumta vējdēļa augšē-
jā daļa. Gan jau mūsu lietpratī-
gie meistari (SIA ReRe Meistari) 
atjaunos arī trūkstošo spici.

Informāciju apkopoja Līgatnes apvienības pārvaldes projektu 
vadītāja Sabīne Metāla un Plānošanas, nekustamā īpašuma un 
būvniecības nodaļas vadītāja, arhitekte Dace Gradovska
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Iespiests SIA „Baltijas Koks”.

Nākamais „Līgatnes Ziņu” izdevums iznāks 2021. gada decembrī.

Aiz laikiem, aiz mūžības senas,
Sauc nebeidzams sapņu ceļš kluss,

Un ceļā šai nebūs vairs bēdu,
Lai dvēsele dziesmu tev dzied.

OKTOBRĪ MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:

PĒTERIS ROŽICKIS  – 5. OKTOBRĪ
JĀNIS BRINKS – 17. OKTOBRĪ

AIGARS BRAĶIS – 22. OKTOBRĪ
ANTOŅINA SMIRNOVA – 28. OKTOBRĪ

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Vislielākais brīnums – tā taču dzīvība,
Grauda nemiers rūgstošā zemē,

Maijā plaukstošs bērzs,
Un klēpī smaidošs bērns.

OKTOBRĪ LĪGATNES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTI ČETRI BĒRNIŅI:           

EVIJA, 
EVA, 

IVO UN 
ANNA

Sirsnīgi sveicam vecākus  
un vecvecākus!

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

SĀKAS BALSTVAKCINĀCIJA PRET COVID-19 IEDZĪVOTĀJIEM 
50+ AR HRONISKĀM SLIMĪBĀM

NO 12. NOVEMBRA APVIENOTĀ CĒSU NOVADA ATTĪSTĪBAS 
DOKUMENTU SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

No 4. novembra vairākām 
iedzīvotāju grupām ir 

iespēja saņemt balstvakcīnu 
(trešo devu) pret Covid-19. 
Saskaņā ar Imunizācijas 
valsts padomes rekomendāci-
ju balstvakcināciju būs iespē-
ja saņemt:

•  iedzīvotājiem pēc Mo-
derna vakcīnas divu devu 
saņemšanas, ja viņi ir vecā-
ki par 65 gadiem, sociālās 
aprūpes centru (SAC) iemīt-
niekiem un veselības aprūpes 
sistēmā strādājošajiem;

•  personām vecumā no  
50 gadiem ar hroniskām slimī-
bām neatkarīgi no saņemta-
jām vakcīnām (Commirnaty, 
Moderna, Astra Zeneca).

Balstvakcinācija pret Co-
vid-19 nav nepieciešama 
(izņemot cilvēkus ar būtiski 
novājinātu imūno sistēmu) 
tiem, kuriem pirms, pēc vai 
starp abām vakcīnas devām 
bijis pozitīvs SARS CoV-2 PCR 
tests, un tiem, kuriem pirms 
vai pēc vakcinācijas ar Janssen 
vakcīnu  bijis pozitīvs SARS 

Cēsu novada pašvaldība sagatavojusi jauniz-
veidotā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2021.–2035. gadam un Attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam pirmo redak-
ciju. Dokumenti tiek nodoti sabiedriskajai ap- 
spriešanai no 12. novembra līdz 10. decem-
brim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisinā-
sies trešdien, 1. decembrī, plkst. 18.00 neklā-
tienes formātā (Facebook tiešraidē) – saite 
uz pasākumu tiks publicēta interneta vietnē  
cesis.lv un apvienības pārvalžu tīmekļvietnēs 
līdz ar sabiedriskās apspriedes sākšanu.

Aicinām publiskās apspriedes laikā iepazī-
ties ar Cēsu novada Ilgtspējīgas Attīstības 
stratēģiju 2021.–2035. gadam un Attīstības 
programmu 2021.–2027. gadam. Dokumenti 
no 5. novembra pieejami valsts vienotajā ģeo-
telpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un 
klātienē visos novada klientu apmeklēšanas 

CoV-2 PCR tests.
Novembrī pakāpeniski tiek 

plānots sākt balstvakcināciju 
visiem iedzīvotājiem vecumā 
no 50 gadiem, personām no  
18 gadiem ar hroniskām slimī-
bām, kas rada augstu risku Co-
vid-19 slimībai, personām no 
18 gadiem citās augsta riska 
profesijās, kam ir ilgstoša sa- 
skarsme gan ar Covid-19 pa-
cientiem, gan nevakcinētiem 
pret Covid-19 cilvēkiem un 
līdz ar to augsts profesionāla 
un lokāla uzliesmojuma risks.

Balstvakcinācijai var pieteik- 
ties portālā Manavakcina.lv vai 
pa tālruni 8989, pie ģimenes 
ārsta, ārstniecības iestādē, 
vakcinācijas punktā tirdznie-
cības centrā vai pašvaldību 
telpās. Izbraukuma vakcināci-
jas punktos – bez iepriekšējas 
reģistrācijas. Iedzīvotāji Rīgā 
un reģionos tiek aicināti balst- 
vakcināciju veikt vakcinācijas 
centros, tostarp Rīgā – Rimi 
Olimpiskajā centrā, BT1 Ķīp-
salas izstāžu hallē, ATTA cen-
trā.

Jau izsniegtie sertifikāti 
turpinās darboties. Digitālajā 
sertifikātā parādīsies atzīme 
par balstvakcinācijas veikša-
nas datumu un vakcīnas no-
saukumu.

Ģimenes ārstu un ārstnie-
cības iestāžu kontaktinfor-
mācija un adreses atrodama: 
https://www.vmnvd.gov.lv/lv/
vakcinacija-iedzivotajiem

Ir svarīgi turpināt iedzī-
votāju vakcināciju, lai pēc ie- 
spējas ātrāk pasargātu ikvie-
na veselību, īpaši svarīgi vak-
cinēties iedzīvotājiem, kuri ir 
riska grupās, – senioriem un 
cilvēkiem ar hroniskām slimī-
bām. Šobrīd Latvijā vismaz 
vienu vakcīnas devu saņēmuši 
62% iedzīvotāju, no tiem vak-
cinācijas kursu pabeiguši 55%, 
bet vecumā 12+ pirmo poti 
saņēmis 71%, bet vakcinācijas 
kursu pabeiguši 63%. Vakcinā-
cija pieejama ikvienam iedzī-
votājam no 12 gadu vecuma, 
un tai var pieteikties pa tālru-
ni 8989, vietnē manavakcina.lv 
vai pie sava ģimenes ārsta.

ATŠĶETINĀSIM ŠO LĪGATNES  
MISTĒRIJU KOPĀ!

Aicinām ikvienu līgatnieti sniegt informāciju, kur varētu 
būt meklējami attēlā redzamie grifi, kas reiz atradušies pie 

Fāles nama, tagadējās Līgatnes bērnudārza ēkas, ieejas.
Runā, ka tie esot pazuduši vienā naktī. Par tālāko grifu lik- 

teni tiek minētas dažādas versijas – gan tāda, ka tie turpat bēr-
nudārza teritorijā aprakti, gan tāda, ka iemesti dīķi, gan tāda, 
ka aizvesti. Laiks ir pagājis, šim noziegumam ir iestājies noil-
gums. Tāpēc ikviens tiek aicināts pastāstīt, ja viņam par šo no-
tikumu ir kaut kas zināms. Pēc sniegtās informācijas varēsim 
saprast, kā turpmāk rīkoties. Meklēt, nemeklēt?

Atšķetināsim šo Līgatnes mistēriju kopā!

centros (dokumentu izskatīšana veicama pēc 
iepriekšēja pieraksta):

Cēsu novada centrālajā administrācijā, 
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (tālrunis 
64161800);
Amatas apvienības pārvaldē, „Ausmas”, 
Drabešu pag., Cēsu nov. (tālrunis 64127935);
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas 
iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., 
Cēsu nov. (tālrunis 64162440);
Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures 
iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu 
nov. (tāl. nr. 64155636);
Pārgaujas apvienības pārvaldē, „Iktes”, 
Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov. (tālrunis 
64134426);
Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu pros- 
pekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov. 
(tālrunis 66954881);
Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta 
iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Cēsu 
nov. (tālrunis 64107279).
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un At-

tīstības programmas sabiedriskā apsprieša-
na noteikta atbilstoši Cēsu novada domes  
2021. gada 21. oktobra sēdē pieņemtajam lēmu-
mam Nr. 284 Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas 2021.–2035. gadam un Cēsu nova-
da attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. 
redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar 
Cēsu novada centrālās administrācijas galvenā 
teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju Zani 
Gulbinsku (64161890, zane.gulbinska@cesis.lv) 
vai Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju 
Daci Eihenbaumu (64161891, dace.eihenbau-
ma@cesis.lv).


