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Ir noslēgusies Līgatnes novada iedzīvotāju 
aptauja “Viedoklis par Līgatnes novada 
statusu Latvijas Republikas administratīvi 
teritoriālajā iedalījumā”.

Aptaujas veikšanas komisija ir saņēmusi 
263 aptaujas lapas, tajā skaitā 116 papīra 
formātā, 2 elektroniskā formātā un 145 
tiešsaistes aptaujas lapas. Viena no aptaujas 
lapām atzīta par nederīgu. 

74% aptaujas dalībniekiem Līgatnes 
novadā ir deklarētā dzīves vieta, 15%  – 
faktiskā dzīves vietas, 6%  – darba vieta, 
5%  – pieder nekustamais īpašums vai 
uzņēmums. 

36% aptaujas dalībnieku ir vecuma grupā 
no 19 līdz 45 gadiem, 39%  –  no 46 līdz 
gadiem 65,  24%  –  66 un vairāk gadi 
un 1 persona vecuma grupā no 15 līdz 18 
gadiem.

Par Līgatnes novada apvienošanu ar 
citiem novadiem balsojuši 146 iedzīvotāji 
(56 % no kopējā dalībnieku skaita). Pret 
Līgatnes novada apvienošanu ar citiem 
novadiem balsojuši 116 iedzīvotāji (44% 
no kopējā dalībnieku skaita).

Uz jautājumu “Ja notiek novadu 
apvienošana, kādu modeli Jūs atbalstāt?” 
saņemtas sekojošas atbildes: 

• Līgatnes novada apvienošanu ar 
Siguldas novadu atbalsta 172 iedzīvotāji 
(66%)

• Līgatnes novada apvienošanu ar Cēsu 
novadu atbalsta 48 iedzīvotāji (18%)

• Citu apvienošanas variantu atbalsta 11 
iedzīvotāji (4%)

• Citu reformas variantu atbalsta 9 
iedzīvotāji (3%)

• Nevienu variantu nav norādījuši 22 
iedzīvotāji (9 %), uzskatot, ka Līgatnes 
novadam jāpaliek kā patstāvīgai 
administratīvai teritorijai.

Kā iespējamie citi apvienošanās varianti 

minēti:
• Līgatnes novada apvienošana ar Amatas 

novadu (5 atbildes),
• Līgatnes novada apvienošana ar Mores, 

Nītaures, Inčukalna pagastiem un Pārgaujas 
novadu (1 atbilde),

• Līgatnes novada apvienošana ar Drabešu 
un Nītaures pagastiem (1 atbilde),

• Visus novadus apvienot ar Rīgu (1 
atbilde).

Kā iespējamais cits reformas variants 
minēta otrā līmeņa pašvaldību izveide 
un administratīvo funkciju pārdale (5 
atbildes).

Vērtējot izteikto iedzīvotāju viedokli, 
nav saskatāmas būtiskas atšķirības starp 
vecuma grupām. Kopumā iedzīvotāji ir 
gatavi pārmaiņām. 

Tie, kas nobalsojuši par apvienošanos, 
savu viedokli vairāk pamatojuši ar jau 
esošo saistību ar citiem novadiem, nevis 
atzinuši, ka dzīves kvalitāte uzlabosies 
Līgatnes novada teritorijā. 

Lielākā iedzīvotāju daļa par vēlamāko 
uzskata apvienošanos ar Siguldas novadu. 
Tur ir darba vietas, izglītības iestādes, 
nepieciešamie pakalpojumi. Nozīmīgs 
ir Rīgas virziens un salīdzinoši mazais 
attālums.

Iedzīvotāji, kas par vēlamu uzskata 
apvienošanos ar Cēsu novadu, atzīmē 
vēsturisko saistību ar bijušo Cēsu rajonu, 
regulāru autobusu satiksmi, brīvu darba 
vietu un izglītības iestāžu pieejamību.

Iedzīvotāji, kas nobalsojuši pret 
apvienošanos ar citiem novadiem, uzskata, 
ka Līgatnes novads ir pietiekoši spēcīgs un 
nodrošina visus nepieciešamos pašvaldības 
pakalpojumus, lai varētu pastāvēt arī 
turpmāk. Iedzīvotāji baidās pazaudēt 
novada identitāti:

“Ja reforma notiks tā, kā šobrīd ieplānots, 

lauku teritorijas izmirs pavisam. Ja tur 
nebūs pakalpojumu, cilvēki aizies.”

“Mazo pašvaldību lielākais pluss ir 
iedzīvotāju tuvums vietējai administrācijai 
un iespēja reāli ietekmēt notiekošo, 
izvērtējot lēmumus mikrolīmenī. Pēc 
reformas nesaskatu, ka mums būs iespēja, 
piemēram, atteikties no iepirkumiem skolas 
virtuvē par labu kvalitātei, izvēlēties, cik 
augsta līmeņa amatierkolektīvu vadītāji ar 
attiecīgi atbilstošām algām mums vajadzīgi 
utt. Lēmumu pieņemšana mikrolīmenī kļūs 
smagnējāka, birokrātiskāka, un tas nekādi 
nevar nākt par labu iedzīvotājiem.” 

“No tā, ka 15-20 km attālumā, iespējams, 
vēl vairāk pieaugs pieejamo pakalpojumu 
klāsts un kvalitāte, uz vietas ikdienā labuma 
maz, un ne visiem būs iespēja tos izmantot. 
Tā sabiedrības daļa, kas jau šobrīd ir 
mobila, tāpat tos jau izmanto.”

Iedzīvotāji ir atzīmējuši, ka nav 
apmierināti ar esošo reformas gaitu: 

“Šajā reformā iztrūka ministrijas tikšanās 
ar katru novadu, reālās situācijas analīze, 
paskaidrojumi mērķu sasniegšanai. Patreiz 
izskatās, ka reforma notiek tikai darīšanas 
pēc, nevis ar domu uzlabot iedzīvotāju 
labklājību. Novadu skaits pēc jaunā 
modeļa varētu sarukt kaut vai tikai uz pusi, 
ne tik strikti, kā tas noteikts tagad. Novadu 
izrādīto pretestību šai reformai, ministrijai 
vajadzētu ņemt vērā.”

Vairāki iedzīvotāji kā lietderīgu norāda 
otrā līmeņa pašvaldību izveidi:

“Spēcīgas otrā līmeņa pašvaldības. Pirmo 
līmeni reformēt atsevišķos gadījumos, jo 
jau 119 novadu modelī Latvijā  salīdzinoši 
ar ES valstīm ir lielas pirmā līmeņa 
pašvaldības.”

Turpinājums 3.lpp.

LīgatnesLīgatnes
Novada Ziņas

13. novembrī  2019            Nr. 11 (152)LĪGATNES NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Laimīgā 
zeme

Ir dzīvē daudz kas pašam jāsasniedz,
Un brīži skaistākie ir pašam jāizvērtē.
Ir jāspēj piedot tad, kad lepnums liedz,

Kad vārdi mīļie svaru kausos svērti.
Ir dienas skaistās jāizdzīvo,

Un iesākts teikums jāpabeidz,
Lai lepni pateiktu - cik dzīve skaista!

NOVEMBRIS

Novembra jubilāri: 

Līgatnes novada iedzīvotāju 
aptaujas rezultāti
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2019. gada 24. oktobra sēdē
(protokols Nr.13,7.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 19/19 „Grozījumi 2019. 
gada 28. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 19/2 „Līgatnes novada pašvaldības 

pamatbudžets un speciālais budžets 
2019. gadam””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
82.1 panta 1. daļas 2. punktu, 46. panta 1. un 2. 

daļu un likuma
 “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada 

pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
ieņēmumus 4 030 626 EUR  apmērā un 
sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā 
ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
izdevumus 4 062 572 EUR  apmērā saskaņā 
ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

3. Apstiprināt Līgatnes novada domes 

speciālā budžeta 2019. gada ieņēmumu 
daļu 130 037 EUR apmērā un izdevumu 
daļu 128 101 EUR apmērā saskaņā ar 4. 
pielikumu.

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Ainārs Šteins

APSTIPRINĀTI
                  Līgatnes novada domes

   2019. gada 26. septembra                                                                                           
           sēdē (protokols Nr.10, 8. §)

Līgatnes novada domes 2019. gada 26. 
septembra saistošie noteikumi Nr. 19/16

„Par pabalstu garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes 
novadā”

Izdoti saskaņā ar:
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35. panta ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija 

noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 

15. punktu
 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka 

pabalsta garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā 
- GMI pabalsts) un pabalsta ēdināšanai 
aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību.

2. GMI pabalstu piešķir Līgatnes 
novadā deklarētām trūcīgām personām un 
trūcīgām personām, kuras faktiski dzīvo 
Līgatnes novadā un kuru pēdējā deklarētā 
dzīvesvieta ir bijusi Līgatnes novadā.

3. Pabalstu ēdināšanai bērniem, izvērtējot 
personas (ģimenes) materiālos ienākumus, 
piešķir Līgatnes novadā deklarētām 
personām (ģimenēm), kuru bērni iegūst 
izglītību Līgatnes novada vispārējās 
izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības 
iestādēs obligātās izglītības ieguves 
grupās.

4. Saistošajos noteikumos lietotie 

termini: 
4.1. ģimene - laulātie, bērni un personas, 

kurām ir kopīgi izdevumi un kuras mitinās 
vienā mājoklī;

4.2. bērns - šo noteikumu izpratnē ir 
persona, kura klātienē iegūst vispārējo 
pamata vai vidējo izglītību līdz 24 gadu 
vecumam;

4.3. ienākumus un materiālo stāvokli 
apliecinoši dokumenti - dokumenti, kas 
apliecina klienta ienākumus, īpašumus, 
uzkrājumus, noslēgtos uztura un dāvinājuma 
līgumus;

4.4. trūcīga persona (ģimene) - persona 
(ģimene), kurai piešķirts trūcīgas personas 
(ģimenes) statuss, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 
299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
(turpmāk – MK noteikumi);

4.5. maznodrošināta persona (ģimene) 
- persona (ģimene), kurai piešķirts 
maznodrošinātas personas (ģimenes) 
statuss, pamatojoties uz 23.04.2015. 
Līgatnes novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.15/7 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu Līgatnes 
novadā”;

4.6. obligātās pirmsskolas izglītības 
ieguves grupas - pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēkņi, kuri sasnieguši obligātās 
izglītības ieguves vecumu (5 un 6 gadu 
vecumu);

II.  Pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai, tā 

piešķiršanas un izmaksas kārtība
5. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai aprēķina, piešķir 
un izmaksā atbilstoši spēkā esošajiem 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem.

6. Pabalsta saņemšanai persona (ģimene), 
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, 

Līgatnes novada Sociālajā dienestā 
(turpmāk – Dienests) iesniedz iesniegumu, 
norādot problēmu un vēlamo situācijas 
risinājumu.

7. Dienests 10 darbdienu laikā pēc 
iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas 
veic šādas darbības:

7.1. novērtē personas (ģimenes) 
ienākumus un materiālo stāvokli;

7.2. apmeklē personu (ģimeni) tās 
dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas 
apsekošanas aktu;

7.3. pieņem lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pabalstu;

8.  Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi 
līdz mēneša 25. datumam skaidrā naudā vai 
ar pārskaitījumu personas kontā.

9. Pabalsta garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai izmaksu naudā 
var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti 
naudā) ēdināšanas izdevumu segšanai, ja 
tiek konstatēts, ka pabalsts netiek izmantots 
paredzētajam mērķim.

 
III. Pabalsts ēdināšanai

10. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai 
ir personām (ģimenēm), kuru bērni iegūst 
izglītību Līgatnes novada vispārējās 
izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības 
iestādēs obligātās izglītības ieguves grupās 
vai iegūst izglītību speciālās izglītības 
iestādēs citos novados,  un tie ir:

10.1. bērni no trūcīgām ģimenēm;
10.2. bērni invalīdi, kuru ģimenes 

ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz Līgatnes novadā noteikto 
maznodrošinātas personas ienākumu 
līmeni;

10.3. aizbildnībā esošie bērni, kuru 
likumisko pārstāvju ienākumi uz vienu 
ģimenes locekli nepārsniedz Līgatnes 
novadā noteikto maznodrošinātas personas 
ienākumu līmeni.

11. Pabalsta saņemšanai persona 

(ģimene), uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu, Līgatnes novada Sociālajā 
dienestā (turpmāk - Dienests) iesniedz 
iesniegumu, norādot problēmu un vēlamo 
situācijas risinājumu.

12. Šo noteikumu 10. punktā minētajām 
personām pabalstu ēdināšanai piešķir uz 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa laiku.

 13. Ēdināšanai piešķirtie līdzekļi tiek 
pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kurš 
realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības 
iestādē.

14. Ja bērna likumiskais pārstāvis 
izglītības iestādes noteiktajā kārtībā nav 
paziņojis par bērna neierašanos izglītības 
iestādē, tad par ēdināšanas izdevumiem 
neattaisnoti kavētajās dienās maksā bērna 
likumiskais pārstāvis. 

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

15. Dienesta pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Līgatnes novada domē lēmumā 
noteiktajā kārtībā un termiņā.

16. Līgatnes novada domes pieņemto 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

V. Noslēguma jautājumi
17. Noteikumi publicējami un stājas 

spēkā likuma “Par pašvaldībām”45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Līgatnes novada 
25.11.2010. saistošie noteikumi Nr.33/10 
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Līgatnes novadā”. 

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Ainārs Šteins

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1.Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 7.panta pirmo 

daļu un 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
1.panta 11.punktu un 17.punktu, 5.pantu, 32.pantu un 35.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 

  Iepriekš spēkā esošie Līgatnes novada saistošie noteikumi Nr.33/10 “Par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Līgatnes 
novadā” ir grozīti vairāk kā 50% apmērā, no tiem ir izņemti vairāki sociālās palīdzības veidi, 
par kuru piešķiršanu un izmaksas kārtību ir pieņemti atsevišķi saistošie noteikumi, tādēļ tos ir 
nepieciešams atzīt par spēkā neesošiem. Garantētā minimālā iztikas līmeņa  ( turpmāk – GMI) 
un ēdināšanas pabalsti bija vienīgie, kuru piešķiršanu reglamentēja iepriekš minētie saistošie 
noteikumi.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka GMI un ēdināšanas pabalsta bērniem apjomu, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību, precizē pabalstu saņēmēju kategorijas. Ēdināšanas pabalsta bērniem saņēmēju 
loks tiek papildināts ar aizbildnībā esošo bērnu mērķgrupu, lai sniegtu lielāku atbalstu aizbildņu 
ģimenēm.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Šajā budžeta gadā papildus finansējums attiecīgā pabalsta veidam nebūs nepieciešams. 
Nākamajos gados prognozējamais pabalsta palielinājums 3000,00 EUR apmērā.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām  

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu 
projektu

Konsultācijas nav notikušas.

Līgatnes novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.19/16
“Par pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai pabalstu ēdināšanai bērniem Līgatnes novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs      A.Šteins 



Turpinājums no 1.lpp. 

“Vairāku līmeņu pašvaldības ar 
neierobežotām iespējām iedzīvotājiem 
apvienoties un veidot savas pašvaldības, 
balstoties uz vietējiem, vēsturiskiem 
ģeopolitiskiem principiem. Pēc tādiem 
principiem veidotām pašvaldībām 
veicamo funkciju apjoms līdz ar 
finansējumu būtu piešķirams atkarībā 
no to lieluma un iespējām.”

“Būtu lietderīgi izveidot divu līmeņu 
pašvaldības. Bez tam būtu apsverama 
iespēja lielās administrācijas iestādes 
(CSDD, NVA un citas; iespējams, arī 
kādas ministrijas) izvietot vienmērīgi 
visā Latvijā, ne tikai dažos reģionālajos 

centros, jo tās ir gan darbavietas, gan ar to 
saistītā ekonomiskā rosība.”

Aptaujas anketās iedzīvotāji varēja 
norādīt, kur tiek saņemti izglītības, 
medicīnas, sporta, kultūras un iepirkšanās 
pakalpojumi. Rezultāti procentu izteiksmē 
apkopoti tabulā:

Arī šie iedzīvotāju ieradumu rādītāji 
norāda uz jau esošajām saitēm vairāk Rīgas-
Siguldas virzienā, nekā Cēsu virzienā. Dati 
par pakalpojumu izmantošanu Līgatnes 
novadā liecina par novada spēju nodrošināt 
pakalpojumu pieejamību tuvu iedzīvotāju 
dzīves vietai.

Līgatnes novada 
dome izsaka lielu 
pateicību visiem aptaujas 
dalībniekiem par izteikto 
viedokli un aptaujai veltīto 
laiku. Jūsu viedoklis 
ir svarīgs turpmākajā 
reformas sagatavošanas 
procesā.
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Rīga Sigulda Cēsis Līgatnes 
novads

Cits 
variants

Izglītība 25 28 6 30 12
Medicīna 20 31 17 31 2

Sports 13 28 6 45 8
Kultūra 24 28 13 30 4

Iepirkšanās 20 36 15 34 3

Līgatnes novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Projektā “Sieviešu uzņēmējdarbības 
veicināšana vietas potenciāla attīstībai”, 
kuru organizē Āraišu biedrība sadarbībā 
ar biedrību “Urbāna fonds izglītībai un 
zinātnei”, aizvadīts pirmais no trijiem 
praktiski izglītojošiem pasākumiem Cēsu 
apkārtnes sievietēm, kas vēlas realizēt savu 
biznesa ieceri, pirms tam veicot rūpīgu 
mērķauditorijas atlasi minētajam pasākumu 
ciklam.

Kā atzīst Urbāna fonda vadītāja Agnese 
Žagata, projektā plānotais pasākumu cikls 
guva necerēti lielu atsaucību; pieteicās 
vairāk nekā divreiz lielāks pretendentu 
skaits kā iespējams projekta ietvaros 
apmācīt. Pieteikumos tiek pausta liela 
motivācija un apņēmība realizēt savas 
biznesa ieceres un attīstīt vietējo teritoriju. 
Sievietēm ir drosmīgas un radošas idejas 
un vēlēšanās realizēt sevi visdažādākajās 
jomas; gan attīstot tūrismu un izceļot 
kultūras un dabas mantojumu, gan sniedzot 
vietējiem iedzīvotājiem citus vērtīgus 
pakalpojumus un uzlabojot dzīves kvalitāti. 
Rūpīgi izvērtējot katru pieteikumu un 
sekojot projektā noteiktajām prioritātēm, 
tika izvēlētas aktīvākās un motivētākās 
pretendentes no visiem Cēsu rajona lauku 
partnerības novadiem, tajā skaitā no 
Līgatnes novada. 

Projekta klātienes pasākumu sērija sastāv 
no 3 pilnu dienu apmācībām Drabešu 
Jaunajā pamatskolā, vienu reizi oktobrī, 
novembrī un decembrī nodrošinot lekcijas, 
pieredzes stāstus un praktiskas nodarbības 
projekta dalībniecēm klātienē.

Pirmā pasākumu cikla tikšanās diena 
noritēja 12. oktobrī, kurā piedalījās 
29 uzņēmīgas sievietes no Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas 
un Vecpiebalgas novadiem un Vaives 
pagasta. Pasākuma mērķis bija projekta 
dalībniecēm sniegt iedvesmu un ierosmi 
tālākai darbībai, likt izprast savu biznesa 
misiju un vīziju, sniegt skatījumu no malas, 

tādējādi palīdzot ieraudzīt jaunas iespējas 
un risinājumus savas ieceres īstenošanai, 
atbalstīt un iedrošināt spert nākamos soļus 
sava mērķa virzienā.

Pasākuma ievadā projekta dalībnieces 
uzrunāja Āraišu biedrības vadītāja Eva 
Koljera un Cēsu rajona lauku partnerības 
pārstāve Kristīne Zaķe, kā arī savā mērķu 
īstenošanas pieredzē dalījās Urbāna fonda 
izglītībai un zinātnei dibinātājs Andris 
Urbāns.

Lai parādītu vietējās teritorijas, 
kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla 
izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā, 
pirmajā klātienes pasākumā bija aicināta 
piedalīties scenogrāfe un kultūras projektu 
vadītāja, brīvmāksliniece, suvenīru 
dizaina autore Brigita Stroda ar lekciju 
par saimniekošanu kultūrvēsturiskas 
ainavas teritorijā un vietējās teritorijas 
dabas un kultūras mantojuma potenciāla 
izmantošanu savā labā. Savā pieredzē 
dalījās arī neatkarīgas kultūrvēstures 
mantojuma interpretācijas konsultante un 
kultūras projektu kuratore Elīna Kalniņa 
par vietējās teritorijas kultūras mantojuma 
potenciāla izmantošanu.

Pasākuma otrā daļa bija veltīta praktiskām 
apmācībām un darbam grupās, kuru vadīja 
sertificēts koučs Santa Ogriņa, izmantojot 
transformatīvo mācīšanos un koučingu kā 
biznesa izaugsmes veicināšanas metodi. 

Šobrīd pasākuma dalībnieces turpina 
strādāt pie sava biznesa produkta/
pakalpojuma attīstības, apzinot sava 
pakalpojuma/produkta stiprās puses un 
mērķtirgu, strādā pie mārketinga stratēģijas, 
kā arī veic trīs pašu izvirzīto uzdevumu 
izpildi biznesa mērķu sasniegšanā.

Projekta ietvaros dalībnieču atbalstam un 
komunikācijas veicināšanai ārpus klātienes 
pasākumiem  ir radīta tikšanās vieta 
digitālajā vidē, kur ir iespēja sadarboties, 
uzdot jautājumus, dalīties ar informāciju 
un pieredzi gan savā starpā, gan ar 

pasniedzējiem un koučiem. Kā arī ir iespēja 
projekta laikā saņemt individuālas koučinga 
sesijas uzņēmējdarbības atbalstam.

Nākamajos klātienes pasākumos lielāks 
uzsvars tiks likts uz dabas mantojuma 
izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā, 
kā arī paredzētas lekcijas par projekta 
dalībnieču pašu izvēlētajām aktuālākajām 
tēmām: ES struktūrfondu un citu finanšu 
instrumentu izmantošanu biznesa attīstībā, 
mārketingu un zīmolvedību, komunikāciju 
biznesā, kā arī paredzēti pieredzes un 
iedvesmas stāsti no jau esošiem uzņēmējiem 
saistībā ar lekciju tematiku. Praktiskajā 
pasākuma daļā dalībnieces turpinās 
darbu pie sava pakalpojuma/produkta 
attīstības, konkurentu izpētes, pārdošanas 
kanālu izvērtēšanas un biznesa stratēģijas 
izstrādes.

Projekta vadītāja Inese Kukle 
uzsver projekta ilgtspējības nozīmi un 
cer, ka projekta laikā radītā sieviešu 
uzņēmējdarbības atbalsta – pieredzes 
apmaiņas - iedvesmas platforma turpinās 
attīstīties un darboties arī pēc projekta 
beigām; tajā tiks iesaistītas jaunas 
dalībnieces, tās ietvaros tiks atrasti gan 
jauni klienti, gan sadarbības partneri, dzims 
kopīgas biznesa idejas un tiks radīti jauni 
kopprojekti.

Vairāk informācijas par projektu 
var saņemt tīmekļvietnē:  http://www.
upfoundation.io/projekti/sievietem/ . 

Projekts tiek realizēts Cēsu rajona 
lauku partnerības īstenotā Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projektu līdzfinansē Amatas novada 
dome.

Cēsu apkārtnes uzņēmīgās sievietes 
ir ceļā uz savu biznesa ieceru 

īstenošanu
Vidzemes plānošanas reģions lepojas, 

ka Līgatne ar papīrfabriku un Eiropas 
mērogā unikālo strādnieku ciemata 
pilsētbūvniecības ansambli ir pirmais 
galamērķis no Baltijas valstīm, kas iekļauts 
Eiropas industriālā mantojuma ceļā, lai 
tūristiem popularizētu industriālo objektu 
pievilcību.

Līgatnes novada tūrisma informācijas 
centra vadītāja Santa Jermičuka atzīst, ka 
Vidzemes plānošanas reģiona pirms četriem 
gadiem izteiktais uzaicinājums piedalīties 
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības 
programmas projektā “Industriālais 
mantojums” un pēdējo divu gadu laikā 
projektā paveiktais ir bijis pirmais grūdiens, 
lai spertu soli tālāk.

Projektā “Industriālais mantojums” 
Līgatnes novads izveidojis jaunu tūrisma 
objektu – papīrfabrikas strādnieku dzīvokli 
–, kas palīdz iepazīstināt viesus ar Līgatnes 
industriālās vēstures stāstu un papildina 
tūrisma piedāvājumu novadā. Dzīvoklī, 
kas atjaunots 20. gadsimta sākuma 
vēsturiskajā veidolā, iespējams redzēt un 
izzināt papīrfabrikas strādnieku ģimeņu 
sadzīvi un dzīves ritmu, kas atainots 
autentiskā dzīvokļa interjerā un papildināts 
ar izzinošu videofilmu, kuras inscenētā 
sižeta līnija balstīta uz tā laika liecinieces 
stāstīto. Tapusi arī strādnieku ikdienas un 
svētku tērpu kolekcija. Viesi var pielaikot 
kostīmus, iejusties strādnieku tēlā un 
iemūžināt sevi fotogrāfijās.

Eiropas industriālā mantojuma ceļš 
(ERIH - European Route of Industrial 
Heritage) ir tūrisma informācijas tīkls 
– viens no 38 Eiropas Kultūras ceļiem. 
Eiropas Kultūras ceļi (Cultural Routes 
of the Council of Europe) ir 1987. gadā 
Eiropas Padomes izveidota programma, 
lai sabiedrībai, ceļojot telpā un laikā, 
demonstrētu, kā dažādu valstu kultūra un 
kultūras mantojums sniedz pienesumu 
kopīgajam Eiropas mantojumam.

Līgatnes identitāte: daba un 
industriālais mantojums

“Pētot industriālo mantojumu dziļāk, 
sapratām – mēs vēlamies atdzīvināt 
vietējiem iedzīvotājiem mūsu identitāti, ka 
Līgatne sākotnēji bija industriālais ciemats. 
Daudzviet pasaulē šādi objekti dzīvo caur 
mākslas un kultūras aktivitātēm un kļuvuši 
par atsevišķu pieprasītu tūrisma nišu,” 
stāsta Santa Jermičuka.

Līgatnes industriālā identitāte ir cieši 
saistīta arī ar unikālo dabu. Līgatnes upe 
ir viena no straujākajām upēm Latvijā 
ar īpaši mīkstu ūdeni, kas bijuši izcili 
priekšnoteikumi papīrfabrikas veiksmīgai 
darbībai. Tāpat arī smilšakmens atsegumi, 
kuros līgatnieši sadzīves un rūpnieciskām 
vajadzībām izveidojuši alu un pagrabu 
sistēmas, ir dabas un kultūrvēsturisks 
mantojums, kas mūsdienās piesaista lielu 
skaitu tūristu.

Līgatne pirmā 
Baltijas valstīs 

iestājas Eiropas 
industriālā 

mantojuma ceļā
Māra Sproģe
Vidzemes plānošanas reģiona 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pabalsts politiski represētajām personām
Klāt novembris - Latvijas Valsts svētku mēnesis. 
Līgatnes novada Sociālais dienests informē, ka ir uzsākta pabalsta izmaksa politiski represētām personām. 
Līgatnes novadā deklarētos represētas personas statusu ieguvušos iedzīvotājus aicinām ierasties Līgatnes novada Sociālajā dienestā 

vai zvanīt pa tālr. 64155587 vai 29392952, lai vienotos par pabalsta saņemšanas veidu. 

Klientu pieņemšanas laiki:
• Līgatnes pagastā, Nītaures ielā 6 - pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00;
• Līgatnē, Spriņģu ielā 7 - trešdienās plkst. 9.00-12.00.
Lūgums iepriekš pieteikties telefoniski, ja šajos laikos nav iespējams ierasties Sociālajā dienestā vai ir pārvietošanās grūtības. Katra 

situācija tiks risināta individuāli.



5 Reihskomisārs – reihskomisariāta vadītājs. 
Reihskomisariāts – teritoriāla liela pārvaldes 
vienība (fašistiskās Vācijas okupētajās zemēs)

1 Fiskars – nazis.
2 Pauls Sakss (1878–1966) – slavens 

operdziedātājs, Latvijas Konservatorijas 
mācībspēks, kam tika piešķirta Ķempju muiža. 
Kara beigās emigrējis, no 1950. gada dzīvojis 
ASV. Pārapbedīts Rīgas Meža kapos.

Pēdējā Brīdī, Nr. 158 (18.07.1928) Viens no 
pirmajiem laikrakstos publicētajiem Līgatnes 

Lustūža attēliem

Siguldas Ziņas, Nr. 5 (18.03.1927.) Par 
Paulam Saksam piederošas zoss nozagšanu
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
62. 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; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10

Cīņa, Nr. 154 (04.07.1946.) Līgatnes 
papīrfabrikai veltītā lappuse

Tēvija, Nr. 146 (27.06.1942.). Vācu armijas izrādīšanās

Cīņa, Nr. 59 (20.08.1940.). Pirmais raksts, 
padomju okupācijai sākoties

Skats uz Vidusfabriku pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados

3 LĻKJS – Latvijas Ļeņina Komunistiskā 
Jaunatnes Savienība

4 MTS –  Mašīnu un traktoru stacija

Man ir ārkārtīgi grūti iesākt šo rakstu darbu, 
jo tas nu varētu būt viens no beidzamajiem 
Manas mīļās Līgatnes turpinājumiem. Jau 
piecus gadus un vēl dažus mēnešus esmu 
sarunājies ar jaukajiem lasītājiem, bet nu jāsāk 
domāt par punkta pielikšanu, jo jādara arī 
kādas citas lietas. Bet pilnīgi to apgalvot arī 
nevar, jo acu priekšā ir Breksita kārdinošais 
piemērs – ja jau Lielbritānija nemūžam nevar 
izstāties no Eiropas Savienības, tad arī es 
varētu nepārtraukt Manas mīļās Līgatnes 
rakstīšanu. 

It īpaši tādēļ, ka periodikas arhīvos visādas 
jaukas lietas nāk priekšā. Piemēram, šī vēsts, 
kas publicēta Siguldas Ziņās, 1927. gada 18. 
martā, Nr. 5. 

Decembra mēnesī pagājušajā gadā Ķempu 
pagastā jaunekļi Jānis Pulvers, 20 gadu vecs, 
un Arturs Piesis 24 gadu vecs kādā svētdienas 
novakarā gājuši meitās. Gājienā nācies iet 
gar upmalu. Pēkšņi no piekrastes viņiem 
virsū devies kāds nezvērs liela putna veidā, 
šņākdams un draudoši spārnus vicinādams.

Draugi tomēr nenobijušies, bet varonīgi 
sagaidījuši briesmoni. Viens saķēris aiz garā 
kakla, otrais ar fiskaru1 nošņāpis galvu. Nākuši 
mājās, izdalījuši uz pusēm un izvārījuši zupā. 
Tikai ēdot sajutuši, ka laupījums garšojot pēc 
zoss. 

Tomēr mākslinieks Sakss2, kuram šis 
nezvērs piederējis, nav ņēmis vērā abu 
jaunekļu varonību, bet tos iesūdzējis tiesā 
par zoss zādzību. 10. martā miertiesnesis 
abus jaunekļus sodīja: Pulveri – ar 4 nedēļām, 
bet Piesi (jau reiz sodīts) – ar 2 mēnešiem 
cietumā.

Kā jau visā Latvijā un visā Eiropā, arī 
Līgatnē nācās pārdzīvot dažādu sabiedrisko 
iekārtu un pretēju politiku nemitīgās maiņas. 
Es izvēlējos dažus fragmentus, kas raksturo to 
laiku noskaņas. 

Lūk, laikraksts Cīņa 1940. gada 20. 
augustā, Nr. 59, rāda, cik liela laime gaidāma 
sociālistiskajā Latvijā.

Līgatnes papīrfabrika ražo augstvērtīgu 
papīru. Ražojumu kvalitāte - pirmais, 
kam fabrikas strādnieki pievērš vislielāko 
uzmanību. Puse no fabrikas produkcijas iet uz 
PSRS. Šis apstāklis liek vēl vairāk domāt par 
darba ražības celšanu un racionalizēšanu, lai 
sacenstos ar PSRS modernajām fabrikām. 

Lai paplašinātu ražošanu, šajā mēnesī 
fabrika laiž darbā trešo papīra mašīnu, kas 
līdz šim stāvēja dīkā. Nesen uzstādīta tvaika 
turbīna ar 35 atmosfēru spiedienu (pirmā 
Latvijā ar tādu spiedienu), kas ražos tvaiku 
un elektrisko enerģiju. Jāpiezīmē, ka fabrika 
pašreiz strādā ar 40 gadu vecām mašīnām. 
Tehniskās iekārtas tālāka modernizēšana 
ievērojami paceltu produkciju. Fabrikā 
nodarbinātas 600 personas. Tā ražo 5 000 
tonnu papīra gadā. 

Līgatnes papīrfabrikas akciju vairākumu 
pārvaldīja Mendelson & Co banka Amsterdamā. 
Tās uzdevumā fabrikā saimniekoja bijušie 
baroni Nolde, Hans un Zīvers, rūpēdamies, kā 
visvairāk līdzekļu izņemt no uzņēmuma. Tāpēc 
fabrikas ēkas un strādnieku dzīvokļi stipri 
nolaisti, nekas nav darīts to remontēšanai. 

Sevišķi dziļa nospiestība valdīja pēdējos 
sešos gados. Tagad Līgatnes strādnieku saime 
mostas. Arvien rosīgāks kļūst arodbiedrības 
un komunistiskās jaunatnes darbs. 

Pēc arodbiedrības ierosinājuma bijušā 
direktora pilī iekārtots bērnu dārzs. Simts 
bērnu uzturēšana izmaksās lētāk nekā viena 
lieka bijušā direktora alga. 

Pie fabrikas atrodas prāva ferma, bet 1500 
lielo apkārtējo strādnieku saimi tā nespēj 
apgādāt ar pienu, kartupeļiem un maizi. Pēc 
arodbiedrības ierosinājuma fabrikas vadība 
iesniedza pieprasījumu piešķirt fermai 25 ha 
aramzemes un 10 ha pļavu. 

Tāpat lūgts ievērot fabrikas vajadzības pēc 7 
km dzelzceļa atzarojuma, kas dotu ietaupījumu 
transporta izdevumos 150 000 latu gadā. Pie 
arodbiedrības sāk darboties krievu valodas 
kursi. Ar fabrikas vadību panākta vienošanās 
par speciālu aroda kursu rīkošanu tehniskajam 
personālam. 

Fabrikas komiteja uzsāka vākt strādnieku 
priekšlikumus par vēlamiem uzlabojumiem 
tehniskā iekārtā, lai sekmētu produkcijas 
pacelšanu. Komiteja izstrādā arī akordnormu 
projektu. Līgatnes strādnieki atbrīvojas no 
lielās pasivitātes, kāda pie viņiem valdīja ilgus 
gadus. Padomju Latvijas celšana prasa lielu 
modrību un aktivitāti. Tā Līgatnē aug. 

 Līgatniešiem jaunā vara atnāca arī ar 
nedzirdētiem brīnumiem. Lūk, ko rakstīja 
laikraksts Jaunais Komunārs, 1941. gada 23. 
aprīlī, Nr. 98. 

Siguldas MTS palīgi
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pirmorganizācijas sekretārs b. A. Rozentāls 
noorganizēja aktīvu, kas izbrauca ar auto 
mašīnu uz Siguldas MTS4, lai palīdzētu 
samontēt mašīnas. Lai gan svētdienās 
Līgatnes papīra fabrikā pa laikam ir 
remonta darbi, mūsu aktīvs bija agri kājās, 
izpildīja fabrikā remontus un plkst. 10.30 14 
cilvēku sastāvā izbrauca uz Siguldas MTS. 
Apsveicama lieta, ka mūsu darbā piedalīja arī 
viena komjauniete un divas aktīvistes, kā arī 
algu nodaļas vadītājs b. E. Verners. Apbrīnojot 
mūsu Staļina traktorus, kas lepni stāv un 
gaida, kad varēs sākt ražīgo darbu, rodas liels 
saviļņojums par to lielo darbu, ko veiksim šai 
gadā ar mūsu lielās sociālistiskās dzimtenes 
atbalstu un padomu. Līgatnes papīra fabrikas 
aktīvs arī turpmāk steigsies palīdzēt MTS, ja 
būs vajadzība. 

Anna Rosmane

Toties pēc dažiem mēnešiem Līgatnē atkal 
jauna vara. No laikraksta Tēvija 1941. gada 
16. decembrī, Nr. 144, uzzinām: 

Līgatnes papīru fabrikā darba rosme aizvien 
palielinās, kaut gan vēl izmanto tikai daļu darba 

jaudas. Fabrika ražo tehnisko un vissmalkāko 
rakstāmpapīru, ietinamo papīru smēķētājiem 
un citas papīru šķirnes. Izejmateriāla netrūkst, 
grūtības tikai sagādā preču transports. Tā 
atvieglošanai fabrika ierīkojusi šaursliežu 
dzelzceļu no fabrikas līdz Līgatnes stacijai. 

Par to šaursliežu dzelzceļu man tas bija 
liels jaunums. Tāpat arī ziņa, ka 1942. gadā 
uz Līgatni pārveda burtnīcu automātu Wil no 
Benjāmiņiem Rīgā, un sākās burtnīcu ražošana 
ar automātu, kas ilga līdz 1993. gadam. 

Laikraksts Tēvija 1942. gada 27. jūnijā, Nr. 
146 nodrukāja fotoattēlu, kurā redzama gan 
Līgatnes aptiekas māja, gan vācu karaspēks, 
gan reihskomisārs5 H. Loze, kas sasveicinās 
ar kārtības policijas goda sardzi Līgatnē. 

Līgatnes papīru fabrikā reihskomisārs 
sasveicinājās ar fabrikas ilggadīgajiem un 
nopelnu bagātiem strādniekiem un strādniecēm, 
katram no viņiem spiežot roku. Fabrikas 
strādnieku sanāksmē reihskomisārs uzrunāja 
lielo klausītāju pulku, atgādinot, kādā veidā 
boļševisms, kas uz saviem karogiem rakstījis 
visu darba jautājumu “taisnīgas” atrisināšanas 
solījumus, šos jautājumus atrisinājis īstenībā: 
boļševiki latviešu strādniekus tāpat ieslodzījuši 
čekas cietumos un pazudinājuši Sibīrijas 
koncentrācijas nometnēs, kā viņi to darījuši 
ar pārējo iedzīvotāju aprindu pārstāvjiem. 
Strādnieku stāvokļa faktiskai uzlabošanai 
boļševiki īstenībā nekā nebija darījuši. 
Lielvācijas vadonis strādnieku lietas kārto 
citādi. Viņš rūpējas par to, lai katru strādnieku 
novērtētu pēc viņa paveiktā darba un spējām, 
lai strādniekiem būtu nodrošināta pietiekama 
iztika un iespējami labāki dzīves apstākļi. 
To dara ne tikai Vācijā, bet arī še - skaistajā 
Latvijā.

Kad vācu okupāciju nomainīja padomju 
okupācija, notikumi Līgatnē bija visai 

dramatiski, un par tiem laikrakstā Cīņa 1945. 
gada 12. augustā, Nr. 189 stāstīja žurnālists 
un rakstnieks, vēlākais izdevniecības Liesma 
direktors Pēteris Bauģis. Lai gan rakstā ir 
obligātā ideoloģijas piedeva, tas sniedz samērā 
plašu ieskatu tā laika notikumos. Te minēti arī 
daudzi uzvārdi, kas būtu interesanti tagadējai 
paaudzei. Tāpēc to citēju nesaīsinātu. 

No drupām izceltā fabrika strādā 
nepārtraukti

Mežiem apaugušu, stāvu kalnu ieslēgta, cieši 
pie straujās Līgatnes upītes pieglaudušies, 
darba ritmā dun Līgates papīra fabrika. Tā 
ir visvecākā šīs rūpniecības pārstāve (dib. 
1858. g.) Latvijā un tās ražotais augstvērtīgais 
rakstāmpapīrs ir pazīstams tālu ārpus Latvijas 
robežām.

1940. g., nodibinoties padomju iekārtai 
Latvijā, partija un valdība piegrieza izcilu 
uzmanību arī papīra rūpniecībai. Līgates 
papīrfabrikā strauji kāpa produkcijas līmenis, 
un 1941. gadā pirms vācu iebrukuma fabrika 
sasniedza augstāko produkcijas līmeni savā 
pastāvēšanas laikā.

Pagājušā rudenī, kad zem Sarkanās Armijas 
varenā spiediena hitlerieši vilkās atpakaļ uz 
savu zvēra midzeni, pa ceļam viņi vāca un 
laupīja visu, ko gadiem sūrā darbā bija iekrājusi 
latviešu tauta. Fabrikas iekārtas aizvešanai 
viņiem vairs nebija laika. Viņi nolēma vareno 
papīrrūpniecības uzņēmumu iznīcināt. 
Fašistiskie bandīti zināja, ka strādnieki ne tikai 
neieredz iebrukušos vergu turētājus un gaida 
Sarkanās Armijas atnākšanu, bet pat ar varu 
tiem neizdosies strādniekus piespiest nākt 
talkā pie fabrikas izpostīšanas. Nekas cits 
neatlika, kā pašiem kalt nelietīgos plānus par 
fabrikas uzspridzināšanu un tos realizēt.

Jau vairāk nekā nedēļu pirms Līgatnes 
atbrīvošanas fašistu spridzinātāju komanda 
ložņāja pa fabriku, lai atrastu tās svarīgākos 
dzīvības nervus. Viņiem tas bija nepieciešams, 
lai latviešu strādnieku rokām celtais uzņēmums 
nekad vairs nekalpotu darba ļaužu interesēm. 
Ar vācu akurātību viņi pētīja enerģijas nodali, 
katlu māju, remonta nodaļu un filtraku staciju. 

Ar velnišķu aukstasinību viņi kala plānus, kur 
novietot mīnas, lai tās sprāgstot nodarītu pēc 
iespējas lielāku postu. 

Sarkanā Armija neatturami tuvojās Līgatnei. 
Tā bija jau Ieriķos un Nītaurē. Fašistu 
spridzinātāju komandai nu bija pienācis brīdis 
sākt savu melno posta darbu. Strādniekus 
viņi jau bija padzinuši un fabrikā saimniekoja 
paši. Mīnas sprāga koku apstrādāšanas 
nodaļā, enerģijas nodaļā, liesmu mēles 
laizīja strādnieku klubu, fabrikas kantora 
ēku, galveno noliktavu un filtraku staciju Pāri 
lapu zeltā tērptajiem stāvajiem kalniem cēlās 
biezi, tumši dūmu mutuļi, vēstīdami par fašistu 
saimniekošanu fabrikā. Remonta nodaļā 
laikam viņiem bija aptrūcis spridzekļu - tur 
fašisti iekārtu sadauzījuši ar veseriem. Lai 
postaža būtu pilnīgāka, viņi aizvēra dambju 
slūžu aizbīdņus un appludināja fabriku. 
(Jāsaka gan, ka Līgatnes vēstures pārzinātāja 
Rasma Vanaga uzsver, ka nevienā sarunā ar 
fabrikas strādniekiem par šo appludināšanu 
nav dzirdējusi.) Kad vācieši bija padzīti no 
Līgatnes apkārtnes un strādnieki no mežiem 
sāka atgriezties mājās, viņi neticēja savām 
acīm, ka visu šo postažu ir varējuši izdarīt 
cilvēki. 

Nekavējoties strādnieki ķērās pie ūdensplūdu 
apturēšanas, bet vairāk viņi arī nezināja, ko 
iesākt šajā haosā. Likās, ka gadiem te būs 
jāstrādā, lai iekustinātu mašīnas, kas gulēja 
pārvērstas lūžņos un smagi ievainotas. 

Nebija strādniekos īstas ticības savām 
spējām arī tad, kad celulozes un papīra 
rūpniecības pārvaldes jaunieceltais direktors 
b. J. Buks un galvenais inženieris b. D. 
Strazds ar saujiņu aktīva sāka izstrādāt 
atjaunošanas plānu. Tikai kad atjaunošanas 
darbs deva pirmos pozitīvos rezultātus, ticība 
uzvarai auga no dienas dienā. Kolektīvs, 
ieslēdzies sociālistiskā sacensībā par savas 
fabrikas drīzāku atjaunošanu, svinēja vienu 
darba uzvaru pēc otras. No dienas dienā 
auga stahanoviešu skaits, kas ar savu darba 
entuziasmu aizrāva visu kolektīvu. Šo darba 
pirmrindnieku priekšgalā turējās mehāniskās 
nodaļas vadītājs b. K. Freibergs, atslēdznieki b. 

b. H. Kaspars, J. Leitis, H. Balodis, virpotāji b. 
b. K. Brants, J. Kākulis, R. Baburs, mašīnisti b. 
b. E. Verners, K. Zemmers, J. Klūga, mehāniķis 
b. A. Bušs un kalējs J. Grostiņš. Neatlaidīgais 
darbs vainagojās sekmēm. Izmantojot tikai 
vietējos resursus, fabrika jau 1945. g.  12. 
februāra rītā sāka papīra ražošanu. Tas bija 
neaizmirstams brīdis fabrikas kolektīva dzīvē, 
kad no drupām izcelta, atkal sāka pukstēt 
fabrikas sirds - lielā tvaika mašīna. Iegaudojās 
daudzie elektromotori, un atkal sāka plūst 
papīra masa pāri sietiem un veltņiem - par spīti 
tiem, kas gribēja, lai fabrika vairs neizkūņotos 
no drupām. Cīņā par fabrikas atjaunošanu bija 
izvirzījušies 92 darba pirmrindnieki, no kuriem 
23 labākos fabrikas administrācija apbalvoja 
ar goda rakstiem un naudas balvām.

Līgates papīra fabrika tagad strādā 
nepārtraukti trīs maiņās, un darba ritms 
neapstājas pat svētdienās. Viens no ražošanas 
pirmās šķiras uzdevumiem, ko fabrika pašlaik 
veic sociālistiskās sacensības kārtā, ir - apgādāt 
skolas nākošā mācību gadā ar augstvērtīgām 
burtnīcām. Burtnīcu ražošanā plāns ik dienas 
pildās par 110%, turklāt atzīstami nopelni ir b. 
b. Austrai Tīsei un M. Kalniņai. 

Paralēli spraigajam ražošanas darbam 
neatslābstoši turpinās arī fabrikas atjaunošana. 
Uzņēmuma vadība ar lielu nopietnību veic 
priekšdarbus, lai līdz 1945. g. beigām varētu 
izmantot tos 2,5 miljonus rubļu, ko valdība 
atvēlējusi fabrikas pilnīgai atjaunošanai.

Veiksim, visu veiksim laikā, – ar dziļu 
pārliecību saka galvenais inženieris b. D. 
Strazds, runājot par kantora, galvenās 
noliktavas, ķīmiskās laboratorijas, filtraku 
stacijas, strādnieku dzīvojamās ēkas un 
strādnieku kluba celtniecību. Padarītais darbs, 
ko augsti novērtējis LPSR Augstākās Padomes 
Prezidijs, piešķirot direktoram b. J. Bukam un 
galvenajam inženierim b. D. Strazdam goda 
rakstus, ir labākā liecība, ka Līgates papīra 
fabrikas kolektīvs arī turpmāk ies pretim 
jaunām un atkal jaunām darba uzvarām.

P. Bauģis

Īpaši jāatzīmē, ka no publikācijām 1945. 
gadā uzzinām, ka Līgatnes papīrfabrikas 
pirmais pēckara direktors ir bijis J. Buks, kas 
iepriekš nekur nav pieminēts. Laikraksts Cīņa 
1945. gada 26. jūlijā ziņoja, ka Jānis Jāņa d. 
Buks bija apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Prezidija Goda rakstu. 

Šis patiešām ir jaunums, ko nezināja pat 
vēstures hroniku rakstītāji, un nezināja arī pat 
ne ilggadīgais direktors Ilmārs Norītis.

Sanāk, ka Jānis Buks direktors bija apmēram 
gadu, jo pēc tam Cīņa ziņoja, ka jaunais 
direktors esot Leonards Volgins. 

Bet tagad jāpiesauc vēl viens bijušais 
direktors Roberts Bilmanis, kas šajā amatā 
bija strādājis 1940. gadā. Par viņa dzīvi var 
izlasīt nekrologā, kas ievietots Stokholmā 
iznākušajā LSDSP laikrakstā Brīvība 1964. 
gada 1. februārī, Nr. 2. Ir kārdinājums to 
nocitēt pilnībā, jo tas nu gan ir raibs mūžs. 
Ar interesi to var lasīt ikviens, kam ir vēlme 
atsvaidzināt zināšanas par Latvijas vēsturi. 

Š. g. 18. janvārī Rīgā miris viens no 
visvecākajiem Latvijas socdem. str. partijas 
biedriem un cīnītājiem Roberts Bilmanis. 

Viņā bija arī mans jaunības draugs, ar kuru 
iepazinos Vecsalacē, kur viņš kā otrais 
skolotājs sāka strādāt Mežmeiniku skolā. 
Viņam toreiz bija tikai 21 gads, jo dzimis viņš 
Kurzemes Kroņavircavas pag. 1880. g.10. 
jūnijā. Es biju jaunāks, tikai 17 g. vecs, un 
strādāju Vecsalacas pagastā par skrīvera 
palīgu. Mēs sadraudzējāmies, jo mūs saistīja 
kopējas sabiedriskas un kultūrālas intereses 
un slāpes pēc izglītības.

1905. g. revolūcija mūs satuvināja vēl vairāk, 
jo abi aktīvi tanī piedalījāmies. Jau vasarā 
jūlija beigās vai augusta sākumā Bilmanis 
bija viens no Kurzemes laukstrādnieku streika 
organizētājiem un gājiena dalībniekiem, kurā, 
gadījuma dēļ, arī es piedalījos, jo ciemojos 
pie Bilmaņa viņa lauku mājās. Toreiz postīja 
arī kroņa degvīna monopolus cara valdības 
degvīna tirgotavas, vienkārši sadauzot pilnās 
degvīna pudeles, bet neļaujot nevienam 
gājiena dalībniekam degvīnu dzert. Ciest 
dabūja arī dažu pagastnamu iekārtas, jo naids 
pret visu carisko un krievisko bija bezgala liels, 
tāpat kā tagad Latvijā.

Kad 1906. g. janvārī tuvojās Orlova soda 
ekspedīcijas, vajadzēja slēpties un bēgt. Arī 
Bilmanis atstāja savas lauku mājas svainim, un 
pats aizbrauca uz Šveici, kur apmeklēja tuvējo 
Grenobles franču universitāti, lai turpinātu 
izglītību un mācītos franču valodu. Bet 
nemiera gars neļauj viņam tur pārāk ilgi palikt. 
Tā kā dzimtenē valda cariskās policijas terors, 
un tur atgriezties nevar, Bilmanis pārceļas 
uz Maskavu un tur 1915.-1917. g. darbojās 
Kultūras birojā, palīdzot risināt un apmierināt 
latviešu bēgļu kulturālās vajadzības, sevišķi 
skolu lietu kārtošanā. Patstāvīgai Latvijai 
nodibinoties, LSDSP deleģē R. Bilmani 
Tautas Padomē kā savu pārstāvi. Vēlākās 
Satversmes sapulces un Saeimas vēlēšanās 
pilsētu un lauku strādnieki ievēl Bilmani par 
šo iestāžu locekli, uzticot viņam savu interešu 
aizstāvēšanu. Bilmani ievēl arī Rīgas pilsētas 
domē, kur viņš, strādājot kopā ar vēl dažiem 
alkohola apkarotājiem uzsāk asu cīņu pret 
krogiem un alkohola lietošanu.

Strādādams likumdošanas iestādēs, 
Bilmanis nepamet darbu arī kultūras laukā. 
Viņš lasa lekcijas Tautas augstskolā, saraksta 
vairākas brošūras un pēc 1924. g. rediģē arī 
ļoti nozīmīgo literāri politisko žurnālu Domas. 
Kā socdem. frakcijas pārstāvis Bilmanis 
piedalās sarunās ar igauņiem par muitas 
ūnijas noslēgšanu Latvijas un Igaunijas starpā 
un 1927. g. ir Latvijas delegācijas priekšsēdis 
sarunās ar Pad. Krieviju par tirdzniecības 
līguma noslēgšanu. Līgumu noslēdza un 
Saeima to ratificēja. Tik plaša un vispusīga 
bija Bilmaņa darbība demokrātiskās Latvijas 
laikā.

No Saeimas Bilmanis pārgāja uz Hipotēku 
banku, kur uzņēmās ilgtermiņa aizdevumu 
izsniegšanu un kārtošanu rūpniecības un 
tirdzniecības uzņēmumiem, šo darbu viņš 
turpināja līdz 1934. g. 15. maijam, kad viņu 
arestē un kopā ar citiem redzamākiem 
socdem. darbiniekiem ievieto Liepājas 
koncentrācijas nometnē. Krieviem okupējot 
Latviju 1940. g., Bilmanis kādu laiku vēl strādā 
kā Līgates papīra fabrikas vadītājs, bet tad 
dzīvo savā mājā Pārdaugavā. Arī 1944. g. 
krieviem atgriežoties Latvijā un to no jauna 
okupējot, Bilmanis paliek Latvijā. Staļina laikā 
viņu apcietina un nosūta uz koncentrācijas 
nometni. Pēc 1955. g. viņš atgriežas dzimtenē 
un savā mājā. kur arī tagad ir miris.

R. Bilmanis bija precējies divi reizes. Pirmā 
sieva ārste, F. Cielēna māsa, mira dzemdībās. 
Otra sieva māksliniece Marta Zvirbule. Ilgāku 
laiku strādāja Rīgas pils. IV vidusskolā par 
zīmēšanas skolotāju, arī mirusi tagadējās 
krievu okupācijas sākumā.

Noslēdzot šīs īsās nekrologa rindas par 
centīgā un darbīgā Bilmaņa mūžu, jāsaka, 
ka viņš bija īsts un patiess demokrāts, krietns 
un godīgs darbinieks, kas ar sirdi un dvēseli 
iestājās par savas tautas un darba ļaužu 
materiālā stāvokļa uzlabošanu un garīgo 
interešu pacelšanu un paplašināšanu.

Robertu Bilmani apbedīja 25. janvārī Raiņa 

kapos Rīgā. Bija sapulcējušies daudzi nelaiķa 
draugi un piederīgie. Atvadu vārdus teica Klāvs 
Lorencs. Lai vieglas viņam dzimtenes smiltis!

Vold. Bastjānis

Pēckara gados par Līgatnes papīrfabriku 
vadošie Latvijas PSR laikraksti rakstīja ļoti 
daudz un allaž pozitīvi. Lūk, vesela lappuse 
tā laika lielākajā avīze Cīņa 1946. gada 4. 
jūlijā, Nr. 154. Attēlā varat redzēt lappuses 
kopskatu. Pārpublicēšanai izvēlēsimies divus 
rakstus. Pirmās informācijas autors ir bijušais 
galvenais inženieris Dāvis Strazds, un tas 
satriec ar precīzo faktu apkopojumu.

Vācu okupanti aizejot saspridzināja un 
nodedzināja mūsu fabrikas ēkas un tehnisko 
iekārtu. Saspridzināja un nodedzināja spēka 
centrāles ēku ar 3000 KW turboģeneratoru, 
400 KW strāvas pārveidotāju un 4 tvaika 
katliem ar kopējo sildvirsmu 750 m2 (viens no 
tiem 400 m2) tāpat 4000 KVa transformatoru.

Saspridzināja 900 PS tvaiku mašīnu 
ar elektroģeneratoriem ar 700 KW jaudu. 
Saspridzināja galveno transmisiju ar 660 KW 
dzinējmotoru.

Saspridzināja un pa daļai nodedzināja 
visas fabrikas centrālās elektrosadales un 
slēgiekārtas ar aparatūru un instalāciju.

Nodedzināja kokzāģētavu, kokapstrā-
dāšanas, lupatu apstrādāšanas nodaļu, 
pārvaldes ēku, ķīmisko laboratoriju ar 75 
gadus vecu arhīvu, ūdens filtrēšanas ēkas, 
strādnieku klubu ar veikalu un dzīvokļiem.

Saspridzināja 2 ūdens turbīnas ar 
400 PS jaudu. Nodedzināja 5 fabrikas 
noliktavas, akmeņogļu krājumus (apmēram 
2500 t). Saspridzināja un sadedzināja 68 
elektromotorus. Sabojāja 1500 PS tvaika 
mašīnu ar 4 elektroģeneratoriem ar 563 
KW jaudu. Izpostīja šaursliežu dzelzceļu. 
Saspridzināja 3 tiltus. Aizveda uz Vāciju 5 
automašīnas, 12 zirgus, 126 elektromotorus, 
apmēram 1300 tekošo metru dažādas 
dzensiksnas no 7,5 - 50 cm platas. 100 
dažādas papīrmašīnas tūbas, 50 dažādus 
papīrmašīnas sietus un citus tehniskās 
iekārtas piederumus.

Fabrikas atjaunošanas darbus uzsākām jau 
1944. g. oktobrī. Atjaunošanas darbos bija 
jāpārvar lielas grūtības, materiālu noliktavas 
bija nodedzinātas, trūka materiālu.

Tāpat vācieši bija ar varu aizveduši līdz daļu 
kvalificēto darbinieku (piemēram, no agrāk 
strādājošiem 4 inženieriem nebija palicis 
neviens), un tādus vajadzēja, piesaistīt no 
citurienes.

No 726 strādājošiem, kas bija pirms kara, 
uzsākot atjaunošanas darbus, bija tikai nepilni 
300 darbinieku. Bija daudz neticīgo, kas 
domāja, ka ar vietējiem spēkiem nevarēs veikt 
fabrikas atjaunošanu. Tomēr, pašaizliedzīgi 
strādājot, darba kolektīvs panāca to, ka jau 
1945. g. 12. februārī fabrika varēja uzsākt 
darbu, darbinot 4 tvaika katlus, 1500 PS 
tvaika mašīnu, 2 elektroģeneratorus, vienu 
papīrmašīnu un 2 kalandrus.

Uzsāka darbu arī papīršķirotava un citas 
nodaļas. Atjaunoja tiltus, šaursliežu dzelzceļu, 
iekārtoja pagaidu kokzāģētavu un ūdens filtru 
iekārtu. Tagad pabeigta spēkcentrāles ēkas 
atjaunošana, darbā laisti 4 elektroģeneratori, 
apmēram 120 elektromotoru, strādā 2 
papīrmašīnas, 6 kalandri, 1 burtnīcu automāts 
un dažādas citas papīra apstrādājamās 
mašīnas, kas pilnīgi var apstrādāt visu ražoto 
papīru. Vēl jāatjauno spēka centrāles daļa, kas 
saņems elektroenerģiju no Ķeguma. Pabeigs arī 
pēdējā tvaika katla atjaunošanu, un septembrī 
nolemts izmēģināt darbā 3. papīrmašīnu. Jauni 
piecgade uzliek lielus uzdevumus, kas veicami 
fabrikas rekonstrukcijā, bet fabrikas kolektīvs 
apņemies veikt godam arī šos uzdevumus, 
tāpat kā līdz šim. 

Uz nākamo numuru pārceļam rakstu, kas 
veltīts vecajiem līgatniešiem, jo neceļas roka 
neko īsināt.  

Turpinājums sekos



5 Reihskomisārs – reihskomisariāta vadītājs. 
Reihskomisariāts – teritoriāla liela pārvaldes 
vienība (fašistiskās Vācijas okupētajās zemēs)

1 Fiskars – nazis.
2 Pauls Sakss (1878–1966) – slavens 

operdziedātājs, Latvijas Konservatorijas 
mācībspēks, kam tika piešķirta Ķempju muiža. 
Kara beigās emigrējis, no 1950. gada dzīvojis 
ASV. Pārapbedīts Rīgas Meža kapos.

Pēdējā Brīdī, Nr. 158 (18.07.1928) Viens no 
pirmajiem laikrakstos publicētajiem Līgatnes 

Lustūža attēliem

Siguldas Ziņas, Nr. 5 (18.03.1927.) Par 
Paulam Saksam piederošas zoss nozagšanu

52019. gada NOVEMBRIS LĪGATNES NOVADA ZIŅAS4 2019. gada NOVEMBRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
62. 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; augusts, Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10

Cīņa, Nr. 154 (04.07.1946.) Līgatnes 
papīrfabrikai veltītā lappuse

Tēvija, Nr. 146 (27.06.1942.). Vācu armijas izrādīšanās

Cīņa, Nr. 59 (20.08.1940.). Pirmais raksts, 
padomju okupācijai sākoties

Skats uz Vidusfabriku pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados

3 LĻKJS – Latvijas Ļeņina Komunistiskā 
Jaunatnes Savienība

4 MTS –  Mašīnu un traktoru stacija

Man ir ārkārtīgi grūti iesākt šo rakstu darbu, 
jo tas nu varētu būt viens no beidzamajiem 
Manas mīļās Līgatnes turpinājumiem. Jau 
piecus gadus un vēl dažus mēnešus esmu 
sarunājies ar jaukajiem lasītājiem, bet nu jāsāk 
domāt par punkta pielikšanu, jo jādara arī 
kādas citas lietas. Bet pilnīgi to apgalvot arī 
nevar, jo acu priekšā ir Breksita kārdinošais 
piemērs – ja jau Lielbritānija nemūžam nevar 
izstāties no Eiropas Savienības, tad arī es 
varētu nepārtraukt Manas mīļās Līgatnes 
rakstīšanu. 

It īpaši tādēļ, ka periodikas arhīvos visādas 
jaukas lietas nāk priekšā. Piemēram, šī vēsts, 
kas publicēta Siguldas Ziņās, 1927. gada 18. 
martā, Nr. 5. 

Decembra mēnesī pagājušajā gadā Ķempu 
pagastā jaunekļi Jānis Pulvers, 20 gadu vecs, 
un Arturs Piesis 24 gadu vecs kādā svētdienas 
novakarā gājuši meitās. Gājienā nācies iet 
gar upmalu. Pēkšņi no piekrastes viņiem 
virsū devies kāds nezvērs liela putna veidā, 
šņākdams un draudoši spārnus vicinādams.

Draugi tomēr nenobijušies, bet varonīgi 
sagaidījuši briesmoni. Viens saķēris aiz garā 
kakla, otrais ar fiskaru1 nošņāpis galvu. Nākuši 
mājās, izdalījuši uz pusēm un izvārījuši zupā. 
Tikai ēdot sajutuši, ka laupījums garšojot pēc 
zoss. 

Tomēr mākslinieks Sakss2, kuram šis 
nezvērs piederējis, nav ņēmis vērā abu 
jaunekļu varonību, bet tos iesūdzējis tiesā 
par zoss zādzību. 10. martā miertiesnesis 
abus jaunekļus sodīja: Pulveri – ar 4 nedēļām, 
bet Piesi (jau reiz sodīts) – ar 2 mēnešiem 
cietumā.

Kā jau visā Latvijā un visā Eiropā, arī 
Līgatnē nācās pārdzīvot dažādu sabiedrisko 
iekārtu un pretēju politiku nemitīgās maiņas. 
Es izvēlējos dažus fragmentus, kas raksturo to 
laiku noskaņas. 

Lūk, laikraksts Cīņa 1940. gada 20. 
augustā, Nr. 59, rāda, cik liela laime gaidāma 
sociālistiskajā Latvijā.

Līgatnes papīrfabrika ražo augstvērtīgu 
papīru. Ražojumu kvalitāte - pirmais, 
kam fabrikas strādnieki pievērš vislielāko 
uzmanību. Puse no fabrikas produkcijas iet uz 
PSRS. Šis apstāklis liek vēl vairāk domāt par 
darba ražības celšanu un racionalizēšanu, lai 
sacenstos ar PSRS modernajām fabrikām. 

Lai paplašinātu ražošanu, šajā mēnesī 
fabrika laiž darbā trešo papīra mašīnu, kas 
līdz šim stāvēja dīkā. Nesen uzstādīta tvaika 
turbīna ar 35 atmosfēru spiedienu (pirmā 
Latvijā ar tādu spiedienu), kas ražos tvaiku 
un elektrisko enerģiju. Jāpiezīmē, ka fabrika 
pašreiz strādā ar 40 gadu vecām mašīnām. 
Tehniskās iekārtas tālāka modernizēšana 
ievērojami paceltu produkciju. Fabrikā 
nodarbinātas 600 personas. Tā ražo 5 000 
tonnu papīra gadā. 

Līgatnes papīrfabrikas akciju vairākumu 
pārvaldīja Mendelson & Co banka Amsterdamā. 
Tās uzdevumā fabrikā saimniekoja bijušie 
baroni Nolde, Hans un Zīvers, rūpēdamies, kā 
visvairāk līdzekļu izņemt no uzņēmuma. Tāpēc 
fabrikas ēkas un strādnieku dzīvokļi stipri 
nolaisti, nekas nav darīts to remontēšanai. 

Sevišķi dziļa nospiestība valdīja pēdējos 
sešos gados. Tagad Līgatnes strādnieku saime 
mostas. Arvien rosīgāks kļūst arodbiedrības 
un komunistiskās jaunatnes darbs. 

Pēc arodbiedrības ierosinājuma bijušā 
direktora pilī iekārtots bērnu dārzs. Simts 
bērnu uzturēšana izmaksās lētāk nekā viena 
lieka bijušā direktora alga. 

Pie fabrikas atrodas prāva ferma, bet 1500 
lielo apkārtējo strādnieku saimi tā nespēj 
apgādāt ar pienu, kartupeļiem un maizi. Pēc 
arodbiedrības ierosinājuma fabrikas vadība 
iesniedza pieprasījumu piešķirt fermai 25 ha 
aramzemes un 10 ha pļavu. 

Tāpat lūgts ievērot fabrikas vajadzības pēc 7 
km dzelzceļa atzarojuma, kas dotu ietaupījumu 
transporta izdevumos 150 000 latu gadā. Pie 
arodbiedrības sāk darboties krievu valodas 
kursi. Ar fabrikas vadību panākta vienošanās 
par speciālu aroda kursu rīkošanu tehniskajam 
personālam. 

Fabrikas komiteja uzsāka vākt strādnieku 
priekšlikumus par vēlamiem uzlabojumiem 
tehniskā iekārtā, lai sekmētu produkcijas 
pacelšanu. Komiteja izstrādā arī akordnormu 
projektu. Līgatnes strādnieki atbrīvojas no 
lielās pasivitātes, kāda pie viņiem valdīja ilgus 
gadus. Padomju Latvijas celšana prasa lielu 
modrību un aktivitāti. Tā Līgatnē aug. 

 Līgatniešiem jaunā vara atnāca arī ar 
nedzirdētiem brīnumiem. Lūk, ko rakstīja 
laikraksts Jaunais Komunārs, 1941. gada 23. 
aprīlī, Nr. 98. 

Siguldas MTS palīgi
LĻKJS3 Līgatnes papīra fabrikas 

pirmorganizācijas sekretārs b. A. Rozentāls 
noorganizēja aktīvu, kas izbrauca ar auto 
mašīnu uz Siguldas MTS4, lai palīdzētu 
samontēt mašīnas. Lai gan svētdienās 
Līgatnes papīra fabrikā pa laikam ir 
remonta darbi, mūsu aktīvs bija agri kājās, 
izpildīja fabrikā remontus un plkst. 10.30 14 
cilvēku sastāvā izbrauca uz Siguldas MTS. 
Apsveicama lieta, ka mūsu darbā piedalīja arī 
viena komjauniete un divas aktīvistes, kā arī 
algu nodaļas vadītājs b. E. Verners. Apbrīnojot 
mūsu Staļina traktorus, kas lepni stāv un 
gaida, kad varēs sākt ražīgo darbu, rodas liels 
saviļņojums par to lielo darbu, ko veiksim šai 
gadā ar mūsu lielās sociālistiskās dzimtenes 
atbalstu un padomu. Līgatnes papīra fabrikas 
aktīvs arī turpmāk steigsies palīdzēt MTS, ja 
būs vajadzība. 

Anna Rosmane

Toties pēc dažiem mēnešiem Līgatnē atkal 
jauna vara. No laikraksta Tēvija 1941. gada 
16. decembrī, Nr. 144, uzzinām: 

Līgatnes papīru fabrikā darba rosme aizvien 
palielinās, kaut gan vēl izmanto tikai daļu darba 

jaudas. Fabrika ražo tehnisko un vissmalkāko 
rakstāmpapīru, ietinamo papīru smēķētājiem 
un citas papīru šķirnes. Izejmateriāla netrūkst, 
grūtības tikai sagādā preču transports. Tā 
atvieglošanai fabrika ierīkojusi šaursliežu 
dzelzceļu no fabrikas līdz Līgatnes stacijai. 

Par to šaursliežu dzelzceļu man tas bija 
liels jaunums. Tāpat arī ziņa, ka 1942. gadā 
uz Līgatni pārveda burtnīcu automātu Wil no 
Benjāmiņiem Rīgā, un sākās burtnīcu ražošana 
ar automātu, kas ilga līdz 1993. gadam. 

Laikraksts Tēvija 1942. gada 27. jūnijā, Nr. 
146 nodrukāja fotoattēlu, kurā redzama gan 
Līgatnes aptiekas māja, gan vācu karaspēks, 
gan reihskomisārs5 H. Loze, kas sasveicinās 
ar kārtības policijas goda sardzi Līgatnē. 

Līgatnes papīru fabrikā reihskomisārs 
sasveicinājās ar fabrikas ilggadīgajiem un 
nopelnu bagātiem strādniekiem un strādniecēm, 
katram no viņiem spiežot roku. Fabrikas 
strādnieku sanāksmē reihskomisārs uzrunāja 
lielo klausītāju pulku, atgādinot, kādā veidā 
boļševisms, kas uz saviem karogiem rakstījis 
visu darba jautājumu “taisnīgas” atrisināšanas 
solījumus, šos jautājumus atrisinājis īstenībā: 
boļševiki latviešu strādniekus tāpat ieslodzījuši 
čekas cietumos un pazudinājuši Sibīrijas 
koncentrācijas nometnēs, kā viņi to darījuši 
ar pārējo iedzīvotāju aprindu pārstāvjiem. 
Strādnieku stāvokļa faktiskai uzlabošanai 
boļševiki īstenībā nekā nebija darījuši. 
Lielvācijas vadonis strādnieku lietas kārto 
citādi. Viņš rūpējas par to, lai katru strādnieku 
novērtētu pēc viņa paveiktā darba un spējām, 
lai strādniekiem būtu nodrošināta pietiekama 
iztika un iespējami labāki dzīves apstākļi. 
To dara ne tikai Vācijā, bet arī še - skaistajā 
Latvijā.

Kad vācu okupāciju nomainīja padomju 
okupācija, notikumi Līgatnē bija visai 

dramatiski, un par tiem laikrakstā Cīņa 1945. 
gada 12. augustā, Nr. 189 stāstīja žurnālists 
un rakstnieks, vēlākais izdevniecības Liesma 
direktors Pēteris Bauģis. Lai gan rakstā ir 
obligātā ideoloģijas piedeva, tas sniedz samērā 
plašu ieskatu tā laika notikumos. Te minēti arī 
daudzi uzvārdi, kas būtu interesanti tagadējai 
paaudzei. Tāpēc to citēju nesaīsinātu. 

No drupām izceltā fabrika strādā 
nepārtraukti

Mežiem apaugušu, stāvu kalnu ieslēgta, cieši 
pie straujās Līgatnes upītes pieglaudušies, 
darba ritmā dun Līgates papīra fabrika. Tā 
ir visvecākā šīs rūpniecības pārstāve (dib. 
1858. g.) Latvijā un tās ražotais augstvērtīgais 
rakstāmpapīrs ir pazīstams tālu ārpus Latvijas 
robežām.

1940. g., nodibinoties padomju iekārtai 
Latvijā, partija un valdība piegrieza izcilu 
uzmanību arī papīra rūpniecībai. Līgates 
papīrfabrikā strauji kāpa produkcijas līmenis, 
un 1941. gadā pirms vācu iebrukuma fabrika 
sasniedza augstāko produkcijas līmeni savā 
pastāvēšanas laikā.

Pagājušā rudenī, kad zem Sarkanās Armijas 
varenā spiediena hitlerieši vilkās atpakaļ uz 
savu zvēra midzeni, pa ceļam viņi vāca un 
laupīja visu, ko gadiem sūrā darbā bija iekrājusi 
latviešu tauta. Fabrikas iekārtas aizvešanai 
viņiem vairs nebija laika. Viņi nolēma vareno 
papīrrūpniecības uzņēmumu iznīcināt. 
Fašistiskie bandīti zināja, ka strādnieki ne tikai 
neieredz iebrukušos vergu turētājus un gaida 
Sarkanās Armijas atnākšanu, bet pat ar varu 
tiem neizdosies strādniekus piespiest nākt 
talkā pie fabrikas izpostīšanas. Nekas cits 
neatlika, kā pašiem kalt nelietīgos plānus par 
fabrikas uzspridzināšanu un tos realizēt.

Jau vairāk nekā nedēļu pirms Līgatnes 
atbrīvošanas fašistu spridzinātāju komanda 
ložņāja pa fabriku, lai atrastu tās svarīgākos 
dzīvības nervus. Viņiem tas bija nepieciešams, 
lai latviešu strādnieku rokām celtais uzņēmums 
nekad vairs nekalpotu darba ļaužu interesēm. 
Ar vācu akurātību viņi pētīja enerģijas nodali, 
katlu māju, remonta nodaļu un filtraku staciju. 

Ar velnišķu aukstasinību viņi kala plānus, kur 
novietot mīnas, lai tās sprāgstot nodarītu pēc 
iespējas lielāku postu. 

Sarkanā Armija neatturami tuvojās Līgatnei. 
Tā bija jau Ieriķos un Nītaurē. Fašistu 
spridzinātāju komandai nu bija pienācis brīdis 
sākt savu melno posta darbu. Strādniekus 
viņi jau bija padzinuši un fabrikā saimniekoja 
paši. Mīnas sprāga koku apstrādāšanas 
nodaļā, enerģijas nodaļā, liesmu mēles 
laizīja strādnieku klubu, fabrikas kantora 
ēku, galveno noliktavu un filtraku staciju Pāri 
lapu zeltā tērptajiem stāvajiem kalniem cēlās 
biezi, tumši dūmu mutuļi, vēstīdami par fašistu 
saimniekošanu fabrikā. Remonta nodaļā 
laikam viņiem bija aptrūcis spridzekļu - tur 
fašisti iekārtu sadauzījuši ar veseriem. Lai 
postaža būtu pilnīgāka, viņi aizvēra dambju 
slūžu aizbīdņus un appludināja fabriku. 
(Jāsaka gan, ka Līgatnes vēstures pārzinātāja 
Rasma Vanaga uzsver, ka nevienā sarunā ar 
fabrikas strādniekiem par šo appludināšanu 
nav dzirdējusi.) Kad vācieši bija padzīti no 
Līgatnes apkārtnes un strādnieki no mežiem 
sāka atgriezties mājās, viņi neticēja savām 
acīm, ka visu šo postažu ir varējuši izdarīt 
cilvēki. 

Nekavējoties strādnieki ķērās pie ūdensplūdu 
apturēšanas, bet vairāk viņi arī nezināja, ko 
iesākt šajā haosā. Likās, ka gadiem te būs 
jāstrādā, lai iekustinātu mašīnas, kas gulēja 
pārvērstas lūžņos un smagi ievainotas. 

Nebija strādniekos īstas ticības savām 
spējām arī tad, kad celulozes un papīra 
rūpniecības pārvaldes jaunieceltais direktors 
b. J. Buks un galvenais inženieris b. D. 
Strazds ar saujiņu aktīva sāka izstrādāt 
atjaunošanas plānu. Tikai kad atjaunošanas 
darbs deva pirmos pozitīvos rezultātus, ticība 
uzvarai auga no dienas dienā. Kolektīvs, 
ieslēdzies sociālistiskā sacensībā par savas 
fabrikas drīzāku atjaunošanu, svinēja vienu 
darba uzvaru pēc otras. No dienas dienā 
auga stahanoviešu skaits, kas ar savu darba 
entuziasmu aizrāva visu kolektīvu. Šo darba 
pirmrindnieku priekšgalā turējās mehāniskās 
nodaļas vadītājs b. K. Freibergs, atslēdznieki b. 

b. H. Kaspars, J. Leitis, H. Balodis, virpotāji b. 
b. K. Brants, J. Kākulis, R. Baburs, mašīnisti b. 
b. E. Verners, K. Zemmers, J. Klūga, mehāniķis 
b. A. Bušs un kalējs J. Grostiņš. Neatlaidīgais 
darbs vainagojās sekmēm. Izmantojot tikai 
vietējos resursus, fabrika jau 1945. g.  12. 
februāra rītā sāka papīra ražošanu. Tas bija 
neaizmirstams brīdis fabrikas kolektīva dzīvē, 
kad no drupām izcelta, atkal sāka pukstēt 
fabrikas sirds - lielā tvaika mašīna. Iegaudojās 
daudzie elektromotori, un atkal sāka plūst 
papīra masa pāri sietiem un veltņiem - par spīti 
tiem, kas gribēja, lai fabrika vairs neizkūņotos 
no drupām. Cīņā par fabrikas atjaunošanu bija 
izvirzījušies 92 darba pirmrindnieki, no kuriem 
23 labākos fabrikas administrācija apbalvoja 
ar goda rakstiem un naudas balvām.

Līgates papīra fabrika tagad strādā 
nepārtraukti trīs maiņās, un darba ritms 
neapstājas pat svētdienās. Viens no ražošanas 
pirmās šķiras uzdevumiem, ko fabrika pašlaik 
veic sociālistiskās sacensības kārtā, ir - apgādāt 
skolas nākošā mācību gadā ar augstvērtīgām 
burtnīcām. Burtnīcu ražošanā plāns ik dienas 
pildās par 110%, turklāt atzīstami nopelni ir b. 
b. Austrai Tīsei un M. Kalniņai. 

Paralēli spraigajam ražošanas darbam 
neatslābstoši turpinās arī fabrikas atjaunošana. 
Uzņēmuma vadība ar lielu nopietnību veic 
priekšdarbus, lai līdz 1945. g. beigām varētu 
izmantot tos 2,5 miljonus rubļu, ko valdība 
atvēlējusi fabrikas pilnīgai atjaunošanai.

Veiksim, visu veiksim laikā, – ar dziļu 
pārliecību saka galvenais inženieris b. D. 
Strazds, runājot par kantora, galvenās 
noliktavas, ķīmiskās laboratorijas, filtraku 
stacijas, strādnieku dzīvojamās ēkas un 
strādnieku kluba celtniecību. Padarītais darbs, 
ko augsti novērtējis LPSR Augstākās Padomes 
Prezidijs, piešķirot direktoram b. J. Bukam un 
galvenajam inženierim b. D. Strazdam goda 
rakstus, ir labākā liecība, ka Līgates papīra 
fabrikas kolektīvs arī turpmāk ies pretim 
jaunām un atkal jaunām darba uzvarām.

P. Bauģis

Īpaši jāatzīmē, ka no publikācijām 1945. 
gadā uzzinām, ka Līgatnes papīrfabrikas 
pirmais pēckara direktors ir bijis J. Buks, kas 
iepriekš nekur nav pieminēts. Laikraksts Cīņa 
1945. gada 26. jūlijā ziņoja, ka Jānis Jāņa d. 
Buks bija apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās 
Padomes Prezidija Goda rakstu. 

Šis patiešām ir jaunums, ko nezināja pat 
vēstures hroniku rakstītāji, un nezināja arī pat 
ne ilggadīgais direktors Ilmārs Norītis.

Sanāk, ka Jānis Buks direktors bija apmēram 
gadu, jo pēc tam Cīņa ziņoja, ka jaunais 
direktors esot Leonards Volgins. 

Bet tagad jāpiesauc vēl viens bijušais 
direktors Roberts Bilmanis, kas šajā amatā 
bija strādājis 1940. gadā. Par viņa dzīvi var 
izlasīt nekrologā, kas ievietots Stokholmā 
iznākušajā LSDSP laikrakstā Brīvība 1964. 
gada 1. februārī, Nr. 2. Ir kārdinājums to 
nocitēt pilnībā, jo tas nu gan ir raibs mūžs. 
Ar interesi to var lasīt ikviens, kam ir vēlme 
atsvaidzināt zināšanas par Latvijas vēsturi. 

Š. g. 18. janvārī Rīgā miris viens no 
visvecākajiem Latvijas socdem. str. partijas 
biedriem un cīnītājiem Roberts Bilmanis. 

Viņā bija arī mans jaunības draugs, ar kuru 
iepazinos Vecsalacē, kur viņš kā otrais 
skolotājs sāka strādāt Mežmeiniku skolā. 
Viņam toreiz bija tikai 21 gads, jo dzimis viņš 
Kurzemes Kroņavircavas pag. 1880. g.10. 
jūnijā. Es biju jaunāks, tikai 17 g. vecs, un 
strādāju Vecsalacas pagastā par skrīvera 
palīgu. Mēs sadraudzējāmies, jo mūs saistīja 
kopējas sabiedriskas un kultūrālas intereses 
un slāpes pēc izglītības.

1905. g. revolūcija mūs satuvināja vēl vairāk, 
jo abi aktīvi tanī piedalījāmies. Jau vasarā 
jūlija beigās vai augusta sākumā Bilmanis 
bija viens no Kurzemes laukstrādnieku streika 
organizētājiem un gājiena dalībniekiem, kurā, 
gadījuma dēļ, arī es piedalījos, jo ciemojos 
pie Bilmaņa viņa lauku mājās. Toreiz postīja 
arī kroņa degvīna monopolus cara valdības 
degvīna tirgotavas, vienkārši sadauzot pilnās 
degvīna pudeles, bet neļaujot nevienam 
gājiena dalībniekam degvīnu dzert. Ciest 
dabūja arī dažu pagastnamu iekārtas, jo naids 
pret visu carisko un krievisko bija bezgala liels, 
tāpat kā tagad Latvijā.

Kad 1906. g. janvārī tuvojās Orlova soda 
ekspedīcijas, vajadzēja slēpties un bēgt. Arī 
Bilmanis atstāja savas lauku mājas svainim, un 
pats aizbrauca uz Šveici, kur apmeklēja tuvējo 
Grenobles franču universitāti, lai turpinātu 
izglītību un mācītos franču valodu. Bet 
nemiera gars neļauj viņam tur pārāk ilgi palikt. 
Tā kā dzimtenē valda cariskās policijas terors, 
un tur atgriezties nevar, Bilmanis pārceļas 
uz Maskavu un tur 1915.-1917. g. darbojās 
Kultūras birojā, palīdzot risināt un apmierināt 
latviešu bēgļu kulturālās vajadzības, sevišķi 
skolu lietu kārtošanā. Patstāvīgai Latvijai 
nodibinoties, LSDSP deleģē R. Bilmani 
Tautas Padomē kā savu pārstāvi. Vēlākās 
Satversmes sapulces un Saeimas vēlēšanās 
pilsētu un lauku strādnieki ievēl Bilmani par 
šo iestāžu locekli, uzticot viņam savu interešu 
aizstāvēšanu. Bilmani ievēl arī Rīgas pilsētas 
domē, kur viņš, strādājot kopā ar vēl dažiem 
alkohola apkarotājiem uzsāk asu cīņu pret 
krogiem un alkohola lietošanu.

Strādādams likumdošanas iestādēs, 
Bilmanis nepamet darbu arī kultūras laukā. 
Viņš lasa lekcijas Tautas augstskolā, saraksta 
vairākas brošūras un pēc 1924. g. rediģē arī 
ļoti nozīmīgo literāri politisko žurnālu Domas. 
Kā socdem. frakcijas pārstāvis Bilmanis 
piedalās sarunās ar igauņiem par muitas 
ūnijas noslēgšanu Latvijas un Igaunijas starpā 
un 1927. g. ir Latvijas delegācijas priekšsēdis 
sarunās ar Pad. Krieviju par tirdzniecības 
līguma noslēgšanu. Līgumu noslēdza un 
Saeima to ratificēja. Tik plaša un vispusīga 
bija Bilmaņa darbība demokrātiskās Latvijas 
laikā.

No Saeimas Bilmanis pārgāja uz Hipotēku 
banku, kur uzņēmās ilgtermiņa aizdevumu 
izsniegšanu un kārtošanu rūpniecības un 
tirdzniecības uzņēmumiem, šo darbu viņš 
turpināja līdz 1934. g. 15. maijam, kad viņu 
arestē un kopā ar citiem redzamākiem 
socdem. darbiniekiem ievieto Liepājas 
koncentrācijas nometnē. Krieviem okupējot 
Latviju 1940. g., Bilmanis kādu laiku vēl strādā 
kā Līgates papīra fabrikas vadītājs, bet tad 
dzīvo savā mājā Pārdaugavā. Arī 1944. g. 
krieviem atgriežoties Latvijā un to no jauna 
okupējot, Bilmanis paliek Latvijā. Staļina laikā 
viņu apcietina un nosūta uz koncentrācijas 
nometni. Pēc 1955. g. viņš atgriežas dzimtenē 
un savā mājā. kur arī tagad ir miris.

R. Bilmanis bija precējies divi reizes. Pirmā 
sieva ārste, F. Cielēna māsa, mira dzemdībās. 
Otra sieva māksliniece Marta Zvirbule. Ilgāku 
laiku strādāja Rīgas pils. IV vidusskolā par 
zīmēšanas skolotāju, arī mirusi tagadējās 
krievu okupācijas sākumā.

Noslēdzot šīs īsās nekrologa rindas par 
centīgā un darbīgā Bilmaņa mūžu, jāsaka, 
ka viņš bija īsts un patiess demokrāts, krietns 
un godīgs darbinieks, kas ar sirdi un dvēseli 
iestājās par savas tautas un darba ļaužu 
materiālā stāvokļa uzlabošanu un garīgo 
interešu pacelšanu un paplašināšanu.

Robertu Bilmani apbedīja 25. janvārī Raiņa 

kapos Rīgā. Bija sapulcējušies daudzi nelaiķa 
draugi un piederīgie. Atvadu vārdus teica Klāvs 
Lorencs. Lai vieglas viņam dzimtenes smiltis!

Vold. Bastjānis

Pēckara gados par Līgatnes papīrfabriku 
vadošie Latvijas PSR laikraksti rakstīja ļoti 
daudz un allaž pozitīvi. Lūk, vesela lappuse 
tā laika lielākajā avīze Cīņa 1946. gada 4. 
jūlijā, Nr. 154. Attēlā varat redzēt lappuses 
kopskatu. Pārpublicēšanai izvēlēsimies divus 
rakstus. Pirmās informācijas autors ir bijušais 
galvenais inženieris Dāvis Strazds, un tas 
satriec ar precīzo faktu apkopojumu.

Vācu okupanti aizejot saspridzināja un 
nodedzināja mūsu fabrikas ēkas un tehnisko 
iekārtu. Saspridzināja un nodedzināja spēka 
centrāles ēku ar 3000 KW turboģeneratoru, 
400 KW strāvas pārveidotāju un 4 tvaika 
katliem ar kopējo sildvirsmu 750 m2 (viens no 
tiem 400 m2) tāpat 4000 KVa transformatoru.

Saspridzināja 900 PS tvaiku mašīnu 
ar elektroģeneratoriem ar 700 KW jaudu. 
Saspridzināja galveno transmisiju ar 660 KW 
dzinējmotoru.

Saspridzināja un pa daļai nodedzināja 
visas fabrikas centrālās elektrosadales un 
slēgiekārtas ar aparatūru un instalāciju.

Nodedzināja kokzāģētavu, kokapstrā-
dāšanas, lupatu apstrādāšanas nodaļu, 
pārvaldes ēku, ķīmisko laboratoriju ar 75 
gadus vecu arhīvu, ūdens filtrēšanas ēkas, 
strādnieku klubu ar veikalu un dzīvokļiem.

Saspridzināja 2 ūdens turbīnas ar 
400 PS jaudu. Nodedzināja 5 fabrikas 
noliktavas, akmeņogļu krājumus (apmēram 
2500 t). Saspridzināja un sadedzināja 68 
elektromotorus. Sabojāja 1500 PS tvaika 
mašīnu ar 4 elektroģeneratoriem ar 563 
KW jaudu. Izpostīja šaursliežu dzelzceļu. 
Saspridzināja 3 tiltus. Aizveda uz Vāciju 5 
automašīnas, 12 zirgus, 126 elektromotorus, 
apmēram 1300 tekošo metru dažādas 
dzensiksnas no 7,5 - 50 cm platas. 100 
dažādas papīrmašīnas tūbas, 50 dažādus 
papīrmašīnas sietus un citus tehniskās 
iekārtas piederumus.

Fabrikas atjaunošanas darbus uzsākām jau 
1944. g. oktobrī. Atjaunošanas darbos bija 
jāpārvar lielas grūtības, materiālu noliktavas 
bija nodedzinātas, trūka materiālu.

Tāpat vācieši bija ar varu aizveduši līdz daļu 
kvalificēto darbinieku (piemēram, no agrāk 
strādājošiem 4 inženieriem nebija palicis 
neviens), un tādus vajadzēja, piesaistīt no 
citurienes.

No 726 strādājošiem, kas bija pirms kara, 
uzsākot atjaunošanas darbus, bija tikai nepilni 
300 darbinieku. Bija daudz neticīgo, kas 
domāja, ka ar vietējiem spēkiem nevarēs veikt 
fabrikas atjaunošanu. Tomēr, pašaizliedzīgi 
strādājot, darba kolektīvs panāca to, ka jau 
1945. g. 12. februārī fabrika varēja uzsākt 
darbu, darbinot 4 tvaika katlus, 1500 PS 
tvaika mašīnu, 2 elektroģeneratorus, vienu 
papīrmašīnu un 2 kalandrus.

Uzsāka darbu arī papīršķirotava un citas 
nodaļas. Atjaunoja tiltus, šaursliežu dzelzceļu, 
iekārtoja pagaidu kokzāģētavu un ūdens filtru 
iekārtu. Tagad pabeigta spēkcentrāles ēkas 
atjaunošana, darbā laisti 4 elektroģeneratori, 
apmēram 120 elektromotoru, strādā 2 
papīrmašīnas, 6 kalandri, 1 burtnīcu automāts 
un dažādas citas papīra apstrādājamās 
mašīnas, kas pilnīgi var apstrādāt visu ražoto 
papīru. Vēl jāatjauno spēka centrāles daļa, kas 
saņems elektroenerģiju no Ķeguma. Pabeigs arī 
pēdējā tvaika katla atjaunošanu, un septembrī 
nolemts izmēģināt darbā 3. papīrmašīnu. Jauni 
piecgade uzliek lielus uzdevumus, kas veicami 
fabrikas rekonstrukcijā, bet fabrikas kolektīvs 
apņemies veikt godam arī šos uzdevumus, 
tāpat kā līdz šim. 

Uz nākamo numuru pārceļam rakstu, kas 
veltīts vecajiem līgatniešiem, jo neceļas roka 
neko īsināt.  

Turpinājums sekos



2019. gada NOVEMBRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS6

Jau otro reizi, Līgatnes novada vidusskolai 
vienojoties ar Līgatnes novada iestāžu 
vadītājiem un uzņēmējiem, notika karjeras 
dienas 8.-12. klašu skolēniem.

Skolēniem oktobrī bija iespēja divas 
dienas iziet praksi kādā no piedāvātajām 
darba vietām. Viņi varēja tuvāk iepazīt 
kādu no izvēlētajām profesijām un arī paši 
to izmēģināt.

Starp darba devēju, skolu un skolēnu 
tika noslēgts sadarbības līgums. Prakses 
vadītājs nodrošināja praktikantam profesijas 
standartam atbilstošu darbu un darba 
aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu 
ar nepieciešamajiem materiāliem un darba 
instrumentiem. Skolēni katru dienu strādāja 
četras stundas. Darbs sākās un beidzās tā, 
kā katrā darbavietā tika noteikts.

8. klases skolēni šo iespēju uztvēra 
nedaudz piesardzīgi, jo viss jaunais un 
nezināmais nedaudz mulsina un uztrauc.  
9.-12. klašu skolēni jau no iepriekšējām 
prakses dienām zināja, ko tas nozīmē. 
Pēc prakses visiem bija jāuzraksta, kādi 
pienākumi bija jāveic, kādas zināšanas un 
prasmes bija nepieciešamas, kuri darba 
pienākumi bija visinteresantākie, kuri 

visgarlaicīgākie un vai nākotnē skolēns 
varētu izvēlēties šādu profesiju.  Atbildes 
bija dažādas un ļoti interesantas, tāpat kā 
pašas profesijas. 

Lūk, dažu skolēnu izteikumi par to, kas 
šķita interesanti:

Karīna: Visinteresantākie pienākumi bija 
strādāt kā viesmīlei un oficiantei. Man patīk 
šis darbs.

Kristofers: Man bija jāiet pa takām, 
jāmēra taku garumi, jāmeklē lietas, ko 
atjaunot. Es labprāt izvēlētos šo profesiju, 
jo tā ir ļoti laba.

Kima: Man bija jāpienes porcijas, 
jāapkalpo klienti un semināra dalībnieki. 
Man visvairāk patika apkalpot klientus, un 
es varētu arī strādāt šajā profesijā.

Ingūna: Iepazinos ar fizioterapeita 
profesiju. Man ļoti patika šis darbs, 
atmosfēra, palīdzēšana un runāšanās ar 
pacientiem. Apstiprinājās manas vēlmes 
attiecībā uz šo profesiju.

Dāvis: Strādāju veikalā, kārtoju plauktus, 
liku cenas, skatījos derīguma termiņus. Šī 
profesija mani tomēr nesaista.

Katrīna: Mani pienākumi kā konditora 
palīgam bija maisīt mīklu un gatavot 

izstrādājumus no mīklas. Es pieļauju, ka 
varētu izvēlēties šo profesiju.

Ieva: Mani galvenie pienākumi bija 
kārtot puķes, plauktus, likt cenas. Es šādu 
profesiju negribētu, jo tā ir ļoti atbildīga.

Aleksejs: Strādāju par zvērkopja palīgu. 
Mani interesēja viss, jo ļoti patīk strādāt 
ar dzīvniekiem. Es varētu izvēlēties šo 
profesiju.

 Paldies iestāžu un uzņēmumu vadītājiem 
un darbiniekiem, kas atsaucās un pieņēma 
skolēnus praksē. Īpašs paldies Marģeram 
Zeitmanim un viņa komandai, Norai 
Bērtiņai, Birutai Svilei, Dainai Klints, Uldim 
Siliņam, Gunitai Liepiņai, Zanei Kalniņai, 
Viesturam Dumpim, Dacei Klāmanei, 
Kasparam Punduram, Sanitai Ungurai, 
Aijai Grīnbergai, Jānim Šmerliņam, Intai 
Langei.

Nākamās prakses dienas notiks jau 2020. 
gada martā, kad skolēni izvēlēsies iepazīt 
kādu citu profesiju. Mēs no savas puses 
meklēsim vēl arī citus uzņēmumus, kas līdz 
šim vēl nebija iesaistījušies.  

Karjeras konsultante Ilga Gablika
 

Mācību prakses 8.-12. klašu skolēniem

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
2019./2020. mācību gada sākums bijis 
spraigs un darbīgs. Bez ierastā mācību 
gada sākuma uzdevuma, kad jānoregulē un 
jāorganizē mācību process, jānosaka mācību 
priekšmetu stundu laiki, jāsastāda skolēnu 
autobusa grafiks un jāatrisina daudzi citi 
jautājumi, skolu sagaidīja vēl kāds nopietns 
pārbaudījums, proti, skolas akreditācijas 
process. Akreditācija Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolā noritēja no 7. līdz 11. 
oktobrim. Akreditācijas ekspertu komisijas 
sastāvā bija deviņi eksperti, kuri vērtēja un 
vētīja visas Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā īstenojamās 11 izglītības programmas. 
Jomas profesionāļi vērtēja un sniedza 
atgriezenisko saiti un vērtējumu par mācību 
saturu, mācīšanas kvalitāti, mācīšanās 
kvalitāti, izglītojamo sasniegumiem, 
atbalstu izglītojamiem, izglītības iestādes 
vidi, materiāltehniskajiem resursiem un par 
izglītības iestādes pašvērtēšanu un attīstības 
plānošanu. Kopumā Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skola vērtējumā ieguva 13 
vērtējumus “labi” un 4 vērtējumus “ļoti 
labi”. Šis ir visnotaļ atzīstams akreditācijas 
procesa rezultāts, kas dod skolai maksimālo 
akreditācijas termiņu – sešus gadus. Tātad 
LMMS ieguvusi tiesības uzsāktās 
izglītības programmas realizēt līdz 2025. 
gadam. 

Esam gandarīti, priecīgi, pateicīgi, 
saviļņoti par paveikto darbu un rezultātu, 

jo tas bija visnotaļ sarežģīts process. Bija 
jāiziet cauri dažādiem izaicinājumiem, 
uzstādījumiem, ātrai problēmsituāciju 
risināšanai. Pateicoties skolas 
profesionālajam pedagogu kolektīvam, 
skolas administrācijas darbam, pašvaldības 
darbinieku profesionālajām konsultācijām, 
atbalstam un palīdzībai ikkatrā vajadzīgajā 
brīdī, audzēkņu vecāku ieinteresētībai un 
atbalstam un, protams, pašiem LMMS 
audzēkņiem, esam sasnieguši iecerēto 
mērķi - akreditēt skolu uz maksimālo 
iespējamo treniņu. 

Šis process ir tikai sākums tam, lai LMMS 
censtos strādāt augstvērtīgāk un īstenot 
skolas vīziju “izglītības iestāde, kuras 
darbība balstās uz audzēkņu, pedagogu 
un vecāku profesionālu, radošu sadarbību 
un organiski iekļaujas vietējā kultūrvidē” 
un misiju “radīt mācību vidi, kas sekmē 
audzēkņu attīstību par radošu, brīvu un 
patstāvīgu personību, kura spēj pilnveidot 
un īstenot savu dabas doto potenciālu”. Gan 
mūzikas, gan mākslas nodaļai priekšā jauns, 
pamatīgs darba cēliens, kurā maksimāli 
jācenšas īstenot un realizēt skolas potenciālu 
pilnā tā krāšņumā un dailē. Akreditācijas 
process parādīja, ka Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skola virzās pa pareizo ceļu. Šis 
ceļš tikai jāpaplašina, jāiztīra grāvīši un 
jālīdzina vēl neizlīdzinātās bedrītes.

Tāpat Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skola vēlas padalīties ar aktuālāko 
informāciju. 2019. gada 19. novembrī 
plkst. 16.00 Augšlīgatnes kultūras namā 
notiks brīnišķīgs koncerts “Mūzika bez 

robežām”. Muzicēs jaunie starptautisko 
konkursu laureāti no dažādām valstīm, 
parādot krāšņo un dažādo klasiskās mūzikas 
pasauli un izceļot dažādus instrumentus - 
klavieres, flautu, saksofonu, vijoli, ģitāru un 
vokālu. Koncertu organizē starptautiskais 
mūzikas centrs “Jaunie talanti”, un 
koncerta virsuzdevums ir pietuvināt mūs, 
klausītājus, klasiskās mūzikas pasaulei, 
tās vērtībām un burvībai. Sirsnīgi aicinām 
ikvienu klausītāju apmeklēt šo koncertu. 
Savukārt 20. novembrī plkst. 10.00 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
sniegs koncertu Inčukalna novada 
pirmsskolas izglītības iestādes filiālē 
”Lapsiņas” Gaujā. Koncerts būs veltīts 
Latvijas 101. gadskārtai, un to LMMS 
audzēkņi veltīs arī sociālās aprūpes mājas 
“Gauja” iemītniekiem. 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
izsaka pateicību un atzinību ilggadējam 
mākslas nodaļas skolotājam un 
māksliniekam Jurim Bindemanim par 
neatsveramo pedagoģisko ieguldījumu 
LMMS izaugsmē un attīstībā. Viss skolas 
pedagoģiskais un administratīvais personāls 
novēl kolēģim Jurim Bindemanim turpināt 
iesākto ceļu un sasniegt jaunas virsotnes. 
2019. gada 1. novembrī darbu skolā 
uzsākusi jauna, enerģijas un ideju pilna 
mākslas nodaļas skolotāja Ieva Pastare.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
ir profesionālas ievirzes skola, kurai 
nu paveicami un sasniedzami jauni 
izaicinājumi. 

Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skola akreditēta 

līdz 2025. gadam
Kaspars Gulbis
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors

15. oktobrī ESF projekta 8.3.2.2./16/
I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros 1.-3. klašu 
skolēniem notika mācību vizīte uz ZAAO 
Dabas un tehnoloģiju parku “Urda”. 
Mācību vizītes laikā notika praktiskā un 
pētnieciskā nodarbība “Zeme”, kuras 
laikā skolēni devās izglītojošā ekskursijā 
pa reģionālā atkritumu apsaimniekošanas 
centra teritoriju, lai izzinātu un izprastu, 
kāda saistība vides tīrībai ar atkritumu 
apsaimniekošanu, un darbojās praktiskā 
nodarbībā laboratorijās, lai papildinātu 
zināšanas par Zemes resursu aizsargāšanu. 
Nodarbības beigās bērni varēja piedalīties 
dažādās spēlēs un rotaļās dabas takās.

Informāciju sagatavoja skolotāja 
Daiga Meistere

Līgatnes skolēni 
dodas mācību vizītē 

uz “Urdu”

Skolēnu brīvdienās Dabas aizsardzības 
pārvaldes dabas izglītības centrā 
“Vecupītes” notika Gaujas Nacionālā parka 
jauno reindžeru pasākums, kur iesaistījās 
arī mūsu skolas piektklasnieki Laura un 
Kārlis.

Kad jaunākie dalībnieki savā starpā bija 

iepazinušies, sekoja plakātu veidošana, lai 
kopīgi izprastu tādus jēdzienus kā īpaši 
aizsargājamā dabas teritorija un nacionālais 
parks. Dalībnieki uzzināja vairāk par jauno 
reindžeru kustību, kā arī diskutēja par to, ko 
viņiem nozīmē dzīve Gaujas Nacionālajā 
parkā kā aizsargājamā dabas teritorijā.

Neizpalika arī labais darbs dabai. Tika 
sakopta teritorija ap dabas izglītības 
centru “Vecupītes”, savācot kritušās 
lapas. Jautrība, labi padarīta darba sajūta 
garantēta, un apkārtne sakopta!

Ja arī tu vēlies kļūt par Gaujas 
Nacionālā parka jauno reindžeru un esi 

vecumā no 12 līdz 16 gadiem, sazinies 
ar Pārvaldes dabas izglītības darba 
speciālisti Annu Maļiņinu pa e-pastu: 
anna.malinina@daba.gov.lv.

Darbu uzsāk GNP jaunie reindžeri

 “Līgatnes novada vidusskolas skolēni 
viesojas “Urdā”



21. novembrī plkst. 19.30 
Augšlīgatnes kultūras namā notiks 
labdarības izrāde. Ieeja izrādē būs 
bez maksas, bet ikviens aicināts 
ziedot onkoloģisko slimnieku 
atbalstam. Par saziedotajiem 
līdzekļiem tiks sarūpētas dāvaniņas, 
kas Ziemassvētku dienā tiks 
nogādātas Latvijas Onkoloģijas centra 
pacientiem. Pirmo reizi šāda akcija 
tika veikta 2018. gada Ziemassvētku 
dienā. Akcijas iniciatore bija Ingūna 
Millere. Redzot iepriecinātās un 
aizkustinātās cilvēku sirdis, radās 
vēlme šādu akciju rīkot katru gadu. 
Aicinu piedalīties. 

Lugas un izrādes galvenais stāsts ir 
par divām māsām mūža otrajā pusē – 
par  Paulīni, kura tā arī nav apprecēta, 
un Līzbeti, kuras vīrs ir miris. Savu 
pieticīgo dzīvi viņas vada kopā. 
Paulīne nospriež, ka vismaz bērēm 
jābūt lepnām. Māsas sāk pelnīt naudu, 
lasot sēnes un ogas, sapērk dārgus 
audumus kleitām, smalkas parūkas 
un cimdus, līdz Paulīnei kļūst žēl, 
ka pati to skaistumu neredzēs. Viņa 
nolemj sarīkot bēru ģenerālmēģinājumu. 
Līzbetei nākas sarunāt fotogrāfu, kurš to 
iemūžinātu. Zārkā Paulīne iesnaužas un 
pamostas ar leģendāro saucienu “Tu saki?” 
brīdī, kad fotogrāfs, apjūsmojis skaisto 
šķirstu un dārgo audumu, no kā darināta 
aizgājējas kleita, par pašu nelaiķes  izskatu 
izsakās ne visai atzinīgi…

Paulīne sasmīdina ikvienu mazliet 
melna humora cienītāju ar trāpīgas ironijas 

piesātinātu komismu. Dullā Paulīne spēj 
atrast veidu, kā nemanot likt pasmieties 
par it kā visnotaļ nopietnām sadzīves 
situācijām. 

Vizmas Belševicas stāsta dramatizējums. 
Dramatizējuma autore Tatajana Šverste. 
Režisore - Ārija Liepiņa-Stūrniece, 
māksliniece - Anna Eglīte. Izrādē skan 
Alfrēda Vintera un Oskara Stroka mūzika.

Cerot uz tikšanos,
Ingūna Millere
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Pasākumi Līgatnes novadā

17. novembrī 
plkst. 19.00 

Augšlīgatnes kultūras namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku 
uzvedums “Zelta krustiņš” kopā ar kinorežisoru Jāni Streiču, Jāni 
Paukštello un citiem aktieriem 

17. novembrī 
plkst. 13.00 

15. novembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

19. novembrī
plkst. 16.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Jauno talantu koncerts “Mūzika bez robežām”. Organizē 
starptautiskais mūzikas centrs “Jaunie talanti”

Ķempju baznīcā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts ekumēniskais 
svētku dievkalpojums

21. novembrī Augšlīgatnes kultūras namā notiks 
Siguldas tautas teātra izrāde 

“Tās dullās Paulīnes dēļ”
14. novembrī 
plkst. 16.00 

Līgatnes pagasta bibliotēkā
Galda spēļu pievakare 

18. novembrī 
plkst. 18.00 

Līgatnes kultūras namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku 
koncerts. Gada cilvēka godināšana. Koncerta viešņas – “Trio 
Angelicus”. Pēc koncerta – svētku uguņošana. Kursēs autobuss. 

IZSTĀDES
Augšlīgatnes kultūras namā

līdz 29. novembrim Eināra Kviļa gleznu izstāde

Līgatnes pagasta bibliotēkā
Silvijas Ozoliņas darbu izstāde “Mans vaļasprieks”

Dzintras Egles darbu izstāde “Aizraušanās”

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

21. novembrī 
plkst. 19.30 

Augšlīgatnes kultūras namā
“Tās dullās Paulīnes dēļ”: Siguldas tautas teātra izrāde. Galvenajā 
lomā – Ingūna Millere. Ieeja par ziedojumiem. Aicinām ziedot 
onkoloģijas slimniekiem. 

22. novembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Ance Jankovska 

21. novembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Stāstnieku vakariņas. Biļetes: 20 eiro

28. novembrī 
plkst. 18.00 

Līgatnes kultūras namā
Filma “Dvēseļu putenis”. Biļetes: 3 eiro

29. novembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars

29. novembrī 
plkst. 20.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Sajūtu nakts (gongi, noskaņas esejas, meditācija kopā ar Kristīni 
Mucinieci un Daci Straumi). Dalība: 45 eiro

30. novembrī 
plkst. 12.00 

Līgatnes dabas takās 
Dzīvnieku pēdas dabā. Ieeja ar Līgatnes dabas taku biļetēm

1. decembrī Plkst. 17.00 Līgatnē
Plkst. 19.00 Augšlīgatnē pie “Elvi” veikala
Ziemassvētku eglītes iedegšana

13. decembrī 
plkst. 18.00 

Līgatnes kultūras namā
Ķekavas jauniešu simfoniskā orķestra Ziemassvētku koncerts

8. decembrī 
plkst. 17.00 

Līgatnes kultūras namā
Jauktā kora “Ogle” “Ziemas noskaņu koncerts”. Biļetes: 1.50 
eiro

18. decembrī Līgatnes kultūras namā
Līgatnes novada vidusskolas Ziemassvētku koncerts 

14. decembrī 
plkst. 12.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Ziemassvētku eglīte bērniem 
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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. decembrī

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Liec ausi pie zemes un klausies
Kur tālumā zeme trīc:
Nāk saule, nāk baltas dienas,
Nāk Tava laime līdz.

Sirsnīgi sveicam vecākus un vecvecākus!
Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Oktobrī Līgatnes novadā 
reģistrēti divi puisīši un viena 

meitenīte
Raiens, Dominiks un Samanta

Vējš aizšķir aizgājušo dienu lapas klusi,
Tās vārsmas meklējot.

Kur ierakstīts bij viss…

Mairita Pavlovska - 1. oktobrī
Malda Saukuma - 8. oktobrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Oktobrī mūžībā aizgājuši

Sveicam jaunās ģimenes!

Oktobrī Līgatnes novadā jāvārdu teica: Tu līdzās man, un es pie Tava 
pleca,
Un sākas teiksma, sākas mūsu 
stāsts,
Kas gadi mums, kas tālumi, kas 
vecums,
Ja līdzās Tu un Tavu roku glāsts.

Gvido Jānis un Katrīna
Andris un Līga

Tomass Kelvins un Gunita
Rolands un Antra

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma 
dēļ Līgatnes novada Līgatnē no 2019. gada 
11. novembra tiek mainīts Līgatnes pasta 
nodaļas darbības modelis, darbalaiks un 
atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju 

reālajām vajadzībām. Turpmāk Līgatnē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no 
plkst. 11.00 līdz 12.00 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajā Līgatnes kultūras namā, vai 
arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Līgatnes pasta nodaļā, kas rada 
Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 6 000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta 
nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs 
ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Līgatnes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs 
pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina Latvijas 
Pasts: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana 
un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku 
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) 
kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un 
komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos 
pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā 
nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu 
piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas 
saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Līgatnes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas 
izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 
67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Līgatnes 
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281138.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja 
pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Līgatnes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, 
iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients 
vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Līgatnes 1. pasta nodaļu Augšlīgatnē, 
sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās 
no plkst. 7.30 līdz 13.00 un no plkst. 13.30 līdz 15.30.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma 
saistībām, kas paredz, ka Latvijas Pastam katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena 
pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Līgatnes iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no 2019. gada 11. 
novembra tiek informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 15. oktobri.  

No 11. novembra pasta pakalpojumus 
Līgatnē var saņemt darbdienās 

plkst. 11.00-12.00 Līgatnes kultūras namā

Iestājoties ziemas sezonai, no 1. novembra līdz 30. aprīlim 
Līgatnes pārceltuves darbalaiks noteikts no plkst. 8.00 līdz 16.00.

(Šobrīd augstā ūdens līmeņa dēļ pārceltuve uz laiku slēgta.)


