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Pavasaris ir sējas laiks, kad ar 
vislabākajiem nodomiem gaidām rudens 
ražu. Arī septembris ir sējas laiks, kad savus 
bērnus ievedam zinību druvā, lai nākamajā 
pavasarī priecātos par iegūto zinību ražu.

Šo septembri Līgatnes novada izglītības 
iestādes, kā ik gadus, sāks ar jaunu sparu un 
vislabākajiem nodomiem. Vasaras mēnešos 
rimis pagājušā mācību gada nogurums, un 
esmu pārliecināts, ka visos kolektīvos valda 
atkalredzēšanās ilgas un cerības, ka jaunais 
mācību gads būs labāks par iepriekšējo.

No sirds sveicu pašus mazākos 
līgatniešus, kas uzsāks un turpinās mācības 
novada bērnudārzos. Bērnudārzu kolektīvu 
darbiniekiem vēlu sekmes, radošumu 
un pozitīvu attieksmi, bet vecākiem 
un bērniem prieku, par katru jauki un 
interesanti pavadīto dienu mūsu lieliskajos 
bērnudārzos.

Esmu gandarīts par Līgatnes novada 
vidusskolas kolektīvo veikumu, parādot 
lieliskus rezultātus skolas akreditācijā 
un nemitīgā spējā pilnveidoties, padarot 

mūsdienīgi saistošu mācību un izziņas 
procesu mūsu bērniem. Vēlu neapstāties 
pie sasniegtā, bet meklēt aizvien jaunus un 
radošus risinājumus mācību un brīvā laika 
pavadīšanai.

Otro mācību gadu uzsāk Augšlīgatnes 
Jaunā sākumskola. Aizritējušais gads 
parādīja un pierādīja, ka ar patiesi 
ieinteresētu un profesionālu skolas 
kolektīvu iespējams paveikt brīnumu. Esmu 
pārliecināts, ka arī jaunajā mācību gadā visi 
skolas darbinieki un audzēkņi gūs patiesu 
prieku un gandarījumu, un tieši prieks ir 
veiksmes atsēga durvīm uz izdošanos un 
rezultātu.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi mācības uzsāks renovētajā 
skolas ēkā, ko tās darbinieki un audzēkņi 
mīļi nodēvējuši par “Balto māju”. Tomēr 
svarīgāks par formu ir saturs. Pārrunājot 
jaunā mācību gada vēsmas ar jauniecelto 
skolas direktoru un skolas darbiniekiem, 
manī nostiprinās pārliecība, ka mūsu 
mūzikas un mākslas skola strauji ieiet jaunā 

dimensijā, kas nozīmē daudz interesantāku 
mācību procesu un labākus rezultātus 
skolas audzēkņiem.

Mācību procesā vienlīdz svarīga ir gan 
zināšanu ieguve skolas solos, gan jēgpilni 
pavadīts brīvais laiks. Mēs, līgatnieši, 
varam būt gandarīti par iespējām, ko 
mums un mūsu bērniem sniedz plašais 
piedāvājums novada sporta centrā, dienas 
un interešu centrā, Amatu mājā, kultūras un 
tūrisma centrā.... Katras iestādes darbinieki 
labi apzinās savu lomu un atbildību kopējo 
mērķu sasniegšanai Līgatnes novada 
izglītības sistēmā, un, lai viss izdotos, 
uzsākot jauno mācību gadu, katram šo 
iestāžu darbiniekam vēlu pacietību, enerģiju 
un mīlestību pret savu darbu.

Lai mums kopā izdodas! Un atcerēsimies 
veiksmes atslēgvārdus – Prieks, Prieks un 
Prieks!

A. Šteins – Līgatnes novada
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Laimīgā 
zeme

No pavasara - vasarā,
No rudens zelta - ziemā.

Rit laiks, un tas tev pasaka,
Ka esi savā vietā

Un ka tos laimes pakavus
Var rast pat ikdienībā.

AUGUSTSVeiksmes atslēga - Prieks!

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola, 
2019./2020. mācību gadā atgriežoties skaisti 
renovētajā skolas namā, Mākslas ielā 2, 
aicina savā pulkā jaunus audzēkņus. 

Šajā mācību gadā piedāvājam divas 
jaunas mūzikas programmas: trombona un 
tubas spēli izcilā skolotāja Andra Muižnieka 
vadībā. 

Tāpat jaunumi ir Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļā. Turpmāk šī mācību 
programma ilgs sešus gadus. Skolēni, kuri 
jau iesākuši mācības, pabeigs piecgadīgo 
apmācības programmu, bet turpmāk 
mācību programma būs par gadu ilgāka, 
tādējādi absolventi būs par gadu vecāki un 
neveidosies pārrāvums pirms iespējamām 
mācībām mākslas vidusskolās. 

Šogad skolā sāks darbu divi jauni 
skolotāji. Čella spēli turpmāk mācīs Reinis 

Melbārdis, kurš strādā arī Siguldas mākslu 
skolā “Baltais flīģelis”. Savukārt flautas 
spēli Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
mācīs Elza Liepiņa. 

Uzņemam audzēkņus trompetes, 
eifonija, mežraga spēlē no 8-9 
gadu vecuma, vijoles un čella spēlē 
no 7-8 gadu vecuma, akordeona 
spēlē no 8-9 gadu vecuma un 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā 
no 9-10 gadu vecuma. Vēlamies 
pievērst 2.-3. klašu skolēnu un viņu 
vecāku uzmanību, ka tieši astoņu, 
deviņu gadu vecumā uzņemam 
pūšaminstrumentu apmācības 
programmās. Īpaši priecāsimies 
par jauniem trompetistiem.

Tāpat aicinām savā pulkā pašus 
mazākos jau no 5 gadu vecuma, 
kuri ir laipni aicināti apgūt mūzikas 

vai mākslas pamatus interešu izglītības 
programmā – Mūzikas un mākslas studijā. 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola aicina 
savā pulkā jaunus audzēkņus

Kaspars Gulbis
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors

Konsultācijas:                           26. un 28. augustā plkst. 17.30-19.00
Jauno audzēkņu uzņemšana:  30. augustā, 3. un 4. septembrī plkst. 17.30-19.00

9.00 Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē
          “Zvaniņi”

10.00 Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības
           iestādē

11.00 Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā;
           sešgadīgajiem pirmsskolas izglītības
           iestādes audzēkņiem

12.30 Līgatnes novada vidusskolā

17.00 Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā

Skolas autobusa saraksts:

11:00 Garāža; 11:15 Ratnieki; 11:25 Vildoga; 11:35 Bajāri/
Saulgrieži; 11:50 Pagrieziens uz Gulbjiem; 11:56 Ķempju 
pagrieziens; 12:00 Ķempju baznīca; 12:02 Ķempji (Rijnieki); 
12:10 Skaļupes; 12:20 Līgatnes novada vidusskola; 12:30-14:00  
Zinību diena; 14:00 Līgatnes novada vidusskola; 14:10 Skaļupes; 
14:18 Ķempji (Rijnieki); 14:20 Ķempju baznīca; 14:24 Ķempju 
pagrieziens; 14:30 Pagrieziens uz Gulbjiem; 14:45 Bajāri/
Saulgrieži; 14:55 Vildoga; 15:05 Ratnieki; 15:20 Garāža

Satiksmes autobuss no Augšlīgatnes:

12:07 Augšlīgatne-Fabrika; 14:08 Fabrika-Augšlīgatne

Zinību diena Līgatnes novadā 
2. septembrī
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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija paziņojusi, ka ir 
noslēgušās konsultācijas ar visu Latvijas 
novadu deputātiem par administratīvi 
teritoriālo reformu un tiek uzsākts 
tikšanās cikls ar Latvijas iedzīvotājiem, 
lai informētu iedzīvotājus par reformas 
nepieciešamību, tās īstenošanas gaitu, kā 
arī skaidrotu sagaidāmos ieguvumus pēc 
reformas pabeigšanas.

Uzreiz vēlos uzsvērt, ka šeit aprakstītais 
ir tikai mans personīgais viedoklis, 
kas balstīts uz 14 gadu pieredzi, vadot 
pašvaldību, uz daudziem pašvaldību 
pārvaldes piemēriem Eiropā, kur man 
nācies būt un iepazīt dažādus pašpārvaldes 
modeļus, uz diskusijām ar kolēģiem un 
jomas profesionāļiem.

Šī gada 27. maijā nozares ministrs Juris 
Pūce teica: “Mēs sākam konsultācijas 
par teritoriālā iedalījuma modeli, lai 
uzklausītu viedokļus un nonāktu pie tādas 
Latvijas pašvaldību iedalījuma kartes, 
kas būtu visu iedzīvotāju interesēs un 
kalpos kā platforma valsts un pašvaldību 
pakalpojuma tīkla sakārtošanai jebkurā 
nozarē. Es aicinu pašvaldību deputātus 
iesniegt konstruktīvus priekšlikumus un 
gatavoties argumentētai diskusijai”.

Ja sākotnēji Latvijas Pašvaldību 
savienības kongresā ministrs solīja, ka 
apmeklēs visas pašvaldības un tiksies ar 
to deputātiem un iedzīvotājiem, tad jau 
pavisam drīz šīs solījums tika aizmirsts 
un diskusijas tika rīkotas ministrijas 
pasludinātajos attīstības centros. Arī 
aicinājums uz konstruktīvu un argumentētu 
diskusiju vairumā gadījumu izpalika, jo, 
cik man zināms no diskusijas Cēsīs un 
arī kolēģu stāstītā par tikšanās reizēm 
citviet, šīs diskusijas bijušas ministra un 
“eksperta” viedokļa izklāsts bez reālas 
vēlmes uzklausīt sabiedrības pārstāvju 
argumentus un nespēju pēc būtības 
atbildēt uz elementāriem, eksistenciāliem 
jautājumiem.

Pieļauju, ka mūsu gadījumā šāda 
ministra nostāja nāk no, manuprāt, 
ļoti slikti sagatavota “Apvienotā Cēsu 
novada pašvaldības profila”, kas kā 
pamatdokuments kalpo turpmāko 
lēmumu pieņemšanai. Ministrs, kuram 
nav praktiskas pieredzes pašvaldību darbā 
(īss brīdis Rīgas domes deputāta statusā 
tāds noteikti nav) balstās uz padomnieku 
un ekspertu sacīto un aprakstīto. Šeit vērts 
pieminēt, ka kā “eksperts” pašvaldību 
jautājumos, līdzīgi kā par skolu tīkla 
sakārtošanu, kārtējo reizi ticis pieaicināts 
ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.

Nedaudz ielūkosimies, ko tad 
cienījamais eksperts raksta par Cēsu 
novadu, un padomāsim, kā ir patiesībā.

Eksperts min, ka 2009. gada reformas 

gaitā Līvi, Meijermuiža, Priekuļi, Dukuri, 
Jāņmuiža tika iekļautas jaunveidojamās 
pašvaldībās - Amatas un Priekuļu novadā. 
Acīmredzot eksperts nav iepazinies ar 
2009. gada reformu, kuras gaitā esoši 
pagasti tika apvienoti novados. Neviena 
no eksperta minētajām teritorijām nekad 
nav bijusi Cēsu pilsētas sastāvā, bet jau 
līdz 2009. gadam bija Amatas novada vai 
Priekuļu pagasta sastāvā. Tāpat ekperts 
norāda: “jaunveidojamās pašvaldībās, kas 
jaunajā situācijā rīkojās atbilstoši saviem 
priekšstatiem, bieži nevis sadarbojoties, 
bet savos nelielajos centros veidojot 
neefektīvas paralēlās struktūras...” Tomēr 
fakti ir pilnīgi pretēji – jau 2009. gadā, kad 
tika likvidēts pašvaldību otrais (rajonu) 
līmenis, septiņi bijušā Cēsu rajona novadi 
parakstīja sadarbības līgumu, kas joprojām 
ir spēkā un veiksmīgi darbojas izglītības, 
kultūras, sporta, būvniecības kontroles, 
starptautisko projektu sadarbības un 
citās jomās, bet 2019. gadā darbu uzsāka 
piecu novadu apvienotā bāriņtiesa. Bijušā 
Cēsu rajona pašvaldību piemēram sekoja 
novadi daudzviet Latvijā, un iepriekšējā 
ministra K. Gerharda viedoklis bija šādu 
sadarbības modeļu atbalstošs. Tagad gan 
izskan demagoģija, ka šīs sadarbības 
teritorijas tikušas veiodotas, jo vietējās 
pašvaldības netiekot galā ar funkcijām. 
Tas ir klaji nepatiesi!

Par “eksperta” iedziļināšanos jautājumu 
būtībā liecina sekojošs ieraksts: “... 
vidusskolēni no Liepas caur Cēsīm tika 
vesti uz Priekuļiem.” Domāju, ka ikkatrs, 
kurš kaut nedaudz pārzin konkrēto 
teritoriju, apstiprinās, ka, lai nokļūtu no 
Liepas uz Priekuļiem, nav jābrauc caur 
Cēsīm. Vēl “eksperts” kā piemēru min 
Priekuļu peldbaseinu rakstot: “ņemot 
vērā, ka peldbaseina uzturēšana nav lēta, 
no labas pārvaldības viedokļa, izmantojot 
publisko finansējumu, to būvniecība būtu 
rekomendējama tikai apkaimēs ar vismaz 
15 tūkstošiem iedzīvotāju”. Lieliski un 
pareizi! Tikai šai gadījumā eksperts nav 
iedziļinājies, ka Priekuļu peldbaseins 
ir privāta uzņēmējdarbība, un piesaukt 
nelietderīgu publiskā finansējuma 
izlietojumu tā uzturēšanai ir nekorekti.

Jaunā Cēsu novada attīstības profilā lasu 
kādu, manuprāt, visai šausminošu atziņu: 
“Līdz 2030. gadam apvienotajā Cēsu 
novadā iedzīvotāju skaits samazināsies 
vēl par 22%”. Esmu strādājis biznesa 
attīstības jomā starptautiskās kompānijās, 
un, ja es investoriem piedāvātu attīstības 
scenāriju, kurā ierakstītu, ka mana darba 
rezultātā tuvākajos gados jūsu peļņa 
samazināsies par 22%, es uz līdzenas 
vietas tiktu atbrīvots no ieņemamā amata. 
Bet tieši ar šādas nevarības un nolemtības 
sajūtu strādā mūsu valsts pārvalde un 

viņas pavadošie “eksperti”.
Gatavojot dažādus politiskos 

pasūtījumus un zombējot sabiedrības 
smadzenes, visnotaļ bieži tiek izmantoti 
skaitļi bez papildu skaidrojumiem. Viens 
demagoģijas paraugs ir pašvaldību 
administratīvie izdevumi, caur kuriem tiek 
klaji parādīts, ka mazajās pašvaldībās šie 
izdevumi ir krietni lielāki nekā lielajās. Un 
vienmēr šie skaitļi tiek minēti procentuālā 
izteiksmē, nevis absolūtos skaitļos. 
Taču nekad netiek pieminēts, kāda ir 
pašvaldības strukturālā uzbūve. Un valstī 
joprojām nav vienotas metodoloģijas, 
kā šos izdevumus uzskaitīt. Viesīšu 
nelielu skaidrību. Visbiežāk tā sauktajās 
“lielajās” pašvaldībās ir decentralizēta 
administrācija, respektīvi daudzu 
“admonistrācijas” darbinieku attalgojums 
tiek attiecināts uz izglītības, kultūras, 
teritoriju labiekārtošanas u.c. jomām, 
jo šie darbinieki neskaitās pašvaldības 
centrālajā administratīvajā aparātā, bet 
ir štata darbinieki izglītības, kultūras 
vai sporta u.tml. iestādēs. Tai pašā laikā 
vairumā “mazo” pašvaldību, kam no svara 
ir katrs eiro, šīs funkcijas ir maksimāli 
centralizētas, padarot tās ievērojami 
efektīvākas. Nekad neesmu redzējis, ka 
kāds šos jautājumus analizētu no šāda 
skatu punkta, kur parādītos pavisam cita 
aina. 

Kopumā, raugoties uz 24 lappušu 
garo administratīvi teritoriālās reformas 
Cēsu novada profilu, es neatradu neko 
konkrētu par Līgatnes novadu. Tāpat šai 
“dokumentā” nav nekā konkrēta par citiem 
bijušā Cēsu rajona novadiem, izņemot 
nelielu ieskatu Cēsu un Priekuļu novadā. 
Ministrija sākusi organizēt tikšanos ar 
iedzīvotājiem, lai informētu iedzīvotājus 
par reformas nepieciešamību un skaidrotu 
sagaidāmos ieguvumus. Man nav skaidrs, 
ko konkrētu Līgatnes novada iedzīvotājiem 
pavēstīs ministrs, jo ekspertu veiktajā 
pētījumā, izņemot vispārzināmus skaitļus 
un nolemtības sajūtu “viss ir slikti un 
būs vēl sliktāk!” neko neatrodu. Ministrs 
pauž, ka līgatniešiem pavēstīs, kādi būs 
reformas ieguvumi, bet neviens vārds nav 
par iespējamiem zaudējumiem. Manī tas 
rada bažas, jo savā praksē esmu mācīts, 
ka, veicot jebkuru reformu, un es domāju, 
ka pašvaldību reforma nav izņēmums, 
vispirms ir jāveic konkrētu teritoriju 
detalizēta izpēte, uz kuras pamata izstrādā 
ieguvumu-zaudējumu analīzi. 

Es nešaubos, ka 2021. gadā Latvijā 
notiks Administratīvi teritoriālā reforma. 
Viedokļi, kas tiek taujāti esošajiem novadu 
pārstāvjiem un turpmāk sabiedrībai, 
manuprāt, ir tikai ķeksītis, lai starptautiskā 
mērogā censtos parādīt, ka reforma bijusi 
demokrātiska. Kādi konkrētu teritoriju 

iedzīvotājiem no reformas būs ieguvumi 
vai zaudējumi, manuprāt, nevienam 
nav skaidrs, un šobrīd šis ir tikai 
politisks gājiens, lai potenciālam partijas 
elektrotātam parādītu – redziet, mēs 
spējām izdarīt to, ko citas partijas nespēja 
gadiem. Vēlāk, kad esošie novadi tiks 
apvienoti un izveidota pārvaldes sistēma, 
kāda Latvijā bija līdz 1990. gadam (un tieši 
uz šādu padomju palieku viss tiek virzīts), 
tad arī skatīsimies, kā viss notiek. 

Es nekādā ziņā neesmu pret to, ka tiek 
attīstītas pašvaldību pašpārvaldes formas. 
Bet esošais uzstādījums un piedāvājums, 
manuprāt, ir pilnīgi aplams un diletantisks. 
Vēlreiz atgriezīšos pie prognozētā 
iedzīvotāju skaita, līdz ar to ekonomikas 
samazinājuma prognozes par 22% līdz 
2030. gadam. Uzskatu, ka šis klaji 
demonstrē mūsu valsts vadītāju sapratni 
par valsts attīstību un perspektīvām. Un 
nožēlojami, ka joprojām pārvaldām valsti 
nevis ar skatījumu nākotnē, bet kā tādi 
kalpu bārenīši, kas dzīvo zem nolemtības 
zīmes. Balstoties uz vakardienu, nevar 
raudzīties rītdienā! Lai kaut ko sasniegtu, 
pirmkārt, jāizvirza mērķi. Ja man kāds 
cenšās iestāstīt, ka Līgatnes novadā 
līdz 2030. gadam iedzīvotāju skaits 
samazināsies par 24%, tad es pat nesākšu 
ar šo “ekspertu” diskusijas, jo esmu 100% 
pārliecināts par pretējo. 

Manā skatījumā normāla administratīvi 
teritoriālā reforma būtu jāsāk ar katras 
teritoriālās vienības detalizētu apskatu 
(līdz pat atsevišķiem ciemiem), ar to 
attīstības potenciāla apzināšanu, mērķu 
nospraušanu un investīciju programmas 
izveidi. Sekojoši vērts raudzīties, kā 
jebkuru procesu, tai skaitā pašvaldības 
pakalpojumus, padarīt sabiedrībai 
pieejamāku un ekonomiski izdevīgāku. 
Uzskatu, ka ļoti nozīmīgi raudzīties uz 
sabiedrības tendencēm, tai skaitā dabīgo 
pārvietošanos, teritoriju īstertmiņa un 
ilgtermiņa attīstības perspektīvām. 
Raudzīties, kas kurai teritorijai ir kopējs. 
Ja šie mājasdarbi tiek paveikti, tad jebkura 
apvienošanās, ja vien tai ir ekonomisks 
pamatojums un ieguvumu grozs ir stipri 
pilnāks par zaudējumiem, notiktu dabīgi. 
Diemžēl tagad tas tiek darīts caur varas 
pozīcijām, jo gadiem pierasts, ka šai valstī 
neviens par nepareiziem vai muļķīgiem 
lēmumiem neatbild. 

Manī nav pārliecības, ka, pārceļot 
pakalpojumus tālāk no iedzīvotāja, tie 
kļūs pieejamāki un saprotamāki. Tāpat 
es neredzu argumentus, kā plānotajā 
administratīvajā dalījumā tiks nodrošināta 
labāka sabiedrības interešu pārstāvniecība. 
Bet kā saka – nāks laiks, nāks padoms. Un 
laiks visu saliks savās vietās! Lai mums 
kopā izdodas!

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Par godprātīgu pieeju reformai

Noslēdzies Līgatnes novada domes 
rīkotais iedzīvotāju iniciatīvu konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli 2019”. 

Kopumā Līgatnes novada dome saņēma 
astoņus projektu pieteikumus. Paldies 
visiem, kas piedalījās un iesniedza savus 
pieteikumus.

Izvērtējot pieteikumus, komisija nolēma 
atbalstīt trīs projektus: 1. Veselības takas izveide 

Šī projekta ietvaros Skaļupēs tiks izveidota 
Veselības taka ar informatīvām planšetēm 

par veselību veicinošiem vingrojumiem. 
Taka būs pieejama kā Skaļupju un Līgatnes 
novada iedzīvotājiem, tā arī Līgatnes 
rehabilitācijas centra klientiem. 

2. Lapenes izveidošana Augšlīgatnē, 
Ošu ielā

Šī projekta ietvaros blakus Augšlīgatnes 
Ošu ielas rotaļlaukumam tiks uzbūvēta 
lapene, kur atpūsties apkārtējo māju 
iedzīvotājiem. Tādējādi pakāpeniski 
tiks sakārtota un papildināta šī atpūtas 
teritorija. 

3. Būvmateriāla iegāde Līgatnes novada 
skrituļošanas laukuma konstrukciju 
pilnveidošanai

Šī projekta ietvaros tiks papildināts 
Augšlīgatnes skrituļošanas laukuma 
aprīkojums, ierīkojot divas jaunas 
konstrukcijas: “c-ledge” un “grindbank” 
un pārbūvējot divas esošās konstrukcijas 
“camel” par pusrampu. 

Vēlam izdošanos projektu 
īstenotājiem! 

Noslēdzies iniciatīvu konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli 2019”

Inese Okonova, 
Līgatnes novada projektu vadītāja
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Augustā, kad gadskārtējos 
Vidzemnieku dārza svētkos tiks godināti 
Vidzemes veiksmīgākie un, gribētos 
teikt - čaklākie - uzņēmēji, uz sarunu 
aicinājām Līgatnes veiksmes stāsta - 
“Līgatnes vīnu darītavas” un “Koka 
karošu darbnīcas” - saimniekus Ainaru 
un Elitu Vanagus. 

Skatoties uz jums abiem, uz Ainara 
mammu, zinošo Līgatnes gidi Rasmu 
Vanagu, uz meitu Sintiju, šķiet, ka jūsu 
ģimenē ir atrodams tas, ko mēdz dēvēt 
par uzņēmēja gēnu. Kā tas sācies? 

A: Grūti teikt. Mamma papīrfabrikā 
strādāja par galveno ekonomisti. Tā jau arī 
bija fabrikas vadība: direktors un galvenais 
ekonomists. Kad direktors bija prom, viņa 
vietā bija mana mamma. Tad nu visas 
sarunas notika pie mums virtuvē, un es 
klausījos. 

Tad jau interese par biznesu radusies 
jau bērnībā? 

A: Tā varētu būt. Otra lieta ir tāda, ka, 
strādājot fabrikā, aldziņa bija tāda, kāda bija. 
Viena iespēja pēc darba bija sēdēt uz soliņa 
vai zvilnēt dīvānā. Otra - rosīties. Mums 
bija dārziņš Gaujasmalā un saimniecība 
Augšlīgatnē. Tad jau tur vienmēr kaut ko 
stādīja un beigās realizēja. Braucām uz 
Rīgu un tirgojām. Audzējām gan narcises, 
gan ķiplokus, gan tulpes un rozes. To jau tā 
nedomāja: vai tā ir uzņēmējdarbība vai kas. 
Vienkārši uzaugu, zinot: lai nopelnītu, ir 
kaut kas jāizdara, kaut kas jāizaudzē. Turklāt 
tas, kas cilvēkiem tobrīd ir vajadzīgs. Un 
mūsu bērni ir tāpat auguši. 

Tikko klausījos radio raidījumu par 
to, cik svarīgi, lai bērniem jau pašiem 
ir sava naudiņa, kas palīdz iemācīties 
plānot. 

A: Man bērnībā bija lieli plāni. Mamma 
vienmēr teica, ka tas jānopelna. Vai nu 
jāpalīdz prece sagatavot, vai kas jātirgo. 
Un tad es krāju. Sakrāju velosipēdam 
“Delta”, fotoaparātam “Smena”. Mopēds 
arī man bija. Visas nepieciešamās lietas 
tika nopelnītas. 

Jūs abi beidzāt skolu pēdējos 
padomju gados. Kāds bija šis sākums 
uzņēmējdarbībā? 

A: Tie laiki bija diezgan vēl stingri. Daudz 
ko vis nevarēja. Vēl 1984. gadā Cēsīs pie 
baznīcas stāvēja čekas aģents kopā ar 
skolotāju un visus pierakstīja. Un tos, kas 
stāvēja tirgū, tos tāpat. Rīgā bija brīvāk. 
Beidzot skolu 1986. gadā, tūlīt bija jāiet 
armijā. Pēc tam veidojās pirmie kooperatīvi. 
Es strādāju galdniecībā, gribēju arī veidot 
kooperatīvu, bet nesanāca. Tas bija kaut kas 
jauns, visiem bija stabils valsts darbs... Mēs 
ar Elitu jau drīz pēc armijas apprecējāmies. 
Tad sākām audzēt redīsus. Elita strādāja 
bērnudārzā, es - galdniecībā, un pēc darba 
audzējām redīsus.

Likumi jau nekādi nebija. Atceros, kad 
kārtojām uzņēmumu, lai dabūtu zīmogu, 
tas bija jau 1993. gads. Pirms tam vienkārši 
strādājām galdniecībā. 1991. gadā es vairs 
nebiju galdnieks, bet būvremonta ceha 
priekšnieks. Cehā strādāja 40 cilvēku. 
Visi ļoti labi speciālisti. Mēs pirkām 
pakalpojumu no papīrfabrikas. Baļķu 
zāģēšanu un citus. Jebkurš varēja nopirkt. 
Tad fabrikai nopirkām jaunu gateri. Es 
pats to kārtoju. Pirkām Krievijā. Tas bija 
sarežģīti. Gateri atveda, un bija jāmaksā 
skaidrā naudā. Atceros, ka aizgāju uz 
grāmatvedību. Dokumenti jau nekādi 
nebija. Kaut kas uz rakstāmmašīnas 
uzdrukāts, kaut kādi paraksti. Bija jāmaksā 
180 tūkstoši rubļu. Tā bija milzu nauda. 
Iedeva man pilnu koferi ar naudu. Man tad 
tas bija jāved uz Rīgu. 

Bail nebija? 
A: Tad man nebija bail. 

E: Tajos laikos nebija bail. Tagad gan 
būtu. 

A: Tāpat fabrikai tika pirkti arī koki. 
Kokus vairs nedeva centralizēti. Bija 
jāpērk, jāvienojas ar vedējiem. Paralēli mēs 
kā kooperatīvs pirkām baļķus, zāģējām. 
Starp pirmajiem pircējiem bija Raimonds 
Gerkens, “Mantess”. 

1993. gadā mēs reģistrējām uzņēmumu. 
Es aizgāju no papīrfabrikas. Sākām no 
nulles. Bet bija tā, ka, lai kaut ko nokārtotu, 
visur bija jāmaksā. Viss notika bez papīriem. 
Tagad jau viss stingri sakārtots. Toreiz jau 
tāpat likās, ka viss kārtībā. Ka katrs papīriņš 
ir ļoti svarīgs. Nu esam atgriezušies pie kā 
līdzīga. Viss notiek elektroniski. Sajūta ir 
gandrīz tāda pati kā sen, sen atpakaļ. Viss 
notiek ātri. Pa vidu jau gan uzņēmējiem 
neuzticējās. Pavadzīmes bija jāizņem 
VIDā, jāapstiprina. 

Viegli jau negāja. Laiks paiet ātri. 
Pēc algas dienas 20 darbadienās ir kaut 
kas jānopelna, lai būtu algas un varētu 
nomaksāt rēķinus. Mēs tā dzīvojam un 
esam pieraduši. Zinām, ka ir jāiegulda 
darbs, lai kaut kas būtu. Tāpat kā dārznieks, 
kad iestāda ābelīti. Viņš zina: ja visu darīs 
pareizi, pēc četriem gadiem būs pirmie 
āboli. Ja nedarīs, nekā nebūs. 

Jūs sākāt 90-tajos gados. Ieguvāt milzu 
pieredzi. Diez vai šodienas jauniešiem ir 
iespēja gūt šādu rūdījumu? 

A; Jaunie cilvēki dzīvo šodien. Mana 
pieredze viņiem nemaz nav vajadzīga. 
Viņiem ir sava pieredze. Varbūt tie stāsti 
viņiem ir interesanti, bet tas ir viss. Jaunieši 
skatās, kas un kā notiek šodien. Arī man 
visu laiku ir jāmācās. Citādi var ātri kaut 
ko palaist garām. Jaunieši mācās katru mīļu 
mirkli. 

E: Man šķiet, ka šodienas jauniešiem 
atšķirībā no 90-tajiem gadiem, ir grūtāk 
uzsākt biznesu. 90-tajos gados vajadzēja 
tikai uzņēmību. Tagad ar uzņēmību ir par 
maz.

A: Elita saka viedus vārdus. Ja ir runa par 
uzsākšanu, šobrīd tas ir gandrīz neiespējami. 
Jātrāpa pareizā vietā, pareizā laikā. Tur, kur 
kaut kas ir attīstījies, iesākt ir ļoti grūti. 

E: Jo jāsāk ir tajā līmenī, kādā ir pārējie. 
90-tajos gados varēja aiziet un tirgot šašliku 
ceļmalā. Tagad nebūtu neviena pircēja. 
Turklāt būtu uzreiz jāsareģistrējas visās 
institūcijās. Uzreiz būtu klāt dokumenti par 
nodokļiem, lai gan tu vēl neko pat neesi 
uzsācis. 

Jūs jau gan paši esat no sākuma sākuši 
vismaz divas reizes. Atceros, ka “Vīnu 
darītavas” pirmsākumos stāstījāt, cik 
laba ir sajūta, ka vairs nav atbildība 
par daudzajiem darbiniekiem, ka šis 

būs ģimenes bizness. Nu jau tas vairs tik 
mazs nav. 

A: Ir jau gan mazais bizness. Varbūt 
paaudzies un attīstījies, bet pēc uzbūves tas 
ir ģimenes bizness. Dzīvesveida bizness. 
Pirms diviem gadiem uzstādījām sev 
augstākus mērķus. Atvērām trīs veikalus 
Vecrīgā. Gāja diezgan labi. Bet tad visas 
tirgus izmaiņas, darbinieku skaits, nodokļu 
slogs... Nu veikalus aizvērām. 

Kāds bija iemesls? Konkurence? 
A: Konkurence ir visur. Tā ir normālā 

lieta. Galvenais šķērslis, runājot par 
Rīgu, ir pilsētas plānošana. Labi, lai būtu 
“Stockmans”, bet, kad atvērās “Origo” 
pirmā kārta, iepirkšanās Vecrīgā uzreiz 
samazinājās. Lielveikalos parādījās 
suvenīri. Turpat atvērās arī “Galerija Rīga”. 
Vecpilsētās nedrīkst būt lielveikali. Lai 
saglabātos šarms un patīkama infrastruktūra, 
lielveikalu tur nedrīkst būt. Kad atvērās 
“Origo” otrā kārta, apgrozījums strauji 
nokritās. Ar “Akropoles” atvēršanu mēs 
veikalus Rīgā slēdzām. Kad vērām veikalus 
vaļā, mēs ilgi gaidījām, kad atbrīvosies 
telpas. Bet nu, kopš esam prom, telpas stāv 
tukšas. 

Nodokļu slogs ir ļoti liels. Uzņēmējdarbība 
to nespēj pavilkt. Tad vēl ir tik daudz papildu 
maksājumi. Dažnedažādas institūcijas ar 
saviem maksājumiem un dokumentiem. 

Nu jums Rīgas veikalu vietā ir veikaliņš 
Līgatnē. 

A: Vai nu vietā, vai savā vietā. Veikaliņš 
ir savā vietā. Mēs atgriežamies pie savām 
saknēm. 

E: Atgriežamies pie sākuma. Uzsākot 
“Vīnu darītavu”, mēs rakstījām vīziju, ka 
strādāsim mājās, strādāsim paši un mūsu 
produkciju varēs iegādāties tikai pie mums. 
Bet tad parādījās interese no veikaliem 
un sākām attīstīties. Nu atgriežamies pie 
sākotnējā uzstādījuma. 

Runājot par vīniem, šķiet, ka tas savā 
ziņā ir modes bizness. Vai vīniem ir sava 
mode? 

A: Ir mode, jā. Ir svarīgi, ko pasaka 
autoritātes. Kādi pavāri, piemēram. 

Tāpēc jau droši vien ir svarīgi 
piedalīties konkursos? 

A: Grūtākais ir visu laiku noturēties 
līmenī. Visu laiku jācenšas uzturēt 
kvalitāte. 

Kādi ir jūsu jaunākie sasniegumi? 
A: Pagājušajā gadā mēs ar Ledus vīnu 

saņēmām Baltijas kausu. Tas bija negaidīti. 
Šogad ieguvām labākās vīnu darītavas 
statusu Latvijā. Tas bija riskanti. Nebiju 
rūpīgi izlasījis konkursa noteikumus un 
vienkārši iedevu dažus vīnus, kas likās labi. 
Nebiju izlasījis, ka katrs vīns, kas netiek 

novērtēts kā ļoti labs, krietni samazina 
kopējo punktu skaitu. Es iedevu deviņus 
vīnus, nevis trīs, kā būtu loģiski. Bet 
izdevās. 

Jūsu vīnus pērk daudz ārzemnieku. 
Vai atšķirības latviešu un viesu gaumēs? 

A: Ir atšķirība. Latviešu izvēli nosaka 
pavāri, konkursu rezultāti, reklāmas 
kampaņas. Viesi novērtē Ledus vīnu. Tāpat 
iecienīti ir mūsu liķieri. Lāceņu liķieris, 
upeņu liķieris. Degvīni. Biešu degvīns, 
tagad ir čiekuru degvīns. Rabarberu, 
ērkšķogu vīns. 

Jāuzdod jums arī sāpīgais jautājums 
par aptiekas likteni Līgatnē. Vai aptiekas 
nav tāpēc, ka nav ģimenes ārsta?

A: Jā, diemžēl. Mēs ļoti pūles ielikām, 
lai dabūtu farmaceitu, kurš būtu ar mieru 
pārcelties uz šejieni. Uztaisījām remontu, 
pasūtījām atsevišķas durvis aptiekai. Ļoti 
cerējām, ka pēc īsa laiciņa uzradīsies ārsts 
un ka aptieku izdosies saglabāt. Bet ar 
cerībām šeit ir par maz. Tu vari tik, cik tu 
vari. Apzinājām apkārtnes ārstus. Neviens 
nebija ar mieru nākt šurp. Mums joprojām 
ir medikamenti par lielu naudas summu. 
Aptiekas strādā kopā ar ģimenes ārstiem, un 
medikamentus iepriekš ir jānopērk. 

Tūrismā šī savstarpējā sasaiste, šķiet, ir 
ar pozitīvu zīmi? 

A: Jā. Sākums jau bija diezgan grūts. 
Šodien situācija ir mazliet cita. Pirms laiciņa 
uzņēmēju entuziasms bija tā kā noplacis, bet 
ir šobrīd ir tāds moments, kad ir attīstījusies 
bāze, lai varētu ienākt vēl kāds. 

E: Jo vairāk objektu, jo vairāk cilvēku var 
atbraukt. 

A: Tā ir. Un katram ir sava reklāma, kas 
pievilina cilvēkus arī pārējiem objektiem. 

Izklausās, ka Jūs mudināt vēl kādu 
mēģināt kļūt par uzņēmēju. 

A: Šī ir iespēja saskatīt savu vietu. Es, 
piemēram, redzu, ka Augšlīgatnē cilvēki ir 
uzdrošinājušies uzlikt plakātiņu, ka pārdod 
kazenes. Turpat meitenīte pārdod medu. 
Tas ir ļoti pozitīvi. Īpaši, ja neviens viņus 
netrieks prom. Viņi rada pozitīvas emocijas 
tiem, kas iebrauc Līgatnē. Tas atdzīvina. 
Šādas iniciatīvas var rasties tikai dabīgā 
veidā. 

Un bērns vēlāk var kļūt par 
uzņēmēju. 

A: Kā tad! Pēc tam jau tas mazais 
pārdevējs aizies uz skolu un viņam nebūs 
tur laika stāvēt, bet būs radusies interese. 

E: Kaut formāli tas skaitās nelikumīgi. 
Sarunas nobeigumā Ainars un Elita dalās 

iespaidos par diviem attīstības virzieniem, 
ko pašiem sanācis iepazīt. Viens ir Somijas 
ziemeļi, kur ekonomika maza, bet nodokļi 
augsti un viss notiek pēc likuma burta. 
Rezultātā viesi par dārgu naudu spiesti 
cienāties ar frī kartupeļiem un šķīstošo 
kafiju. Otrs piemērs ir Ķīna, kur ielas 
tirgotājus, kamēr vien tas ir mazs ģimenes 
bizness, ar dokumentiem un nodokļiem 
uzreiz nenosloga.

Ainars smejas, ka tas ir viņa vēstījums 
un redzējums - ļaut dabīgā veidā rasties 
iniciatīvai. Nenogalināt ar pārmērīgām 
prasībām, kad tā tikko radusies.

Nobeigumā jāsecina, ka esat 
atgriezušies pie sākuma. 

A: Jā, Līgatne ir labākā izvēle. 
E: Jā, tas ir tas, ko var izdarīt ģimenes 

lokā uz vietas. 
Un kas notiks ar aptiekas telpām? 
A: Ieceres ir lielas. 
E: Idejas arī. 
A: Ja atrastos ārsts un izdotos atkal 

piesaistīt farmaceitu, varētu domāt par 
aptieku. Bet telpas tukšas nepaliks. 

Lai izdodas! 

Interviju sagatavoja 
Inese Okonova

 Par uzņēmēja gēnu. 
Saruna ar Ainaru un Elitu Vanagiem. 

Ainars un Elita Vanagi pie sava Līgatnes veikaliņa



1 Šādu izteiksmei veidu zinātniski sauc par 
slengu vai vienkāršrunu. Iepriekšējos citētajos 
tekstos, arī šajā turpinājumā, mēs ar to sastapāmies 
ne vienu reizi vien. 3  Zortēšana (novec.) – šķirošana, kārtošana. 

2 Izcēlums mans. A. C. 

Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 159 (13.06.1915). 
Mūsdienās nemaz tik viegli šos tekstus nevar izlasīt. 

Latvijas Saule, Nr. 79-81 (01.07.1929). Par jaunatklāto pilskalnu

Latvijas Sargs, Nr. 234 (14.10.1924). Informācija par jaunuzcelto 100 
metrus garo tiltu pār Gauju pie Līgatnes papīrfabrikas.

Ilustrēts Žurnāls, Nr.26 (29.06.1923) Kopskats. Iespējams, ka viena no 
agrīnākajām fotoreportāžām par Līgatni.
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
59. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 
2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2019. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7

Šīs rindas tiek rakstītas mirklī, kad visu 
mūsu, arī līgatniešu, likteņus lielākā vai 
mazākā ietekmēs divu politiķu darbošanās. 
Viens no tiem ir Boriss Džonsons Lielbritānijā, 
kas tik ļoti grib īstenot Breksitu, ka viņu itin 
nekas nespēšot apturēt. Otrs kungs ir Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce, kas ir tikpat 
neatlaidīgs kā britu premjers, un par visu vari 
grib īstenot VARAM izdomāto administratīvi 
teritoriālā iedalījuma modeli. Man internetā 
publicēto karti grūti komentēt jo, to uzlūkojot, 
paliek nelāgi ap dūšu un strauji uzrodas vēlme 
domāt par kaut ko citu. 

43. turpinājumā mēs jau rakstījām par 
iepriekšējo teritoriālo reformu. Toreiz 
citējām laikrakstu Mājas Viesis 1893. gada 7. 
augustā:

Vidzemē savienojušies šādi pagasti: 
Siguldas un Jūdašu par Siguldas; Lubu 
muižas, Dutkas muižas un Trikates mācītāja 
muižas – par Lubu; Nurmišu, Paltmales un 
Kempu par Nurmišu; Krimuldas un Enģelartes 
par Krimuldas un Sējas un Inčukalna par Sējas 
pagastu. 

Tad pastāstījām, ka Nurmižu pagasts 
izveidojās tik nesakarīgi liels, ka pagasti 
netika galā ar milzīgo teritoriju. Tās mocības 
ilga līdz 1907. gada sākumam, kad Paltmale 
(tagadējā Līgatne) beidzot tika vaļā no 
piespiedu apvienošanās ar Nurmižu pagastu. 
Bet par to jau tika aprakstīts detalizēti. 

Arī turpmākajos gados Līgatne tikai ierauta 
nemitīgo reformu kratīkļos. Vienīgi tagad tikai 
varam zīlēt, kas notiks ar Borisu Džonsonu un 
Juri Pūci, ar Breksitu un Latvijas pašvaldību 
teritoriālo reformu. Abu kungu gan veiksmes, 
gan neveiksmes samanīsim mēs visi.

***
Vēl jāpastāsta par Manas mīļās Līgatnes 

turpmākajiem plāniem.
Šis ir pēdējais turpinājums, kas pilnībā veltīts 

vairāk nekā simts gadu vecām publikācijām. 
1914. gadā sākās Pirmais pasaules karš, 
Līgatnes papīrmašīnas aizveda kaut kur 
uz Krieviju, bet tukšajās telpās izmitinājās 
nelaimīgie bēgļi, kam pat lopus nebija ļauts 
ņemt līdzi.

Arī nākamajos gados – 1915. un turpmākajos 
– par Līgatni latviešu presē rakstīja daudz, bet 
mēs to nelasīsim, jo – atpūtīsimies…

Nākamajā Manas mīļās Līgatnes laidienā 
beidzot pastāstīsim, kā ražoja papīru, tad vēl 
trijos turpinājumos paceļosim pa laikraksta 
Līgatnes Papīrnieks lappusēm, un raugi – tad 
arī decembra vidus būs pienācis, un Manas 
mīļās Līgatnes allaž čalojošais strautiņš savu 
tecējumu būs apstādinājis vai arī, izsakoties 
precīzāk, nomaskējies zem ledus un sniega. 
Bet darbošanās turpināsies… 

***
Un tā nu atkal šķirstām vecās avīzes. Dūšas 

uzpravīšanai1 iesāksim ar aprakstiem par 
Līgates vēsturi, jo katrā pētījumā paveras kaut 
kādas jaunas nianses. Lasīsim rakstiņu, kas 
bija publicēts Dzimtenes Vēstnesī 1912. gada 
23. jūnijā, Nr. 143. 

Paltmale (Siguldas draudze). Šai novadā 
savā laika pastrādāti ievērojami rūpniecības 
kultūras darbi, kuri pašlaik gan maz pazīstami. 
Caur novadu no dienvidiem uz ziemeļiem tek 
līču loču starp cietām klints sienām Līgates 
upe. Ligates upe izceļas Nītaures draudzē 
un pēc verstu 40 gara ceļa ietek Gaujā. 
Rūpniecības ziņā Līgates upe visai ievērojama. 
Ar tās ūdeņu spēku dzen vairākas dzirnavas 
un četras fabrikas: uz Nītaures robežām Elles 
gravā “Papes fabriku” (tagad slēgta), tālāk 
Zālīša “Liestes fabriku”, tad Visendorfa fabriku 
(tagad slēgta), un Ligates papīru fabriku. 

Visas šīs fabrikas izlieto pa sevišķi izraktiem 
kanāliem Ligates upes ūdeni par dzinēju spēku. 
Tā pie Visendorfa fabrikas ūdens pievada 
kanāls ir kādas divas verstis garš, vidusdaļā līdz 
piecpadsmit pēdu augstiem krastiem, četras 
līdz piecas pēdas dziļu ūdeni; kanāla sienas 
pa daļai izoderētas, un atstutētas plankām, lai 
nesabruktu. Kanāls rakts jau priekš dažiem 
desmit gadiem. Domājams, ka tāds kanāls jau 
arī to laiku, kaut gan pie lētākām darba algām, 
būs izmaksājis krietni daudz. 

No minētām fabrikām visvecākā un lielākā 
ir Līgates papīru fabrika. Tā atrodas 5 verstes 
no Ligates dzelzceļa stacijas, pie Līgates upes 
ietekas Gaujā. Fabrika cēlusēs ap 1800. gadu 
no tā sauktām Štorha papīra dzirnavām, kuras 
vēlāk paplašinātas pārgāja bijušā Paltmales 
muižas īpašnieka Kibera, tad kāda Grosuļa 
īpašumā. Ap 1860. gadu fabriku ieguva par 
savu īpašumu „Rīgas papīru fabriku akciju 
sabiedrība”, kas to ievērojami paplašināja 
pēc visiem jaunlaiku tehniskiem prasījumiem 
un beidzamā laikā ierīkoja elektrisku 
apgaismošanu. Bez daudzām fabrikas ēkām 
te sabūvēts vēl liels pulks dzīvojamo ēku 
tehniskam personālam un strādniekiem. 

Fabrikas direkcija uztur strādnieku skolu 
ar 3 skolotājiem māca par brīvu vairāk par 
200 bērniem. Strādnieku izpriecai uzcelts 
stalts “klubs” ar ļoti plašu izrīkojumu zāli 
un ērtu skatuvi, kas bagātīgi apgādāta ar 
dekorācijām. Tikai lietderīgus izrīkojumus, kas 
paceltu strādnieku attīstības līmeni, tā teātra 
izrādes, koncertus un priekšlasījumus, sarīko 
reti, nu tikai tādā gadījumā, ja to uzņemas 
kāda biedrība no ārienes. Tālab arī fabrikas 
strādnieku attīstības līmenis ir vēl zems un 
viņi lielā mērā nododas žūpībai, jo uztur krogu 
un degvīna pārdotavu. Tā kā fabriku apkārtne 
dod izdevību dažādiem peļņas veidiem, 
tad arī ātri pieaug tā saucamā “Ēģipte” pie 
Līgates dzelzceļa stacijas. Miestiņā 3 dažādu 
preču pārdotavas, traktieris, viesnīca, maizes 
pārdotava, telegrāfa un pasta kantoris, 
dārzniecība u.t.t. Visu apkārtējo pagastu 
iedzīvotāju, kā arī fabriku strādnieku galvenais 
tirdzniecības centrs tiklab pārdošanas, kā 
arī pirkšanas ziņā ir “Ēģipte”, kur tad arī 
reizi nedēļa notur tirgu. “Ēģiptes” galvenie 
iedzīvotāji latvieši. 

Rīgas-Pleskavas dzelzceļa būvētāji, šā 
ceļa piestātnes iedalot, nebija paredzējuši, 
kāda loma piekritīs Līgates stacijai, jo citādi 
viņi to nebūtu būvējuši ar trešās šķiras staciju 
ietaisi. Visādai satiksmei te ātri pieaugot, ar 
stacijas ēku rīkojas, ka bezdelīgas: piekabina 
vienā galā, pielipina kādu nieku otrā stūrī - 
galā iznāk niecīga būda; no ērtas un kaut cik 
staltas stacijas ēkas ne vēsts! Bet tagadējā 
dzelzceļa saimniecībā neiet labāki; visu ierīko 
pēc šādām tādām iedomām, tikai ne pēc 
dzīves, satiksmes, apkaimes vai vietējiem 
apstākļiem. 

Paltmales novads, kā ekskursijas vieta, 

sevišķi silti ieteicama skolām, jo te daudz kas 
ko redzēt un daudz kas pamācošs. 

R-ks. 

Dzimtenes Vēstnesis 1913. gada 20. 
jūnijā, Nr. 139, rāda, kā nodibināja Līgatnes 
bērnudārzu. 

Ligate. Vietējās papīru fabrikas akc. 
sabiedrība atvēlējuse 10.000 r. lielu kapitālu 
strādnieku bērnudārza dibināšanai, par 
piemiņu Romanovu cilts 300 gadu valdīšanas 
jubilejai, bet trūcīgu kalpotāju un strādnieku 
pabalstam 7,500 rbļ. 

Nākamais raksts ir pelnījis, ka to lasa lēnām 
un uzmanīgi, jo izstāstītas visādas tādas 
lietas, par ko iepriekš pat nemaz nav dzirdēts. 
Dabūsim zināt, kas ir Latviešugals un arī 
to, ka sākotnēji bija nevis Paltmale, bet gan 
Baltmale. Uzzināsim mazliet vairāk arī par 
“Ēģipti” un ka pareizi jāsaka Līgatne un nevis 
Ligate. Par to stāsta Dzimtenes Vēstnesis 
1915. gada 13. jūnijā, Nr. 159. Vienīgi 
papildināsim, ka oficiālais Līgatnes nosaukums 
tika apstiprināts Latvijas Republikas Vietvārdu 
komisijā 1926. gada septembrī. 

Līgatne
Par Vidzemes Šveici šaurākā nozīmē dēvē 

Siguldu, Krimuldu, Turaidu. Plašākā nozīmē 
pie Vidzemes Šveices jāskaita viss Gaujas 
kreisais krasts, sākot no Cēsīm līdz Lorupei. 
Amatas un Līgatnes upju krasti, Nurmižu 
apkārtne un citu upju un strautiņu gravas 
pilnīgi pelna, ka viņas tiek minētas kopā ar 
Siguldu.

Skaistākā no blakus minētām vietām bez 
šaubām ir Līgatne. (Jaunākā laikā pēc vācu 
rakstības izrunā Līgatne2.) Reti kur būs tik 
dzidri skaidrs ūdens, kā Līgatnes upē. Nekur 
citur Baltijā mazais lasis (forele), šī dārgā 
gardēžu zivs, nav tik garšīga, kā Līgatnes 
upē. Savu ūdeni upe dabū pa lielākai daļai no 
avotiem. (Galvenie avoti ir augšpus šosejas, 
sākot no Visendorfas. Starp tiem ir daži avoti 
ar sērūdeni. Ejot no Visendorfa fabrikas gar 
kanālu uz augšu, vietām avotu ūdenim ir 
stipra sērūdens smaka, kas tik ļoti atgādina 
Ķemerus. Sēravoti nav lieli un rādās sēra 
sastāvdaļu ūdenim arī daudz mazāks nekā 
Ķemeros.) Tādēļ Līgatne pavasaros tik lieliski 
neuzplūstu, un ūdens tā nesaduļķojas kā 
dažās citās upēs.

Kā visas citas šā apgabala Gaujas sānupes, 
lai tās arī būtu gluži maziņas, tā arī Līgatne:, jo 
tuvāk tā nāk pie Gaujas, jo augstāki, un dižāki 
viņas krasti, jo straujāk un ar lielāku kritumu 
plūst viņas ūdens. Līgatnes vārdu nes arī visā 
Krievijā pazīstamā papīru fabrika, kas atrodas 
uz šās upes netālu no viņas ietekas Gauja. 
Tāds pat nosaukums ir vietējai dzelzceļa 
stancijai, ap kuru pēdējā laika radusies jo 
plaša nometne. Rokpeļņi, mazi amatnieki 
nomā no Paltmales muižas mazus zemes 
gabaliņus un ceļ tur mājas. Apgabals izvērstos 
par ievērojamu zaļumnieku vasaras viesu 
nometni, ja zemes gabalus pārdotu par dzimtu. 
Tad ļaudis nebaidītos tur ieguldīt kapitālus, 
nomestos tur viens un otrs bagātnieks, celtu 

ērtākas mājas, ietaisītu skaistus dārzus. Bet, 
nomai paliekot nometnei, krietna nākamība 
nav sagaidāma.

Līgatnes upes tīrais ūdens un straujais 
kritums nāk fabrikai lielā mērā par labu. Upes 
ūdens daudz pie tam palīdz, ka fabrikā var 
izgatavot pašu labāko rakstāmu papīri, kas 
baltuma un tīras krāsas ziņā pārspēj visus 
citus fabrikātus. Upes straujo kritumu fabrika 
var ļoti labi izmantot. Ik pēc nepilnas verstes 
atstatuma ūdens, pa kanāliem vadīts, dabū 
30-40 pēdu stipru kritumu, tā šo ūdens spēku 
izlieto trīs reizes. Protams, ka ar ūdens spēku 
vien tik plašai ietaisei nepietiek, bet jāņem 
palīgā arī tvaika spēks.

Līgatnes fabrika dibināta ap 1815. gadu, 
tātad pastāvējusi veselus simts gadus. 
Protams, tā daudzreiz pārtaisīta, modernizēta, 
paplašināta un tagadēju īpašnieku rokās 
atrodas no 1858. gada.

Fabrikā atrod nodarbošanos tiklab vīrieši, 
kā sievieši un arī bērni, ciktāl fabrikas likumi 
pēdējos pielaiž. Fabrikā valda vecvecā 
patriarhāliskā iekārta: visi strādnieki un viņu 
dzimtas dabū no fabrikas brīvu dzīvokli, 
malku, gabaliņu zemes sakņu dārzam, daži 
no strādniekiem tura cūkas, vistas. Fabrikai 
ir sava skola, slimnīca, nedēļnieču māja. 
Gadās nereti, ka strādnieki fabrikā piedzimuši, 
turpat nodzīvo sirmu vecumu un mirstot tiek 
turpat fabrikas kapos uz Līgatnes upes krasta 
paglabāti.

Strādnieki te mainās retāk, kā citās fabrikās, 
jo mainīšanās neiznāk ne vienai, ne otrai 
pusei par labu. Fabrikas valde iestrādājušos 
strādniekus ne labprāt laiž projām, tādēļ ka 
iesācējiem diezgan ilgi jālauzās, līdz savu 
darbu saprot. Bet strādnieks, aiziedams 
savu darba prašanu var izlietot vienīgi papīru 
fabrikā un Baltijā tādu maz. Fabrika jaunākā 
laikā savu teritoriju stipri paplašinājusi, gan 
iegūdama vecās zemnieku mājas savā 
apkārtnē, gan atsevišķus zemes gabalus. 
Fabrikai blakus ir neliela nometne. Tur ir 
dažādas pārdotavas, tur nometušies dažādi 
amatnieki, skroderi, kurpnieki, šuvējas. 
Fabrika visam šim apgabalam ir laba tirgus 
vieta, kur pārdot savus ražojumus, kas stipri 
paceļ apkārtējo paltmaliešu, ķempeniešu un 
Latviešugala turību.

Latviešugals - kas tas tāds? Par 
Latviešugalu sauc tās siguldiešu mājas, kas 
atrodas Līgatnes tuvumā un stāv no pārējiem 
siguldiešiem diezgan atstatu, atšķirtas caur 
citiem pagastiem. Nosaukumam Latviešugals 
vajag būt ļoti vecam. Latviešugals, domājams, 
savā laikā būs bijusi daļa no kāda liela 
novada, kas sniegsies par Gauju pāri, kur, 
kā zināms, sevišķi ap Turaidu, nedzīvoja vis 
latvieši, bet lībieši; Gauja, domājams, būs 
bijusi šai apgabalā starp abām tautām par 
robežu. Runājot par Latviešgalu jāatzīmē arī 
nosaukums “Paltmale”. Latviešu mēlei šis 
nosaukums būtu parocīgāks, ja teiktu nevis 
Paltmale, bet “Baltmale”. Vārds „Paltmale” 
varbūt tikai līvu-igauņu sabojājums no 

“Baltmale”, kuri burtu “b” allažiņ izrunā par “p”. 
Ja jau šai apgabalā reiz bijis latviešu novada 
gals – “Latviešugals”, tad tepat, protams, būs 
bijusi mala, latviešu - baltumala – “Baltmale”.

Ap fabriku stāvie Līgatnes krasti sastāv pa 
daļai no cietas smilšu klints, kurā fabrikas 
strādnieki izcērt sev pagrabus. Pagrabi izskatās 
ļoti oriģinēli un savā ziņā ir gluži praktiski. Ejot 
pa skaisto gravu uz Ķempu muižas pusi, jau 
redz arī kaļķu formācijas. Avotu ūdens te, kā 
redzams, tecējis caur plašiem apakšzemes 
kaļķu slāņiem, jo ūdens katru priekšmetu, 
kuram tas tecējis pāri, pārvilcis ar kārtiņu kaļķa. 
Priekšmeti, lapas, koka gabali satrūdējuši, bet 
kaļķis, kas uz priekšmetiem nogūlies, palicis, 
iezīmēdams sen iznīkuša priekšmeta formas 
smalki jo smalki. Uz kaļķakmeņu gabaliņiem 
var smalki izšķirt alkšņa, bērza, ozola un citu 
koku lapu formas, kā arī notēlojumus no citiem 
priekšmetiem.

Vasaras viesu saimnieki šovasar šinī 
apgabalā saradies vairāk nekā citus gadus. 
Daži gruntnieki, kam robežas sniedzas 
skaistajā gravās, paplašina dzīvokļus vai 
zeļ pavisam jaunas mājas vasaras viesiem. 
Tādiem, kam nav vajadzīgs katru dienu 
iebraukt Rīgā, šo dabas skatu bagāto var tikai 
ieteikt.

P. Bērziņš

No kultūrvēsturiskā viedokļa ļoti nozīmīga 
ziņa. Latviešu Avīzes, 1913. gada 6. martā, Nr. 
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Ligate. Kārlim Pētersonam atļauts Līgates 
muižā atvērt fotografēšanas iestādi un visā 
Vidzemē izdarīt fotogrāfiskus uzņēmumus. 

Tagad pāriesim uz bēdīgām, skumjām un 
satraucošām ziņām. Par strādnieku grūto dzīvi 
rakstīja laikraksts Arodnieks 1912. gada 10. 
septembrī, Nr. 23

No Ligates papīru fabrikas. Salīdzinot 
ar Rīgas fabrikām, šī fabrika atrodas 
neapskaužamā stāvoklī. Šeit strādnieki vēl 
dzīvo tādā kā dzimtlaiku kārtībā. Kungi - 
fabrikas administrācija - vēl par visu strādnieku 
dzīvi pavēl. 

Strādnieku lielākā daļa ir stipri neapzinīgi, 
lieli dzērāji un kāršu spēlmaņi. Nav mazums 
tādu strādnieku (sevišķi no vecās paaudzes), 
kuri bučo fabrikas varenajiem rokas, lien, 
izstāsta beidzamo nieciņu par saviem 
līdzbiedriem. Jaunie strādnieki gan viscaur ir 
korektāki un pieklājīgāki. Daļa no pēdējiem 
lasa nopietnas grāmatas un avīzes. Varētu 
sacīt, ka no visiem strādniekiem (700) 
kādas 10-15 procenti ir apzinīgi. Avīzes 
lasa visādu virzienu, pat neizslēdzot “Rīgas 
Avīzi”. Vairums tomēr lasa “Dz. V.” un “J. D. 
L.”; pēdējā fabrikā pienāk ap 70 eksemplāru. 
“Jauno Laiku” lasīja kādus - 10 eksemplārus. 
Strādniekiem ir pašiem sava kooperatīva 
biedrība; preces tajā ir apmierinošas. Biedrība 
organizēta uz antidemokrātiska principa. 

Dažiem pabagātiem cilvēkiem pieder biedrībā 
lielākā peļņa un lielākais vārds. Bez tam 
strādnieki vēl uztura kādu saviesīgu biedrību, 
kurai ir savs dziedāšanas koris, „bibliotēka” 
un kurā noteicošais vārds pieder fabrikas 
administrācijai. Saprotams, ka biedrība 
strādniekiem neko labu nedara.

Str.

Ligates papīrfabrikas īpašnieku peļņa auga 
straujāk nekā viņu rūpes par strādniekiem. 
Laiki visur sāka mainīties, bet īpašnieki 
Ligatē to ne visai apjēdza. Tā to var saprast 
no avīžu ziņām. Laika Atbalss 1912. gada 15. 
septembrī, Nr. 4, rakstīja.

 
No Paltmales. Kādu gadu atpakaļ še tika 

slēgta strādnieku izglītības biedrība: oficiālie 
slēgšanas motīvi bija mazgadējie [?] biedri. 
Biedrība pulcināja ap sevi pa lielākai daļai 
Ligates fabrikas strādniekus, tad vienu otru 
laukstrādnieku, amatnieku un apkārtējos 
demokrātus. Darbodamās demokrātiskā 
virzienā, biedrība drīz vien ieguva sīvus 
ienaidniekus. No vienas puses, biedrību 
neieredzēja fabrikas administrācija, no 
otras puses - Paltmales saimnieku biedrība. 
Fabrikas administrācija ne vienu reizi vien 
pasauca vienu otru biedri uz kantori un 
lika viņam izstāties no biedrības; aktīvākos 
“izglītībniekus” vienkārši atlaida. Tādu pašu 
politiku piekopa arī “pelēkie baroni” un viņu 
biedrība. Tie nedeva strādnieku biedrībai 
telpas, boikotēja izrīkojumus. un beidzot ar 
denunciācijām panāca biedrības slēgšanu. 
Gan pirms biedrības slēgšanas biedri runāja 
jau par jaunu statūtu izstrādāšanu, bet tas 
tomēr netika izdarīts. Pēc biedrības slēgšanas 
daudziem biedriem uznāca apātija pret legālām 
biedrībām, jo tās pie maziem panākumiem 
prasot daudz upuru. Uz laiku likās, ka biedrības 
ideja pavisam izzuduse. Tagad izkaisītie biedri 
pēc gada ilgas klusēšanas tomēr ir nākuši pie 
agrākiem slēdzieniem: daudzi, kuri uzstājas 
pret legālo darbību, tagad sāk prātot atkal 
par jaunas biedrības nodibināšanu. Tiek jau 
izstrādāti statūti. 

Pas.

Nīgrums pret priekšniecību pieauga. Dzīves 
Balss 1913. gada 26. janvārī, Nr. 3. 

No Ligates papīra fabrikas, vietējās 
papīru fabrikas administrācija te jūtas pilnīgi 
neaprobežota savā darbībā un tiesību tulkošanā. 
Tā nesen atpakaļ administrācija atlaida kādu 
strādnieku par to, ka tas tuvējā baznīcā - 
būdams tās dalībnieks - smēķējis papirosu 
(?!) Tātad mūsu fabrikas administrācija izdod 
ne vien noteikumus par “uzvešanos fabrikā”, 
bet ievedusi arī strādnieku uzraudzību ārpus 
fabrikas. 

Pēc trim mēnešiem tas pats laikraksts par 
Ligati rakstīja atkal. Dzīves Balss 1913. gada 
6. aprīlī, Nr. 12. 

Ligates papīru fabrikas strādnieki tiek 
nodarbināti un izsūkti uz nebēdu. Sevišķi 
meistaru apiešanas ar strādniekiem ir 
nekaunīga. Pastāv mums četri papīrmašīnu 
meistari. 

No tiem trīs ir patentēti bļāvēji... Arī 
mūsu fabrikas direkcija it nemaz nav 
priekšstāvīgāka. Kādu dienu direktors trakās 

dusmās grūstīja un lamāja strādnieku B. un 
uz vietas to atlaida, tikai tamdēļ, ka minētais 
strādnieks nebija tik pazemīgi palocījies, 
kā direktors to vēlējās. Šāds incidents ar 
strādniekiem mūsu direkcijai nav pirmais. 
Pēc pabeigtiem dienas vai nakts darbiem 
aizejam uz tā saukto Ligates krogu, “uzpravīt 
dūšu”, kas mūsu novājināto organismu galīgi 
sabeidz. Vakaros kroga logi tiek aizslēģēti, lai 
garām gājēji nedabūtu redzēt, kā strādnieki 
piedzērušies kliedz un kaujās. Ir arī mums 
tādi tumsības bērni, kas netura par vajadzīgu 
pat laikrakstus lasīt un ir arī tādi, kas neprot 
ne burtot, bet kabatā tur gan viņi zina, kas 
jādara. Linijētavas nodaļas vecākie strādnieki 
abonē tikai “Latviju” un “Dz. V.” un jaunākos 
strādniekus, kas lasa “J. D. V”. un vēl kādu tai 
līdzīgu laikrakstu, tie nosauc par sarkaniem. 
Vispār vecāko strādnieku izturēšanās pret 
jaunākiem nav biedriska. 

Sevišķi tos viņi nevar ieredzēt, kuri 
iestājušies kādā biedrībā. Būtu gan laiks arī 
tiem “večiem” izkopt savu alkoholā izmērcēto 
apziņu, pieslieties jaunākiem strādniekiem 
un kopīgi rūpēties par savu dzīvi un atpūtu. 
Arī pie mums fabrikas administrācija izdalīja 
“kā un priekš kam tiek drošināti strādnieki”. 
Lielākā daļa šādus likumus atzīst par 
neapmierinošiem.

Naktī uz 12. martu pa šejienes ceļiem bija 
izmētātas proklamācijas “Biedri strādnieki”, 
parakstītas no L. S. D. komitejas. 

Vietējais

Kā ievērojāt, avīžu nosaukumi līdzīgi. 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabājas trīs 
līdzīgi laikraksti no 1914. gada: Dzīves Balss, 
Dzīves Atbalss un Dzīves Spēks. Visas šīs 
trīs avīzes bija līdzīgas un ar vienādu ievirzi. 
Dzīves Atbalss 1914. gada 19. februārī, Nr. 21 
rakstīja: 

No Ligates papīru fabrikas. Fabrika atrodas 
6 verstes no Ligates stacijas dziļā gravā, no 
kuras ārā redzami tikai 4 nokvēpuši skursteņu 
gali. Strādā šeit līdz 700 strādnieku. Darba laiks 
fabrikā (izņemot maiņu strādniekus, kuriem 
jāstrādā 12 stundas bez pārtraukuma) no 6 
līdz 6 ar pusstundas pārtraukumu brokastīs 
un pusotras stundas pusdienā. Darba algas 
zemas, darba apstākļi slikti. Šejienes apkārtnē 
fabrika tiek uzskatīta par zelta bedri un rokpeļņi 
krīt uz to tikpat kā mušas uz medu. Apkārtējiem 
saimniekiem sajūtams caur to liels strādnieku 
trūkums. Fabrikas administrācija saprot it labi, 
ka ar apzinīgu strādnieku tai grūtāki satikt, 
tamdēļ pieņem neapzinīgos, tumšos novada 
strādniekus. Sevišķi ar sievietēm (pie papīru 
zortēšanas3) fabrika ir apbruņojusies, lai 
pasūtījumus varētu uz to ātrāko izpildīt, bet, 
kad pasūtījumu nav, liek tām dzīvot nedēļām 
bez darba (piem., brāķeriem). Sievas ar 
bērniem iztiek tai laikā ar vīra peļņu, bet ko 
lai saka meitas, kurām vecāki šeit nedzīvo un 
pašām sava saimniecība? Strādnieces par 
savu sūro likteni cieš klusu un nemaz nedomā 
par sava stāvokļa uzlabošanu.

Ar 1. janvāri sāka darboties šeit arī 
slimokase. Kases valdē iegājuši tikai fabrikas 
direktori un daži fabrikas ierēdņi.

Kases labā novelk 1 procentu no strādnieku 
algas. Algā ieskaita arī dzīvokļa (mazas 
istabiņas) īres naudu, jo tie ir kungu dzīvokļi. 
Par katru “dzīvokli” rēķina 3 rub. mēnesī, bet 
šiem dzīvokļiem mums atvelk no algas 10 
proc.: kas vairāk pelna, tam vairāk atvelk, kaut 
gan aizgalds tiek ierādīts gluži tas pats. Dažās 
istabās dzīvo 5 strādnieki: bet visiem tomēr 
atvelk no algas un tā tad kungiem samaksa 
pieckārtīgi.

Strādnieki gan par to kurn, bet atklāti 
protestēt neviens neuzdrošinājās.

Fabrikas akcionāri uztur arī skolu fabrikas 
strādnieku bērniem. Pie 3 skolotajiem un 
vienas skolotājas mācās 187 abēja dzimuma 
bērni. Ar pagājušo gadu skolā ieviesta arī 
vācu valoda kā mācības valoda. Mācības 
laiks 6 gadi. Skola ir nostādīta slikti. Bērniem 
netiek iedvesta tieksme uz lasīšanu. Nav 
sirsnības pret bērniem. Māca ar bāršanos, pat 
lamāšanos. 

Akmens.

Un mūsu apskata noslēgumā lasīsim četrus 
mazus rakstiņus par Pirmā pasaules kara 
sākumu. Zemkopis, 1914. gada 20. augustā, 
Nr. 34. 

No Rīgas apriņķa. 
Pirmās laikrakstu ziņas par Austrijas-

Serbijas karu lauciniekus jau manāmi uztrauca. 
Iedzīvotāju starpā kara ziņas sāka cirkulēt 
ar dažādiem pārspīlētiem piedzejojumiem. 
Pagājušās nedēļas beigās lauciniekus 
pārsteidza rezervistu iesaukšana kara 
dienestā. Pagastu valžu paziņojumi dažā ziņā 
bija neskaidri. Tālab izcēlās daudzi pārpratumi, 
kurus arī pagastu valdes nespēja novērst. 
Rezervistus no dažām stacijām laucinieki paši 
aizveda uz Rīgu ar zirgiem. Stacijās un citur 
aizbraucējus pavadīt bij ieradušies daudz 
ļaužu, un pavadīšana bija ļoti sirsnīga un 
jūsmīga. Visiem novēlēja vislabākās sekmes 
cīņā pret nekaunīgo ienaidnieku. Līdz ar 
īstiem rezervistiem kara dienestā iestājušies 
arī daudzi vecākie laukskolotaji. Tā 19. jūlijā 
aizbrauca Siguldas, Ligates, Ķempu un citu 
novadu skolotāji. Lauku tirgotavās cenas 
saskrūvētas augsti. Laikrakstu eksemplāri 
iet no rokas rokā un no mājas uz māju, līdz 
kamēr saplīst. Uz nākošiem eksemplāriem 
gaida ar nepacietību. Visi laikrakstus lasa ar 
neredzētu interesi, pat tādi, kas tos nekad 
nav lasījuši. Jaunā paaudze uz notikumiem 
skatās optimistiski un ir sajūsmināta karā pret 
Vāciju. Tagad arī uz laukiem vienīgais sarunu 
priekšmets - karš.

Rīgas Ziņas, 1915. gada 12. aprīlī, Nr. 101.

Malkas rekvizīciju pie vietējām stacijām, 
vietējā rekvizīcijas komisija nodomājuši uzsākt 
ar 14. aprīli, par ko jau izdoti attiecīgi rīkojumi. 
Malkas atņemšanu privātām personām un tās 
novērtēšanu izdarīs vispirms pie Siguldas, 
Inčukalna, Ropažu un Ligates stacijām un to 
tuvākā apkārtnē. Pie rekvizīcijas neiztrūkstoši 
jāpiedalās arī dzelzceļa policijai, t. i. 
žandarmērijai, bet gadījumā, ja pēdējās kādā 
vietā iztrūktu, tad uz turieni jākomandē apriņķa 
policijas ierēdņi. 

v.

Jaunās Pēterpils Avīzes, 1915. gada 21. 
oktobrī, Nr. 6. 

Bēgļu Apgādāšanas Nodaļa pie L. P. K. 
ziņo: 1. Ligates bijušā papīra fabrikā vēl telpas 
atrodamas apm. 200 bēgļiem bez lopiem. 
Minētā fabrika atrodas 7 verstes no stacijas uz 
Paltmales pusi. Bēgļu Apgādāšanas Nodaļa 
minētās telpās ierīko arī ēdināšanas punktu.

Līdums, 1915. gada 23. oktobrī, Nr. 272. 

Attiecībā uz bēgļu nomešanos jādara 
zināms, ka Ligates bijušās papīra fabrikas 
telpas pagaidām no bēgļiem pietiekošā skaitā 
jau aizņemtas un uz turieni tiem pagaidām nav 
ieteicams iet. 

Jauni ēdināšanas punkti Bēgļu Apgādāšanas 
Nodaļa pie L. P. K. atvēruse ēdināšanas punktu 
Ligates bijušās papīra fabrikas telpās. 

***
Tas skumjais brīdis pienācis, ka nu vairs 

nebūs pienākums rakāties pa vairāk nekā 
simtgadīgo avīžu blāķiem. Tagad, protams, 
tas notiek elektroniskā veidā. Bet grūti ir tik 
un tā, jo tekstu pārcelšana no gotu rakstības 
mūsdienu transkripcijā nav nemaz tik viegls 
pasākums. Bet īpaši jāakcentē, ka agrāk šie 
teksti vispār nebija pieejami. Vecās avīzes 
bija tik trauslas, ka lasītājiem tās neizsniedza 
vispār. Tikai pēc tam, kad pa lielu naudu visa 
senā Latvijas periodika tika ieskenētā digitālā 
formātā, mēs to varējām lasīt un citēt. 

Daudzi man teikuši, ka viņiem ir bijis 
interesanti lasīt. Man prieks par to.

Kā jau iepriekš rakstīju, nākamajā 
turpinājumā runāsim par papīra ražošanas 
tehnoloģiju. 

Turpinājums sekos
 



1 Šādu izteiksmei veidu zinātniski sauc par 
slengu vai vienkāršrunu. Iepriekšējos citētajos 
tekstos, arī šajā turpinājumā, mēs ar to sastapāmies 
ne vienu reizi vien. 3  Zortēšana (novec.) – šķirošana, kārtošana. 

2 Izcēlums mans. A. C. 

Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 159 (13.06.1915). 
Mūsdienās nemaz tik viegli šos tekstus nevar izlasīt. 

Latvijas Saule, Nr. 79-81 (01.07.1929). Par jaunatklāto pilskalnu

Latvijas Sargs, Nr. 234 (14.10.1924). Informācija par jaunuzcelto 100 
metrus garo tiltu pār Gauju pie Līgatnes papīrfabrikas.

Ilustrēts Žurnāls, Nr.26 (29.06.1923) Kopskats. Iespējams, ka viena no 
agrīnākajām fotoreportāžām par Līgatni.
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
59. turpinājums. Sākums – LNZ, 2014. gads: jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 
2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2019. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs 
Nr. 7

Šīs rindas tiek rakstītas mirklī, kad visu 
mūsu, arī līgatniešu, likteņus lielākā vai 
mazākā ietekmēs divu politiķu darbošanās. 
Viens no tiem ir Boriss Džonsons Lielbritānijā, 
kas tik ļoti grib īstenot Breksitu, ka viņu itin 
nekas nespēšot apturēt. Otrs kungs ir Latvijas 
Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Juris Pūce, kas ir tikpat 
neatlaidīgs kā britu premjers, un par visu vari 
grib īstenot VARAM izdomāto administratīvi 
teritoriālā iedalījuma modeli. Man internetā 
publicēto karti grūti komentēt jo, to uzlūkojot, 
paliek nelāgi ap dūšu un strauji uzrodas vēlme 
domāt par kaut ko citu. 

43. turpinājumā mēs jau rakstījām par 
iepriekšējo teritoriālo reformu. Toreiz 
citējām laikrakstu Mājas Viesis 1893. gada 7. 
augustā:

Vidzemē savienojušies šādi pagasti: 
Siguldas un Jūdašu par Siguldas; Lubu 
muižas, Dutkas muižas un Trikates mācītāja 
muižas – par Lubu; Nurmišu, Paltmales un 
Kempu par Nurmišu; Krimuldas un Enģelartes 
par Krimuldas un Sējas un Inčukalna par Sējas 
pagastu. 

Tad pastāstījām, ka Nurmižu pagasts 
izveidojās tik nesakarīgi liels, ka pagasti 
netika galā ar milzīgo teritoriju. Tās mocības 
ilga līdz 1907. gada sākumam, kad Paltmale 
(tagadējā Līgatne) beidzot tika vaļā no 
piespiedu apvienošanās ar Nurmižu pagastu. 
Bet par to jau tika aprakstīts detalizēti. 

Arī turpmākajos gados Līgatne tikai ierauta 
nemitīgo reformu kratīkļos. Vienīgi tagad tikai 
varam zīlēt, kas notiks ar Borisu Džonsonu un 
Juri Pūci, ar Breksitu un Latvijas pašvaldību 
teritoriālo reformu. Abu kungu gan veiksmes, 
gan neveiksmes samanīsim mēs visi.

***
Vēl jāpastāsta par Manas mīļās Līgatnes 

turpmākajiem plāniem.
Šis ir pēdējais turpinājums, kas pilnībā veltīts 

vairāk nekā simts gadu vecām publikācijām. 
1914. gadā sākās Pirmais pasaules karš, 
Līgatnes papīrmašīnas aizveda kaut kur 
uz Krieviju, bet tukšajās telpās izmitinājās 
nelaimīgie bēgļi, kam pat lopus nebija ļauts 
ņemt līdzi.

Arī nākamajos gados – 1915. un turpmākajos 
– par Līgatni latviešu presē rakstīja daudz, bet 
mēs to nelasīsim, jo – atpūtīsimies…

Nākamajā Manas mīļās Līgatnes laidienā 
beidzot pastāstīsim, kā ražoja papīru, tad vēl 
trijos turpinājumos paceļosim pa laikraksta 
Līgatnes Papīrnieks lappusēm, un raugi – tad 
arī decembra vidus būs pienācis, un Manas 
mīļās Līgatnes allaž čalojošais strautiņš savu 
tecējumu būs apstādinājis vai arī, izsakoties 
precīzāk, nomaskējies zem ledus un sniega. 
Bet darbošanās turpināsies… 

***
Un tā nu atkal šķirstām vecās avīzes. Dūšas 

uzpravīšanai1 iesāksim ar aprakstiem par 
Līgates vēsturi, jo katrā pētījumā paveras kaut 
kādas jaunas nianses. Lasīsim rakstiņu, kas 
bija publicēts Dzimtenes Vēstnesī 1912. gada 
23. jūnijā, Nr. 143. 

Paltmale (Siguldas draudze). Šai novadā 
savā laika pastrādāti ievērojami rūpniecības 
kultūras darbi, kuri pašlaik gan maz pazīstami. 
Caur novadu no dienvidiem uz ziemeļiem tek 
līču loču starp cietām klints sienām Līgates 
upe. Ligates upe izceļas Nītaures draudzē 
un pēc verstu 40 gara ceļa ietek Gaujā. 
Rūpniecības ziņā Līgates upe visai ievērojama. 
Ar tās ūdeņu spēku dzen vairākas dzirnavas 
un četras fabrikas: uz Nītaures robežām Elles 
gravā “Papes fabriku” (tagad slēgta), tālāk 
Zālīša “Liestes fabriku”, tad Visendorfa fabriku 
(tagad slēgta), un Ligates papīru fabriku. 

Visas šīs fabrikas izlieto pa sevišķi izraktiem 
kanāliem Ligates upes ūdeni par dzinēju spēku. 
Tā pie Visendorfa fabrikas ūdens pievada 
kanāls ir kādas divas verstis garš, vidusdaļā līdz 
piecpadsmit pēdu augstiem krastiem, četras 
līdz piecas pēdas dziļu ūdeni; kanāla sienas 
pa daļai izoderētas, un atstutētas plankām, lai 
nesabruktu. Kanāls rakts jau priekš dažiem 
desmit gadiem. Domājams, ka tāds kanāls jau 
arī to laiku, kaut gan pie lētākām darba algām, 
būs izmaksājis krietni daudz. 

No minētām fabrikām visvecākā un lielākā 
ir Līgates papīru fabrika. Tā atrodas 5 verstes 
no Ligates dzelzceļa stacijas, pie Līgates upes 
ietekas Gaujā. Fabrika cēlusēs ap 1800. gadu 
no tā sauktām Štorha papīra dzirnavām, kuras 
vēlāk paplašinātas pārgāja bijušā Paltmales 
muižas īpašnieka Kibera, tad kāda Grosuļa 
īpašumā. Ap 1860. gadu fabriku ieguva par 
savu īpašumu „Rīgas papīru fabriku akciju 
sabiedrība”, kas to ievērojami paplašināja 
pēc visiem jaunlaiku tehniskiem prasījumiem 
un beidzamā laikā ierīkoja elektrisku 
apgaismošanu. Bez daudzām fabrikas ēkām 
te sabūvēts vēl liels pulks dzīvojamo ēku 
tehniskam personālam un strādniekiem. 

Fabrikas direkcija uztur strādnieku skolu 
ar 3 skolotājiem māca par brīvu vairāk par 
200 bērniem. Strādnieku izpriecai uzcelts 
stalts “klubs” ar ļoti plašu izrīkojumu zāli 
un ērtu skatuvi, kas bagātīgi apgādāta ar 
dekorācijām. Tikai lietderīgus izrīkojumus, kas 
paceltu strādnieku attīstības līmeni, tā teātra 
izrādes, koncertus un priekšlasījumus, sarīko 
reti, nu tikai tādā gadījumā, ja to uzņemas 
kāda biedrība no ārienes. Tālab arī fabrikas 
strādnieku attīstības līmenis ir vēl zems un 
viņi lielā mērā nododas žūpībai, jo uztur krogu 
un degvīna pārdotavu. Tā kā fabriku apkārtne 
dod izdevību dažādiem peļņas veidiem, 
tad arī ātri pieaug tā saucamā “Ēģipte” pie 
Līgates dzelzceļa stacijas. Miestiņā 3 dažādu 
preču pārdotavas, traktieris, viesnīca, maizes 
pārdotava, telegrāfa un pasta kantoris, 
dārzniecība u.t.t. Visu apkārtējo pagastu 
iedzīvotāju, kā arī fabriku strādnieku galvenais 
tirdzniecības centrs tiklab pārdošanas, kā 
arī pirkšanas ziņā ir “Ēģipte”, kur tad arī 
reizi nedēļa notur tirgu. “Ēģiptes” galvenie 
iedzīvotāji latvieši. 

Rīgas-Pleskavas dzelzceļa būvētāji, šā 
ceļa piestātnes iedalot, nebija paredzējuši, 
kāda loma piekritīs Līgates stacijai, jo citādi 
viņi to nebūtu būvējuši ar trešās šķiras staciju 
ietaisi. Visādai satiksmei te ātri pieaugot, ar 
stacijas ēku rīkojas, ka bezdelīgas: piekabina 
vienā galā, pielipina kādu nieku otrā stūrī - 
galā iznāk niecīga būda; no ērtas un kaut cik 
staltas stacijas ēkas ne vēsts! Bet tagadējā 
dzelzceļa saimniecībā neiet labāki; visu ierīko 
pēc šādām tādām iedomām, tikai ne pēc 
dzīves, satiksmes, apkaimes vai vietējiem 
apstākļiem. 

Paltmales novads, kā ekskursijas vieta, 

sevišķi silti ieteicama skolām, jo te daudz kas 
ko redzēt un daudz kas pamācošs. 

R-ks. 

Dzimtenes Vēstnesis 1913. gada 20. 
jūnijā, Nr. 139, rāda, kā nodibināja Līgatnes 
bērnudārzu. 

Ligate. Vietējās papīru fabrikas akc. 
sabiedrība atvēlējuse 10.000 r. lielu kapitālu 
strādnieku bērnudārza dibināšanai, par 
piemiņu Romanovu cilts 300 gadu valdīšanas 
jubilejai, bet trūcīgu kalpotāju un strādnieku 
pabalstam 7,500 rbļ. 

Nākamais raksts ir pelnījis, ka to lasa lēnām 
un uzmanīgi, jo izstāstītas visādas tādas 
lietas, par ko iepriekš pat nemaz nav dzirdēts. 
Dabūsim zināt, kas ir Latviešugals un arī 
to, ka sākotnēji bija nevis Paltmale, bet gan 
Baltmale. Uzzināsim mazliet vairāk arī par 
“Ēģipti” un ka pareizi jāsaka Līgatne un nevis 
Ligate. Par to stāsta Dzimtenes Vēstnesis 
1915. gada 13. jūnijā, Nr. 159. Vienīgi 
papildināsim, ka oficiālais Līgatnes nosaukums 
tika apstiprināts Latvijas Republikas Vietvārdu 
komisijā 1926. gada septembrī. 

Līgatne
Par Vidzemes Šveici šaurākā nozīmē dēvē 

Siguldu, Krimuldu, Turaidu. Plašākā nozīmē 
pie Vidzemes Šveices jāskaita viss Gaujas 
kreisais krasts, sākot no Cēsīm līdz Lorupei. 
Amatas un Līgatnes upju krasti, Nurmižu 
apkārtne un citu upju un strautiņu gravas 
pilnīgi pelna, ka viņas tiek minētas kopā ar 
Siguldu.

Skaistākā no blakus minētām vietām bez 
šaubām ir Līgatne. (Jaunākā laikā pēc vācu 
rakstības izrunā Līgatne2.) Reti kur būs tik 
dzidri skaidrs ūdens, kā Līgatnes upē. Nekur 
citur Baltijā mazais lasis (forele), šī dārgā 
gardēžu zivs, nav tik garšīga, kā Līgatnes 
upē. Savu ūdeni upe dabū pa lielākai daļai no 
avotiem. (Galvenie avoti ir augšpus šosejas, 
sākot no Visendorfas. Starp tiem ir daži avoti 
ar sērūdeni. Ejot no Visendorfa fabrikas gar 
kanālu uz augšu, vietām avotu ūdenim ir 
stipra sērūdens smaka, kas tik ļoti atgādina 
Ķemerus. Sēravoti nav lieli un rādās sēra 
sastāvdaļu ūdenim arī daudz mazāks nekā 
Ķemeros.) Tādēļ Līgatne pavasaros tik lieliski 
neuzplūstu, un ūdens tā nesaduļķojas kā 
dažās citās upēs.

Kā visas citas šā apgabala Gaujas sānupes, 
lai tās arī būtu gluži maziņas, tā arī Līgatne:, jo 
tuvāk tā nāk pie Gaujas, jo augstāki, un dižāki 
viņas krasti, jo straujāk un ar lielāku kritumu 
plūst viņas ūdens. Līgatnes vārdu nes arī visā 
Krievijā pazīstamā papīru fabrika, kas atrodas 
uz šās upes netālu no viņas ietekas Gauja. 
Tāds pat nosaukums ir vietējai dzelzceļa 
stancijai, ap kuru pēdējā laika radusies jo 
plaša nometne. Rokpeļņi, mazi amatnieki 
nomā no Paltmales muižas mazus zemes 
gabaliņus un ceļ tur mājas. Apgabals izvērstos 
par ievērojamu zaļumnieku vasaras viesu 
nometni, ja zemes gabalus pārdotu par dzimtu. 
Tad ļaudis nebaidītos tur ieguldīt kapitālus, 
nomestos tur viens un otrs bagātnieks, celtu 

ērtākas mājas, ietaisītu skaistus dārzus. Bet, 
nomai paliekot nometnei, krietna nākamība 
nav sagaidāma.

Līgatnes upes tīrais ūdens un straujais 
kritums nāk fabrikai lielā mērā par labu. Upes 
ūdens daudz pie tam palīdz, ka fabrikā var 
izgatavot pašu labāko rakstāmu papīri, kas 
baltuma un tīras krāsas ziņā pārspēj visus 
citus fabrikātus. Upes straujo kritumu fabrika 
var ļoti labi izmantot. Ik pēc nepilnas verstes 
atstatuma ūdens, pa kanāliem vadīts, dabū 
30-40 pēdu stipru kritumu, tā šo ūdens spēku 
izlieto trīs reizes. Protams, ka ar ūdens spēku 
vien tik plašai ietaisei nepietiek, bet jāņem 
palīgā arī tvaika spēks.

Līgatnes fabrika dibināta ap 1815. gadu, 
tātad pastāvējusi veselus simts gadus. 
Protams, tā daudzreiz pārtaisīta, modernizēta, 
paplašināta un tagadēju īpašnieku rokās 
atrodas no 1858. gada.

Fabrikā atrod nodarbošanos tiklab vīrieši, 
kā sievieši un arī bērni, ciktāl fabrikas likumi 
pēdējos pielaiž. Fabrikā valda vecvecā 
patriarhāliskā iekārta: visi strādnieki un viņu 
dzimtas dabū no fabrikas brīvu dzīvokli, 
malku, gabaliņu zemes sakņu dārzam, daži 
no strādniekiem tura cūkas, vistas. Fabrikai 
ir sava skola, slimnīca, nedēļnieču māja. 
Gadās nereti, ka strādnieki fabrikā piedzimuši, 
turpat nodzīvo sirmu vecumu un mirstot tiek 
turpat fabrikas kapos uz Līgatnes upes krasta 
paglabāti.

Strādnieki te mainās retāk, kā citās fabrikās, 
jo mainīšanās neiznāk ne vienai, ne otrai 
pusei par labu. Fabrikas valde iestrādājušos 
strādniekus ne labprāt laiž projām, tādēļ ka 
iesācējiem diezgan ilgi jālauzās, līdz savu 
darbu saprot. Bet strādnieks, aiziedams 
savu darba prašanu var izlietot vienīgi papīru 
fabrikā un Baltijā tādu maz. Fabrika jaunākā 
laikā savu teritoriju stipri paplašinājusi, gan 
iegūdama vecās zemnieku mājas savā 
apkārtnē, gan atsevišķus zemes gabalus. 
Fabrikai blakus ir neliela nometne. Tur ir 
dažādas pārdotavas, tur nometušies dažādi 
amatnieki, skroderi, kurpnieki, šuvējas. 
Fabrika visam šim apgabalam ir laba tirgus 
vieta, kur pārdot savus ražojumus, kas stipri 
paceļ apkārtējo paltmaliešu, ķempeniešu un 
Latviešugala turību.

Latviešugals - kas tas tāds? Par 
Latviešugalu sauc tās siguldiešu mājas, kas 
atrodas Līgatnes tuvumā un stāv no pārējiem 
siguldiešiem diezgan atstatu, atšķirtas caur 
citiem pagastiem. Nosaukumam Latviešugals 
vajag būt ļoti vecam. Latviešugals, domājams, 
savā laikā būs bijusi daļa no kāda liela 
novada, kas sniegsies par Gauju pāri, kur, 
kā zināms, sevišķi ap Turaidu, nedzīvoja vis 
latvieši, bet lībieši; Gauja, domājams, būs 
bijusi šai apgabalā starp abām tautām par 
robežu. Runājot par Latviešgalu jāatzīmē arī 
nosaukums “Paltmale”. Latviešu mēlei šis 
nosaukums būtu parocīgāks, ja teiktu nevis 
Paltmale, bet “Baltmale”. Vārds „Paltmale” 
varbūt tikai līvu-igauņu sabojājums no 

“Baltmale”, kuri burtu “b” allažiņ izrunā par “p”. 
Ja jau šai apgabalā reiz bijis latviešu novada 
gals – “Latviešugals”, tad tepat, protams, būs 
bijusi mala, latviešu - baltumala – “Baltmale”.

Ap fabriku stāvie Līgatnes krasti sastāv pa 
daļai no cietas smilšu klints, kurā fabrikas 
strādnieki izcērt sev pagrabus. Pagrabi izskatās 
ļoti oriģinēli un savā ziņā ir gluži praktiski. Ejot 
pa skaisto gravu uz Ķempu muižas pusi, jau 
redz arī kaļķu formācijas. Avotu ūdens te, kā 
redzams, tecējis caur plašiem apakšzemes 
kaļķu slāņiem, jo ūdens katru priekšmetu, 
kuram tas tecējis pāri, pārvilcis ar kārtiņu kaļķa. 
Priekšmeti, lapas, koka gabali satrūdējuši, bet 
kaļķis, kas uz priekšmetiem nogūlies, palicis, 
iezīmēdams sen iznīkuša priekšmeta formas 
smalki jo smalki. Uz kaļķakmeņu gabaliņiem 
var smalki izšķirt alkšņa, bērza, ozola un citu 
koku lapu formas, kā arī notēlojumus no citiem 
priekšmetiem.

Vasaras viesu saimnieki šovasar šinī 
apgabalā saradies vairāk nekā citus gadus. 
Daži gruntnieki, kam robežas sniedzas 
skaistajā gravās, paplašina dzīvokļus vai 
zeļ pavisam jaunas mājas vasaras viesiem. 
Tādiem, kam nav vajadzīgs katru dienu 
iebraukt Rīgā, šo dabas skatu bagāto var tikai 
ieteikt.

P. Bērziņš

No kultūrvēsturiskā viedokļa ļoti nozīmīga 
ziņa. Latviešu Avīzes, 1913. gada 6. martā, Nr. 
62

Ligate. Kārlim Pētersonam atļauts Līgates 
muižā atvērt fotografēšanas iestādi un visā 
Vidzemē izdarīt fotogrāfiskus uzņēmumus. 

Tagad pāriesim uz bēdīgām, skumjām un 
satraucošām ziņām. Par strādnieku grūto dzīvi 
rakstīja laikraksts Arodnieks 1912. gada 10. 
septembrī, Nr. 23

No Ligates papīru fabrikas. Salīdzinot 
ar Rīgas fabrikām, šī fabrika atrodas 
neapskaužamā stāvoklī. Šeit strādnieki vēl 
dzīvo tādā kā dzimtlaiku kārtībā. Kungi - 
fabrikas administrācija - vēl par visu strādnieku 
dzīvi pavēl. 

Strādnieku lielākā daļa ir stipri neapzinīgi, 
lieli dzērāji un kāršu spēlmaņi. Nav mazums 
tādu strādnieku (sevišķi no vecās paaudzes), 
kuri bučo fabrikas varenajiem rokas, lien, 
izstāsta beidzamo nieciņu par saviem 
līdzbiedriem. Jaunie strādnieki gan viscaur ir 
korektāki un pieklājīgāki. Daļa no pēdējiem 
lasa nopietnas grāmatas un avīzes. Varētu 
sacīt, ka no visiem strādniekiem (700) 
kādas 10-15 procenti ir apzinīgi. Avīzes 
lasa visādu virzienu, pat neizslēdzot “Rīgas 
Avīzi”. Vairums tomēr lasa “Dz. V.” un “J. D. 
L.”; pēdējā fabrikā pienāk ap 70 eksemplāru. 
“Jauno Laiku” lasīja kādus - 10 eksemplārus. 
Strādniekiem ir pašiem sava kooperatīva 
biedrība; preces tajā ir apmierinošas. Biedrība 
organizēta uz antidemokrātiska principa. 

Dažiem pabagātiem cilvēkiem pieder biedrībā 
lielākā peļņa un lielākais vārds. Bez tam 
strādnieki vēl uztura kādu saviesīgu biedrību, 
kurai ir savs dziedāšanas koris, „bibliotēka” 
un kurā noteicošais vārds pieder fabrikas 
administrācijai. Saprotams, ka biedrība 
strādniekiem neko labu nedara.

Str.

Ligates papīrfabrikas īpašnieku peļņa auga 
straujāk nekā viņu rūpes par strādniekiem. 
Laiki visur sāka mainīties, bet īpašnieki 
Ligatē to ne visai apjēdza. Tā to var saprast 
no avīžu ziņām. Laika Atbalss 1912. gada 15. 
septembrī, Nr. 4, rakstīja.

 
No Paltmales. Kādu gadu atpakaļ še tika 

slēgta strādnieku izglītības biedrība: oficiālie 
slēgšanas motīvi bija mazgadējie [?] biedri. 
Biedrība pulcināja ap sevi pa lielākai daļai 
Ligates fabrikas strādniekus, tad vienu otru 
laukstrādnieku, amatnieku un apkārtējos 
demokrātus. Darbodamās demokrātiskā 
virzienā, biedrība drīz vien ieguva sīvus 
ienaidniekus. No vienas puses, biedrību 
neieredzēja fabrikas administrācija, no 
otras puses - Paltmales saimnieku biedrība. 
Fabrikas administrācija ne vienu reizi vien 
pasauca vienu otru biedri uz kantori un 
lika viņam izstāties no biedrības; aktīvākos 
“izglītībniekus” vienkārši atlaida. Tādu pašu 
politiku piekopa arī “pelēkie baroni” un viņu 
biedrība. Tie nedeva strādnieku biedrībai 
telpas, boikotēja izrīkojumus. un beidzot ar 
denunciācijām panāca biedrības slēgšanu. 
Gan pirms biedrības slēgšanas biedri runāja 
jau par jaunu statūtu izstrādāšanu, bet tas 
tomēr netika izdarīts. Pēc biedrības slēgšanas 
daudziem biedriem uznāca apātija pret legālām 
biedrībām, jo tās pie maziem panākumiem 
prasot daudz upuru. Uz laiku likās, ka biedrības 
ideja pavisam izzuduse. Tagad izkaisītie biedri 
pēc gada ilgas klusēšanas tomēr ir nākuši pie 
agrākiem slēdzieniem: daudzi, kuri uzstājas 
pret legālo darbību, tagad sāk prātot atkal 
par jaunas biedrības nodibināšanu. Tiek jau 
izstrādāti statūti. 

Pas.

Nīgrums pret priekšniecību pieauga. Dzīves 
Balss 1913. gada 26. janvārī, Nr. 3. 

No Ligates papīra fabrikas, vietējās 
papīru fabrikas administrācija te jūtas pilnīgi 
neaprobežota savā darbībā un tiesību tulkošanā. 
Tā nesen atpakaļ administrācija atlaida kādu 
strādnieku par to, ka tas tuvējā baznīcā - 
būdams tās dalībnieks - smēķējis papirosu 
(?!) Tātad mūsu fabrikas administrācija izdod 
ne vien noteikumus par “uzvešanos fabrikā”, 
bet ievedusi arī strādnieku uzraudzību ārpus 
fabrikas. 

Pēc trim mēnešiem tas pats laikraksts par 
Ligati rakstīja atkal. Dzīves Balss 1913. gada 
6. aprīlī, Nr. 12. 

Ligates papīru fabrikas strādnieki tiek 
nodarbināti un izsūkti uz nebēdu. Sevišķi 
meistaru apiešanas ar strādniekiem ir 
nekaunīga. Pastāv mums četri papīrmašīnu 
meistari. 

No tiem trīs ir patentēti bļāvēji... Arī 
mūsu fabrikas direkcija it nemaz nav 
priekšstāvīgāka. Kādu dienu direktors trakās 

dusmās grūstīja un lamāja strādnieku B. un 
uz vietas to atlaida, tikai tamdēļ, ka minētais 
strādnieks nebija tik pazemīgi palocījies, 
kā direktors to vēlējās. Šāds incidents ar 
strādniekiem mūsu direkcijai nav pirmais. 
Pēc pabeigtiem dienas vai nakts darbiem 
aizejam uz tā saukto Ligates krogu, “uzpravīt 
dūšu”, kas mūsu novājināto organismu galīgi 
sabeidz. Vakaros kroga logi tiek aizslēģēti, lai 
garām gājēji nedabūtu redzēt, kā strādnieki 
piedzērušies kliedz un kaujās. Ir arī mums 
tādi tumsības bērni, kas netura par vajadzīgu 
pat laikrakstus lasīt un ir arī tādi, kas neprot 
ne burtot, bet kabatā tur gan viņi zina, kas 
jādara. Linijētavas nodaļas vecākie strādnieki 
abonē tikai “Latviju” un “Dz. V.” un jaunākos 
strādniekus, kas lasa “J. D. V”. un vēl kādu tai 
līdzīgu laikrakstu, tie nosauc par sarkaniem. 
Vispār vecāko strādnieku izturēšanās pret 
jaunākiem nav biedriska. 

Sevišķi tos viņi nevar ieredzēt, kuri 
iestājušies kādā biedrībā. Būtu gan laiks arī 
tiem “večiem” izkopt savu alkoholā izmērcēto 
apziņu, pieslieties jaunākiem strādniekiem 
un kopīgi rūpēties par savu dzīvi un atpūtu. 
Arī pie mums fabrikas administrācija izdalīja 
“kā un priekš kam tiek drošināti strādnieki”. 
Lielākā daļa šādus likumus atzīst par 
neapmierinošiem.

Naktī uz 12. martu pa šejienes ceļiem bija 
izmētātas proklamācijas “Biedri strādnieki”, 
parakstītas no L. S. D. komitejas. 

Vietējais

Kā ievērojāt, avīžu nosaukumi līdzīgi. 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā glabājas trīs 
līdzīgi laikraksti no 1914. gada: Dzīves Balss, 
Dzīves Atbalss un Dzīves Spēks. Visas šīs 
trīs avīzes bija līdzīgas un ar vienādu ievirzi. 
Dzīves Atbalss 1914. gada 19. februārī, Nr. 21 
rakstīja: 

No Ligates papīru fabrikas. Fabrika atrodas 
6 verstes no Ligates stacijas dziļā gravā, no 
kuras ārā redzami tikai 4 nokvēpuši skursteņu 
gali. Strādā šeit līdz 700 strādnieku. Darba laiks 
fabrikā (izņemot maiņu strādniekus, kuriem 
jāstrādā 12 stundas bez pārtraukuma) no 6 
līdz 6 ar pusstundas pārtraukumu brokastīs 
un pusotras stundas pusdienā. Darba algas 
zemas, darba apstākļi slikti. Šejienes apkārtnē 
fabrika tiek uzskatīta par zelta bedri un rokpeļņi 
krīt uz to tikpat kā mušas uz medu. Apkārtējiem 
saimniekiem sajūtams caur to liels strādnieku 
trūkums. Fabrikas administrācija saprot it labi, 
ka ar apzinīgu strādnieku tai grūtāki satikt, 
tamdēļ pieņem neapzinīgos, tumšos novada 
strādniekus. Sevišķi ar sievietēm (pie papīru 
zortēšanas3) fabrika ir apbruņojusies, lai 
pasūtījumus varētu uz to ātrāko izpildīt, bet, 
kad pasūtījumu nav, liek tām dzīvot nedēļām 
bez darba (piem., brāķeriem). Sievas ar 
bērniem iztiek tai laikā ar vīra peļņu, bet ko 
lai saka meitas, kurām vecāki šeit nedzīvo un 
pašām sava saimniecība? Strādnieces par 
savu sūro likteni cieš klusu un nemaz nedomā 
par sava stāvokļa uzlabošanu.

Ar 1. janvāri sāka darboties šeit arī 
slimokase. Kases valdē iegājuši tikai fabrikas 
direktori un daži fabrikas ierēdņi.

Kases labā novelk 1 procentu no strādnieku 
algas. Algā ieskaita arī dzīvokļa (mazas 
istabiņas) īres naudu, jo tie ir kungu dzīvokļi. 
Par katru “dzīvokli” rēķina 3 rub. mēnesī, bet 
šiem dzīvokļiem mums atvelk no algas 10 
proc.: kas vairāk pelna, tam vairāk atvelk, kaut 
gan aizgalds tiek ierādīts gluži tas pats. Dažās 
istabās dzīvo 5 strādnieki: bet visiem tomēr 
atvelk no algas un tā tad kungiem samaksa 
pieckārtīgi.

Strādnieki gan par to kurn, bet atklāti 
protestēt neviens neuzdrošinājās.

Fabrikas akcionāri uztur arī skolu fabrikas 
strādnieku bērniem. Pie 3 skolotajiem un 
vienas skolotājas mācās 187 abēja dzimuma 
bērni. Ar pagājušo gadu skolā ieviesta arī 
vācu valoda kā mācības valoda. Mācības 
laiks 6 gadi. Skola ir nostādīta slikti. Bērniem 
netiek iedvesta tieksme uz lasīšanu. Nav 
sirsnības pret bērniem. Māca ar bāršanos, pat 
lamāšanos. 

Akmens.

Un mūsu apskata noslēgumā lasīsim četrus 
mazus rakstiņus par Pirmā pasaules kara 
sākumu. Zemkopis, 1914. gada 20. augustā, 
Nr. 34. 

No Rīgas apriņķa. 
Pirmās laikrakstu ziņas par Austrijas-

Serbijas karu lauciniekus jau manāmi uztrauca. 
Iedzīvotāju starpā kara ziņas sāka cirkulēt 
ar dažādiem pārspīlētiem piedzejojumiem. 
Pagājušās nedēļas beigās lauciniekus 
pārsteidza rezervistu iesaukšana kara 
dienestā. Pagastu valžu paziņojumi dažā ziņā 
bija neskaidri. Tālab izcēlās daudzi pārpratumi, 
kurus arī pagastu valdes nespēja novērst. 
Rezervistus no dažām stacijām laucinieki paši 
aizveda uz Rīgu ar zirgiem. Stacijās un citur 
aizbraucējus pavadīt bij ieradušies daudz 
ļaužu, un pavadīšana bija ļoti sirsnīga un 
jūsmīga. Visiem novēlēja vislabākās sekmes 
cīņā pret nekaunīgo ienaidnieku. Līdz ar 
īstiem rezervistiem kara dienestā iestājušies 
arī daudzi vecākie laukskolotaji. Tā 19. jūlijā 
aizbrauca Siguldas, Ligates, Ķempu un citu 
novadu skolotāji. Lauku tirgotavās cenas 
saskrūvētas augsti. Laikrakstu eksemplāri 
iet no rokas rokā un no mājas uz māju, līdz 
kamēr saplīst. Uz nākošiem eksemplāriem 
gaida ar nepacietību. Visi laikrakstus lasa ar 
neredzētu interesi, pat tādi, kas tos nekad 
nav lasījuši. Jaunā paaudze uz notikumiem 
skatās optimistiski un ir sajūsmināta karā pret 
Vāciju. Tagad arī uz laukiem vienīgais sarunu 
priekšmets - karš.

Rīgas Ziņas, 1915. gada 12. aprīlī, Nr. 101.

Malkas rekvizīciju pie vietējām stacijām, 
vietējā rekvizīcijas komisija nodomājuši uzsākt 
ar 14. aprīli, par ko jau izdoti attiecīgi rīkojumi. 
Malkas atņemšanu privātām personām un tās 
novērtēšanu izdarīs vispirms pie Siguldas, 
Inčukalna, Ropažu un Ligates stacijām un to 
tuvākā apkārtnē. Pie rekvizīcijas neiztrūkstoši 
jāpiedalās arī dzelzceļa policijai, t. i. 
žandarmērijai, bet gadījumā, ja pēdējās kādā 
vietā iztrūktu, tad uz turieni jākomandē apriņķa 
policijas ierēdņi. 

v.

Jaunās Pēterpils Avīzes, 1915. gada 21. 
oktobrī, Nr. 6. 

Bēgļu Apgādāšanas Nodaļa pie L. P. K. 
ziņo: 1. Ligates bijušā papīra fabrikā vēl telpas 
atrodamas apm. 200 bēgļiem bez lopiem. 
Minētā fabrika atrodas 7 verstes no stacijas uz 
Paltmales pusi. Bēgļu Apgādāšanas Nodaļa 
minētās telpās ierīko arī ēdināšanas punktu.

Līdums, 1915. gada 23. oktobrī, Nr. 272. 

Attiecībā uz bēgļu nomešanos jādara 
zināms, ka Ligates bijušās papīra fabrikas 
telpas pagaidām no bēgļiem pietiekošā skaitā 
jau aizņemtas un uz turieni tiem pagaidām nav 
ieteicams iet. 

Jauni ēdināšanas punkti Bēgļu Apgādāšanas 
Nodaļa pie L. P. K. atvēruse ēdināšanas punktu 
Ligates bijušās papīra fabrikas telpās. 

***
Tas skumjais brīdis pienācis, ka nu vairs 

nebūs pienākums rakāties pa vairāk nekā 
simtgadīgo avīžu blāķiem. Tagad, protams, 
tas notiek elektroniskā veidā. Bet grūti ir tik 
un tā, jo tekstu pārcelšana no gotu rakstības 
mūsdienu transkripcijā nav nemaz tik viegls 
pasākums. Bet īpaši jāakcentē, ka agrāk šie 
teksti vispār nebija pieejami. Vecās avīzes 
bija tik trauslas, ka lasītājiem tās neizsniedza 
vispār. Tikai pēc tam, kad pa lielu naudu visa 
senā Latvijas periodika tika ieskenētā digitālā 
formātā, mēs to varējām lasīt un citēt. 

Daudzi man teikuši, ka viņiem ir bijis 
interesanti lasīt. Man prieks par to.

Kā jau iepriekš rakstīju, nākamajā 
turpinājumā runāsim par papīra ražošanas 
tehnoloģiju. 

Turpinājums sekos
 



Trešie skolas pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides kursi Līgatnes novada vidusskolā realizētā 
Erasmus+  projekta Nr.2018-1-LV01-KA101-046864 ietvaros notika jūlijā Maltā, un uz tiem bija iespēja doties 
angļu valodas skolotājiem. Kursu tēma bija “Mācīšanās, spēles un jautrība pamatskolas angļu valodas stundās”. 
Kāpēc tika izvēlēta mazā Vidusjūras valstiņa Malta? Jo tā ir valsts, kur līdztekus maltiešu valodai valsts valoda 
ir angļu, un salā ir milzumdaudz valodu skolu dažāda vecuma un sagatavotības līmeņa cilvēkiem. Nedēļas laikā 
kopā ar skolotājiem no Sanmarīno, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas un Polijas tika paplašinātas zināšanas par stāstu 
veidošanu, mācīšanas stiliem, datoru izmantošanu stundās, uzskates līdzekļu 
izmantošanu. Protams, tika iepazīta arī valsts ģeogrāfija un vēsture, apmeklējot 
gan mūsdienu galvaspilsētu Valletu, gan vēsturisko galvaspilsētu Mdinu. 
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Angļu valodas skolotāji apgūst 
jaunas prasmes

Aija Ziediņa
Līgatnes novada vidusskolas skolotāja 

Lai noteiktu labākās pašvaldības, kas 
nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos 
un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar 
bērniem, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija 
kopš 2017. gada rīko konkursu 
“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība”.

2018. gadā nominācijā 
“Pašvaldība ar lielāko izaugsmi” 
laurus plūca Līgatnes novada 
pašvaldība. Atbilstoši konkursa 
nolikumam pašvaldība balvā 
ieguva 5 000 eiro, kas bija 
jāizlieto atbalsta pasākumu un 
pakalpojumu nodrošināšanai 
vai vides veidošanai ģimenēm 
ar bērniem. 

Līgatnes novadā, ņemot 
vērā arī iedzīvotāju 
ieteikumus un atbilstoši 

balvas fonda finansējumam, tika veikta 
bērnu rotaļlaukuma jauna papildu 
aprīkojuma iegāde rotaļlaukumam Ošu 
ielā, Augšlīgatnē. Šis rotaļlaukums tika 

izvēlēts, pateicoties Ošu ielā dzīvojošo 
bērnu vecāku pastāvīgai, lielai aktivitātei 
publisko teritoriju labiekārtošanā, gan 
iesaistot savus spēkus un resursus, gan 

veiksmīgi apgūstot dažādu projektu 
finansējumu. Arī šajā gadījumā 
vecāki pauda gatavību pašrocīgi 
uzstādīt piegādāto rotaļu laukuma 
aprīkojumu atbilstoši ražotāja 
specifikācijai, līdz ar to izdevās 
ietaupīt un papildus iekārtās 
ieguldīt būtisku finansējuma daļu, 
kas citādi būtu izlietota šo iekārtu 
uzstādīšanā. Īpaša pateicība minētā 
rotaļlaukuma paplašināšanā 
pienākas bērnu vecākiem - Pēterim 
Kaļvam, Guntaram Lapinskim, 
Ivaram Balodim un Atim Akonam. 
Atzinība arī pašvaldības iepirkumu 
speciālistam Ingum Korņejevam, 
kas nodrošināja piemērotākā, 
drošākā un ilgtspējīgākā inventāra 
iegādi, kā arī pašvaldības 

kapitālsabiedrības SIA “Līgatnes 
komunālserviss” darbinieku paveiktajam 
savlaicīgā, kvalitatīvā remontmateriālu un 
minerālmateriāla piegādē.

Šobrīd Līgatnes novada ģimenēm 
ar bērniem ir vēl plašākas iespējas 
atpūsties un aktīvi pavadīt laiku. Rotaļu 
laukumā ir izvietots jauno sportistu 
komplekts, modernās šūpoles “Ligzda”, 
divi atsperzirdziņi, un mazie tehniķi var 
izmēģināt rakšanas prasmes, sēžot uz 
īpaši izturīga metāla rotaļu ekskavatora. 
Šīs ir vienas no pēdējā laikā Latvijā 
vispieprasītākajām rotaļu laukumu 
iekārtām, kas līdz šim Līgatnes novada 
rotaļu laukumos netika uzstādītas. Līdz 
ar to uzdrošināmies domāt, ka bērni būs 
motivēti vairāk laika pavadīt brīvā dabā, 
veicot aktīvas un izzinošas nodarbes 
rolaļlaukumā ar īpašu, mūsu bērnu vecāku 
pievienoto vērtību - darba tikumu un 
līdzatbildību. 

Bērnu rotaļlaukuma paplašinājums ar 
VARAM līdzfinansējumu

Jaunais Ošu ielas rotaļlaukums. Egila Kurpnieka foto

Dace Bērziņa,
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunarnes lietu speciāliste

Līgatnes Ķiberkalna svētki 7. septembrī
Plkst. 13.00 Līgatnē pirmo reizi notiks kalnā braukšanas sacensības.
Brauksim Ķiberkalnā no papīrfabrikas galvenās ieejas. Sporta klasē ar velosipēdiem sacentīsies 
puiši un dāmas. Sacīkste uz ātrumu. 
Otrajā klasē - sacensības komandām ar pašdarinātiem braucamrīkiem (bez motoriem) Komanda 
sākas no diviem cilvēkiem. Komandas biedru skaits un vecums neierobežoti. Būs foršas balvas 
gan ātrākajiem, gan atraktīvākajiem. Aicinām piedalīties visus līgatniešus, viesus un draugu 
grupas un pieteikt kolektīvus. Tiem, kas pieteiksies līdz 5. septembrim, būs privilēģijas. 

Plkst. 14.00 Līgatnes papīrfabrikā filmētas īsfilmas - komēdijas “Kolektīvs.ES” - 
pirmizrāde Līgatnē. 
Filma jautra, filma filmēta mūsu Līgatnes papīrfabrikā. Filma saņēmusi godalgas un atzinību. 
Plkst.14.00 tikšanās ar filmas režisori Adriānu Rozi Zeit lielajā zālē un filmas kopīga 
noskatīšanās. Dienas garumā filma tiks demonstrēta plkst. 15.00, 16.00 un 17.00. Visi laipni 
aicināti.  Ieeja bez maksas.

Plkst. 15.00 Sarunu konservēšana. 
Tiekamies uz sarunām ar interesantiem Ķiberkalnam piederīgiem cilvēkiem, kas strādājuši, 
dzīvojuši, organizējuši sabiedrisko dzīvi Ķiberkalnā. Būs intervijas. Sarunas. Loterijas. 
Atmiņu stāsti. Anekdotes un kopā būšana. Kopā fotografēšanās. Vārdu sakot - tāds kā mazs 
Ķiberkalna salidojums. Gatavojamies un ielūdzam, un uzkurinām citus!

Plkst. 16.00 Konservēšanas meistarklases un radošās darbnīcas. 
Būs ko darīt gan lieliem, gan maziem. Varat nākt ar savām bundžām un idejām. Arī gatavie 
konservi tiks likti lietā kopgaldā vai zem letes.

Plkst. 17.00 Brīvā skatuve un brīvais mikrofons. 
Piesakāmies laicīgi vai uz vietas. Varam uzdziedāt visiem par prieku, uzspēlēt kādu mūzikas 
instrumentu individuāli vai grupā. Izstāstīt kādu stāstu vai gaumīgu anekdoti.

Plkst. 18.00 Ķiberkalna svētku koncerts 
(ja labs laiks - Zeit dārzā un pagalmā, ja neatbilstošs laiks - Zeit lielajā zālē.)

Sekojiet līdzi informācijai Līgatnes novada mājaslapā un sociālajos tīklos un Zeit un Tīklu 
parka sociālajos tīklos. Uz tikšanos Līgatnes Ķiberkalna svētkos 7. septembrī!
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Pasākumi Līgatnes novadā
16. augustā 
plkst. 21.00 

IZSTĀDES
Līgatnes kultūras namā

Daces Ozolas un Aijas Gailes gleznu izstāde “Visi mani gadalaiki”

Augšlīgatnes kultūras namā
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas absolventu darbu izstāde

Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīta literatūras izstāde

Līgatnes pagasta bibliotēkā
Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks”

Valdas Bomikas darbu izstāde “Hobijs – čunčināšana”

No 12. jūlija līdz 12. septembrim Zeit izstāžu zālē
Kristīnes Kutepovas darbu izstāde

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

17. augustā 
plkst. 21.00 

7. septembrī Ķiberkalna svētki

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Reinis Jaunais

Zeit Cafe
Eksperimentālās mūzikas izpildītāja ELVI koncerts

Jaunā mācību gada sākums Līgatnes pirmsskolas izglītības 
iestādēs un skolās 

2. septembrī

Pamatojoties uz Līgatnes novada domes 
2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 
8.4.§, laika posmā no 2019. gada 5. 
augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) tiek 
organizēta Līgatnes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2019.-2043. gadam 
1. redakcijas un Vides pārskata publiskā 
apspriešana. 

• Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ir 
teritorijas attīstības ilgtermiņa plānošanas 
dokuments, kurā noteikta novada attīstības 
politika. Stratēģija definē ilgtermiņa 
attīstības mērķus un formulē ietvaru 
rīcībai, kā arī parāda teritorijas nozīmīgāko 
telpisko struktūru attīstību. Aicinām 
novada uzņēmējus, izglītības, veselības, 
sociālās aprūpes, transporta, vides, novada 
nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru 
pārstāvjus un interesentus iesaistīties 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas publiskajā 
apspriešanā.

• Ar Līgatnes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2019.-2043. gadam 
1. redakcijas un Vides pārskata drukātiem 
materiāliem laika posmā no 2019. gada 
5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) 
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no 
plkst. 08.00 līdz 16.30, trešdienās no plkst. 
8.00 līdz 18.30, varēs iepazīties: 

o Līgatnes novada domes ēkā Spriņģu ielā 
4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110; 

o Līgatnes novada domes ēkā Nītaures 
ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, LV – 4108.

• Ar Līgatnes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2019.-2043. gadam 1. 
redakcijas un Vides pārskata elektronisko 
versiju laika posmā no 2019. gada 5. 
augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) varēs 
iepazīties Līgatnes novada pašvaldības 
mājaslapā www.ligatne.lv.

• Rakstiskus komentārus par Līgatnes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2019.-2043. gadam 1. redakciju un Vides 
pārskatu laika posmā 2019. gada 5. augusta 
līdz 2. septembrim (ieskaitot) būs iespējams 
sniegt sekojošos veidos: 

o Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē, Līgatnes novadā un Nītaures ielā 
6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā;

o Sūtot pa pastu uz adresi: Spriņģu iela 4, 
Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110;

o Aizpildot priekšlikumu anketu Līgatnes 
novada domes ēkās;

o Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-
pasta adresi: dace.gradovska@ligatne.lv.

• Līgatnes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2019.-2043. gadam 1. redakcijas 
un Vides pārskata publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2019. gada 21. augustā 
plkst. 17.00 Augšlīgatnes kultūras nama 
semināru telpā Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

Kontaktpersona: Dace Gradovska t. 
64153118, 26339766, dace.gradovska@
ligatne.lv

Paziņojums par Līgatnes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019.-

2043. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata 
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai 

apspriešanai

Pamatojoties uz Līgatnes novada domes 
2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumu Nr. 8.5.§, 
laika posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 
2. septembrim (ieskaitot) tiek organizēta 
Līgatnes novada attīstības programmas 
2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskā 
apspriešana.  

• Attīstības programma ir vidēja termiņa 
plānošanas dokuments, kas nosaka 
novada prioritātes un rīcības virzienus 
turpmākajiem septiņiem gadiem, tāpēc 
aicinām novada uzņēmējus, izglītības, 
veselības, sociālās aprūpes, transporta, 
vides, novada nevalstisko organizāciju, kā 
arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus 
iesaistīties attīstības programmas publiskajā 
apspriešanā, lai vienotos par turpmākās 
attīstības galvenajiem virzieniem un 
veicamajām aktivitātēm jūsu pārstāvošajās 
jomās.

• Ar Līgatnes novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam 1. 
redakcijas drukātiem materiāliem laika 
posmā no 2019. gada 5. augusta līdz 
2. septembrim (ieskaitot) pirmdienās, 
otrdienās, ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 
16.30, trešdienās no plkst. 08.00 līdz 18.30, 
varēs iepazīties: 

o Līgatnes novada domes ēkā Spriņģu ielā 
4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV – 4110; 

o Līgatnes novada domes ēkā Nītaures 
ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, 
Līgatnes novadā, LV – 4108.

• Ar Līgatnes novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam 1. 
redakcijas elektronisko versiju laika posmā 

no 2019. gada 5. augusta līdz 2. septembrim 
(ieskaitot) varēs iepazīties Līgatnes novada 
pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv.

• Rakstiskus komentārus par Līgatnes 
novada attīstības programmas 2019.-2025. 
gadam 1. redakciju laika posmā 2019. gada 
5. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot) 
būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

• Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, 
Līgatnē, Līgatnes novadā un Nītaures ielā 
6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā; 

o Sūtot pa pastu uz adresi: Spriņģu iela 4, 
Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110;

o Aizpildot priekšlikumu anketu Līgatnes 
novada domes ēkās;

o Aizpildot elektronisku priekšlikumu 
anketu;

o Sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-
pasta adresi: dace.gradovska@ligatne.lv.

• Komentāru sniegšanai lūdzam izmantot 
priekšlikuma anketu, kas pieejama vietās, 
kur izvietoti attīstības programmas drukātie 
materiāli, vai elektroniski izstrādāto 
priekšlikuma anketu. 

• Līgatnes novada attīstības programmas 
2019.-2025. gadam 1. redakcijas publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 
21. augustā plkst. 17.00 Augšlīgatnes 
kultūras nama semināru telpā Nītaures ielā 
6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā.

Kontaktpersona: Dace Gradovska t. 
64153118, 26339766, dace.gradovska@
ligatne.lv

Paziņojums par Līgatnes novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam 1. 

redakcijas apstiprināšanu un nodošanu 
publiskajai apspriešanai

23. augustā 
plkst. 21.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Elizabete Gaile

30. augustā 
plkst. 21.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: grupa “Index”

6. septembrī 
plkst. 21.00

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

13. septembrī 
plkst. 21.00

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

Četras atslēgas – nometne 
talantīgākajiem

Izglītojošā atpūtas nometne 
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un 
Vecpiebalgas novadu talantīgajiem 
skolēniem vecumā no 14 līdz 17 
gadiem “Četras atslēgas 2019” 
šogad noritēja Vecpiebalgas 
novadā, Dzērbenē, un mūsu skolu 
tajā pārstāvēja Sanija Poceviča, 
Karīna Vidiņa, Valters Vasiļjevs, 
Emīls Rūdis Zelčs un Endijs 
Ramāns.

Tā ir ikgadēja balva  skolēniem, 
kas nopelnīta ar čaklu un atbildīgu 
mācību darbu un iesaistīšanos 
sabiedriskās aktivitātēs visa 
mācību gada garumā. Nometne tiek 
organizēta ar sadraudzības pašvaldību 
gādību, lai atbalstītu savu novadu talantīgos 
un mērķtiecīgos skolēnus, veicinātu viņu 
uzņēmību, mērķtiecību, līdzatbildību un 
pašiniciatīvu.

Šogad nometnē jaunieši apguva globālās 
un personīgās izaugsmes kompetences.  
Jaunieši mācījās domāt plašāk un dziļāk, 
apguva prasmi argumentēt, izteikt 
spriedumus, pieņemt lēmumus, apguva 
prasmi būt līdzatbildīgiem, tolerantiem, 
sadarboties ar ikvienu jebkurā situācijā. 
Jauniešiem ik uz soļa tika veicināta arī 
izpratne par veselīgu dzīvesveidu un 
atbildību pašiem pret sevi un vidi, kurā 
dzīvojam.

Nometnē kopā ar bērniem darbojās 
skolotāji no Rīgas, Cēsīm un Pārgaujas, 
kā arī vieslektori – Pauls Irbins, kosmosa 
eksperts, un Jānis Zariņš, Jauno ģeogrāfu 
skolas vadītājs un portāla uzdevumi.lv 
komandas darbinieks.

Pēcpusdienās un vakaros daudz sportiņa 
– gan tradicionāla, gan netradicionāla, 
iepazīstot dažādus sporta veidus no 
dažādām valstīm. Daudz pārsteigumu, 
improvizācijas un jautrības. 

Nometne ”Četras atslēgas” tika organizēta 
sesto reizi. Iepriekšējos gados tā notikusi 
Amatas, Līgatnes, Priekuļu, Jaunpiebalgas 
un Pārgaujas novados. Nākamgad viesus 
plānots uzņemt Raunas novadā.

Nometnes dalībnieki un pedagogi pie Dzērbenes muižas 
pils

31. augustā 
plkst. 9.00 

Gaujasmalā
Sporta svētki
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. “Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas 
iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2019. gada 18. septembrī

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Tāpat kā zieds, cilvēks atveras 
pretī siltumam, labestībai,
mīļām un gādīgām rokām.
Lai plaukst ziedi Tavās rokās
Un lai cilvēki uzzied Tev blakus
Krāsās kas spēj sildīt!

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!

Jūlijā Līgatnes 
novadā reģistrēta 
viena meitenīte 

Dārta

Dārzā novīst zieds pēc zieda,
Cilvēks aiziet viņiem līdz.

Un bezgala skumjš un vientuļš
Kādā mājā atnāk rīts.

Valdis Šumskis – 8. jūlijā
Rita Aizupiete – 12. jūlijā
Emīlija Silova – 15. jūlijā

Līga Matvejeva – 18. jūlijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Jūlijā mūžībā aizgājuši

Sveicam jaunās ģimenes!

Jūlijā Līgatnes novadā 
jāvārdu teica: 

Lai skaistākos sapņus Jūs nosargāt protat
No salnām, no vējiem, no ziemeļa sala.
Lai sapņi kā smaržīgi, teiksmaini ziedi
Zied ilgi un nevīst nekad…

Zintis un Madara
Edgars un Monta
Uģis un Rasma
Gatis un Santa

Ivo un Elīna
Edgars un Diāna

Juris un Elita
Adrians un Elīna

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi:
Egļu iela 6, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42110070092 – 4160 m2 ar nosacīto 
cenu EUR 7 300,00;
Mēness iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42110070300 – 8301 m2 ar nosacīto 
cenu EUR 6 500,00;
un lauksaimniecības zemi:
“Grūdenīši”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, kad. Nr. 42620030166 – 5,93 ha ar 
nosacīto cenu EUR 14 200,00.
Izsole notiks 2019. gada 3. septembrī plkst. 11.00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta 
pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē 
jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00 
(trešdienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2019. gada 2. septembrim. Lai 
piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres  Nītaures 
ielā 6,  Līgatnes pagastā un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. 
Tālrunis uzziņām:  29181845.

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamos īpašumus - dzīvokļus:
Gaujas iela 17-2, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42119000528 – 34 m2 ar nosacīto 
cenu EUR 1 400,00;
Gaujas iela 9-19, Līgatne, Līgatnes novads, kad. Nr. 42119000545 – 25 m2 ar nosacīto 
cenu EUR 1 100,00.
Izsole notiks 2019. gada 3. septembrī plkst. 10.00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta 
pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai 
izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 15.00 
(trešdienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā (ligatnes.pagasts@ligatne.lv) līdz 2019. gada 2. septembrim. Lai 
piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres  Nītaures 
ielā 6, Līgatnes pagastā un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā www.ligatne.lv. 
Tālrunis uzziņām: 29181845.

No 1. līdz 31. augustam notiks SIA 
“ZAAO” (ZAAO) organizēta izlietotā 
stikla iepakojuma vākšanas akcija 
“Stikllotto”, kuras laikā, nogādājot uz 
EKO laukumiem vismaz 10 tukšas stikla 
pudeles vai burkas, ir iespēja piedalīties 
balvu izlozē.

Akcija tika rīkota arī pagājušajā gadā, 
kad mēneša laikā iedzīvotāji pārstrādei 
nodeva vairāk nekā 82 500 stikla 
iepakojuma vienības jeb 27 tonnas konkrētā 
iepakojuma.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Stiklam ir 
bezgalīgi daudz dzīvību. To var pārstrādāt 
atkal un atkal, ražojot jaunas pudeles, burkas 
un dekoratīvos elementus. ZAAO darbības 
reģionā pēc EKO laukumu apmeklētāju 

skaita un savāktā apjoma redzam, ka aizvien 
vairāk ir tādi iedzīvotāji, kuri ir gatavi 
šķirot un iesaistās piedāvātajā dalīti vāktu 
atkritumu nodošanas sistēmā. Iespējams, 
ka šogad akcijā nodotais stikla iepakojuma 
daudzums nebūs tik liels cik iepriekš, jo no 
šī gada sākuma 6 pilsētu teritorijās Cēsīs, 
Valmierā, Saulkrastos, Smiltenē, Limbažos 
un Valkā esam attīstījuši savu infrastruktūru 
un tagad privātmāju iedzīvotājiem ir 
iespēja iepakojumu šķirot pie savas mājas 
namdurvīm, nemērojot ceļu līdz EKO 
laukumiem.”

Akcijā var nodot tikai izlietotas, 
izskalotas pudeles un burkas. Tās var būt 
saplīsušas. Pudeles un burkas var būt ar 
etiķetēm un metāla vākiem/korķiem. 
Akcijā nevar nodot keramikas pudeles, 

spoguļus, vāzes, fajansa un porcelāna 
traukus, kosmētikas stikla pudelītes 
un trauciņus, jo tiem ir nepieciešams 
cits pārstrādes process.

Ikdienā ZAAO nodrošina, ka 
iedzīvotājiem 20 EKO laukumos, 
simtos EKO punktu un pakalpojuma 
“Videi draudzīgs birojs” ietvaros ir 
iespēja bez maksas nodot ne tikai stikla 
iepakojumu, bet arī papīra, plastmasas 
un metāla iepakojumu. EKO laukumos 
privātpersonas var nodot arī nolietotu 
sadzīves elektrotehniku, sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus, zaļos un lielgabarīta 
atkritumus, būvgružus, kā arī lietošanai 
derīgus apavus.

EKO laukumu darba laiki pieejami www.
zaao.lv vai zvanot pa tālr. 64281250. Akcijas 

nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā 
un pie EKO laukumu pārziņiem.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO darbības 
reģionā.

ZAAO ir pašvaldību uzņēmums, kas 
nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, 
uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, 
apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas 
aktivitātes.

Stikla iepakojuma vākšanas akcija “Stikllotto”

Līgatnes novada dome aicina darbā saimniecības pārzini Līgatnes bērnudārzā
Līgatnes novada dome izsludina pretendentu pieteikšanos vakancei – 

Saimniecības pārzinis Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ar normālu 
darba laiku uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:
• Veikt preču saņemšanu un izsniegšanu.
• Iegādāties produktus pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kontrolēt to 
izlietošanu un uzglabāšanu;
• Darbs ar ēdināšanas programmu “Rausītis”;
• Piedalīties saimniecības darba organizēšanā u. c. 
Prasības pretendentam:
• Vismaz vidējā izglītība;
• Labas organizatora iemaņas un izcilas komunikācijas spējas.
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
• Labas datorzināšanas;
Piedāvājam:
• Darba vieta – Gaujas iela 7, Līgatne
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu (bruto EUR 567,00 mēnesī) un sociālās garantijas. 
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: bernudarzsligatne@ligatne.lv vai 
novadadome@ligatne.lv
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 20. augusts

Līgatnes novada dome (90000057333)
aicina pieteikties apkopēja darbam 

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” Sporta ielā 14, Augšlīgatnē. 
Profesijas klasifikatora kods - 9112 01 

 
Galvenie pienākumi:
• Tīrīt iestādes koplietošanas telpas, inventāru.
Prasības:
• vēlama pamatizglītība;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildība un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
Piedāvājam:
• nepilnu darba laiku – 20 stundas nedēļā ar darba laiku no plkst. 15:00 līdz 19:00;
• uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu – 215,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) par noteikto darba laiku;
• sociālās garantijas. 
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: bernudarzszvanini@ligatne.lv un dace.krumina@ligatne.
lv vai uz pasta adresi: Līgatnes novada dome, Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, 
LV-4110 līdz 2019. gada 20. augustam. 
Tālrunis papildu informācijai - 28661216
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem 
sazināsimies nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.


