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Laimīgā 
zeme

Pa logu skatos baltas pārslas krīt,
Jau zāle piekūst kausēt agro sniegu,
Un liepas nespēj to vairs nokratīt –

Dārzs lēni mīkstā, baltā sniegā 
iegrimst.

Vēl snieg! Vēl pārslas krīt un krīt.
Un atkal esmu klusā lauku ciemā,

Kur domas viegli tālē slīd…

DECEMBRIS

Decembra 
jubilāri:

Silva Brikule
Ilze Apsīte

Igors Fjodorovs
Inesa Griba

Žana Ivanova
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Leontīna Zunda
Aivars Meļķis

Iraida Aļeksejeva
Dzidra Dukaļska
Ilze Grosfogele
Biruta Jansone
Jānis Kostovs
Maija Strante
Irēna Apine
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Zina Freimane
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Aina Ozola

Sveicam 2018. gada 
Līgatnes Gada cilvēkus!

Par mūža ieguldījumu izglītībā godinām ilggadējās Līgatnes 
novada vidusskolas skolotājas Helēnu Terentjevu un Olgu 

Vītolu.

Kā “Gada treneri” suminām Līgatnes futbola entuziastu 
Aivi Grebli.

Par sabiedrisku inciatīvu un lielo Latvijas karogu Līgatnē 
sakām paldies Uģim Jokstam.

                      Par darba tikumu pateicamies Zentai Ķauķītei.

Par Līgatnes vārda daudzināšanu un izcilas jaunas atpūtas 
un kopā sanākšanas vietas radīšanu sakām paldies Līgatnes 

Gada cilvēkiem -
Inesei un Marģeram Zeitmaņiem.

Helēna Terentjeva Olga Vītola

Jāņa Pešika foto

Jāņa Pešika foto

Jāņa Pešika foto

2018. gada 18. novembrī Līgatnes kultūras namā pasākumā “Līgatnes Likteņa Līnija” tika paziņoti un 
sveikti balvas “Līgatnes Gada cilvēks” laureāti:

Sveicam!

Gads tuvojas noslēgumam, un tuvojas arī Vecgada balle 
Līgatnes kultūras namā. Šogad balle notiks 29. decembrī 
un sāksies plkst. 21.00. 

Spēlēs grupa “Stradivari”. Grupas sastāvā ir leģendārais 
Opus un Opus Pro mūziķis Guntis Vecgailis - neskaitāmu 
Latvijas mūzikas skaņdarbu hitu autors, kas ar savu artavu 
pamanīts un piesaistīts vērienīgākajā ASV kopprojektā 
“Riga” ar tādiem grandiem kā Uldis Marhilēvičs, Igo, Alex, 
Alvis Hermanis, Zigmars Liepiņš (rokopera “Lāčplēsis”) 
u.c. G. Vecgaiļa skaņdarbus dziedājuši arī Normunds 

Rutulis, F. Ķiģelis, K. Markševics, Skyforger - Kurbads, 
Liene Šomase u.c.

Kā katru gadu būs iespēja iemūžināt fotogrāfijā sevi un 
draugus, pateicoties meistariem no fotosalona “Mārītes 
foto”. Būs arī vecgada loterija un vēl citi pārsteigumi.

Galdiņus rezervēt un iegādāties biļetes var Līgatnes 
kultūras namā, tūrisma informācijas centrā un Līgatnes 
pagasta bibliotēkā. Biļešu cena: 10 eiro; ar Līgatniešu karti 
- 7 eiro; pasākuma dienā – 15 eiro. Sīkāka informācija: 
Ingūna (26457807).

29. decembrī Līgatnes kultūras namā 
notiks Vecgada balle
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Aktualitātes decembrī
Noslēgušies iepirkumi: 
LND/2018/24 “Saimniecības un 

higiēnas preču piegāde Līgatnes novada 
domes un tās iestāžu vajadzībām”. Līguma 
slēgšanas tiesības 1. un 2. daļā piešķirtas 
SIA “Selding”, Reģ. Nr. 40003684081 
par summām EUR 20 126,04 un EUR 
4560,44 bez PVN.

Citas aktualitātes:
• Ir veikti projekta “Uzņēmējdarbības 

vides sakārtošana Augšlīgatnē” ietvaros 
paredzētie būvdarbi - Ošu un Putnu ielas 
Augšlīgatnē seguma rekonstrukcija un 
ielu apgaismojuma izveide atbilstoši 
izstrādātajam projektam. Būve ir nodota 
ekspluatācijā. Mitru laika apstākļu 
rezultātā ir iespējama jaunizveidoto ceļa 
nomaļu minerālmateriāla sēšanās un 
nelieli izskalojumi, jo augsnē vēl nav 
izveidojusies zālāja sakņu sistēma. Šādus 
defektus to rašanās gadījumā paredzēts 
novērst būves garantijas nosacījumu 

ietvaros par būvnieka līdzekļiem.
• Pašvaldības autoceļos “Blodziņi 

(Vaisuļi)-Asaru ceļš” un “Ratnieki-
Rūpnieki” atklāta konkursa rezultātā 
nolīgtais būvnieks SIA “DGR serviss” ir 
uzsācis ceļu atjaunošanas darbus. Šobrīd 
primāri notiek ceļa sāngrāvju rakšana un 
īpašumu pieslēgvietu izbūve, lai novērstu 
ceļa virsmas mirkšanu un pēc iespējamā 
tehnoloģiskā pārtraukuma (sala perioda) 
ātrāk atjaunotos ceļa virsmas nestspēja un 
varētu maksimāli ātri atsākt ceļa virsmas 
pārbūves darbus. Sakarā ar šiem ceļu būves 
darbiem iespējami īslaicīgi satiksmes 
apgrūtinājumi minētajos autoceļos.

• Ir saņemts apstiprinājums no Valsts 
kases par finanšu līdzekļu aizdevuma 
piešķiršanu Ķempju ielas Līgatnē 
pārbūves 1. kārtas realizēšanai, līdz ar to 
ir noslēgts būvniecības līgums ar SIA “8 
CBR”. Būtiskākie darbi (ielas asfaltēšana 
un ūdens atvades risinājumu iestrāde) 
atbilstoši laikapstākļiem tiks veikti 2019. 
gada pavasarī, tomēr ceram vēl šogad 

veikt vecā asfalta seguma “frēzēšanu”, lai 
ielā nodrošinātu pietiekoši funkcionālu un 
drošu ceļa pagaidu segumu bez šī brīža 
asajām bedrēm.

• Līgatnes novada mājaslapā ir ievietota 
informācija par pašvaldības īpašumā 
esošiem ceļiem, to uzturēšanas klasēm un 
aktuālajiem ierobežojumiem.

• Sakarā ar diennakts gaišā perioda 
samazināšanos no šī gada 1. decembra 
ir mainīts Līgatnes pārceltuves darba 
laiks - no 8.00 līdz 16.00. Tāpat jāņem 
vērā, ka šogad Gaujā ir būtisks ūdens 
līmeņa kritums, kas sala periodā var 
pilnībā apturēt pārceltuves darbību. Ja 
pārceltuves darbība tiks pārtraukta, par 
to informēsim novada mājaslapā, un 
pie pārceltuves norādēm tiks izvietotas 
atbilstošas informācijas zīmes.

   
Gaišu, ģimenisku, cerību un prieka 

pilnu svētku noskaņu vēlot,
Līgatnes novada domes izpilddirektors

Egils Kurpnieks

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Valsts simtgades gads tuvojas izskaņai, 
lai dotu vietu jaunajam 2019. gadam. Un, 
kā ik gadus, šai klusajā svētku mēnesī, katrs 
atskatāmies uz to, ko aizejošais gads nesis 
mūsu un mūsu mīļo dzīvēs, kā veicies piepildīt 
pagājušā gada sapņus un vēlmes. Par savām 
atziņām, kas skar mūsu novadu un mūsu 
valsti, vēlos padalīties ar saviem uzticamajiem 
novadniekiem.

Novada mērogā, manuprāt, šis gads 
bijis veiksmīgs, un, ja arī dažkārt šķitis, ka 
pārbaudījums seko pārbaudījumam, un laikam 
jau pats liktenis vēlas noskaidrot, kāda ir mūsu 
izturības robeža, tomēr viss notikušais mūs 
darījis tikai stiprākus un gudrākus, jo visām, 
pat šķietami neatrisināmām problēmām, 
tomēr izdevies rast veiksmīgu risinājumu.

Vēl iepriekšējā gadā aizsākām novada 
izglītības reformu. Šogad teoriju vajadzēja 
materializēt praktiskā rīcībā. Brīžam izjūtot 
sakāpinātu nervu spriedzi par likteņa radītajiem 
šķēršļiem, ticība mērķim bija augstāka un 
jaunais mācību gads sākās divās jaunās 
novada skolās - Līgatnes novada vidusskolā 
un Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā. Jā, tieši 
divās skolās, jo, ja Augšlīgatnē tika izveidota 
skola, ja tā var izteikties, no nulles, tad 
Līgatnes vidusskola ir piedzīvojusi vēsturiskas 
izmaiņas, gan piesaistot jaunus mācību 
spēkus, gan pakāpeniski radikāli mainot 
apmācību procesus un ieviešot rītdienas 
izglītības standartus jau šodien. Vislabākais 
apstiprinājums veikumam ir daudzu skolēnu 
teiktajā - skola mainījusies līdz nepazīšanai, 
un šeit mācīties ir prieks!

Uzstādot augstus mērķus novada 
infrastruktūras sakārtošanā, izdevies realizēt 
vairākus nozīmīgus projektus un likt pamatus 
jauniem mērķiem. Pakāpeniski turpinām 
ieguldīt izglītības iestāžu modernizācijā. 
Abas skolu ēkas ir sakārtotas, turpinās 
darbs mūzikas un mākslas skolā un priekšā 
ieguldījumi bērnudārzu ēku siltināšanai un 
fasādēm. Realizējām projektus, lai tumšā 
diennakts laikā būtu izgaismotas visas 
novada ielas, turpinām veidot aktīvās atpūtas 
infrastruktūru. Jau otro gadu esam uzsākuši 
mērķtiecīgu darbu pašvaldības ielu un ceļu 
atjaunošanai. Realizēts Ošu ielas atjaunošanas 
projekts, uzsākts vērienīgs projekts lauku 
ceļu sakārtošanai. Un mērķtiecīga ielu un 
ceļu sakārtošanas programma būs prioritāte 
jaunajā 2019. gadā.

Novadā realizēti vairāki vērienīgi privāto 
investīciju projekti. Kā nozīmīgākais, kas 
ieguvis plašu atpazīstamību un novērtējumu, 
ir “Zeit” komplekss bijušajā kasku cehā 
Līgatnē. Uzņēmējiem draudzīgas vides 
attīstībai pievēršam lielu uzmanību un 
uzņēmējdarbības attīstību novadā redzam 
kā vienu no svarīgākajām vērtībām. Esmu 
pārliecināts, ka tuvākajā laikā novadā 
iepazīsim jaunus investorus, kas savu mērķu 
piepildījumam izvēlējušies Līgatnes novadu.

Starp visiem padarītajiem darbiem un 
iecerēm kā nozīmīgāko vēlos izcelt mūsu 
cilvēkus. Darot ikdienas darbus, ir jūtams 
sabiedrības atbalsts un sapratne, un tas ļoti 
palīdz. Laba profesionāla sadarbība ir starp 
pašvaldības deputātiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka 
merkantili neskatāmies uz saviem īstermiņa 
ieguvumiem, bet kopēji risinām pašvaldībai 
būtiskus jautājumus. Mēs, nelielā Līgatnes 
novada kopiena, esam vienīgie, kam patiesi 
rūp mūsu un līdzcilvēku labklājība. Cerēt, 
ka atnāks kāds no malas un risinās mūsu 
jautājumus ir muļķīgi! Tikai no mūsu kopējā 
darba ir atkarīga šīs vietas attīstība, tāpēc 
nevienas grūtības mums nedrīkst būt par 
grūtu. 

Gada klusākajā mēnesī, kas ir lielo pārdomu 
laiks, novēlu visiem Līgatnes novada 
iedzīvotājiem laimi, veiksmi, izdošanos un 
ticību labajam. Ticību, ka  Ziemassvētku 
zvaigzne izgaismos ceļu gājumam Jaunajā 
gadā un apzināšanos, ka šis ceļš mums ejams 
pašiem - gan katram individuāli, gan visiem 
kopā.  Lai Jaunais gads nes visu labo vēlmju 
piepildījumu!

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Veiksmi Jaunajā gadā! Līgatnes novada Sociālais dienests 
informē, ka ir uzsākta vienreizējā 
Ziemassvētku pabalsta izmaksa senioriem, 
kuri sasnieguši 80 gadus un vairāk.

Pabalsta saņemšanai var pieteikties 
Līgatnes novadā deklarētās personas, 
ierodoties Līgatnes novada Sociālajā 

dienestā un līdzi ņemot personu apliecinošu 
dokumentu:

• Augšlīgatnē, Nītaures ielā 6 - pirmdienās 
un ceturtdienās no 9.00 līdz 12.00

• Līgatnē, Spriņģu ielā 7 - trešdienās no 
9.00 līdz 12.00

• vai zvanot pa tālruni 64155587, 

29414465 Līgatnes novada Sociālajam 
dienestam.

Pabalsts tiks izmaksāts līdz 
2018. gada 30. decembrim.
Novēlam gaišus un priecīgus 

svētkus!

Ziemassvētku pabalsts senioriem

Uldis Siliņš,
Līgatnes novada pašvaldības policijas 
priekšnieks

Ar tumšajiem rītiem un vakariem 
pienākusi ziemas sezona. Tuvojoties 
Ziemassvētkiem, domāsim par savu un citu 
cilvēku drošību un labsajūtu. 

Vēršu jūsu uzmanību, cik svarīgi gan savā, 
gan bērnu apģērbā ir izmantot atstarojošos 
elementus, vislabāk – vestes. 

Pēdējā laikā mūsu novadā, tāpat kā citur, 

parādījusies nelāga tendence – piesārņot 
apkārtējo dabu ar nolietotām riepām un 
citiem atkritumiem. Atgādinu, ka riepas 
par samaksu iespējams nodot Augšlīgatnes 
ZAAO Eko laukumā. Tāpat, mainot riepas, 
iespējams pajautāt par iespēju nodot tās 
utilizēšanai izvēlētajam autoservisam. 

Lūgums līgatniešiem būt vērīgiem, 
piefiksēt piesārņotāju (piemēram, 
automašīnas numuru) un par šādiem 
gadījumiem ziņot domē vai pašvaldības 

policistam. (Tālruņa Nr. - 26545908)
Tāpat novēroti gadījumi, kad autovadītāji 

ar apzinātu sānslīdes radīšanu (driftēšanu) 
apdraud ceļu satiksmes un Līgatnes novada 
iedzīvotāju drošību. Informēju, ka par 
apzinātu sānslīdes radīšanu ir paredzēta 
administratīvā atbildība (naudas sods no 
70 līdz 280 EUR). Esiet saprātīgi, lai nav 
jāmaksā bargi sodi. 

Novēlu visiem drošus, klusus un 
mierīgus svētkus!

Pašvaldības policijas informācija

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 22. novembra sēdē
(protokols Nr. 17,12.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 18/16 „Grozījumi 2018. 

gada 25. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2 „Līgatnes novada pašvaldības 

pamatbudžets un speciālais budžets 

2018. 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 2018. gada pamatbudžeta 
ieņēmumus 4 673 849 EUR  apmērā un 

sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā 
ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada 
pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta 
izdevumus   4 504 583 EUR  apmērā 
saskaņā ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

Sēdes vadītājs, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Ainārs Šteins

Visi Līgatnes novadā strādājošie uzņēmēji, 
mājražotāji, individuālie komersanti, 
biedrības, zemnieki, pakalpojumu sniedzēji 
u.c. tiek aicināti sniegt informāciju par 
sevi topošajam Līgatnes novada uzņēmēju 
katalogam-mājaslapai. Informācijas 
ievietošanu un uzturēšanu nodrošina 
Līgatnes novada dome. Uzņēmējiem 
pakalpojums ir bez maksas. Lūdzam 
pamata informāciju un, ja vēlaties, papildu 
informāciju iesūtīt e-pastā inese.okonova@
ligatne.lv vai dace.gradovska@ligatne.lv.

Pamata informācija: 
• nosaukums;
• darbības sfēra / sniegtais pakalpojums 

/ prece;
• mājaslapas adrese;
• e-pasta adrese;
• tālrunis;
• adrese (pēc izvēles – atrašanās vieta tiks 

atspoguļota uz kartes).

Papildu informācija:
• īss darbības / sniegto pakalpojumu / 

piedāvāto preču apraksts;
• logo;
• līdz 3 fotoattēli. 
Reklamējiet sevi! Ļaujiet Līgatnes novada 

iedzīvotājiem un viesiem uzzināt par novadā 
pieejamajiem pakalpojumiem! Atrodiet 
sadarbības partnerus un domubiedrus! 

Dace Gradovska 
(t. 64153118,  26339766)

Top Līgatnes novada uzņēmēju katalogs!

Aicinām Līgatnes novada iedzīvotājus un uzņēmējus izmantot 
Līgatnes mājaslapas sludinājumu sadaļu

Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv izveidota sludinājumu sadaļa. Aicinām novada iedzīvotājus un uzņēmējus to aktīvi 
izmantot, lai piedāvātu un meklētu jums nepieciešamos pakalpojumus un preces, īrētu un izīrētu nekustamo īpašumu, meklētu 

sev labākos darbiniekus vai pieteiktos darbā. 
Sludinājuma tekstu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ligatnes.zinas@gmail.com
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Laiks pirms Ziemassvētkiem ir tas brīdis, 
kad bieži vien vēlamies piestāt savā ikdienas 
skrējienā un pārdomāt lietas, kurām allaž 
nepietiek laika. Par to, kāpēc esam šeit un 
tagad, par to, ko vēlamies mainīt, par to, 
kā gribam dzīvot turpmāk un ko varam un 
vēlamies sniegt savai ģimenei un apkārtējiem. 
Uz sarunu šoreiz aicinājām līgatniešus - 
Silviju un Mārtiņu Rijniekus. Mārtiņš ir 
Līgatnes baptistu draudzes mācītājs, bet 
Silvija strādā Līgatnes pirmsskolas izglītības 
iestādē un arī par kristīgās ētikas skolotāju. 

Inese: Mani, tāpat kā daudzus, vai 
mēs būtu kristieši, vai ne, šis laiks pirms 
Ziemassvētkiem uzvedina uz pārdomām 
par lietām, kam ikdienas skrējienā nepietiek 
laika. Bet Jums, šķiet, par vērtībām sanāk 
dabiski domāt arī ikdienā. Vai tas tā ir? Vai 
arī Jūs cīnāties ar ikdienas steigu? 

Silvija:  Ritenis ierauj mūs visus. Ar katru 
gadu tas griežas straujāk, un cilvēki atzīst, 
ka laika paliek aizvien mazāk. Bet es gribu 
rimtumu, gribu arī straujajā ritenī atrast miera 
saliņu, kur būt dvēseles harmonijā, kur atpūsties, 
arī ejot cauri stresainākiem brīžiem. 

I: Vai darbs ir tas, kas palīdz? Šī Jūsu 
ikdienas jēgpilnā darbošanās ar bērniem? 

S: Bērni vispār ir patiesas būtnes. Viņi 
neliekuļo. Viņi visu pasaka tā, kā tas ir. Arī to, 
ja kādā brīdī neesi tik labā formā. Tāpat viņi 
priecāsies kopā ar tevi, ja būs priecīgs brīdis. 
Ar bērniem vienmēr ir labi. Tas ir kā tests, kas 
parāda, kāds tu esi. Kas palīdz? Man palīdz 
ticība Dievam. 

Mārtiņš: Tā ir viena no lietām, kas šodien 
cilvēkiem pietrūkst. Ticības ir ļoti maz, un 
cilvēki savā skriešanā neredz tai pāri. Tas rada 
stresu. Bieži vien bailes par rītdienu, bailes par 
to, ka nebūs iztikas, kā nu būs un vai izdosies 
- tas ir iemels, kāpēc cilvēki streso. Un otra 
lieta ir tā, ka cilvēki nesaprot, ka Dievs ir tas, 
kas piešķir mieru. Es jau arī reizēm satraucos, 
bet tad es ar lūgšanu to atdodu Dievam. Man 
ir, kam to atdot. Ja cilvēkam nav, kam to atdot, 
tad viņam jānes viss pašam. Tad nu ir, tā kā ir. 
Ziemassvētku laiks ir laiks, kad starp cilvēkiem 
ienāk mīlestība. 

I: Tad Jūs nepārmetat tiem, kas 
par vērtībām aizdomājas tikai pirms 
Ziemassvētkiem?

M: Nekādā gadījumā. Mums kā cilvēkiem 
vienmēr gribas otru pataisīt sev līdzīgu. 
Cilvēkiem ir svarīgi, es esmu vai neesmu 
pieņemts. Bažas, vai es rīkojos pareizi. Bet 
neviens nevar noteikt, kā tas ir - pareizi. Reiz 
kāds man jautāja, kā pareizi mīlēt? Es biju 
pārsteigts, jo, vai nu tu mīli, vai nemīli. 

S: Tad palīdz, ka mums ir atskaites punkts. 
Dieva vārdā ir tas standarts ierakstīts. Ja mums 
ir atskaites punkts, tad ir viegli saprast, kā 
rīkoties, jo citādi, pēc kā tad mēs vērtēsim? Ja 
vērtēsim pēc sevis, šaubos, vai iznākums būs 
labs. Ja mums ir atskaites punkts, tad ir labi. 

M: Žēl, ka cilvēki nezina, ka Dievs visus 
mīl un dod mums brīvu vaļu. Jautājums tikai, 
kā mēs to vaļu izmantojam un kādā jomā. Man 
gribētos teikt, ka tā ir cilvēka traģēdija. Tas, ka 
cilvēki reizēm nesaprot un dara muļķīgas lietas. 
Es kādreiz daudz domāju par savu sūtību un 
to, kāda ir cilvēku sūtība. Katram jau ir iedotas 
kādas dāvanas. Nezinu, kāds būtu neapdāvināts 
cilvēks, kurš nevarētu galīgi neko. Jautājums ir, 
kā es savas dāvanas pielietoju. Vai tas ko dod 
sabiedrībai? Faktiski šīs dāvanas visas ir domātas, 
lai nestu labumu sabiedrībai. Domājot par to, ko 
mēs šeit, Līgatnē, nu jau 30 gadus darām, mēs 
mēģinām dot kādu labumu sabiedrībai. Cik nu 
tas izdodas. Cik nu mūs pieņem, tas ir vēl viens 
jautājums. Cik mūs vispār saprot. Cilvēkiem 
reizēm ir arī aizspriedumi. To ļoti ietekmējis 
padomju laika mantojums. Cilvēkiem šķiet, ka 
ticīgie ir dulli vai vārgi un tāpēc viņiem vajag 
Dievu. Bet es domāju, ka, lai dzīvotu ar Dievu, 
vajag krietnu spēku. Lai stāvētu pretī visām 
negācijām un muļķībām, ko cilvēki dara. Lai 
varētu pastāvēt, jābūt ar zināmu mugurkaulu. 
Tā atkal ir lieta, ko mēs smeļamies no Dieva. 
Ja Dieva nav, tad es īstenībā nevaru pastāvēt. 
Pats no sevis es nespēju mīlēt pēc tā etalona, 
ko Dievs ir uzlicis - panest visu, piedot visu. 
Ja es kādam saku - piedot visu - tad parasti ir 
jautājums: “Kā es varu piedot?” Es gribētu 
teikt, ka Ziemassvētki ir piedošanas laiks. Tas 

ir laiks, kad mēs mēģinām viens otram piedot, 
ja arī kaut kas nav bijis tā, kā vajag, ja kāds ko 
aplam izdarījis vai sarunājis. Mēs jau bieži savā 
dumjībā kaut ko ātrās dusmās pasakām. Pēc 
tam jau to virpuli atsaukt nevar. Mēs dažreiz 
to nožēlojam, bet iekšējais lepnums neļauj to 
atzīt. “Kā es tā pazemošos?” Bet es domāju, 
ka tā dāvana, ko mēs saņemam Ziemassvētkos, 
tā liek mums dāvināt citiem. Pašam sevi 
uzdāvināt citiem. Tas nav vieglākais ceļš. 
Pielāgoties, pakalpot, nodoties citiem - tas ir tas, 
ko Kristus mums sniedz šajā notikumā. Kāpēc 
tad Ziemassvētkos ir šīs dāvanas? Tāpēc, ka 
Dievs mums dāvina savu dēlu. Varbūt cilvēki 
nesaprot, kas ir dāvana, kas mums tiek dāvināta 
Ziemassvētkos. Tad piedzimst mīlestība, 
pazemība, lēnprātība, pacietība. Mēs viens pret 
otru esam ļoti nepacietīgi. Mūsu ego un “es” ir 
ļoti liels. 

I: Runājot par ego, mums bieži vien 
pārmet, ka mūsu un vecākām paaudzēm 
nav ieaudzināta mērķtiecība un ambīcijas. 
Ka bērnus mums jāaudzina par līderiem, 
kas pratīs uzņemties atbildību. Bet 
nonākam arī pārspīlējumos un runājam, ka 
no skolu programmām jāizņem “Kauja pie 
Knipskas”. Tā mums neesot vajadzīga. Tai 
pat laikā redzam apkārt valdošo līdzjūtības 
trūkumu. 

M: Man šķiet, ka viens no mūsu neiejūtības 
iemesliem ir tehnoloģijas. Humānā pedagoģija 
par to daudz runā. Par to, ka cilvēkos sāk izzust 
līdzcietība, par to, ka pazūd empātija. 

S: Jā. Tehnoloģijas ir auksti rīko, kas mums 
vienkārši atņem emocijas. Tad mēs izmantojam 
mākslīgās emocijas - smaidiņus. Tā, kas nāk 
no sirds, tā reizēm iztrūkst. Mēs vienkārši vairs 
nejūtam otru cilvēku. 

M: Mēs vairs nepazīstam, ka viņš smejas un 
kāpēc viņš smejas, kāpēc viņš raud. 

S: Diemžēl tas tikai progresē. Tas ir viens 
no iemesliem, kāpēc mēs gribam bērniem jau 
jaunākā vecumā šīs vērtības rādīt - žēlsirdību, 
mīlestību, līdzjūtību. Vasarā, kad notika 
Bībeles nometne, mēs izrunājām dažādas 
situācijas. Bērni patiesībā ir par to domājuši, 
bet viņiem nav sanācis to izrunāt. Daudziem 
sirdī ir sāpītes, mazākas vai lielākas. Var redzēt, 
ka viņi pēc tā alkst. Cilvēki bieži to nesaprot un 
neprot pielietot. 

M: Es domāju, ka kristīgā ētika ir viena no 
tām lietām, kas skolā būtu ļoti nepieciešama. 
Mēs varam iemācīties matemātiku un ķīmiju, 
bet, ja mēs neiemācīsimies viens otru cienīt un 
mīlēt, tad mācēsim matemātiski otru piekrāpt. 
Bet cilvēks pazūd. 

S: Un cilvēcība. 
M: Ja mēs pazaudēsim cilvēku kā cilvēku, 

tad domāju, ka šai tautai būs lielas problēmas. 
No tā cietīsim gan mēs, gan pārējie. Tehniskās 
zināšanas var iemācīt, bet, ja neiemācīsimies 
dibināt un veidot cilvēciskās attiecības, to, kā 
būt cilvēkam, tad nekas labs nav gaidāms. Tas 
it kā ir pats par sevi saprotams, bet kaut kā... 
Ētika ir ļoti laba. Man ir saprotams arī “ne 
sunīti kājām spert...”, bet cilvēkiem jau pašiem 
nav spēka. Viņi nespēj sevi savaldīt, savākt. 
Es negribu teikt, ka esmu visvarens, bet manā 
dzīvē tas man ir palīdzējis mainīt raksturu. Ja 
kāds saka, ka raksturs ir nemaināms līdz nāvei, 
nē, tā nav. Mainīties ir iespējams. Mani bērni 
ir to redzējuši. Mana sieva ir redzējusi, kā tas 
notiek. 

S: Pats saviem spēkiem cilvēks to nespēj. Ir 
vajadzīga palīdzība no ārpuses. 

M: Ir vajadzīgs garīgais spēks, lai paveiktu 
lietas, kas miesīgi nav patīkamas. Miesai tas 
nepatīk. Dvēsele un miesa ir mazliet karojošas 
substances. Ar prātu es saprotu, kas ir labs. Kad 
parunā ar cilvēkiem, visi labi saprot, kas ir labi, 
kas nē. Bet, lai izdarītu labi - tur tā lieta neiet. 

S: Jā, pietrūkst spēka. Dievs ir avots, kurā šo 
spēku smelties. Tas arī ir tas noslēpums. Ir lasīts 
arī par gadījumiem, kad psihoterapeits, zinot 
visas nianses, nespēj palīdzēt savai ģimenei. 
Bieži nespēj. Pat zinot visu, kas notiks, kā tas 
izvērtīsies. 

M: Viņš nespēj sev palīdzēt. Tā ir tā garīgā 
puse, ko cilvēki nenovērtē. To, ko iedod Dievs. 
Protams, savas attiecības ar Dievu ir jākārto. 
Tā, iespējams, ir mana sūtība, ko es daru šeit, 
Līgatnē. Atgādināt cilvēkiem par Dievu. Nav 
svarīgi, kurā konfesijā - luterāņos vai katoļos. 

Galvenais, ej un sakārto savas attiecības ar 
Dievu. Mēs mēģinām atgādināt, uzmundrināt 
un pamudināt. Cik tas izdodas, tas ir cits 
jautājums, bet mēs mēģinām. Arī 18. novembrī 
to atgādināju dievkalpojumā Ķempju baznīcā. 
Bez Dieva šī valsts nepastāvēs. Mēs tik ļoti 
viens otru apkarojam. Ja mēs kožamies un 
ēdamies - cik ilgi tā var?  Problēma ir tāda, ka 
cilvēki nesaskata, ka viņi varētu viens otram 
piedot. Ziemassvētki ir laiks, kad mēs varētu 
padomāt par šo atlaišanu, piedošanu. Uzdāvināt 
sevi citiem - tas ir tas grūtākais. 

I: Droši vien, ka bieži vien nepiedomājam 
tieši par ģimeni, kam vienmēr pietrūkst 
laika. Ne jau par velti tam šogad veltīta arī 
radio labdarības akcija. Jums pašiem ir 
kupla ģimene, un izskatās, ka bērni ir laimīgi. 
Nesen lasīju kādu pētījumu, ka deviņi no 
desmit cilvēkiem, kas bērnībā bijuši laimīgi, 
atzīst, ka ir laimīgi arī pieaugušā vecumā. 
Vai Jūs varētu tam piekrist?

S: Mani uzaudzināja mamma viena pati. 
Zināmas sāpes jau iekšā gruzdēja, jo skaidrs, 
ka bērnam gribas ģimeni un tēti, un mammu. 
Mamma bija ļoti ticīgs cilvēks. Viņa padomju 
laikos apmeklēja katoļu baznīcu. Es domāju, 
ka tas, iespējams, bija atbalsta punkts. Tēta 
man blakus nebija, bet mammas ticība visu 
iznesa. Tāpēc es nejutos gluži nelaimīga. 
Mammas lūgšanas bija ļoti vērtīgas arī manai 
ģimenei. Es domāju, ka bez Dieva tā vienkārši 
būtu izjukusi. Viņa redzēja visu no malas, nesa 
savu sāpi uz dievnamu, un es saprotu, ka viņas 
uzklausītā lūgšana ir devusi to rezultātu, kas ir 
noticis ar mums. 

M: Dibinot ģimeni, es nebiju tas mierīgākais 
cilvēks, nebiju lēnprātīgākais, pacietīgākais. 
Varēju “uzsprāgt”, jau ienākot pa durvīm. 
Paldies Silvijai, ka viņa to pacieta un pārdzīvoja. 
Tad es nonācu pie Dieva apziņas, sāku lasīt 
Bībeli, sapratu, ka manī nav mīlestības. 
Vairākus gadus lūdzu Dievu, lai viņš piepilda 
mani ar mīlestību. Es sapratu, ka pats nespēju 
pārvarēt savu ātrsirdību. Pagāja divi trīs gadi, 
un es mainījos. Bet bija tā, ka ģimene varēja 
izjukt. Šo starpību redzēja arī vecākie bērni. 

S: Jā, jaunākie bērni no tā neko nezina. 
M: Viņi ir auguši gluži kā citā ģimenē. Es 

gribētu teikt, ka bērnu laime ir ļoti liela vecāku 
atbildība. Viņi nesaprot, kādu postu viņi nodara 
bērnu dvēselēm šķiroties. Es atceros, kā es 
pārdzīvoju, kad mamma strīdējās ar patēvu. 
Es raudāju, kaut nebiju neko izdarījis. Tas 
tā sāpēja. Vecāki nesaprot. Bērns rezultātā ir 
nocietinājies, dusmīgs un neapmierināts. Tiek 
sakropļota viņa dvēsele. Tas notiek tāpēc, 
ka vecāki nevar viens otram piedot. Pēc tam 
baznīcai ir jāstrādā ar šiem bērniem, jo faktiski, 
kas tad viņiem vēl paliek. Vēl viens variants ir 
iet pie psihologa. Bet psihologs var pateikt, ka 
jārīkojas tā, lai jutos labi. Bet, ja mēs runājam 
par mīlestību, tas nav par to, kā man justies labi. 
Jautājums ir, kā otram labi justies. Ko es varu 
izdarīt, lai viņš labi justos. Ziemassvētku laiks 
ir dāvināšanas laiks. Uzdāviniet to, lai otrs labi 
justos. Lai viņam ir prieks.

I: Vecāki jau bieži vien pārprot, kas ir 
svarīgākais. Mēs cenšamies strādāt vēl 
papildu stundas, lai vairāk nopelnītu un 
atpirktos no bērniem ar mantām. 

S: Lielākā dāvana tiešām būtu laiks. 
M: Laiks, ko pavadīt ar bērnu kopā. Nevis iet 

strādāt tās stundas, lai kaut ko viņam nopirktu. 
Cilvēki neapjauš, ka laiks kopā ar bērnu ir 
vērtīgāks nekā nauda, ko mēs šajās stundās 
nopelnām. Pētījums parādīja, ka tēvi ar bērniem 
kopā pavada ļoti maz laika. Nenormāli maz. 

S: Tā es nevaru teikt. Vērojot vecākus, es 
priecājos, ka tēvi aizvien vairāk iesaistās bērnu 
audzināšanā. Tas tomēr mainās. Tēvi ir vairāk 
kopā ar bērniem.

I: Jūs Līgatnē esat ienācēji. 
S: Jā, mēs abi esam no Rīgas. Mācījāmies 

vienā klasē Rīgas 6. vidusskolā. Pēc 8. klases 
devāmies katrs uz savu pusi: es - uz Siguldas 
ģimnāziju, Mārtiņš - uz Naukšēniem. Tad atkal 
satikāmies Siguldā, kur dzīvoja mana mamma 
un vecmāmiņa. 

M: Es strādāju Siguldā. Tad mani uzaicināja 
par mehāniķi Līgatnes padomju saimniecībā. 

S: Mēs šeit ienācām 1987. gadā. 
M: Siguldā dzīvojām četri cilvēki divpadsmit 

kvadrātmetros, un tad nāca šis piedāvājums no 

Līgatnes. Dzīvojām Ramās, pārbūvētā kūtī, trīs 
istabās. Tas bija kaut kas fantastisks. Bērni bija 
laimīgi. 

Bet patiesībā es to visu saistu ar Dievu. 
Siguldā dzīvojot, sieva teica, ka būtu labi svētīt 
bērnus baznīcā. Kurš vecāks gan negrib saviem 
bērniem svētību? Tādi nav redzēti. Mēs jau 
nebijām nekādi ticīgie, bet sanāca saruna ar 
Siguldas baptistu draudzes mācītāju. 

S: Mums nebija nekādas skaidrības par 
konfesijām. Vienkārši bija vēlme aizvest 
bērnus uz baznīcu, lai viņi saņemtu svētību. 
Acīmredzot šī sapratne bija no mammas. 
Tā mēs pirmo reizi sastapāmies ar ticīgiem 
cilvēkiem. Viņi teica, jā, protams. Tā mēs caur 
bērnu svētīšanu nonācām pie ticības. 

M: Tā kā es spēlēju ģitāru, mani uzrunāja 
spēlēt draudzē. Es piekritu, jo gribēju darīt ko 
labu. Bet tajā laikā bija tā, ka pret citiem es biju 
ļoti labestīgs.

S: Izpalīdzīgs. Ļoti izpalīdzīgs. 
M: Bet ģimenē tā vis nebija. Tāpēc ir svarīgi 

mainīt raksturu, lai mēs savā ģimenē būtu 
izpalīdzīgi. Lai mēs viens otram kalpotu. Tajā 
brīdī man tādas saprašanas vēl nebija. Tā pagāja 
kāds laiks, un mācītājs teica, lai es slēdzu 
derību ar Dievu. Tas mani uzrunāja. Varbūt tas 
bija mans iekšējais sacelšanās gars. Bija vēl 
padomju laiks, pret kuru man bija pretestība. Un 
otrs, ka gribēju savu dzīvi nodzīvot ar Dievu. 
Tad es nokristījos, un drīz nāca piedāvājums no 
Līgatnes. Viss notika vienlaikus. Kad atnācām 
uz Ramām, sākās Atmoda, tika atjaunota 
Līgatnes baptistu draudze. 

S: Tobrīd atjaunojās daudzas draudzes. Arī 
šī draudze bija ar senu vēsturi, un 1992. gadā 
tā atjaunojās. Un Siguldas mācītājs uzrunāja 
Mārtiņu, ka, ja jau mēs dzīvojam Līgatnē, tad 
šis būtu īstais mirklis to uzņemties. 

M: Tā mēs sameklējām vietu Līgatnē, 
kur vadīt dievkalpojumus. Darījām visu, ko 
mācējām. Organizējām pasākumus jauniešiem, 
svētdienas skolu. 

S: Toreiz bija liela interese. Svētdienas 
skolā sanāca 75 bērni. Mums atvēlēja telpas 
Augšlīgatnes skolā. 

M: Tad sākām organizēt arī jauniešu 
nometnes. Tur mēs krietni esam pielikuši roku. 

S: Mēs piedalījāmies kristīgo nometņu centra 
“Gančauskas” dibināšanā. 

M: Tur pabijuši ļoti daudz Līgatnes bērnu. 
Nu jau viņi ir izauguši, un nometnē pabijuši 
jau viņu bērni. Arī paši esam organizējuši 
nometnes. 

Vienīgi žēl, ka daudzi atbrauca un aizbrauca. 
Tie cilvēki, kas piedalījās nometnēs, ir izklīduši 
pa visu Latviju un ne tikai Latviju. 

S: Es tomēr domāju, ka tai sēkliņai, kas tur ir 
sēta, ir sava atmiņa, ka viņa var uzdīgt.

M: Es kādreiz esmu saticis cilvēkus, kas pie 
mums nāca svētdienas skolā. Es jautāju, kā 
klājas, un viņi atbild, ka ir tajā vai tajā draudzē. 
Paldies Dievam, ka tā. Tas nozīmē, ka viņiem ir 
sapratne. Mērķis ir sasniegts. Tas bijis tāds kā 
grūdiens, kā urķis. 

Tas bija tāds laikmets. Darījām visu, ko 
varējām. Šodien esam rimtāki, tik daudz vairs 
neskrienam. Bet vēl jau nekas nav beidzies. 

I: Ko Jūs varētu novēlēt lasītājiem un 
varbūt pašiem sev šajos Ziemassvētkos? 

S: Ieskatīties sevī, palikt rimtākiem, klusākiem, 
jo Dieva balsi var sadzirdēt tikai klusumā. Steigā 
tas var paslīdēt garām. Viņš runā uz sirdi. 

M: Runājot par klusumu, jāpiemin Vecās 
derības stāsts par Mozu: Mozum bija jātiekas ar 
Dievu. Dievs teica, ka cilvēks viņu vaigā nevar 
skatīt, tāpēc viņš iešot garām un piesegšoties. 
Sākās vētra, milzīgs vējš, bet tur Dieva nebija. 
Sākās negaiss, bet tur Dieva nebija. Un tad 
atskanēja klusa, lēna balss. Kā dvesma. Tur 
runāja Dievs. Mēs savā steigā Dievu nedzirdam. 
Mēs nepieklustam. Steidzamies iepirkties, 
dāvināt, cept pīrāgus, rotāt un iedegt eglīti. Visu 
gribam steigā paspēt, bet padomāsim mazliet 
par mūžību. Kristus runā par mūžību. Protams, 
mēs iegūstam kaut ko arī šai dzīvei, bet ir vērts 
padomāt par mūžīgo. 

Kaut nu cilvēki satiktu Dievu. Tāds ir mans 
vēlējums. 

S: Tad arī dzīve kļūtu pilnasinīgāka un labāka. 
Arī sabiedrībai. Jo tad mēs vēlētu labu otram.  

Interviju sagatavoja Inese Okonova

Sadzirdēt Dievu klusumā
Saruna ar Silviju un Mārtiņu Rijniekiem
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
51. 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

8 Naigs – Ātrs, straujš, arī veikls, darbīgs. 
LLVV

9 Šeit domāta: paja. Paja – katra dalībnieka 
ieguldījums kopējā ražošanas, tirdzniecības u.tml. 
uzņēmumā, kam ir vairāki īpašnieki. LLVV

10 Monogramma – vārda un uzvārda pirmo burtu, 
parasti ornamentāls, atveids vai arī nosacīta zīme 
(piemēram, zieda, dzīvnieka attēls), kas aizstāj 
(mākslinieka, graviera) parakstu uz darba. LLVV

11 Ādolfs Alunāns (vecajā ortogrāfijā: Adolf 
Allunan; dzimis 1848. gada 11. oktobrī, miris 1912. 
gada 5. jūlijā) bija latviešu aktieris, režisors un 
dramaturgs, tiek saukts par “latviešu teātra tēvu”. 
1894. gadā Jelgavā nodibināja un līdz 1904. gadam 
vadīja Alunāna teātri. Izveidojis pirmo latviešu teātra 
trupu, bijis tās repertuāra izveidotājs. Ādolfs Alunāns 
bija 11 bērnu tēvs.5  Arendators (novec.) – nomnieks

6 Subskribēt - Ar savu parakstu attiecīgajā 
dokumentā apliecināt, ka iegādāsies (piemēram, 
iespieddarbus, vērtspapīrus), dos līdzekļus (kādam 
nolūkam). LLVV

7 Pūrs – sena beramu vielu tilpuma mērvienība 
= 3 sieki = 3 ķipi = 4 sētuves = 240 riekšavas = 54 
stopi = 69,5 litri (citviet arī ~70–100 litru; 48 kg). 
Pūrvieta – Vidzemes pūrvieta – tika pielīdzināta 10 
000 Vidzemes mērnieku kv. olektīm = 0,371 ha

1 Cimermanis (apvidus vārds) – amatnieks
2 Porūzis – priekšnams, priekštelpa 
3 Flinte jeb plinte – medību bise. LLVV  
4 Jkdzes – jaunkundzes. Pieklājības forma 

(uzrunājot neprecētu sievieti vai runājot par viņu). 
LLVV

Latviešu Avīzes, Nr.79 (01.10.1902). 
Pārdomas par mazgruntnieku sūro likteni

Mājas Viesis, Nr. 13 (27.03.1871) – Viens 
no pirmajiem gadījumiem, kad papīrfabrikas 

nosaukumā ir Līgatne ar “N” burtu

Zudusī Latvijas - Rīga, Juglas papīrfabrika, 
1943. gadā

Žurnāls Ekonomists, Nr. 1 (15.01.1931)

Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 274 

Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 274 

Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 274 (16.12.1895) Pirmās lappuses sākums

Liels prieks tagad sveikt godātos lasītājus 
un cienījamās lasītājas mūsu mīļās Latvijas 
jau 100. gadā! Vēl ilgi prātā paliks lielās un 
skaistās jubilejas svinības, kas vienoja un 
padarīja laimīgu latviešu tautu, tāpat kā tas bija 
noticis pirms dažiem mēnešiem notikušajos 
Dziesmu un deju svētkos.

Paņemsim šo skaistumu, šo vienotību 
ikdienas dzīvē, būsim stipri un laimīgi!

Joprojām pētīsim Līgatnes nezināmās 
vēstures nodzeltējušās lappuses, kas tagad 
mums pieejamas digitālā formā, pateicoties 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku 
pūlēm. Agrāk šos izdevumus lasītājiem pat 
šķirstīt neļāva, jo papīrs bija kļuvis tik trausls, 
ka draudēja sadrupt. Tāpēc mēs lasīsim 
aizgūtnēm, jo viss citētais ir kā jaunatklājums.

***
Tagad atgriezīsimies pie dažām iesāktajām 

un nepabeigtajām tēmām. 
Ja atceraties, mēs iepriekš nedaudz 

vaimanājām par nevienam nezināmo “Brūnsa 
papīrfabriku”. Saņēmu vēstījumu no Latvijas 
Kultūras akadēmijas profesora un pētnieka 
Raimonda Brieža. (iekavās atgādināsim, ka 
Raimonds Briedis ir līgatnietis, un viņa māmiņa 
bija Līgatnes bērnudārza vadītāja. Tāpat 
piebildīsim, ka studenti par Raimondu saka: - 
“Foršais Briedis” un “Superpasniedzējs” un ka 
viņš ir autors nupat atvērtajai grāmatai “Cilvēki 
un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas 
līdz Latvijas valstij”). Vēstulē Raimonds 
Briedis rakstīja: 

Par Brūnsa pap. f.: Brūnss Eduards (Eduard 
Bruhns), papīrfabrikas Eduard Bruhns & Co 
izveidotājs 1879-1884 (..) 1879. gadā Eduards 
Brūnss nopērk dzirnavas netālu no Ulbrokas 
(Juglas) un izveido papīra fabriku. 1884. gada 
naktī no 5. uz 6. janvāri nodeg Līgatnes papīra 
fabrikas galvenie korpusi, 9. janvārī – Juglas 
papīra fabrikas galvenais korpuss. Īpašnieki 
saņem 135 000 rubļu lielu apdrošināšanas 
naudu, pārdod Juglas fabrikas atliekas firmai 
Eduard Bruhns & Co un gada laikā atjauno 
Līgatnes fabrikas darbību.

Par Eduardu Brūnsu es atradu divas 
publikācijas, ko īpaši komentēt neprotu. Pirmā 
ir no oficiālās Rīgas Pilsētas Policijas Avīzes, 
kas pati pat sevi ir neparasta parādība. Tāpēc 
tai arī veltītas 3 ilustrācijas. Laikraksts ir 
iespiests uz nekvalitatīva papīra, un otrajā pusē 
nodrukātais spiežas cauri, tāpēc grūti salasīt un 
saprast. Visā laikrakstā no sākuma līdz beigām 
ir trīs slejas ar paralēliem tekstiem krieviski, 
vāciski, un pēdējā vietā, protams – latviski. 
Lūk, kas teikts Rīgas pilsētas Policijas Avīzē 
1895. gada 16. decembrī, Nr. 274. 

Vidzemes gubernatora kungs izdevis šādas 
atļaujas: 

-(..) Rīgas tirgotājiem Rihardam Laurencam 
un Fridriham Rolofam tālāk vadīt senāk 
Eduardam Brūns piederējušo papīra un papes 
fabriku, ar sutas motoru, Juglas muižā pie 
Rīgas, zem firmas „Eduard Bruns & Co papīru 
fabrika”. 

Un vēl viena rakstiņu, kur pieminēts Eduards 
Brūns, atradu žurnālā Ekonomists, kas izdots 
tālajā 1931. gada 15. janvārī, Nr. 1: 

Papīru fabrikas «Eduards Brūns un biedri” 

akciju sabiedrības statūti.
(„Eduard Bruhns und Co., Papierfabrik” 

Aktiengesellschaft).
(Apstiprinājis 1930. g. 22. decembrī fin. min. 

A. Petrevics.)
I. Sabiedrības mērķis, tiesības un 

pienākumi.
§ 1. Ar nosaukumu Papīru fabrikas „Eduards 

Brūns un bdri” akciju sabiedrība („Eduard Bruhns 
und Co, Papierfabrik” Aktiengesellschaft) uz šo 
statūtu pamata nodibināta akciju sabiedrība, 
kuras mērķis ir: nopirkt un ekspluatēt nekustamu 
mantu, atrodošos Rīgas apriņķī Dreiliņu pagastā 
un ievestu Rīgas un Valmieras zemes grāmatu 
nodaļā V. hip. iec. ar reģ. Nr. 55, atjaunojot tanī 
papīrfabrikas darbību.

Par mantas iegūšanas noteikumiem un cenu 
jāvienojas ar mantas īpašnieku pirmā likumīgā 
akcionāru pilnā sapulcē, pie kam, ja šāda 
vienošanās nenotiek, sabiedrība uzskatāma 
par nenodibinātu.

§ 2. Sabiedrības dibinātāji: 1) Rafaēlis 
Feldhūns, 2) Osips Finkelsteins, 3) Andrejs 
Lonfelds, 4) Naums Levitins, 5) Jānis Šilinskis.

Ir neparasti, ka minētās akciju sabiedrības 
Statūtu otrais paragrāfs norāda, ka Brūna 
(Brūnsa?) sabiedrības dibinātāju skaitā paša 
Brūna (Brūnsa?) nemaz nav. Vai arī tas ir kāds 
juridisks knifs. 

Plašāka informācija par Juglas papīrfabriku 
iegūstama Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
krātuvē: Zudusī Latvija. No turienes arī citēsim 
kopsavilkumu, kas turpina Raimonda Brieža 
vēstīto:

Juglas muižas papīrfabriku 1858. gadā 
uzcēla Juglas ezera dienvidaustrumu krastā 
jau kā modernu papīrrūpniecības uzņēmumu. 
1884. gadā tā bija pazīstama ar nosaukumu 
“Ed. Brūns un Ko”. 1913. gadā tajā bija 225 
strādnieki. 1938. gadā tajā strādāja 188 cilvēki, 
kas ražoja rakstāmpapīru, tipogrāfijas papīru 
un iesaiņojamo papīru. Pēc Otrā pasaules kara 
fabriku rekonstruēja un paplašināja.

Pēdējo reizi par bijušo Juglas papīrfabriku 
plašsaziņas līdzekļi plaši rakstīja 2015. gadā 
sakarā ar tās teritorijā notikušo milzīgo 
ugunsgrēku.  

***
Tagad par vēl vienu tēmu, kas arī tika skarta 

iepriekšējā turpinājumā – par to, kā pareizāk 
teikt: Līgate vai Līgatne? 

Apriņķa skolotājs A. Lapiņš par to rakstīja 
laikraksta Baltijas Vēstnesis 1902. gada 20. 
jūnija numurā.

Toreiz runājām, ka būtu interesanti 
paskatīties – kad tad agrāk lietota Līgatne tolaik 
tradicionālās Līgates vietā. 

Par lielu izbrīnu jāteic, ka tas pirmo reizi 
vismaz patlaban pieejamajos periodikas 
krājumos ieraugāms vāciski izdotajā Rigasche 
Stadtblätter 1840. gada 3. janvārī, Nr. 1. 
Ģertrūdes baznīcā tika nokristīta Marija 
Līgatne. Tagad mēs teiktu – Vecajā Svētās 
Ģertrūdes baznīcā. (Papildus jāpaskaidro, 
ka Svētā Ģertrūde ir ceļinieku aizstāve 
un ka Jaunajai Svētās Ģertrūdes baznīcai 
pamatakmens tika likts krietni vēlāk – 1903. 
gadā.) 1862. un 1873. gadā līdzīgos sarakstos 
atrodami Johans Līgatne un Dārta Līgatne. 
Vēlāk parādās arī Jēkabs Līgatne, Valerija 
Līgatne, Gusts Līgatne, Eduards Līgatne, Anna 
Leontīna Līgatne, Vilhelmīne Aleksandra 
Līgatne, kā arī tiek pieminēts kāds skolmeistars 
Līgatnes kungs. Tagadējos laikos gan es nezinu 

nevienu personu ar šādu uzvārdu. 
Līgatnes (nevis Ligates) vārds saistībā 

ar papīrfabriku atrodams vien jau agrāk 
pieminētajā Mājas Viesa 1871. gada 27. marta 
numurā, Nr. 13.

Viens mūrnieks un viens cimermanis1, kuri 
labas liecības var uzrādīt, ka savu amatu 
gruntīgi prot strādāt, var pastāvīgas vietas dabūt 
Līgatnes papīru fabrikā netālu no Cēsīm.

1877. gadā Līgatnes vārds minēts saistībā 
ar kāda D. Garinga centieniem atgūt divstobru 
bisi. Viņš neatlaidīgi lika vairākus sludinājumus 
Mājas Viesī. Te varat redzēt to, kas publicēts 
1877. gada 16. aprīlī, Nr. 16.

10 rbļ. pateicības algu.
Marta mēnesī 1874. gadā tika caur 

pārskatīšanos no Ķieģeļmuižas vecās mājas 
porūža2 dubultstobru flinte3 ar itin īsiem stobriem 
izņemta. Labās puses stobris drusciņ resnāks 
nekā kreisās puses. Kas par to flinti skaidras 
ziņas jeb uzrādīšanas dod dabū augšā minēto 
pateicības algu izmaksātu Līgatnes papīru 
fabrīķī no D. Garring.

Toties laikraksts Balss 1881. gada 23. 
decembrī ziņo, ka Rīgas Latviešu biedrības 
Zinību komisijas gadskārtējā sapulcē 
pieminētas Līgatnes atskaņas, ko apkopojis I. 
Molbergs. Varbūt kāds no lasītājiem par to kaut 
ko zina? Aizsūtīju vēstulīti mūsu novadniekam 
Rīgas Latviešu biedrības priekšniekam Guntim 
Gailītim. 

1903. gada sākumā daudzas avīzes publicēja 
ievērojamā namdara Jāņa Meņģeļa nekrologus, 
un visās tika pieminētas Līgatnes (un nevis 
Līgates) vārds. Bet pie šiem rakstiem mēs vēl 
atgriezīsimies pēc kāda brīsniņa.  

Priecīga ziņa ievietota Baltijas Vēstneša 
1903. gada 18. aprīlī, Nr. 88. Arī šeit minēts 
LīgatNes vārds.  

No R. Draudziņ jkdzes4 4-klasīgās meiteņu 
skolas šinā skolas gadā pie Rīgas mācības 

apgabala eksaminācijas komisijas nolikušas 
mājskolotājas eksāmenu audzēknes: Marta 
Šneider, Lūcija Grukmane iz Rīgas un Lilija 
Kalniņa iz Līgatnes.

Vēl pēc desmit gadiem Līgatnes vārds 
pieminēts gan Raiņa, gan ievērojamā folklorista 
Pētera Šmita darbos, bet tik tālu mēs šoreiz 
nedosimies.

***
Tagad ielūkosimies dažos Līgates kultūras 

dzīves notikumos 20. gadsimta pašā sākumā. 
Vispirms skaists gabaliņš par to, kā no 

Jaunpils brauca uz Līgati spēlēt teātri un ļauties 
“viesīgai sadzīvei”. Arī dejām pa starpu (!!!) 
tikšot rīkota dziedāšana. Tas viss notikšot pirms 
trim gadiem uzceltajā klubā. Par to rakstīja 
laikraksts Balss 1900. gada 23. augustā, Nr. 
14. 

No Jaunpils draudzes. Pagājušo jūlija mēnesi 
še tika izrīkots teātris, kur uzveda Zeiboltu 
Jēkaba “Mājas naids”. - Starp apmeklētājiem 
šoreiz bija redzami arī draudzes cien. mācītāja 
kungs, vietējie muižnieki un daži kaimiņu 
muižas īpašnieki. Pateicība nākas minētiem 
kungiem par izrīkojuma un ievērojama mērķa 
pabalstīšanu, it sevišķi Kliģenes muižas 
arendatoram5 Baloža kungam, kurš izrīkojuma 
telpas ar dažādiem priekšmetiem un puķu 
vijām bija bagātīgi kuplinājis. - No šā izrīkojuma 
ieņemti 256 rubļi un skaidrais atlikums būs 
Jaunpils draudzes jaundibināmajai nabagu 
patversmei par labu.

Priekš virsminētā mērķa 3. septembri Līgates 
papīru fabrikas jaunajā zālē jaunpilieši izrīkos 
teātri, kur taps uzvests Zeiboltu Jēkaba “Mājas 
naids”. Pēc teātra sekos viesīga sadzīve, un pa 
dejas starpām tiks dziedāts no Jaunpils jauktā 
un vīru kora pulciņa. Cerams, ka Līgatei un 
tās apkārtnei šis izrīkojums būs krietns gara 
baudījums. 

Timotiņš.

Šajā laikā tika vākti līdzekļi dažādu latviešu 
folkloras materiālu izdošanai. Te varat lasīt 
vienu no kvītīm, ar kurām tika gādāts par 
pasaku krājuma izdošanu. Ansis Lerhis-
Puškaitis savā 42 gadus īsajā mūžā septiņos 

sējumos bija apkopojis vairāk nekā 1900 
pasakas, 2000 ticējumus, 3300 teikas un citus 
tekstus.  Šie krājumi kopā ar Krišjāņa Barona 
“Latvju dainām” veido latviešu folkloristikas 
pamatu. Kvīts tika publicēta laikrakstā Balss 
1901. gada 14. novembrī. Nr. 46. 

Kvīte
Lercha-Puškaiša VII pasaku krājuma 

izdošanai subskribēja6 un caur K. Melgaili iz 
Līgates Zinību Komisijai iemaksāja: Kārlis 
Kalniņš, Eduards Jaunzems, Jānis Kreičmans, 
Augusts Ķāka, Antons Čakars, Vīlips Krūmiņš, 
Kārlis Ozoliņš, Eduards Gailīts, Jānis Ikners, 
Kārlis Kreičmans un Kārlis Melnailis pa 3 rbļ. 
Kopā 33 rbļ., — ar agrākiem 291 rbļ. 

P. Gailīts, 
Zin. Kom. priekšnieks. 
Rīgā, 24. okt. 1901. g.

Par skaistu koncertu rakstīja Pēterburgas 
Avīzes 1902. gada 13. oktobrī, Nr. 82. 

No Līgates. 6. oktobrī šejienes lielajā zālē 
viesojās Āraišu dziedātāju koris. Nodziedāja 
vairāk jauktu un vīru kora dziesmas labi. Bet jo 
lielāku piekrišanu iemantoja solo dziedātājas. 
Tām aplausi negribēja rimties, iekams 
atkārtoja. Tāpat visai veikli tika izpildīti klavieru 
priekšnesumi. Lielais paldies darītājiem un 
Vadoņiem! 

—bs.

Savukārt laikraksts Balss 1903. gada 3. 
septembrī vēstīja, ka viena no vietām, uz 
kurām izsūtīs V Latviešu Vispārīgo dziesmu 
svētku notis, būšot Ramocka (Ieriķi), netālu no 
Ķempjiem.

Un tagad savus skatus vērsīsim ekonomikas 
virzienā. Protams, ka laikā, kad reti kur bija 
elektrība un visas no tā izrietošās ērtības, kad 
jebkāda mehanizācija un transports bija sākuma 
stadijā, praktiski visiem cilvēkiem dzīve bija 
grūta. Tās smagās dzīves apjausmu var gūt, 
piemēram, no apraksta, kas ievietots laikraksta 
Latviešu Avīzes 1902. gada 1. oktobrī, Nr. 78.  

No Nurmižiem (Rīgas apr.) arī pie mums ir daži 
censoņi tajās domās, ka ar mazgruntniecības 
nodibināšanu tīri vai paradīze še atvērtos, 
kaut gan ikdienas piedzīvojumi, kur jau tāda 
mazgruntniecība ir, runā pavisam otrādu 
valodu. „Rīg. Avīze” nodrukā kādu ziņojumu no 
šejienes, kur atrodas kādu 70 „pūrvietnieku”. 
Ziņotājs tā raksturo „laimīgos” mazgruntniekus: 
„Ar „pūrvietniekiem” citādi būtu jau labi, ja vien 
arī te, tāpat kā visur, nebūtu nežēlīgā dienas 
vajadzība - ēstgriba. Lielākais zemes gabals ir 
10 pūrvietas7, bet viņa rentnieks taisās no tā vaļā. 
Pārējie zemes gabali ir 1-7 pūrvietu lielumā. Par 
pūrvietu jāmaksā 10 rbļ. rentes gadā un turpat 
jāsagādā famīlijai uzturs. Saprotams, ka uz tik 
maziem zemes gabaliem nekāda zemkopība, 
plašākā nozīmē, nav domājama un tādēļ no 
zemes nav iespējams izdabūt uzturu. Salūkojās 

pēc cita ieņēmumu avota, bet to diemžēl nav. 
Dažādu apstākļu dēļ tuvējās Līgates papīra 
fabrikas durvis pūrvietniekiem aizslēgtas un arī 
citu peļņu apkaimē nav. Tā tad atliek vienīgais 
ceļš - amatniecība. Bet tā kā gandrīz visi dzīvo 
vienādos apstākļos, tad arī visiem amatniecība 
ir pēdējais līdzeklis cīņā par uzturu, tā ka 
galu galā amatnieku ir vai katrā mājā. Trūkst 
tikai darba devēju jeb noņēmēju. Lielākā daļa 
amatnieku ir skroderi un kurpnieki, un to arī citur 
še Nurmižu pagastā ir svētība. Tādēļ daudzu 
pūrvietnieku pastāvīgais viesis ir nabadzība un 
tikai retu no tiem var saukt par pārtikušu. Arī 
ar rentes maksu tā iet, kā iet, un daudzi savās 
mājiņās vēl piemīt tik tādēļ, ka muižas valde ar 
rentes naudas piedzīšanu ciešās. Lielā cīņa 
dēļ savējo uzturēšanas ir dažu labu vājāku 
raksturu piespieduse dažreiz iet greizus ceļus 
un, pateicoties šiem dažiem, arī visi citi vispār 
pie apkaimes nestāv labā slavā. 

Kss.

Tajās pašās Latviešu Avīzēs 1902. gada 4. 
oktobrī, Nr. 80 stāv rakstīts

No Ķempiem, Siguldas draudzē Rīgas 
apriņķi. Līgates papīru fabrika šejieniešiem 
dod iespēju peļņās braucot, nopelnīt dažu 
labu grasi - izdevīgi katrā laikā pārdot ēdamus 
produktus, vaļas laikā iestāties pie fabrikas 
darbiem; bet vienīgais sliktums tas, ka gājēji 
te gadu no gada paliek dārgāki: tie sadodas 
fabrikā uz vieglāku darbu un lielāku peļņu. 
Bez zem- un lopkopības šejienieši nodarbojās 
ar dravniecību. Dravniekiem ir sava biedrība, 
kas izplata praktiskā un teorētiskas zinības, 
par ko jo liela atzinība un pateicība [pie]nākās 
priekšniekam Berga kgam, kas dēvējams par 
biedrības dvēseli. Biedrība nākamā vasarā 
domā sarīkot dravniecības kursus, ja dabūs 
priekš tam no valdības pabalstu. Kursu 
izrīkošana būtu visai vēlama. 

Kss. 

Apmēram pēc mēneša tajā pašā laikrakstā 
atkal rakstīja par Līgati. Latviešu Avīzes, 1902. 
gada 1. novembrī, Nr. 88.

Ligates papīru fabrikas strādnieki, sabiedrībā 
ar apkārtnes saimniekiem, dažus gadus atpakaļ 
nodibināja pārtikas biedrību, kura pēdējā 
laikā Krūmiņa kga vadībā naigi8 uzplaukst, jo 
izgājušā gada apgrozība sniedzas uz 90.000 
rbļ. Biedrība biedriem katru gadu uz paijas9 (10 
rbļ.) izmaksā 7%, (katram biedram ir tiesība 
iegūt 25 paijas) Par pirktām precēm biedri 
vēl dabā 6%. Acīm redzams. ka īsti fabrikas 
strādniekiem šī biedrība nes lielu labumu, 
māca krāt un sabiedrībā jo lēti pārtikas lietas 
iemantot. - 

Papīru fabrikā strādā vairāk nekā 
2000 strādnieku. Strādnieki no fabrikas 

administrācijas ir uz labāko apgādāti: priekš tiem 
ir uzcelti sevišķi nami, kur katrs strādnieks par 
brīvu no fabrikas dabū dzīvokli, malku un sakņu 
dārziņu; tāpat priekš katra strādnieka kalnu un 
upes klintīs ir izcirsti pagrabi. — Strādnieku 
bērni ir skolu ziņā uz to labāko apgādāti: priekš 
tiem tiek no fabrikas uzturētas 3 bezmaksas 
skolas, kuras katrs var pat līdz mācības laikam 
apmeklēt. Bez tam vēl ir ierīkotas svētdienas 
skolas, arī veselības kopšanas ziņā strādnieki 
nav aizmirsti. Priekš tiem tiek uzturēti 2 ārsti, 
aptieka, slimnīca, pēdējā laikā pat ierīkota 
grūtām sievām dzemdētava un tiek turēts 
akušiers. Visas blēdības un nekrietnības 
pie strādniekiem tiek jo stingri apkarotas un 
vainīgais tiek uz vietas no fabrikas izstumts; 
nereti fabrika izdod arī ceļa naudu. Visu šo 
ievērojot, še valda priekšzīmīga kārtība. - Ar 
dabas jaukumiem Līgates grava ir bagāti 
apveltīta: cita par citu augstāk paceļas stāvas, 
ar dažādiem kokiem apaugušas klintis, kurās 
nereti simetriski ierīkoti pagrabi; pa stāviem 
pakalniem, gravām ved līku loču labi ierīkoti 
celiņi. tilti, tuneļi; šur tur redzamas klintis alas 
ar monogrammām10  u.t.t. Garīgus baudījumus 
jo bieži var smelties sadraudzības biedrības 
telpās, kurās vidzemnieki, rīdzenieki, bet 
arī jelgavnieki Al. kga11 vadībā paraduši dot 
dažādus izrīkojumus. - Par dzeršanu nevar 
sūroties: ļaudis paraduši krāt un stacijas tuvumā 
celt namus. Fabrikas darbība ir nerimstoša. 
Gada laikā stāv mierā rikai 4 dienas: trīs lielos 
svētkos un Jāņa dienā. Šinī rudenī fabrika tika 
izlabota un stāvēja mierā 3 nedēļas. Mūrnieki 
strādāja pārmaiņus ne vien dienām un naktīm, 
bet arī svētdienās. Arī daudz fabrikas strādnieki, 
dzīdamies pēc lielākas peļņas, strādā virs 
normālā laika vairāk stundas.

Centīgums izpaudās visdažādākajās jomās. 
Lūk, kas rakstīts Baltijas Vēstnesī 1902. gada 
9. maijā, Nr. 105.

Rīgas apriņķa Paltemalas-Nurmižu pagasta 
paša Gala Vendiņu mājās Pēteram Janišam 
atļauts ierīkot zāģētavu ar suta dzinēju 
(lokomobili).

Iepriekšējos stāstījumos mēs ne reizi vien 
pieminējām Līgates papīrfabrikas atjaunotāju 
(pēc ugunsgrēka). Tagad Baltijas Vēstnesī 
1903. gada 10. februārī, Nr. 33, lasāms viņa 
nekrologs: 

Cēsis. Jānis Menģels †. 
Cēsīs sestdien, 8. februāri, pulksten ½ 3 pēc 

pusdienas, aizvēra acis uz mūžīgu dusu viens 
no ievērojamākiem un iecienītākiem Cēsu 
pilsoņiem, namdaris un goda pilsonis Jānis 
Menģels sava svētītā mūža 74. gadā.

Jānis Menģels bija īsts Latviešu darba vīrs, 
kurš no mazuma sākdams, bet centīgi un 
neatlaidīgi strādādams un godīgi dzīvodams, bij 
ieguvis dzīvē drošu un vispār cienītu stāvokli.

Jānis Menģels bij ieguvis tādu uzticību un 
cienību savā darba arodā, kā namdaris, ka viņš 
pa savu ilgo mūžu uzcēlis tik milzīgu skaitu gan 
kroņa, gan privatbūvju, kā gan Vidzemē neviens 
no viņa pārējiem amata biedriem. No viņa būves 
darbiem lai minam šoreiz tikai sekojošus (jo 
uz turpmāku mums apsolītas plašākas ziņas): 
kādas 10 pareizticības baznīcas (Koknesē, 
Sausnējā, Nītaurē, Kolkā u.c.); Vietalvas 
luterāņu baznīcas grūto, pamatīgo pārbūvi; 
Siguldas skaisto pili; Līgatnes fabriku (pēc 
nodegšanas); cietumus un kazarmas Cēsīs un 
Valmierā; bez tam milzums jaun- un pārbūvju 
dažādās Vidzemes muižās, kā Alūksnē, 
Valmierā u.c. Bet nelaiķis bija ne tikai īsts darba 
un goda vīrs. Vispārīgā ziņā, viņam arī karsti 
pukstēja sirds par savas tautas labklājību un 
likteni. - No Latviešu tautas garīgās kustības 

pašiem pirmiem sākumiem līdz pat šai baltai 
dienai Jānis Menģels bija uzticams un sirsnīgs 
savas tautas dēls. - Rīgas Latviešu Biedrība 
ar nelaiķi zaudē vienu no saviem pirmajiem 
dedzīgākiem locekļiem un vienu no saviem 
pirmajiem mūža biedriem. 

Kad Cēsu Latvieši sāka pulcēties uz 
sabiedrīgu dzīvi, tad Jānis Menģels stāvēja 
pirmā rindā ar savu padomu un darbu.  

Tāda darbīga un krietna vīra nopelni tad 
nepalika bez plašākas atzinības: par savu 
parauga cienīgo darbību pie daudz un 
dažādajam kroņa būvēm viņam tika piešķirtas 
dzimtas godpilsoņa tiesības. 

Nelaiķis dzimis 1829. gada 26. martā 
Kārleniešu Lejas-Rāceņos (pie Cēsīm), 
apmeklējis skolu Āraišos un izmācījies amatā 
uz laukiem un Rīgā. 

Salda dusa krietnajam darbiniekam!

Tagad vēl viens Līgati slavinošs rakstiņš no: 
Balss, 1903. gada 19. martā, Nr. 12.

No Ligates. Kas Ligati zeļ viņas tagadējā labā 
nozīmē, ir vietējā papīru fabrika, kā arī viņas 
dabas jaukumi. Še tāpat, kā Krimuldā, Siguldā 
ir klintis, gravas un vareni augstumi. Vasarā 
še arī ierodas daudz zaļumnieku. Īsti oriģinēla 
ir kāda augsta klints, kuras apakša ir izalota 
pieliekamiem kambariem. To durvis - atslēga 
priekšā - ir gar klints apakšu vairāk desmitu. 
Pat ir vairāk stāvi. 

Fabrika uztura ap 2000 dvēseļu. Tāpēc tad 
arī fabrikas apkārtne ir ļoti apdzīvota un apcelta 
bieži mājām, kas jau atšķiras no lauku izskata. 
Un Ligatieši arī mēdz teikt par atnākušajiem 
vai atbraukušajiem: “Tas no laukiem”. Kur tik 
daudz cilvēki, tur ceļas arī dažādas vajadzības. 
Un ir te aptieka, slimnīca, ārsts un feldšers, kas 
tiek turēti uz fabrikas rēķina. Tad ir trīs preču 
pārdotavas, netrūkst arī beķeru, miesnieku un 
dažādu amatnieku pa vairākiem. Beidzamā 
laikā še it bieži tiek arī šis tas izrīkots, priekš kā 
atvēl fabrikas kluba telpas.

Bēdīga ziņa neilgi atpakaļ pienāca fabrikas 
strādniekiem no ārzemēm, kur viņu cienītais 
un mīļotais direktors Tillings bija aizbraucis uz 
veseļošanos un - nomiris. Nelaiķi nožēlo ļoti, jo 
tas strādniekiem bijis kā tēvs bērniem. 

Lks. Kls.

Ļoti bēdīga vēsts ievietota laikraksta Baltijas 
Vēstnesis 1903. gada 31. marta numurā, Nr. 
74. 

Nelaimes gadījums uz dzelzceļa. 
Par briesmīgo nāves gadījumu uz Rīgas-

Pleskavas dzelzceļa pie Ligates stacijas 
pagājušā piektdienā aizvakar jau ziņots. Tagad 
par šo šausmīgo gadījumu pasniedzamas 
šādas plašākas ziņas. Pulksten 7 un 36 minūtēs 
pasažieru brauciens Nr. 18 piebrauca no 
Pleskavas, ceļā uz Rīgu, pie Ligates stacijas. 
Tiklīdz brauciens bija apstājies, kad no kāda 
vagona izkāpa pasažiers, Pils Raunas pagasta 
loceklis Dukāts no Cēsu apriņķa un, aizgājis 
uz platformas, nodeva kādu vēstuli pie vēstuļu 
„kastītes” kādam sava pagasta locekļam, 
kas kalpo uz dzelzceļa. Ar to sarunājoties, 
brauciens sāka kustēties un nu viņš steidzās 
ielēkt vagonā; bet tā kā viņš bija ap 81 gadu 
vecs vīrs, tad priekš tam vajadzīgās veiklības 
viņam trūka. Divas reizes viņš atkrita no vagona 
un tomēr mēģināja vēl pa trešam lāgam ielēkt; 
bet nu brauciens jau kustējās tik ātri, ka viņš 
tika norauts gar zemi un nokrita zem brauciena. 
Kāds II klases vagons nobrauca viņam abas 
kājas un labo roku augšpus elkoņam, pie 
kam viņš zaudēja samaņu. Brauciens tika 
apturēts, un nelaimīgais ienests stacijas III 
klases uzgaidu telpās, kur pēc ap 15 minūtēm 
viņš atdabūja samaņu un lika uzrakstīt stacijas 
priekšnieka, žandarma un citu dzelzceļa 
ierēdņu klātbūtnē savu testamenti, pēc kura 
norakstīja kā mantojumu savām abām meitām 
katrai pa 100 rubļ. un dažādu kustamu mantu. 
Drīzi pēc tam stacijā piebrauca ātrbrauciens Nr. 
1 no Pēterburgas, ar kuru nelaimīgo veda uz 
Rīgu, bet braucienam nonākot Rīgā, tas nomira 
un to aizveda sekcijas nodaļā. - Nelaimīgais 
Dukāts brauca ciemā uz Rīgu pie še izprecētās 
meitas. 

Turpinājums sekos



Mājas Viesis, Nr. 16 (16.04.1877). Sludinājumā 
ir nevis Ligate, bet gan Līgatne
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
51. 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

8 Naigs – Ātrs, straujš, arī veikls, darbīgs. 
LLVV

9 Šeit domāta: paja. Paja – katra dalībnieka 
ieguldījums kopējā ražošanas, tirdzniecības u.tml. 
uzņēmumā, kam ir vairāki īpašnieki. LLVV

10 Monogramma – vārda un uzvārda pirmo burtu, 
parasti ornamentāls, atveids vai arī nosacīta zīme 
(piemēram, zieda, dzīvnieka attēls), kas aizstāj 
(mākslinieka, graviera) parakstu uz darba. LLVV

11 Ādolfs Alunāns (vecajā ortogrāfijā: Adolf 
Allunan; dzimis 1848. gada 11. oktobrī, miris 1912. 
gada 5. jūlijā) bija latviešu aktieris, režisors un 
dramaturgs, tiek saukts par “latviešu teātra tēvu”. 
1894. gadā Jelgavā nodibināja un līdz 1904. gadam 
vadīja Alunāna teātri. Izveidojis pirmo latviešu teātra 
trupu, bijis tās repertuāra izveidotājs. Ādolfs Alunāns 
bija 11 bērnu tēvs.5  Arendators (novec.) – nomnieks

6 Subskribēt - Ar savu parakstu attiecīgajā 
dokumentā apliecināt, ka iegādāsies (piemēram, 
iespieddarbus, vērtspapīrus), dos līdzekļus (kādam 
nolūkam). LLVV

7 Pūrs – sena beramu vielu tilpuma mērvienība 
= 3 sieki = 3 ķipi = 4 sētuves = 240 riekšavas = 54 
stopi = 69,5 litri (citviet arī ~70–100 litru; 48 kg). 
Pūrvieta – Vidzemes pūrvieta – tika pielīdzināta 10 
000 Vidzemes mērnieku kv. olektīm = 0,371 ha

1 Cimermanis (apvidus vārds) – amatnieks
2 Porūzis – priekšnams, priekštelpa 
3 Flinte jeb plinte – medību bise. LLVV  
4 Jkdzes – jaunkundzes. Pieklājības forma 

(uzrunājot neprecētu sievieti vai runājot par viņu). 
LLVV

Latviešu Avīzes, Nr.79 (01.10.1902). 
Pārdomas par mazgruntnieku sūro likteni

Mājas Viesis, Nr. 13 (27.03.1871) – Viens 
no pirmajiem gadījumiem, kad papīrfabrikas 

nosaukumā ir Līgatne ar “N” burtu

Zudusī Latvijas - Rīga, Juglas papīrfabrika, 
1943. gadā

Žurnāls Ekonomists, Nr. 1 (15.01.1931)

Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 274 

Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 274 

Rīgas Pilsētas Policijas Avīze, Nr. 274 (16.12.1895) Pirmās lappuses sākums

Liels prieks tagad sveikt godātos lasītājus 
un cienījamās lasītājas mūsu mīļās Latvijas 
jau 100. gadā! Vēl ilgi prātā paliks lielās un 
skaistās jubilejas svinības, kas vienoja un 
padarīja laimīgu latviešu tautu, tāpat kā tas bija 
noticis pirms dažiem mēnešiem notikušajos 
Dziesmu un deju svētkos.

Paņemsim šo skaistumu, šo vienotību 
ikdienas dzīvē, būsim stipri un laimīgi!

Joprojām pētīsim Līgatnes nezināmās 
vēstures nodzeltējušās lappuses, kas tagad 
mums pieejamas digitālā formā, pateicoties 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku 
pūlēm. Agrāk šos izdevumus lasītājiem pat 
šķirstīt neļāva, jo papīrs bija kļuvis tik trausls, 
ka draudēja sadrupt. Tāpēc mēs lasīsim 
aizgūtnēm, jo viss citētais ir kā jaunatklājums.

***
Tagad atgriezīsimies pie dažām iesāktajām 

un nepabeigtajām tēmām. 
Ja atceraties, mēs iepriekš nedaudz 

vaimanājām par nevienam nezināmo “Brūnsa 
papīrfabriku”. Saņēmu vēstījumu no Latvijas 
Kultūras akadēmijas profesora un pētnieka 
Raimonda Brieža. (iekavās atgādināsim, ka 
Raimonds Briedis ir līgatnietis, un viņa māmiņa 
bija Līgatnes bērnudārza vadītāja. Tāpat 
piebildīsim, ka studenti par Raimondu saka: - 
“Foršais Briedis” un “Superpasniedzējs” un ka 
viņš ir autors nupat atvērtajai grāmatai “Cilvēki 
un notikumi latviešu zemēs no ledus aiziešanas 
līdz Latvijas valstij”). Vēstulē Raimonds 
Briedis rakstīja: 

Par Brūnsa pap. f.: Brūnss Eduards (Eduard 
Bruhns), papīrfabrikas Eduard Bruhns & Co 
izveidotājs 1879-1884 (..) 1879. gadā Eduards 
Brūnss nopērk dzirnavas netālu no Ulbrokas 
(Juglas) un izveido papīra fabriku. 1884. gada 
naktī no 5. uz 6. janvāri nodeg Līgatnes papīra 
fabrikas galvenie korpusi, 9. janvārī – Juglas 
papīra fabrikas galvenais korpuss. Īpašnieki 
saņem 135 000 rubļu lielu apdrošināšanas 
naudu, pārdod Juglas fabrikas atliekas firmai 
Eduard Bruhns & Co un gada laikā atjauno 
Līgatnes fabrikas darbību.

Par Eduardu Brūnsu es atradu divas 
publikācijas, ko īpaši komentēt neprotu. Pirmā 
ir no oficiālās Rīgas Pilsētas Policijas Avīzes, 
kas pati pat sevi ir neparasta parādība. Tāpēc 
tai arī veltītas 3 ilustrācijas. Laikraksts ir 
iespiests uz nekvalitatīva papīra, un otrajā pusē 
nodrukātais spiežas cauri, tāpēc grūti salasīt un 
saprast. Visā laikrakstā no sākuma līdz beigām 
ir trīs slejas ar paralēliem tekstiem krieviski, 
vāciski, un pēdējā vietā, protams – latviski. 
Lūk, kas teikts Rīgas pilsētas Policijas Avīzē 
1895. gada 16. decembrī, Nr. 274. 

Vidzemes gubernatora kungs izdevis šādas 
atļaujas: 

-(..) Rīgas tirgotājiem Rihardam Laurencam 
un Fridriham Rolofam tālāk vadīt senāk 
Eduardam Brūns piederējušo papīra un papes 
fabriku, ar sutas motoru, Juglas muižā pie 
Rīgas, zem firmas „Eduard Bruns & Co papīru 
fabrika”. 

Un vēl viena rakstiņu, kur pieminēts Eduards 
Brūns, atradu žurnālā Ekonomists, kas izdots 
tālajā 1931. gada 15. janvārī, Nr. 1: 

Papīru fabrikas «Eduards Brūns un biedri” 

akciju sabiedrības statūti.
(„Eduard Bruhns und Co., Papierfabrik” 

Aktiengesellschaft).
(Apstiprinājis 1930. g. 22. decembrī fin. min. 

A. Petrevics.)
I. Sabiedrības mērķis, tiesības un 

pienākumi.
§ 1. Ar nosaukumu Papīru fabrikas „Eduards 

Brūns un bdri” akciju sabiedrība („Eduard Bruhns 
und Co, Papierfabrik” Aktiengesellschaft) uz šo 
statūtu pamata nodibināta akciju sabiedrība, 
kuras mērķis ir: nopirkt un ekspluatēt nekustamu 
mantu, atrodošos Rīgas apriņķī Dreiliņu pagastā 
un ievestu Rīgas un Valmieras zemes grāmatu 
nodaļā V. hip. iec. ar reģ. Nr. 55, atjaunojot tanī 
papīrfabrikas darbību.

Par mantas iegūšanas noteikumiem un cenu 
jāvienojas ar mantas īpašnieku pirmā likumīgā 
akcionāru pilnā sapulcē, pie kam, ja šāda 
vienošanās nenotiek, sabiedrība uzskatāma 
par nenodibinātu.

§ 2. Sabiedrības dibinātāji: 1) Rafaēlis 
Feldhūns, 2) Osips Finkelsteins, 3) Andrejs 
Lonfelds, 4) Naums Levitins, 5) Jānis Šilinskis.

Ir neparasti, ka minētās akciju sabiedrības 
Statūtu otrais paragrāfs norāda, ka Brūna 
(Brūnsa?) sabiedrības dibinātāju skaitā paša 
Brūna (Brūnsa?) nemaz nav. Vai arī tas ir kāds 
juridisks knifs. 

Plašāka informācija par Juglas papīrfabriku 
iegūstama Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
krātuvē: Zudusī Latvija. No turienes arī citēsim 
kopsavilkumu, kas turpina Raimonda Brieža 
vēstīto:

Juglas muižas papīrfabriku 1858. gadā 
uzcēla Juglas ezera dienvidaustrumu krastā 
jau kā modernu papīrrūpniecības uzņēmumu. 
1884. gadā tā bija pazīstama ar nosaukumu 
“Ed. Brūns un Ko”. 1913. gadā tajā bija 225 
strādnieki. 1938. gadā tajā strādāja 188 cilvēki, 
kas ražoja rakstāmpapīru, tipogrāfijas papīru 
un iesaiņojamo papīru. Pēc Otrā pasaules kara 
fabriku rekonstruēja un paplašināja.

Pēdējo reizi par bijušo Juglas papīrfabriku 
plašsaziņas līdzekļi plaši rakstīja 2015. gadā 
sakarā ar tās teritorijā notikušo milzīgo 
ugunsgrēku.  

***
Tagad par vēl vienu tēmu, kas arī tika skarta 

iepriekšējā turpinājumā – par to, kā pareizāk 
teikt: Līgate vai Līgatne? 

Apriņķa skolotājs A. Lapiņš par to rakstīja 
laikraksta Baltijas Vēstnesis 1902. gada 20. 
jūnija numurā.

Toreiz runājām, ka būtu interesanti 
paskatīties – kad tad agrāk lietota Līgatne tolaik 
tradicionālās Līgates vietā. 

Par lielu izbrīnu jāteic, ka tas pirmo reizi 
vismaz patlaban pieejamajos periodikas 
krājumos ieraugāms vāciski izdotajā Rigasche 
Stadtblätter 1840. gada 3. janvārī, Nr. 1. 
Ģertrūdes baznīcā tika nokristīta Marija 
Līgatne. Tagad mēs teiktu – Vecajā Svētās 
Ģertrūdes baznīcā. (Papildus jāpaskaidro, 
ka Svētā Ģertrūde ir ceļinieku aizstāve 
un ka Jaunajai Svētās Ģertrūdes baznīcai 
pamatakmens tika likts krietni vēlāk – 1903. 
gadā.) 1862. un 1873. gadā līdzīgos sarakstos 
atrodami Johans Līgatne un Dārta Līgatne. 
Vēlāk parādās arī Jēkabs Līgatne, Valerija 
Līgatne, Gusts Līgatne, Eduards Līgatne, Anna 
Leontīna Līgatne, Vilhelmīne Aleksandra 
Līgatne, kā arī tiek pieminēts kāds skolmeistars 
Līgatnes kungs. Tagadējos laikos gan es nezinu 

nevienu personu ar šādu uzvārdu. 
Līgatnes (nevis Ligates) vārds saistībā 

ar papīrfabriku atrodams vien jau agrāk 
pieminētajā Mājas Viesa 1871. gada 27. marta 
numurā, Nr. 13.

Viens mūrnieks un viens cimermanis1, kuri 
labas liecības var uzrādīt, ka savu amatu 
gruntīgi prot strādāt, var pastāvīgas vietas dabūt 
Līgatnes papīru fabrikā netālu no Cēsīm.

1877. gadā Līgatnes vārds minēts saistībā 
ar kāda D. Garinga centieniem atgūt divstobru 
bisi. Viņš neatlaidīgi lika vairākus sludinājumus 
Mājas Viesī. Te varat redzēt to, kas publicēts 
1877. gada 16. aprīlī, Nr. 16.

10 rbļ. pateicības algu.
Marta mēnesī 1874. gadā tika caur 

pārskatīšanos no Ķieģeļmuižas vecās mājas 
porūža2 dubultstobru flinte3 ar itin īsiem stobriem 
izņemta. Labās puses stobris drusciņ resnāks 
nekā kreisās puses. Kas par to flinti skaidras 
ziņas jeb uzrādīšanas dod dabū augšā minēto 
pateicības algu izmaksātu Līgatnes papīru 
fabrīķī no D. Garring.

Toties laikraksts Balss 1881. gada 23. 
decembrī ziņo, ka Rīgas Latviešu biedrības 
Zinību komisijas gadskārtējā sapulcē 
pieminētas Līgatnes atskaņas, ko apkopojis I. 
Molbergs. Varbūt kāds no lasītājiem par to kaut 
ko zina? Aizsūtīju vēstulīti mūsu novadniekam 
Rīgas Latviešu biedrības priekšniekam Guntim 
Gailītim. 

1903. gada sākumā daudzas avīzes publicēja 
ievērojamā namdara Jāņa Meņģeļa nekrologus, 
un visās tika pieminētas Līgatnes (un nevis 
Līgates) vārds. Bet pie šiem rakstiem mēs vēl 
atgriezīsimies pēc kāda brīsniņa.  

Priecīga ziņa ievietota Baltijas Vēstneša 
1903. gada 18. aprīlī, Nr. 88. Arī šeit minēts 
LīgatNes vārds.  

No R. Draudziņ jkdzes4 4-klasīgās meiteņu 
skolas šinā skolas gadā pie Rīgas mācības 

apgabala eksaminācijas komisijas nolikušas 
mājskolotājas eksāmenu audzēknes: Marta 
Šneider, Lūcija Grukmane iz Rīgas un Lilija 
Kalniņa iz Līgatnes.

Vēl pēc desmit gadiem Līgatnes vārds 
pieminēts gan Raiņa, gan ievērojamā folklorista 
Pētera Šmita darbos, bet tik tālu mēs šoreiz 
nedosimies.

***
Tagad ielūkosimies dažos Līgates kultūras 

dzīves notikumos 20. gadsimta pašā sākumā. 
Vispirms skaists gabaliņš par to, kā no 

Jaunpils brauca uz Līgati spēlēt teātri un ļauties 
“viesīgai sadzīvei”. Arī dejām pa starpu (!!!) 
tikšot rīkota dziedāšana. Tas viss notikšot pirms 
trim gadiem uzceltajā klubā. Par to rakstīja 
laikraksts Balss 1900. gada 23. augustā, Nr. 
14. 

No Jaunpils draudzes. Pagājušo jūlija mēnesi 
še tika izrīkots teātris, kur uzveda Zeiboltu 
Jēkaba “Mājas naids”. - Starp apmeklētājiem 
šoreiz bija redzami arī draudzes cien. mācītāja 
kungs, vietējie muižnieki un daži kaimiņu 
muižas īpašnieki. Pateicība nākas minētiem 
kungiem par izrīkojuma un ievērojama mērķa 
pabalstīšanu, it sevišķi Kliģenes muižas 
arendatoram5 Baloža kungam, kurš izrīkojuma 
telpas ar dažādiem priekšmetiem un puķu 
vijām bija bagātīgi kuplinājis. - No šā izrīkojuma 
ieņemti 256 rubļi un skaidrais atlikums būs 
Jaunpils draudzes jaundibināmajai nabagu 
patversmei par labu.

Priekš virsminētā mērķa 3. septembri Līgates 
papīru fabrikas jaunajā zālē jaunpilieši izrīkos 
teātri, kur taps uzvests Zeiboltu Jēkaba “Mājas 
naids”. Pēc teātra sekos viesīga sadzīve, un pa 
dejas starpām tiks dziedāts no Jaunpils jauktā 
un vīru kora pulciņa. Cerams, ka Līgatei un 
tās apkārtnei šis izrīkojums būs krietns gara 
baudījums. 

Timotiņš.

Šajā laikā tika vākti līdzekļi dažādu latviešu 
folkloras materiālu izdošanai. Te varat lasīt 
vienu no kvītīm, ar kurām tika gādāts par 
pasaku krājuma izdošanu. Ansis Lerhis-
Puškaitis savā 42 gadus īsajā mūžā septiņos 

sējumos bija apkopojis vairāk nekā 1900 
pasakas, 2000 ticējumus, 3300 teikas un citus 
tekstus.  Šie krājumi kopā ar Krišjāņa Barona 
“Latvju dainām” veido latviešu folkloristikas 
pamatu. Kvīts tika publicēta laikrakstā Balss 
1901. gada 14. novembrī. Nr. 46. 

Kvīte
Lercha-Puškaiša VII pasaku krājuma 

izdošanai subskribēja6 un caur K. Melgaili iz 
Līgates Zinību Komisijai iemaksāja: Kārlis 
Kalniņš, Eduards Jaunzems, Jānis Kreičmans, 
Augusts Ķāka, Antons Čakars, Vīlips Krūmiņš, 
Kārlis Ozoliņš, Eduards Gailīts, Jānis Ikners, 
Kārlis Kreičmans un Kārlis Melnailis pa 3 rbļ. 
Kopā 33 rbļ., — ar agrākiem 291 rbļ. 

P. Gailīts, 
Zin. Kom. priekšnieks. 
Rīgā, 24. okt. 1901. g.

Par skaistu koncertu rakstīja Pēterburgas 
Avīzes 1902. gada 13. oktobrī, Nr. 82. 

No Līgates. 6. oktobrī šejienes lielajā zālē 
viesojās Āraišu dziedātāju koris. Nodziedāja 
vairāk jauktu un vīru kora dziesmas labi. Bet jo 
lielāku piekrišanu iemantoja solo dziedātājas. 
Tām aplausi negribēja rimties, iekams 
atkārtoja. Tāpat visai veikli tika izpildīti klavieru 
priekšnesumi. Lielais paldies darītājiem un 
Vadoņiem! 

—bs.

Savukārt laikraksts Balss 1903. gada 3. 
septembrī vēstīja, ka viena no vietām, uz 
kurām izsūtīs V Latviešu Vispārīgo dziesmu 
svētku notis, būšot Ramocka (Ieriķi), netālu no 
Ķempjiem.

Un tagad savus skatus vērsīsim ekonomikas 
virzienā. Protams, ka laikā, kad reti kur bija 
elektrība un visas no tā izrietošās ērtības, kad 
jebkāda mehanizācija un transports bija sākuma 
stadijā, praktiski visiem cilvēkiem dzīve bija 
grūta. Tās smagās dzīves apjausmu var gūt, 
piemēram, no apraksta, kas ievietots laikraksta 
Latviešu Avīzes 1902. gada 1. oktobrī, Nr. 78.  

No Nurmižiem (Rīgas apr.) arī pie mums ir daži 
censoņi tajās domās, ka ar mazgruntniecības 
nodibināšanu tīri vai paradīze še atvērtos, 
kaut gan ikdienas piedzīvojumi, kur jau tāda 
mazgruntniecība ir, runā pavisam otrādu 
valodu. „Rīg. Avīze” nodrukā kādu ziņojumu no 
šejienes, kur atrodas kādu 70 „pūrvietnieku”. 
Ziņotājs tā raksturo „laimīgos” mazgruntniekus: 
„Ar „pūrvietniekiem” citādi būtu jau labi, ja vien 
arī te, tāpat kā visur, nebūtu nežēlīgā dienas 
vajadzība - ēstgriba. Lielākais zemes gabals ir 
10 pūrvietas7, bet viņa rentnieks taisās no tā vaļā. 
Pārējie zemes gabali ir 1-7 pūrvietu lielumā. Par 
pūrvietu jāmaksā 10 rbļ. rentes gadā un turpat 
jāsagādā famīlijai uzturs. Saprotams, ka uz tik 
maziem zemes gabaliem nekāda zemkopība, 
plašākā nozīmē, nav domājama un tādēļ no 
zemes nav iespējams izdabūt uzturu. Salūkojās 

pēc cita ieņēmumu avota, bet to diemžēl nav. 
Dažādu apstākļu dēļ tuvējās Līgates papīra 
fabrikas durvis pūrvietniekiem aizslēgtas un arī 
citu peļņu apkaimē nav. Tā tad atliek vienīgais 
ceļš - amatniecība. Bet tā kā gandrīz visi dzīvo 
vienādos apstākļos, tad arī visiem amatniecība 
ir pēdējais līdzeklis cīņā par uzturu, tā ka 
galu galā amatnieku ir vai katrā mājā. Trūkst 
tikai darba devēju jeb noņēmēju. Lielākā daļa 
amatnieku ir skroderi un kurpnieki, un to arī citur 
še Nurmižu pagastā ir svētība. Tādēļ daudzu 
pūrvietnieku pastāvīgais viesis ir nabadzība un 
tikai retu no tiem var saukt par pārtikušu. Arī 
ar rentes maksu tā iet, kā iet, un daudzi savās 
mājiņās vēl piemīt tik tādēļ, ka muižas valde ar 
rentes naudas piedzīšanu ciešās. Lielā cīņa 
dēļ savējo uzturēšanas ir dažu labu vājāku 
raksturu piespieduse dažreiz iet greizus ceļus 
un, pateicoties šiem dažiem, arī visi citi vispār 
pie apkaimes nestāv labā slavā. 

Kss.

Tajās pašās Latviešu Avīzēs 1902. gada 4. 
oktobrī, Nr. 80 stāv rakstīts

No Ķempiem, Siguldas draudzē Rīgas 
apriņķi. Līgates papīru fabrika šejieniešiem 
dod iespēju peļņās braucot, nopelnīt dažu 
labu grasi - izdevīgi katrā laikā pārdot ēdamus 
produktus, vaļas laikā iestāties pie fabrikas 
darbiem; bet vienīgais sliktums tas, ka gājēji 
te gadu no gada paliek dārgāki: tie sadodas 
fabrikā uz vieglāku darbu un lielāku peļņu. 
Bez zem- un lopkopības šejienieši nodarbojās 
ar dravniecību. Dravniekiem ir sava biedrība, 
kas izplata praktiskā un teorētiskas zinības, 
par ko jo liela atzinība un pateicība [pie]nākās 
priekšniekam Berga kgam, kas dēvējams par 
biedrības dvēseli. Biedrība nākamā vasarā 
domā sarīkot dravniecības kursus, ja dabūs 
priekš tam no valdības pabalstu. Kursu 
izrīkošana būtu visai vēlama. 

Kss. 

Apmēram pēc mēneša tajā pašā laikrakstā 
atkal rakstīja par Līgati. Latviešu Avīzes, 1902. 
gada 1. novembrī, Nr. 88.

Ligates papīru fabrikas strādnieki, sabiedrībā 
ar apkārtnes saimniekiem, dažus gadus atpakaļ 
nodibināja pārtikas biedrību, kura pēdējā 
laikā Krūmiņa kga vadībā naigi8 uzplaukst, jo 
izgājušā gada apgrozība sniedzas uz 90.000 
rbļ. Biedrība biedriem katru gadu uz paijas9 (10 
rbļ.) izmaksā 7%, (katram biedram ir tiesība 
iegūt 25 paijas) Par pirktām precēm biedri 
vēl dabā 6%. Acīm redzams. ka īsti fabrikas 
strādniekiem šī biedrība nes lielu labumu, 
māca krāt un sabiedrībā jo lēti pārtikas lietas 
iemantot. - 

Papīru fabrikā strādā vairāk nekā 
2000 strādnieku. Strādnieki no fabrikas 

administrācijas ir uz labāko apgādāti: priekš tiem 
ir uzcelti sevišķi nami, kur katrs strādnieks par 
brīvu no fabrikas dabū dzīvokli, malku un sakņu 
dārziņu; tāpat priekš katra strādnieka kalnu un 
upes klintīs ir izcirsti pagrabi. — Strādnieku 
bērni ir skolu ziņā uz to labāko apgādāti: priekš 
tiem tiek no fabrikas uzturētas 3 bezmaksas 
skolas, kuras katrs var pat līdz mācības laikam 
apmeklēt. Bez tam vēl ir ierīkotas svētdienas 
skolas, arī veselības kopšanas ziņā strādnieki 
nav aizmirsti. Priekš tiem tiek uzturēti 2 ārsti, 
aptieka, slimnīca, pēdējā laikā pat ierīkota 
grūtām sievām dzemdētava un tiek turēts 
akušiers. Visas blēdības un nekrietnības 
pie strādniekiem tiek jo stingri apkarotas un 
vainīgais tiek uz vietas no fabrikas izstumts; 
nereti fabrika izdod arī ceļa naudu. Visu šo 
ievērojot, še valda priekšzīmīga kārtība. - Ar 
dabas jaukumiem Līgates grava ir bagāti 
apveltīta: cita par citu augstāk paceļas stāvas, 
ar dažādiem kokiem apaugušas klintis, kurās 
nereti simetriski ierīkoti pagrabi; pa stāviem 
pakalniem, gravām ved līku loču labi ierīkoti 
celiņi. tilti, tuneļi; šur tur redzamas klintis alas 
ar monogrammām10  u.t.t. Garīgus baudījumus 
jo bieži var smelties sadraudzības biedrības 
telpās, kurās vidzemnieki, rīdzenieki, bet 
arī jelgavnieki Al. kga11 vadībā paraduši dot 
dažādus izrīkojumus. - Par dzeršanu nevar 
sūroties: ļaudis paraduši krāt un stacijas tuvumā 
celt namus. Fabrikas darbība ir nerimstoša. 
Gada laikā stāv mierā rikai 4 dienas: trīs lielos 
svētkos un Jāņa dienā. Šinī rudenī fabrika tika 
izlabota un stāvēja mierā 3 nedēļas. Mūrnieki 
strādāja pārmaiņus ne vien dienām un naktīm, 
bet arī svētdienās. Arī daudz fabrikas strādnieki, 
dzīdamies pēc lielākas peļņas, strādā virs 
normālā laika vairāk stundas.

Centīgums izpaudās visdažādākajās jomās. 
Lūk, kas rakstīts Baltijas Vēstnesī 1902. gada 
9. maijā, Nr. 105.

Rīgas apriņķa Paltemalas-Nurmižu pagasta 
paša Gala Vendiņu mājās Pēteram Janišam 
atļauts ierīkot zāģētavu ar suta dzinēju 
(lokomobili).

Iepriekšējos stāstījumos mēs ne reizi vien 
pieminējām Līgates papīrfabrikas atjaunotāju 
(pēc ugunsgrēka). Tagad Baltijas Vēstnesī 
1903. gada 10. februārī, Nr. 33, lasāms viņa 
nekrologs: 

Cēsis. Jānis Menģels †. 
Cēsīs sestdien, 8. februāri, pulksten ½ 3 pēc 

pusdienas, aizvēra acis uz mūžīgu dusu viens 
no ievērojamākiem un iecienītākiem Cēsu 
pilsoņiem, namdaris un goda pilsonis Jānis 
Menģels sava svētītā mūža 74. gadā.

Jānis Menģels bija īsts Latviešu darba vīrs, 
kurš no mazuma sākdams, bet centīgi un 
neatlaidīgi strādādams un godīgi dzīvodams, bij 
ieguvis dzīvē drošu un vispār cienītu stāvokli.

Jānis Menģels bij ieguvis tādu uzticību un 
cienību savā darba arodā, kā namdaris, ka viņš 
pa savu ilgo mūžu uzcēlis tik milzīgu skaitu gan 
kroņa, gan privatbūvju, kā gan Vidzemē neviens 
no viņa pārējiem amata biedriem. No viņa būves 
darbiem lai minam šoreiz tikai sekojošus (jo 
uz turpmāku mums apsolītas plašākas ziņas): 
kādas 10 pareizticības baznīcas (Koknesē, 
Sausnējā, Nītaurē, Kolkā u.c.); Vietalvas 
luterāņu baznīcas grūto, pamatīgo pārbūvi; 
Siguldas skaisto pili; Līgatnes fabriku (pēc 
nodegšanas); cietumus un kazarmas Cēsīs un 
Valmierā; bez tam milzums jaun- un pārbūvju 
dažādās Vidzemes muižās, kā Alūksnē, 
Valmierā u.c. Bet nelaiķis bija ne tikai īsts darba 
un goda vīrs. Vispārīgā ziņā, viņam arī karsti 
pukstēja sirds par savas tautas labklājību un 
likteni. - No Latviešu tautas garīgās kustības 

pašiem pirmiem sākumiem līdz pat šai baltai 
dienai Jānis Menģels bija uzticams un sirsnīgs 
savas tautas dēls. - Rīgas Latviešu Biedrība 
ar nelaiķi zaudē vienu no saviem pirmajiem 
dedzīgākiem locekļiem un vienu no saviem 
pirmajiem mūža biedriem. 

Kad Cēsu Latvieši sāka pulcēties uz 
sabiedrīgu dzīvi, tad Jānis Menģels stāvēja 
pirmā rindā ar savu padomu un darbu.  

Tāda darbīga un krietna vīra nopelni tad 
nepalika bez plašākas atzinības: par savu 
parauga cienīgo darbību pie daudz un 
dažādajam kroņa būvēm viņam tika piešķirtas 
dzimtas godpilsoņa tiesības. 

Nelaiķis dzimis 1829. gada 26. martā 
Kārleniešu Lejas-Rāceņos (pie Cēsīm), 
apmeklējis skolu Āraišos un izmācījies amatā 
uz laukiem un Rīgā. 

Salda dusa krietnajam darbiniekam!

Tagad vēl viens Līgati slavinošs rakstiņš no: 
Balss, 1903. gada 19. martā, Nr. 12.

No Ligates. Kas Ligati zeļ viņas tagadējā labā 
nozīmē, ir vietējā papīru fabrika, kā arī viņas 
dabas jaukumi. Še tāpat, kā Krimuldā, Siguldā 
ir klintis, gravas un vareni augstumi. Vasarā 
še arī ierodas daudz zaļumnieku. Īsti oriģinēla 
ir kāda augsta klints, kuras apakša ir izalota 
pieliekamiem kambariem. To durvis - atslēga 
priekšā - ir gar klints apakšu vairāk desmitu. 
Pat ir vairāk stāvi. 

Fabrika uztura ap 2000 dvēseļu. Tāpēc tad 
arī fabrikas apkārtne ir ļoti apdzīvota un apcelta 
bieži mājām, kas jau atšķiras no lauku izskata. 
Un Ligatieši arī mēdz teikt par atnākušajiem 
vai atbraukušajiem: “Tas no laukiem”. Kur tik 
daudz cilvēki, tur ceļas arī dažādas vajadzības. 
Un ir te aptieka, slimnīca, ārsts un feldšers, kas 
tiek turēti uz fabrikas rēķina. Tad ir trīs preču 
pārdotavas, netrūkst arī beķeru, miesnieku un 
dažādu amatnieku pa vairākiem. Beidzamā 
laikā še it bieži tiek arī šis tas izrīkots, priekš kā 
atvēl fabrikas kluba telpas.

Bēdīga ziņa neilgi atpakaļ pienāca fabrikas 
strādniekiem no ārzemēm, kur viņu cienītais 
un mīļotais direktors Tillings bija aizbraucis uz 
veseļošanos un - nomiris. Nelaiķi nožēlo ļoti, jo 
tas strādniekiem bijis kā tēvs bērniem. 

Lks. Kls.

Ļoti bēdīga vēsts ievietota laikraksta Baltijas 
Vēstnesis 1903. gada 31. marta numurā, Nr. 
74. 

Nelaimes gadījums uz dzelzceļa. 
Par briesmīgo nāves gadījumu uz Rīgas-

Pleskavas dzelzceļa pie Ligates stacijas 
pagājušā piektdienā aizvakar jau ziņots. Tagad 
par šo šausmīgo gadījumu pasniedzamas 
šādas plašākas ziņas. Pulksten 7 un 36 minūtēs 
pasažieru brauciens Nr. 18 piebrauca no 
Pleskavas, ceļā uz Rīgu, pie Ligates stacijas. 
Tiklīdz brauciens bija apstājies, kad no kāda 
vagona izkāpa pasažiers, Pils Raunas pagasta 
loceklis Dukāts no Cēsu apriņķa un, aizgājis 
uz platformas, nodeva kādu vēstuli pie vēstuļu 
„kastītes” kādam sava pagasta locekļam, 
kas kalpo uz dzelzceļa. Ar to sarunājoties, 
brauciens sāka kustēties un nu viņš steidzās 
ielēkt vagonā; bet tā kā viņš bija ap 81 gadu 
vecs vīrs, tad priekš tam vajadzīgās veiklības 
viņam trūka. Divas reizes viņš atkrita no vagona 
un tomēr mēģināja vēl pa trešam lāgam ielēkt; 
bet nu brauciens jau kustējās tik ātri, ka viņš 
tika norauts gar zemi un nokrita zem brauciena. 
Kāds II klases vagons nobrauca viņam abas 
kājas un labo roku augšpus elkoņam, pie 
kam viņš zaudēja samaņu. Brauciens tika 
apturēts, un nelaimīgais ienests stacijas III 
klases uzgaidu telpās, kur pēc ap 15 minūtēm 
viņš atdabūja samaņu un lika uzrakstīt stacijas 
priekšnieka, žandarma un citu dzelzceļa 
ierēdņu klātbūtnē savu testamenti, pēc kura 
norakstīja kā mantojumu savām abām meitām 
katrai pa 100 rubļ. un dažādu kustamu mantu. 
Drīzi pēc tam stacijā piebrauca ātrbrauciens Nr. 
1 no Pēterburgas, ar kuru nelaimīgo veda uz 
Rīgu, bet braucienam nonākot Rīgā, tas nomira 
un to aizveda sekcijas nodaļā. - Nelaimīgais 
Dukāts brauca ciemā uz Rīgu pie še izprecētās 
meitas. 

Turpinājums sekos
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Līgatnē tapis Dabas vērotāju parks
Sekmīgi ir aizvadīta Līgatnes dzemdību 

nama teritorijas labiekārtošanas 1. kārta. 
Novembra pēdējās dienās pabeigta 
“Leader” projekta “Publiskas atpūtas vietas 
“Dabas vērotāju dārzs” izveides bijušajā 
Līgatnes dzemdību nama teritorijā 1. kārta” 
īstenošana. 

Tā ietvaros iekārtota jauna atpūtas vieta 
Līgatnes iedzīvotājiem un viesiem, kurā 
varēs gan rotaļāties, gan labāk iepazīt 
dabu. Centrālā vieta dārzā ierādīta putnu 
vērošanai. “Putnu vērošanas laukumā” 
izvietotas putnu barotavas, kurās gada 
aukstajos mēnešos kā bieži viesi tiek 
gaidītas lielās zīlītes, zilzīlītes, purva un 
pelēkās zīlītes, dzilnīši, dižraibie dzeņi, 
melnie meža strazdi, kā arī žagatas un 
sīļi. Turpat iestādīti augi, kuru ogas īpaši 
garšo putniem - vārpainā korinte un parastā 
bārbele. Pavasarī un vasarā dārzā putnu 
būrīšos varēs vērot, kā tiek izaudzināta 
jauna lielo zīlīšu, melno mušķērāju un 
mājas strazdu paaudze. Rotaļu laukumā 
“Ligzda kokā” novietotā vīteņaugiem 
rotātā lapene izveidota kā paceplīša 
ligzda. Tajā ienākot, bērni varēs sajusties 
kā putnēni ligzdā. Tāpat “Dabas vērotāju 
dārzā” uzstādītas trīs kukaiņu mājas. Tās 
ļaus dārza apmeklētājiem tuvāk ieskatīties 

dažādu kukaiņu sugu noslēpumainās dzīves 
ikdienā.

Nākotnē plānots “Dabas vērotāju dārza” 
rotaļu laukumu papildināt vēl ar dažādiem 
rotaļu elementiem bērniem, izveidot piknika 
zonu, kā arī tauriņu sugas daudzveidības 
iepazīšanas nolūkā izveidot mazdārziņu ar 
augiem, kas pievilina tauriņus.

“Dabas vērotāju dārza” izveide 1. kārta 
tapusi ar ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai) finansējumu no 
Lauku attīstības plāna 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma: “Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātei “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīva” sadarbībā 

ar biedrību “Cēsu rajona lauku partnerība”, 
līdzfinansējumu projektam 10% apmērā 
nodrošina SIA “Restorānu inventāra 
noma”.

“Dabas vērotāju dārza” idejas autors  ir 
Ēriks Dreibants.

Dabas vērotāju dārzs pie bijušā 
dzemdību nama

Parks tapšanas stadijā

Sadarbība ar Eiropas brīvprātīgā darba jauniešiem
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē

Jau otro gadu Līgatnes novada bērnudārzā 
turpinās “Erasmus+: Jaunatne darbībā 
mobilitātes aktivitāte “Eiropas Brīvprātīgais 
darbs””. Šobrīd Līgatnes bērnudārzā Eiropas 
projekta ietvaros darbojas brīvprātīgā 
darba veicēji - jaunieši no Spānijas. Aīda 
Latorre Domingo ir no Barselonas, bet 
Tomass Ahumada - no Malagas. Mazliet 
jau esam iepazinuši viens otru, kopā 
veikuši nelielus darbiņus. Aīda darbojas 
pie bērnudārza bērniem Augšlīgatnes ēkā, 
ikdienā vada angļu valodas nodarbības, 
aktīvi iesaistās bērnudārza pasākumos, 

bet Tomass palīdz skolotājām darboties ar 
bērniem individuāli Jaunajā sākumskolā 
pie sešgadīgo grupas bērniem. Jaunieši 
Latviju par savu darbavietu izvēlējušies, jo 
vēlējušies būt mazpilsētā - tur, kur ir skaista 
daba, nav liela steiga, un Līgatne viņus nav 
pievīlusi. Krāšņie koki rudens rotā, klintis 
un Gauja - tas ir brīnumaini, atzīstas Tomass. 
Protams, pēc saulainās Spānijas  Latvijas 
klimats jauniešiem, īpaši ziemā, ir mazliet 
nepierasts, liekas, ka visur ir auksti. Aīdu 
pārsteidza tas, ka, lai izietu ārā, nepārtraukti 
jāģērbjas. Neparasti bija vērot, ka latvieši ir 
samērā klusi pie galda ēdot, kas Spānijā tā 
nav. Ir jāpierod, bet tas nekādā ziņā netraucē 
darīt lietas, kuras sagādā lielu prieku. Bērni 
ir aizrautīgi, labprāt iesaista jaunos draugus 
savās rotaļās, tā veidojas draudzība un 
uzticība, tā notiek valodas apguve. Sarunas 
ar bērniem ikdienā notiek angļu valodā,  
brīvprātīgie jaunieši piedalās nodarbībās, 
gatavo uzskates materiālu, palīdz skolotājām 
grupu un individuālajos darbos.

Ir  cepti pīrāgi un nogaršoti latviešu ēdieni, 
mazliet iepazītas mūsu tradīcijas, tērpjoties 
maskās un piedaloties Mārtiņdienas svinībās. 
Jauniešu mērķis, izvēlētos darbu Latvijā, 
bija iepazīt šo, pēc viņu domām, skaisto, 
zaļo zemi, tās cilvēkus, vietējo sabiedrību, 
pašus latviešus, iemācīties latviešu valodu 
un pilnveidot savas profesionālās prasmes. 
Abi jaunieši ir ar pedagoģisku izglītību. 
Aīda studējusi  pirmsskolas un mūzikas 
pedagoģiju, savukārt Tomasam ir maģistra 
grāds speciālajā pedagoģijā. Viņš ir strādājis 
ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. 

Skaists piedzīvojums Aīdai un Tomasam 
nesen bija Latvijas simtgades pasākumi, 
īpaši brauciens uz Rīgu uz 18. novembra 
svētku salūtu kopā ar citiem brīvprātīgā 
darba veicējiem. 

Esam priecīgi par iegūtajiem draugiem un 
par to, ka var notikt abpusēja mācīšanās un 
jaunas pieredzes iegūšana. Turpināsim kopīgi 
darboties, un tad jau panākumi neizpaliks!

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas 
tapšanai nav uzskatāms par tās satura 
apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.Aīda vāveres tērpā. Silvijas Rijnieces foto

Tomass ar bērniem. Silvijas Rijnieces foto

Šajā Adventa laikā, kad savu mājvietu 
padarām omulīgāku un izgaismotāku, 
aicinām apmeklēt Līgatnes novada 
bibliotēkas. Šeit jūs varēsiet izvēlēties sev 
tīkamu literatūru, lai caur grāmatu sižetiem 
sakārtotu domas, iemācītos Ziemassvētku 
dzejolīti, aizceļotu uz siltajām zemēm, 
šķetinātu vēstures notikumus, pētītu dzimtu 
likteņus, izdzīvotu bērnības sajūtas, satiktos 
ar fantastikas varoņiem, iemācītos jaunas 
prasmes.

Atgādinām, ka tuvojas gada noslēgums 
un vēlamies sakārtot bibliotēkas, tāpēc 
gaidīsim aizkavētās grāmatas atpakaļ 
bibliotēkā!

Tāpat, turpinot iesākto tradīciju, 
publicējam Līgatnes novada bibliotēku 
2018. gada pieprasītāko grāmatu TOP 
5: 

Līgatnes pagasta bibliotēkas lasītāko 
grāmatu TOP 5

1. Karīna Račko „Saplēstās mežģīnes”
2. Džeina Korija „Asinsmāsas”
3. Dace Judina „Tīrītājs”
4. Mārtiņš Brauns „Saule Mārtiņš 

Daugava”
5. Sāra Šūmeikere „Misters Ročesters” 
Līgatnes pilsētas bibliotēkas lasītāko 

grāmatu TOP 5
1. Dace Judina “Gredzens”
2. Galbraits Roberts “Dzeguzes 

sauciens”
3. Ārčers Džefrijs “Atriebība”
4. Māra Zālīte “Pieci pirksti”
5. Karīna Račko “Debesis pelnos”

Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Madara Židaua

Līgatnes 
novada 

bibliotēku 
ziņas

Izstādes autore par saviem darbiem:
“Mana laimīgā zeme ir Līgatne, kur 

vecvecāku mājās Rīgaskalnā esmu 
pavadījusi visas bērnības vasaras. 
Līgatnes dabas ainavas ir ikoniskas un 
neatkārtojamas, un tādēļ ir liela vēlēšanās 
tās iemūžināt gleznās. Es zīmēju kopš sevi 
atceros. Tas vienmēr ir bijis īpašs process, 
kas iekšēji kādu laiku briest domās, līdz 
atrod izpausmi gleznā.  Tas ir brīdis, kad 
uzkrātās emocijas materializējas. Daudz 
gleznoju ziedus, un mīlestību pret tiem 
man iedeva vecāmamma Velta Gulbe. Arī 
viņas mīļākie ziedi ir šeit...

Kopumā man ļoti tuva ir dabas tēma un 
vēlēšanās uzgleznot vēl daudz Latvijas 
dabas ainavu. Jauna iesāktā tēma ir kustība 
un deja, kas parāda manu aktīvo pusi - 
kustībā ir tik daudz emociju, un galvenais 
mans mērķis ir nodot šīs emocijas un sajūtas 
tālāk. Vēlos, lai katra glezna uz mirkli liktu 
sajusties kā daļai no tās. 

Vērīgākie izstādes apmeklētāji, iespējams, 
pamanīs, ka gleznas ir parakstītas ar vārdu 
L. Timčenko - tas bija mans lēmums jau 
agrā bērnībā - visas gleznas parakstīt ar to 
uzvārdu, ar kuru piedzimu. Bērnība bija tas 
laiks, kad varēju apmeklēt gleznošanas un 
zīmēšanas privātstundas. Arī šobrīd ir liela 
vēlēšanās pilnveidot sevi un radīt vēl kādu 
gleznu, kuru parādīt Jums.”

Līdz 20. janvārim 
Līgatnes kultūras 

namā skatāma 
Lienītes Auziņas 
(Timčenko) darbu 
personālizstāde. 

24. novembrī Līgatnes kultūras namā 
viesi un klausītāji tika aicināti uz labdarības 
koncertu “Iepriecini tuvāko”, kurš tapa 

sadarbībā ar Līgatnes novada Sociālo 
dienestu. Ar dziesmām un dejām klausītājus 
iepriecināja Līgatnes vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Zeperi”, “Dzeguzītes” 
dziedātāji un Māra Pūra stepa dejotāji. 
Par koncertā saziedotajiem līdzekļiem 
tika iegādātas dāvanu kartes dažādu preču 

iegādei divām Līgatnes novada ģimenēm, 
kurās šogad piedzimuši dvīnīši. Apmēram 
20 gadus Līgatnes novadā nebija dzimuši 
dvīnīši. Apsveicam ģimenītes! Lai 
dubultizturība un dubultprieks, audzinot 
stiprus, čaklus un gudrus puišus savam 
novadam! 

Sveicam dvīnīšu ģimenes

Katra mēneša pirmajā sestdienā aicinām 
interesentus uz radošajām nodarbībām 
Līgatnes Amatu mājā.

Tekstilmākslinieces Daces Martinsones-
Lukevicas vadībā ir iespēja apgūt aušanas 
pamatus vai pilnveidot aušanas prasmes, kā 
arī apgūt citas tekstiltehnikas. Māksliniecei 
ir vairāk nekā 30 gadu pieredze pedagoga 
darbā. Arī šobrīd Dace Martinsone-
Lukevica ir skolotāja Rīgas Mākslas un 
mediju tehnikumā un sagatavo jaunos 
tekstilmateriālu dizaina speciālistus. 

Nodarbības Amatu mājā notiks katra 
mēneša pirmajā sestdienā.  Gaidām visus - 
gan pieredzes bagātus audējus, gan tos, kuri 
vēl tikai vēlas apgūt aušanas prasmes, gan 
arī tos, kuriem patīk darboties ar dažādiem 
tekstilmateriāliem un realizēt interesantas 
idejas, piedalīties izstādēs, projektos un 
pieredzes apmaiņas pasākumos.

Radošās sestdienas 
Līgatnes Amatu mājā

Areta Raudzepa
Amatu mājas vadītāja

Daina Klints
PA “Līgatnes kultūras un tūrisma centrs” 
direktore 
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Pasākumi Līgatnes novadā

Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Literāra aktivitāte “Aklais randiņš ar grāmatu”

10.-28. decembrī 

Līgatnes pagasta bibliotēkā
Akcija “Sūti gaišas domas, iedvesmo labiem darbiem!”

1.-22. decembrī 

Līgatnes kultūras namā
Ziemassvētku tirdziņš 

1.-23. decembrī 

IZSTĀDES
No 11. novembra līdz 20. janvārim Līgatnes kultūras namā

Lienītes Auziņas (Timčenko) personālizstāde
No 1. līdz 31. decembrim Līgatnes pagasta bibliotēkā

Neparastas Ziemassvētku tradīcijas pasaulē / atjaunota Silvijas Ozoliņas darbu 
izstāde “Mans vaļasprieks”

No 3. līdz 28. decembrim Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Grāmatu izstāde “Ziemas sajūtas”

No 3. decembra līdz 2. februārim Augšlīgatnes kultūras namā
Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” dalībnieku darbu izstāde “Noskaņas”

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

Augšlīgatnes kultūras namā
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu 
koncerts “Tev mūžam dzīvot, Latvija”

12. decembrī 
plkst. 17.30 

Līgatnes Sporta centrā
Florbola mājas spēle

13. decembrī 
plkst. 20.00 

Zeit Cafe
Piektdienas vakara mūzika

14. decembrī 
plkst. 20.00 

Augšlīgatnes kultūras namā 
Ziemassvētku pasākums bērniem “Zaķu tēva burkānrausis” 
kopā ar Liepājas aktieriem

15. decembrī 
plkst. 13.00 

Līgatnes dabas takās
Pārgājiens “Satiec zvērus tumsā!” Dalība ar Līgatnes dabas taku 
biļetēm. 

15. decembrī 
plkst. 18.00 

Līgatnes centrā
Pastaiga pa Līgatnes gaismas takām. Biļetes: 5.50/ 4.00 eiro. 
Pieteikšanās tūrisma informācijas centrā

15. decembrī 
plkst. 16.00 

Ķempju baznīcā
3. Adventes koncerts. Muzicē Siguldas jauktais koris “Spārni”.

16. decembrī 
plkst. 12.30 

Līgatnes kultūras namā
Ziemassvētku pasākums senioriem “Bīnumu gaidot”. Piedalās 
Aiga Auziņa un muzikālā apvienība “Krelles”. 

19. decembrī 
plkst. 15.00 

Līgatnes pilsētas bibliotēkā
Lasītāju klubiņa tikšanās

19. decembrī 
plkst. 16.30 

Līgatnes kultūras namā
Līgatnes novada vidusskolas Ziemassvētku koncerts

20. decembrī 
plkst. 18.00 

Kristus dzimšanas svētku vakara dievkalpojums 
Ķempju baznīcā notiks š.g. 24. decembrī plkst. 16:00. 

Dievkalpojumā ar mūziku mūs priecēs Cēsu jauktais koris “Vidzeme”.  

Pirms un pēc dievkalpojuma kursēs autobuss.
Visi mīļi aicināti.
 
“Bet eņģelis uz tiem sacīja:
“Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, 
kas visiem ļaudīm notiks: 
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus, tas Kungs.”

 (Lūkas evaņģēlijs 2:10-1)
 
Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze
www.kempji.lv

Zeit Cafe
Piektdienas vakara mūzika

21. decembrī 
plkst. 20.00 

Līgatnes centrā
Pastaiga pa Līgatnes gaismas takām. Biļetes: 5.50/ 4.00 eiro. 
Pieteikšanās tūrisma informācijas centrā

22. decembrī 
plkst. 16.00 

Augšlīgatnes kultūras namā
Koncertakcija “Ziemassvētku roze”. Piedalās: Samanta Tīna, 
Jānis Skanis, Valdis Zilveris

23. decembrī 
plkst. 17.00 

Ķempju baznīcā
Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalās Cēsu jauktais koris 
“Vidzeme”. 

24. decembrī 
plkst. 16.00 

Līgatnes pagasta bibliotēkā
Bingo pievakare

27. decembrī 
plkst. 17.15 

Zeit Cafe
Piektdienas vakara mūzika

28. decembrī 
plkst. 20.00 

Līgatnes kultūras namā
Vecgada balle ar grupu “Stradivari”. Biļetes: 10 eiro, ar 
Līgatniešu kartēm – 7 eiro, pasākuma dienā – 15 eiro. Galdiņu 
rezervācija līdz 27. decembrim. (26457807; kultura@ligatne.lv)

29. decembrī 
plkst. 21.00

 23. un 24. novembrī Rīgā, Rīgas Centrālajā 
bibliotēkā, kur agrāk atradās Rīgas Modeļu 
nama telpas, notika pašdarināto tērpu 
skate “Radošais nemiers”. Pasākumu 
jau astoto gadu rīkoja biedrība “Latviešu 
tautas mākslas savienība” sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo kultūras centru un 
Rīgas Centrālo bibliotēku. Ar dažādās 
rokdarbu tehnikās darinātiem tērpiem un 
to aksesuāriem skatē piedalījās studijas un 
tērpu meistari no visas Lavijas. Līgatnes 
novadu tērpu skatē pārstāvēja Augšlīgatnes 
Dienas un interešu centra adīšanas klubiņa 
dalībnieces Ina Čudare, Sandra Upmale un 
klubiņa vadītāja Ārija Bērze. Viņu darinātā 
saulessargu kolekcija veiksmīgi papildināja 
skatē demonstrētos tērpus. 

Tērpu skatē “Radošais nemiers” tika 
demonstrēts arī tautas lietišķās mākslas 
studijas “ Līgatne” dalībnieces Lizetes 
Viņķeles darinātais tērps – šūta lina kleita 
ar austu virskleitu.

Īpašs prieks un gandarījums bija vērot 

skati klātienē, gūt jaunus iespaidus un 
idejas.

Paldies darbu autorēm! 
Lai radošais nemiers atkal pārtop skaitos 

tērpos un aksesuāros!

Radošais nemiers
Areta Raudzepa
Dienas, interešu un amatnieku centra vadītāja

Lizetes Viņķeles darinātais tērps

Līgatnes kultūras namā
Māra Martinsona romantiskā kinokomēdija “Jaungada 
taksometrs”. Biļetes: 3 eiro. 

12. janvārī 
plkst. 17.00

Līgatnes kultūras namā
Jaungada danči Lustūzī. Biļetes: 2 eiro

19. janvārī 
plkst. 18.00 
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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 16. janvārī

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –
Tā iemirdzas un nodziest,

Paliek klusums, neizteiktie vārdi,
Mīlestība un atmiņas tuvinieku sirdīs.

Dāvis Patriks Janitēns  – 3. novembrī
Līna Peļņa – 7. novembrī

Edvīns Haralds Bergs – 9. novembrī
Ilga Ārija Hauka – 23. novembrī
Maiga Leikarte – 24. novembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Novembrī mūžībā aizgājuši

Katram sapnim
Sava pasaulīte,
Kurā paslēpusies
Sapņa dvēselīte.
Sapņiem līdzi
Ticību par sargu dosim,
Tad tie ātrāk īstenosies.

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

Novembrī Līgatnes 
novadā piedzimusi viena 

meitenīte 

Gabriella

Līgatnes novada dome (90000057333) 
aicina pieteikties 

Finanšu kontroliera, analītiķa (kods 2413 02) amatam 
ar normālu darba laiku uz nenoteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:
• Plānot un sagatavot apstiprināšanai pašvaldības budžetu, uzraudzīt un kontrolēt tā 
izpildi; 
• Kontrolēt un analizēt pašvaldības un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu ieņēmumus, 
kā arī izmaksu lietderību un to atbilstību pašvaldības apstiprinātajam budžetam;
• Investīciju projektu kontrole un tiem nepieciešamā finansējuma piesaiste; 
• Kontrolēt plānotā un piešķirtā finansējuma atbilstību iepirkumu plāniem;
• Finanšu rādītāju un naudas plūsmas analīze;
• Aprēķināt dažādu pašvaldības aktivitāšu ekonomisko pamatojumu;
• Dažādu finanšu atskaišu sagatavošana;
• Maksājumu pārskaitījumu sagatavošana.

Prasības pretendentam:
• Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai uzņēmējdarbības jomā; 
• Izteikta analītiska domāšana, spēja strukturēti domāt un strādāt; 
• Precizitāte darbā un atbildība par darba rezultātu;
• Teicamas iemaņas darbā ar datoru; 
• Augstākā līmeņa datora prasmes darbā ar MS Excel;
• Priekšroka var tikt dota kandidātam ar pieredzi darbā ar grāmatvedības programmu 
Horizon.

Piedāvājam:
• Atalgojumu 1069 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas; 
• Profesionālās pilnveidošanās iespējas;
• Darbu draudzīgā kolektīvā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2018. gada 17. decembris plkst.12:00.
Pieteikumā ietilpst: CV, pieteikuma vēstule un izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas.
Pieteikumu iesniegt Līgatnes novada domes kancelejā Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes 
novadā vai Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, vai e-pastā: 
novadadome@ligatne.lv

UZMANĪBU: No 1. decembra Līgatnes pārceltuvei noteikts 
jauns darbalaiks: plkst. 8.00-16.00. 

Līgatnes novada dome (90000057333) aicina pieteikties uz vakanto
Līgatnes novada Sociālā dienesta sociālā pedagoga amatu 

(profesijas klasifikatora kods 2359 01) 
ar normālu darba laiku uz nenoteiktu laiku

 
Darba apraksts: savlaicīgi identificēt bērnu un ģimeņu iespējamās problēmas un veikt 
preventīvo darbu ar bērniem, viņu vecākiem un izglītības pedagogiem.

Galvenie darba pienākumi:
• diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz 
viņu integrēšanos skolā, sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
• prognozēt socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem;
• plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskās darbības bērnu resocializācijas jomā;
• sniegt atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem bērnu un jauniešu resocializācijas jomā;
• veikt regulāru preventīvo darbu ar izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu ģimenēm.

 Prasības kandidātam:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga 
kvalifikāciju;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Darba alga 710,00 EUR
CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz 
e-pastu: novadadome@ligatne.lv 
Tālrunis uzziņām 26433188
Vakance aktuāla līdz 17.12.2018.

Paldies visiem maniem palīgiem, man nepieciešamā sarūpētājiem un aprūpētājiem, 
kaimiņiem un visiem laba vēlētājiem. 

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku un ar cerību, ka rīt viss labāk būs. 
Jaunais 2019. gads, lai dod veselību, stiprumu, sapratni un daudz prieka visiem 

Līgatnes novada ļaudīm. 
Daudz laimes nākotnei!

Ilga Vorslova “Mežciemos”


