
Folkloras festivāls “Baltica” ir Baltijas 
tautām nozīmīgs notikums, jo Latvijā 
pirmais festivāls notika 1988. gadā, 
ievadot nacionālās neatkarības kustību. 
Ik gadu festivāls notiek kādā no Baltijas 
valstīm, demonstrējot tradicionālās kultūras 
vērtības - dziesmas, instrumentālo mūziku, 
stāstījumus, rotaļas, dejas, kā arī tautas 
lietišķo mākslu, amatniecību un citas 
tautas kultūras izpausmes formas. Festivālā 
piedalās etnogrāfiskie ansambļi, folkloras 
kopas, tautas mūzikas grupas, stāstnieki un 
citi individuālie izpildītāji. Latvijas festivālu 
organizētājs ir Nacionālais kultūras centrs.
Šogad folkloras festivāla “Baltica” tēma ir 
„Ziedēšana. Jāņi”. No 16. līdz 21. jūnijam 
Rīgā un desmit citās Latvijas pilsētās 
notiek dažādi koncerti, sadziedāšanās, 
danči, stāstnieku saieti, gājiens Rīgas 
ielās. Šī ir iespēja popularizēt latviešu tautas 
daudzveidīgās un bagātīgās vasaras saulgriežu 
sagaidīšanas un svinēšanas tradīcijas, kā 
arī iepazīt citu pasaules tautu tradīcijas, kas 
saistītas ar saulgriežiem. Festivāla dalībnieki 
ir etnogrāfiskie ansambļi, folkloras kopas, 
tautas mūzikas grupas, stāstnieki no visiem 
Latvijas novadiem, kā arī deviņi ārzemju 
viesu kolektīvi no Lietuvas, Igaunijas, 
Polijas, Baltkrievijas, Gruzijas, ASV, 
Dienvidkorejas, Ķīnas un Kamerūnas.
18. jūnijā visas dienas garumā aptuveni 
300 festivāla dalībnieki ciemosies 
Līgatnē, lai iepazītu Līgatnes novada 
kultūrvēstures objektus - Vienkoču parku 
un kokamatniecības muzeju, amatu māju, 
papīrfabriku un tās ciemata vēsturisko 
centru, “Pasaku māju”, pārceltuvi, padomju 
slepeno bunkuru u.c.
Pēcpusdienā, no plkst. 15.00 līdz 16.30, 
latviešu kopas sadziedāsies un sarotaļāsies 
Līgatnes kalnos un ielejās, t.i., rehabilitācijas 
centrā “Līgatne”, pie Fāles nama (Līgatnes 

bērnudārza ēkas), Lustūža 
klintī, Rīgaskalnā un skvērā 
pie kultūras nama.
Plkst. 15.00 pie kultūras 
nama ikviens varēs 
iesaistīties vasaras saul-
griežu meistardarbnīcās, 
kurās varēs iepazīt 
Jāņu zāles un ziedus, to 
dziednieciskās īpašības, 
pīt vainagus, darināt 
kļavu lapu cepures, 
gatavot dažādu recepšu 
sieru un cept kliņģerus, 
aust prievītes un vērot 
tāšu pinēju darbošanos. 
Meistardarbnīcu vadīšanā 
aktīvi iesaistījušās “U-ū-ū, 
vecmāmiņas!” pasākuma 
dalībnieces - mūsu pašu 
visuzinošās un viedās 
vecmāmiņas. Prieks par 
to! Būs arī amatnieku 
darinājumu tirdziņš un 
kārumi.
Vakarā estrādē no plkst. 
18.00 koncerts “Pa-Saule 
ielīgo Līgatnē”. Koncerta 
nosaukumā - vārdu spēle, 
jo koncertā piedalīsies 
gan latviešu folkloras 
kopas, gan visi ārzemju viesu kolektīvi, t.i., 
“pasaule”. Koncerta laikā tiks izdziedātas 
vasaras saulgriežu norises, godinot Sauli un 
tās pakāpšanos visaugstāk debesīs, t.i., Saule 
ielīgos Līgatnē!
Līgatnē viesosies tradicionālās dziedāšanas 
kopa “Saucējas”, Līvānu folkloras kopa 
“Ceiruleits”, Viļakas etnogrāfiskais 
ansamblis “Atzele”, Otaņķu etnogrāfiskais 
ansamblis, Siguldas folkloras kopa “Senleja”, 
Jelgavas folkloras kopa “Dimzēns”, Latviešu 
Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā 
folkloras kopa “Rēvele”, Lielbritānijas 

folkloras kopa “Dūdalnieki” un ārzemju 
viesu kolektīvi: muzikanti no ASV “The 
Vollmers”, kapela no Polijas “Gladka”, 
dziedātājas no Baltkrievijas “Hatoviči”, 
vīru kopa no Gruzijas “Zedashe”, folkloras 
kopa no Lietuvas “Platelee”, vīru kopa no 
Igaunijas “Luu-Tuur”, folkloras kopa no 
Kamerūnas “Ensemble Artistique National”, 
lisu etniskās minoritātes folkloras kopa no 
Ķīnas “Red Lantern Folk Ensemble” un 
gongu ansamblis no Dienvidkorejas “Janchi-
Madang”.
Aicinām ikvienu iesaistīties un piedalīties 
“Balticas” pasākumos!
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Laimīgā 
zeme

Vēl jau jūnijs margrietu pušķi
Tavās rokās reibinot liek,

Vēl jau svešas
Tev asteru skumjas, liesmo dvēselē 

mežvīna prieks.
Vēl to dienu vesela jūra, kas kā 

jāņuguns debesīs zied,
Pie tā zeltainā mākoņa turies,

Kurā vasara nenoriet!

JŪNIJS
Daina Klints un Sarmīte Usāne
“Balticas” Novadu dienas Līgatnē 
organizatores

Jūnija
jubilāri:

Gunārs Kurzemnieks
Mareks Malojlo
Natālija Gosteva

Jevgenija Harlamova 
Inta Kainaize

Bruno Kauliņš
Uldis Ķepītis

Baiba Pīpkalēja
Dainis Vīksne
Jānis Zicmanis
Māra Daldere

Valērijs Dimitrenko
Māris Liepa

Jānis Mūrmanis
Aleksandrs Novikovs 

Anita Strode
Ludmila Korņilova
Antons Stabulnieks
Anastasija Šveice

Marija Blocka
Skaidrīte Kalniņa

Valija Kupča
Vasilijs Mihļenāts
Andrejs Mūrnieks
Dagmāra Ozoliņa

Vera Ozoliņa
Solveiga Rotberga

Aivars Skuja
Pēteris Zvirbulis
Maiga Eriksone

Andris Raudzeps
Rasma Vanaga

Ženija Baumane
Vija Bērziņa

Ingrīda Nežborte
Līna Peļņa

Edīte Dunde
Regīna Višņevska

Vilma Kalniņa
Gina Vaivoda

Aivars Kalniņš
Modris Sagamežs

Jānis Strante
Ilga Plūme

Mirdza Strazdiņa
Pēteris Maņšins

Ojārs Palejs
Nikolajs Senkāns

Jānis Kupčs
Jānis Sika

Brigita Kauliņa
Ārija Pinkovska
Elena Venckus

Līgatnes novada dome sveic 
sava novada 22 Līgas un 

158 Jāņus un novēl skaistus  
svētkus!

Ir izskanējušas pēdējās dziesmas un dejas 
kopā ar draugiem bērnudārzā, saņemti    
mīļi apsveikumi un apliecības  par 
pirmsskolas izglītības programmas apguvi  
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādē, un mūsu  audzēkņi ir ceļā uz skolu. 
Augšlīgatnes   ēkā šogad tie ir 16 bērni, 
bet Līgatnes ēkā 12 bērni. Priecājamies, ka 
bērni ir zinātkāri un motivēti apgūt jaunas 

zināšanas. Vēlam viņiem visiem daudz 
jaunu draugu, sirdsgudrus un ieinteresētus 
skolotājus, piepildītu un radošu ikdienu 
skolā! 
Bērnu vecākiem pateicamies par atbalstu 
un sapratni aizvadītajos gados bērnudārzā. 
Vēlam pacietību, gudrību un mīlestību pret 
saviem bērniem arī turpmāk, lai viņiem 
izdodas dzīvē īstenot savus mērķus! 
Līgatnes bērnudārzs turpina augt, nākošajā 
mācību gadā tiks atvērta vēl viena  
bērnu grupa, bet kopā iestādē būs jau 

deviņas grupiņas. Sešgadīgie bērni jauno 
mācību gadu uzsāks skaisti remontētajās 
Augšlīgatnes sākumskolas telpās. Ar viņiem 
darbosies zinošas un mīļas mūsu iestādes 
skolotājas un skolotāja palīgs.
Mūsu mērķis joprojām ir bērniem un 
vecākiem draudzīgs bērnudārzs, lai ikviens 
te justos labi, lai būtu gaidīts! Iestādes 
kolektīvs visiem vēl saulainu vasaru, daudz 
skaistu un neaizmirstamu mirkļu kopā ar 
saviem bērniem!       

Folkloras festivāls “BALTICA” Līgatnē

Līgatnes bērndārznieki ceļā uz skolu
Silvija Rijniece 
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķe 

Augšlīgatnes bērndārznieki izlaiduma dienā. 
Agitas Rozentāles foto

Līgatnes bērndārznieki izlaiduma dienā.
 Natālijas Juškovas foto

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz.



APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 24. maija sēdē
(protokols  Nr. 8,11.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 18/6

“Grozījumi Līgatnes novada domes 
2016. gada 30. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 16/ 9 “Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada 

Kultūras un tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi”””

Izdoti saskaņā ar 
Publisko aģentūru likuma 17. panta otro 

daļu un ceturto daļu

 Veikt šādus grozījumus Līgatnes novada 
domes 2016. gada 30. jūnija saistošo 
noteikumu Nr.16/9 “Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi” pielikumā, papildinot 
noteikumu pielikuma 5. punktu  “Pasākumu 
vadīšanas pakalpojumi” ar 5.6., un 5.7. 
apakšpunktiem šādā redakcijā:
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Aktualitātes maijā
Izsludināti iepirkumi:
• LND/2018/12 “Dīzeļdegvielas 

piegāde SIA “Līgatnes komunālserviss” 
vajadzībām”;

• LND/2018/13 “Degvielas iegāde 
Līgatnes novada domes un tās iestāžu, 
kapitālsabiedrību vajadzībām”. 

Noslēgušies iepirkumi:
• LND/2018/11, “Traktortehnikas 

pakalpojumu sniegšana SIA “Līgatnes 
komunālserviss” vajadzībām”.  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
Z/S “ASARU KROGS”, Reģ. Nr. 
44101029650, par summu EUR 24 
300,00 bez PVN. Plānota traktortehnikas 
pakalpojumu iegāde galvenokārt 
ceļu atjaunošanas vajadzībām, kā arī 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
darbības nodrošināšanai un avāriju 
likvidēšanai. 

• LND/2018/10, “Telpu remontdarbi 
Līgatnes novada izglītības iestādēs”. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:  1. 
iepirkuma daļā - SIA “Volko Būve”, Reģ. 
Nr. 44103078307, par summu EUR 20 
600,76 bez PVN; 2. iepirkuma daļā - SIA  
“Malahīts 7”, Reģ. Nr. 44103058724, 
par summu EUR 10 485,20 bez PVN. 
Līdz nākošā mācību gada sākumam tiek 
plānoti Līgatnes novada vidusskolas 
tualešu telpu remontdarbi un Līgatnes 
novada pirmsskolas izglītības iestādes 
telpu Sporta ielā 14 gaiteņa un kāpņu 
telpu remontdarbi. 

Citas aktualitātes:
• Tā kā vasara ir aktīvākais 

būvniecības un teritoriju labiekārtošanas 
laiks, atkārtoti atgādinām, ka jebkura 
tipa būvniecība, fasādes renovācija, 
jumta konstrukciju maiņa, arī terases 
un lapenes izveide - ir jāsaskaņo 
pašvaldības būvvaldē. Ja Jums ir īpašums 
vēsturiskajā papīrfabrikas strādnieku 
koka daudzdzīvokļu mājā, lūdzam par 
to domāt kā par šūnu vēsturiska izskata 
ēkā un apbūves kompleksā,  nevis kā 
par  atsevišķi esošu īpašumu. Līgatnes 
papīrfabrikas koka ēku ciemats ar 
unikālajām rindu veida daudzdzīvokļu 
mājām ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Katra darbošanās savā 
privātīpašumā - jauna malkas piebūvīte, 
garāžiņa, jumta loga izbūve, restotā 
loga aizstāšana ar vienlaidu pakešu 
loga vērtni, lieveņa pārbūve, jumta 
elementu un noteku pārbūve u.c. darbi 
- visi ir labi un vajadzīgi un uzlabo 
dzīves kvalitāti, bet pārāk bieži netiek 
saskaņoti ne būvniecības, ne kopējā 
mājas izskata, ne vēsturiskā kontekstā. 
Rezultātā lai arī, stāvot pie sava 
dzīvokļa lieveņa, liekas skaisti, mājas 
koptēlā individuālais “jaunievedums” 
var atstāt graujoši negatīvu iespaidu, 
tāpat, raugoties uz ciemata pieminekļa 
tēlu, no unikāla objekta kļūstot par 
kaimiņvalstij raksturīgu sādžu. Līgatnes 
pilsētas vēsturisko  ēku burvība ir 
tieši pirmatnējā nesamaitātībā, kopīgi 
saskaņotā ārējo formu tīrībā un 
nepiesārņotā vienkāršībā. Lūdzam par 
to atcerēties un apsaimniekot savu ēku 
pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
principiem, kopīgi veidojot ēkas tēlu 
un teritoriju, savas darbības saskaņojot 
pašvaldības būvvaldē. Leposimies ar 
novada vēsturi un kopīgi spodrināsim 
mūsu bagātības. 

Skanīgu, gaišu kopā būšanu Līgo 
svētkos vēlot,

Līgatnes novada domes 
izpilddirektors

Egils Kurpnieks

Nr.
5.6.

5.7.

Maksas pakalpojuma nosaukums
Kāzu un kāzu jubileju programmas vadīšana Līgatnes novadā līdz 8 cilvēkiem 
1,5 stundu****
Kāzu un kāzu jubileju programmas vadīšana Līgatnes novadā vairāk par 8 
cilvēkiem 1,5 stundu****

Cena, EUR
82,64

123,97

PVN 21%
17,36

27,03

Cena ar PVN
100,00

150,00

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs A.Šteins 

Paskaidrojuma raksts
Līgatnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 18/6

“Pašvaldības aģentūras “Līgatnes kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 
raksturojums, dokumenta būtība

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi 
sagatavoti
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā 
ar Saistošo noteikumu projektu
Cita informācija

Saistošo noteikumu regulējums sakārtos jautājumus, kas saistīti ar 
tūrisma un kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumu attīstīšanu 
Līgatnes novadā.
Saistošie noteikumi nosaka vienotu samaksas un 
atvieglojumu kārtību fiziskajām un juridiskajām personām par tūrisma  
un kultūras pasākumu organizēšanas pakalpojumiem, ko pašvaldības 
aģentūra „Līgatnes kultūras un tūrisma centrs” veic kultūras un tūrisma 
nozaru attīstībā un koordinācijā Līgatnes novadā.
Ieņēmumu palielināšanās

Nav

Saistošajos noteikumos ietvertos maksas pakalpojumus par kultūras un 
tūrisma pakalpojumu attīstību administrē Līgatnes novada 
pašvaldības aģentūra “Līgatnes kultūras un tūrisma centrs”.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. 
punktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta 2. un 4.daļu.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav veiktas konsultācijas.

Nav
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Pastāsti, lūdzu, par savu iepriekšējo 
pieredzi skolā un kas tevi saista ar 
Līgatni!

Esmu no Zemgales mazpilsētas Auces. 
Tā ir pavisam maza un skaista pilsētiņa 
pašā Latvijas maliņā - Leišmalītē. Tur 
arī esmu beigusi vidusskolu, mūzikas 
skolu. Pēc vidusskolas beigšanas  mācības 
turpināju nu jau kā studente Liepājas 
Pedagoģiskajā augstskolā, kur ieguvu 
diplomu matemātikas un informātikas 
vidusskolas skolotāja kvalifikācijai. Vēlāk, 
mācoties Latvijas Universitātē, ieguvu visu 
nepieciešamo, lai varētu mācīt arī fiziku.

Studijas Liepājā man saistās arī ar ļoti 
jauku un uz visu mūžu iegūtu draugu 
pulciņu. Draudzene Ilze no mūsu pulciņa 
visātrāk pabeidza savas studijas un aizgāja 
strādāt uz Līgatnes novada vidusskolu par 
sākumskolas skolotāju (un apzinīgi strādā 
joprojām). Mēs, atlikušie studētgribētāji, 
šad tad no Liepājas aizbraucām ciemos 
- ekskursijā uz Vidzemi. Tā arī kādā 
pavasarī devāmies uz Līgatni atpūsties 
no pirmseksāmenu stresa. Apmeklējot 
Siguldu, mums ienāca prātā pavisam traka 
ideja - sameklēt vislielāko skolu Siguldā 
un iet pieteikties darbā… Kas neriskē, tas 
nevinnē, un no Siguldas Valsts ģimnāzijas 
tajā pašā dienā pa galvenajām durvīm 
iznāca ārā divi smaidīgi jaunie skolotāji. 
Man tā arī no 1994. gada šī Siguldas skola 
bija vienīgā  darba vieta - īsta rūdījuma, 
savu spēku, varēšanas un pierādīšanas skola 
ne tikai skolēnam, bet arī skolotājam. 

Pārsvarā esmu strādājusi par informātikas 
skolotāju visās klašu grupās, par fizikas 
skolotāju - pamatskolā, pa retam, skolotāju 
iztrūkumu gadījumos, arī par fizikas un 
matemātikas skolotāju vidusskolā. Vienmēr 
esmu bijusi arī klases audzinātāja. Tas man 

bija svēts pienākums, jo man ļoti patīk 
pusaudži, it sevišķi, ja viņiem ir savi niķi 
un stiķi. Man patīk meklēt risinājumus 
dažādām problēmām, bet tā, lai visas 
iesaistītās puses ir mierā ar iznākušo 
rezultātu. Nekad nav bijušas problēmas arī 
attiecībās ar vecākiem, nu varbūt … viena, 
divas? Bet atrisinājumi tāpat bija pozitīvi. 
Galvenais ir izrunāties satiekoties, sameklēt 
vidusceļu risinājumam, būt laipnam, 
uzklausīt otra viedokli. Ģimnāzijā esmu 
strādājusi arī par metodiķi, vadīju skolotāju 
arodbiedrību. Aktīvi iesaistījos skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, 
palīdzēju daudziem ar tehniskajiem 
noformējumiem. Mans darbības lauciņš 
kā datoriķim ilgu laiku ir bijis veidot arī 
skolas prezentācijas, tabulas, pārskatus un 
glīti noformēt tekstus un tekstiņus. Esmu 
vadījusi arī dažāda veida datorkursus.

Tas īsumā par iepriekšējo darbu. Bet kā 
kļuvu par līgatnieti? Te stāsts - gan nedaudz 
dīvains… Darba pirmsākumos dzīves vieta 
bija īrēts namiņš Siguldā, bet ģimenes 
ligzdiņas vīšanai vajadzēja ko savu. 
Bankas hipotekārais kredīts mums atļāva 
sapņot tikai par dzīvokli Siguldā, mājai 
nesanāca. Gribējās izsapņoto māju. Vīra 
sapnis bija, lai sētā būtu dīķis, un tad viņš 
iegādāšoties čau-čau suni. Manas vēlmes 
bija pieticīgākas - man vajadzēja mazu, 
mīlīgu divstāvu mājiņu ar skaistām trepēm. 
Tajos laikos kāda nekustamo īpašumu 
aģentūra mums ieteica apskatīties māju 
Augšlīgatnē. Neticu nekādām karmām un 
čakrām, bet uzreiz atradām meklēto māju, 
kaut gan adrese mums nebija iedota. Mājas 
saimniece, kura tobrīd pagalmā sauļojās, 
ieskrēja mājā apģērbties. Paveroties uz 
mirkli pa pavērtām durvīm, es sastingu, jo 
skaisti, gaiši zaļi aizkari, caurvēja iztraucēti, 

noplīvoja gar trepēm, kas cēli uzvijās 
augšup no pašas virtuves vidus. Man jau 
patika… Te vīrs man iebakstīja sānā un lika 
pavērties uz kādu krūmiem aizaugušu vietu 
- tur bija dīķis. Mēs abi klusējām. Kaut kā 
dīvaini viss likās, jo sapratām visu jau bez 
vārdiem. Nu zosāda tiešām uzmetās, kad 
no mājas iznāca saimniece un viņai pie 
sāna melns, vecs čau-čau suns. Uz manu 
jautājumu par to, vai suns ir komplektā ar 
māju, saimniece atbildēja, ka būtu jau jauki, 
jo pilsētā viņam būšot grūti. Viss, tā māja ir 
mūsu, tur nebija neviena šaubīga doma! Un 
tā vairāk kā 15 gadus mēs klusu klusītiņām, 
koku un krūmu ieskautā pašā Augšlīgatnes 
centrā baudām savu pagalmu, savu māju - 
īsta ligzdiņa!

Ai, vēl viens stāstiņš, kas man neliek 
mieru. Kad mācījos 6. klasē, bijām 
atbraukuši klases ekskursijā no Auces uz 
Līgatni. Skrienot lejā no Rīgaskalna, manai 
kurpei nolūza papēdis. Klases audzinātāja 
pavēroja kurpi un noteica manu likteni - 
tu dzīvosi un strādāsi Līgatnē. Nu nav tā, 
ka es uz šo pravietisko paredzējumu esmu 
kaut kā mērķtiecīgi gājusi, jo pārāk daudz 
cilvēki šajā sižeta līnijā ir iepinuši savus 
dzīpariņus…

Kas ir galvenais, ko vēlies mainīt vai 
attīstīt Līgatnes novada vidusskolā?

Kad mani pieņēma darbā, man nebija 
ne mazākās nojausmas par to, ka Līgatnes 
novadā plānojas tik grandiozas izglītības 
reformas.  Konkursa laikā vispār centos 
tik ļoti neiedziļināties Līgatnes skolu 
problēmās, jo negribēju sapņot un negribēju 
izsapņotos sapņus atstāt sevī neveiksmīga 
konkursa rezultātā. 

Turpinājums 3.lpp.

Līgatnes novada vidusskolā nu jau pusgadu strādā jaunā 
direktore Saiva Vītola. 

Aicinājām viņu uz nelielu sarunu.



Saivas Vītolas personīgais foto

Turpinājums no 2.lpp.

Konkursā startēju ar pamatfrāzēm, kas 
būtu veiksmīgas un konkurētspējīgas skolas 
pamatā. Liku lietā savu lielo pedagoģisko 
pieredzi, domājot par Siguldas 
Valsts ģimnāzijas darbu, par 
manu mācību pārziņu Ingunas, 
Inas, Vairas veikumu ģimnāzijas 
attīstībai, par savu ģimnāzijas 
direktoru, par skolotāju darbu. 
Tie ir dažāda veida paraugi - 
gan izdevušies, gan varbūt tādi, 
ko es Līgatnes skolā noteikti 
neīstenošu. Meklēju un analizēju 
arī citu Latvijā atzītu skolu 
attīstības virzienus, veiksmes 
stāstus.

Vispirms Līgatnes novada 
vidusskolā ir jāattīsta kvalitatīvs 
mācību process, jāsakārto un 
jāvienojas ar visiem kolēģiem 
par lietu kārtību un noteikumiem. 
Vēl mums ir priekšrocība - 
mēs neesam liela skola un mēs 
varam pētīt un attīstīt bērnu 
individuālās spējas. Jāmeklē 
risinājumi to attīstībai, tie 
jāievieš audzināšanas darbā. 
Noteikti jāmaina attieksmes 
jautājums dažādos aspektos, 
dažādos virzienos. Ne jau 
Līgatnes skola ir vienīgā skola, 
kur šis attieksmes jautājums 
ir aktuāls, bet mēs varētu būt 
līderi apkārtnē, kas pastiprināti 
tam pievērš uzmanību un pie 
tā strādā. Es lieku lielas cerības 
uz Valsts izglītības satura centra 
projektu par sociāli emocionālo 
audzināšanu. Manas cerības šeit 
saistās ar skolotāju izglītošanu, 
metodisku pieeju, psiholoģisku 
palīdzību skolēnu motivēšanā uz 
labas izglītības nepieciešamību. 
Īstenībā darba un ideju ir daudz, 
man pašlaik diennakts par īsu… 
Bet galvenais, lai mūsu skola ir 
tas ikdienas centrs, uz kuru no 
rītiem skolēni un darbinieki nāk 
ar prieku.

Kādi ir svarīgākie jaunumi, 
kas skolēnus sagaida jau 
rudenī?

Pirms sešiem mēnešiem mani 
iepazīstināja ar mūsu novada pieaicināto 
izglītības ekspertu atzinumu, ka vidusskolai 
ir vajadzīgi septiņi gadi, lai tā “atkoptos”. 
Noteikti mēs viss kolektīvs to negaidīsim, 
mēs nevaram atļauties gaidīt septiņus 
gadus. Mums vajag tagad un tūlīt! Protams, 
kolektīvā ir ik pa brītiņam novērojamas, 
reformu un skolas iepriekšējā darba analīzes 
rezultātā iegūtās pesimisma iezīmes, bet nu 
cenšamies visi kopā celt galvu augšā un 
cīnīties. Līgatne ir ar tik daudz apburošām 
vietām un lietām. Kāpēc skola nevar būt 
tāda? …. Bet man jau vispār nepatīk iet pa 
priekšu darbiem ar lozungiem un saukļiem. 
Man labāk patīk izdarīt un tad to paveikto 
un sasniegto uzrakstīt kādā virsrakstiņā. Ja 
jānosauc kāda konkrēta lieta, tad rudenī 
būs pārdomāts stundu saraksts - domājams, 
ka stundas būs pa blokiem. Pamēģināsim 
stundas bez zvana, jo vislabāk cilvēku 
disciplinē paša laika kontrole, nevis kaut 
kāda signāla gaidīšana, kas tikai izsauc 
lieku trauksmi. Bet man vēl priekšā 
vasara, ir doma apmeklēt kādu skolu, kurā 
šis modelis jau ir īstenots. Jāpaklausās 
ieteikumi. Noteikti būs izstrādāta jēgpilna 
konsultatīvā sistēma. Interešu izglītībā 
būs trīs jauni pulciņi ar trīs jaukiem un 
harizmātiskiem vadītājiem. Protams, 
mūsu novada vērtības interešu izglītībā 
arī turpinās savu darbu. Būs izmaiņas arī 
pedagoģiskajos darbiniekos. Mācīsimies 
un īstenosim dažādas mācību metodes, 

izmantosim savu tik ļoti harmonisko vidi, 
kas ir apkārt skolai un, protams, izmantosim 
Līgatnes novada piedāvājumus, lai mācību 
process mums visiem būtu saistošs un 
interesants. Pa vasaru būs izremontētas 

skolēnu koplietošanas telpas, jāpārdomā 
garderobju sistēma, jāattīsta bibliotēkas 
darbība, jāuzsāk skolas gaiteņu vides 
iekārtošana, skolas apkārtnes uzlabošana.

Šobrīd pārmaiņu priekšā ir ne tikai 
Līgatnes, bet visas Latvijas skolēni, 
pedagogi un vecāki. Kā Tu šajā laikā 
jūties? Vai šīs pārmaiņas ir vairāk 
rosinošas, vai biedējošas?

Izjūtas, tieši tā, - divējādas. No vienas 
puses – var izpausties, meklēt savus 
risinājumus skolas dzīves sakārtošanai, bet, 
no otras puses, klausoties un vērojot valstī 
notiekošo, nav tā pārliecība, ka viss notiek 
tā, kā tam vajadzētu notikt. Un tad iestājas 
apjukums… Bet mani tas vispār nebaida, jo 
man ir, ko darīt un uz ko tiekties!

Tu pati esi fizikas skolotāja. Zinām, ka 
dažkārt ir ļoti grūti iedrošināt skolēnus 
apgūt eksaktos un dabas zinātņu 
priekšmetus. Kāda ir tava recepte? 

Man tādas īstas receptes, vai, kā 
teikt, algoritma, tam nav. Tas jau ir tas 
interesantais skolotāja profesijā, ka jāmeklē 
katrai situācijai sava recepte. Jātaustās, 
jāeksperimentē un jāatrod tas kopsaucējs 
pozitīvai sadarbībai. Ir jau jāmīl tas 
spurainais pusaudzis un savs priekšmets, 
tad viss pārējais notiksies. Kādos kursos 
mums, skolotājiem, lektors stingri noteica, 
ka skolotājam klases priekšā jāstāv ar 
spīdošām, degošām acīm un ar tik ļoti 

lielu sava priekšmeta mīlestību, lai skolēns 
noticētu visam, ko tas skolotājs saka. Es tā 
arī darīju, kaut gan septiņas astoņas mācību 
stundas pēc kārtas pilnā klasē spīdināt 
acis bija nenormāli grūti. Bet darba diena 

jau ar to nebeidzas. Tas 
pirmais darba dienas cēliens 
ir tikai izgājiens publikas 
priekšā ar iepriekšējā vakarā 
labotiem kontroldarbiem, 
mājas darbiem, pa minūtei 
sagatavotiem stundu 
scenārijiem. Apzinīga 
skolotāja darbs ir ļoti grūts un 
bieži nenovērtēts, un tas iedzen 
izmisumā… Nebija jau tā, ka 
man izdevās visus iedrošināt 
un pārliecināt, skolēniem 
nāk līdzi aizspriedumi, ka 
fizika, matemātika ir grūta. 
Bērns ir ļoti jāiedrošina, jāliek 
viņam pašam sev noticēt, ka 
matemātika jau tāda spēle ar 
simboliem vien ir. Un, ja ir 
rezultāts, tad tu esi uzvarētājs! 
Vienmēr jāpārdomā arī 
motivācijas sistēma, lai 
skolēnam mācīšanās process 
būtu saistošs, ieinteresējošs.

Zinu, ka dziedi jauktajā 
korī “Līgatne” un gatavojies 
Dziesmu svētkiem. Ko tev 
nozīmē kordziedāšana un 
kādām sajūtām gaidi šos 
svētkus? Kādi vēl ir tavi 
vaļasprieki? 

It kā ikdienā liela dziedātāja 
neesmu, nu kādai skaistai 
melodiskai dziesmai, ja skan 
pa radio mašīnā, kādreiz 
padziedu tā izjusti līdzi, bet, ja 
braucu viena… 

Koris pēc piepildītās darba 
dienas ir pilnīga relaksācija. 
Dažkārt jau slinkums mēģina 
mani pierunāt palikt mājās, bet 
apziņa, ka mūsu diriģenti un 
daži korabiedri brauc no Rīgas, 
liek tik aut kājas un iet dziedāt. 
Koris mums ir fenomens - 
40 cilvēku stiprs un tik ļoti 
saliedēts kolektīvs. Noteikti 
tie, kas mūs savāc un notur, ir 
diriģenti, kas paši par sevi ir 

spēcīgas personības. Mārcis un Ilmārs tik 
plūstoši viens otru papildina, ka izjūtam to 
kā vienotu un nedalāmu veselumu. Gribas 
to pašreizējo kopā būšanu apstādināt, bail 
no nākotnes, ka kaut kas no tā var izgaist… 
Paši jau esam ironizējuši, ka pēc daudziem 
gadiem Līgatnē būs arī jukušais koris…

Dziesmu svētkus es tieši tā arī izprotu 
- kā svētkus Dziesmai, jo tajā brīdī tā 
konkrētā Dziesma ir pārņēmusi tūkstošus, 
un tad katrs Dziesmas dziedātājs izjūt tās 
tūkstoškārtīgo spēku…, bet to jau izstāstīt 
nevar, tas ir jāsajūt, un to var sajust tikai 
Dziesmu svētkos. Un noteikti šie ir svētki 
kopā ar saviem tuvākajiem dziesmu 
draugiem - kori “Līgatne”.

Ja runā par vaļaspriekiem, tad tāda 
konkrēta viena vaļasprieka man nav. 
Man nepatīk vienveidība, tāpēc es nevaru 
teikt, ka man vaļasprieks ir adīšana vai 
kriminālromānu lasīšana. Es varu darīt 
visu, kas man ienāk prātā. Man vispār patīk 
pamēģināt arī kaut ko jaunu, piemēram, 
kāda jauna apmetuma tehniku kādai istabas 
sienai. Es māku arī adīt, tamborēt, man patīk 
lasīt dažādu žanru grāmatas, patīk skatīties 
video par man daudzām saistošām tēmām, 
man patīk cept un vārīt, man patīk sakārtot 
un iekārtot savu pagalmu, man patīk ceļot 
ar ceļošanas firmām un ar autobusu, jo tad 
ir pilnīga atslēgšanās no ikdienas, man 
patīk arī nedarīt neko.

Esmu mamma trijiem bērniem, līdz ar 
to arī vaļaspriekiem īpaši laika nav. Man 

ir divi divdesmitgadīgi dēli. Vienam no 
viņiem agrā bērnībā bija lielas veselības 
problēmas, daudz smagas operācijas, 
tāpēc es ļoti labi saprotu tos vecākus, kuru 
bērniem ir vajadzīgas vēl papildu rūpes. Bet 
es esmu priecīga, ka viņš ir tik ļoti apzinīgs, 
strādīgs un centīgs un ar visām savām 
lielajām problēmām šogad jau pabeidza 
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolas 3. 
kursu. Otrs dēls studē RTU autotransporta 
elektroniku, bet meitiņa mācās Līgatnes 
novada vidusskolas 3. klasē. Tā arī ir mana 
ikdiena - māja, skola un koris.

Kā mums, Līgatnes novada vidusskolas 
audzēkņu vecākiem, palīdzēt Tev un 
pedagogiem, lai mēs ar šo skolu varētu 
lepoties? 

Noteikti – vispirms vajag visu jūsu 
uzticību, mums vajag visu jūsu atbalstu. 
Tiešām - mēs noteikti par jūsu bērniem 
parūpēsimies vislabāk. Mājās, t.i., līgatnieši 
Līgatnē, vienmēr ir visvairāk gaidīti, 
mīlēti un loloti. Bez iepriekšminētajām 
pārmaiņām mēs arī mēģināsim Līgatnes 
novada bērnus palutināt ar īpašām rūpēm, 
kas noteikti nav blakus novados. Jau 
šajā pavasarī mēģinājām visas mācību 
ekskursijas nodrošināt ar atmaksātiem 
transporta pakalpojumiem. Noteikti vecāki 
jau ievēroja, ka arī, dodoties uz teātra 
izrādēm, bērniem nebija jāmaksā par 
autobusu, visām sākumskolas klasēm pat 
atradām iespēju tikt pie bezmaksas leļļu 
teātra izrādēm Rīgā. Palutinājām arī skolas 
beidzējus - šogad visi 9. un 12. klašu skolēni 
eksāmenu dienās tika paēdināti bez maksas. 
Pat, ja starpbrīdis bija tikai dažas minūtes 
garš, saimniecītes bija klāt ar saceptām 
siermaizītēm un suliņu. Jāparūpējas, lai 
sajūtas skolā būtu siltas, lai visi justu to, ka 
kāds par viņiem rūpējas, un katrs ir šo rūpju 
vērts! 

Mums vajadzīgas arī mūsu kopējās 
sarunas, situāciju analīzes, pozitīvi 
problēmu risinājumi. Mums noteikti 
vajag jūsu pārliecību, ka Līgatnes skolas 
attīstīsies, veidosies un būs vislabākās!

Un tik jaukas sajūtas, ka skolā atgriežas 
bērni, kas te bija iepriekš jau mācījušies. 
Tad manī lēnam un piesardzīgi mostas 
pārliecība, ka esam uz pareizā ceļa.

Šo visu pusgadu es no rītiem ceļos ar 
prieku, jo jāiet uz darbu, kas man patīk, jo 
man patīk plānošana, sakopta vide, lietu 
kārtība.

Līgatnes novada skolas kolektīvā es jūtos 
ļoti labi. Ir sajūta, ka strādāju šeit jau ilgāku 
laiku. Protams, uzreiz jau nemaz necerēju, 
ka tikšu uzņemta un atbalstīta par visiem 
100%, bet ir labi, pat ļoti labi. Liels paldies 
visam kolektīvam par pretimnākšanu, par 
sadarbību! Tiešām - tas ir patiesi!

Paldies
Man lielu gandarījumu dod sadarbība 

ar Līgatnes izglītības iestāžu vadītājiem. 
Tie man ir kā atbalsts, padomdevēji, 
stiprinātāji. Paldies Gunitai Liepiņai, kura 
man ir Līgatnes jauk(t)ā kora draudzenīte. 
Daudz palīdz ar sarunām, padomiem 
Jaunās sākumskolas direktore Sanita 
Ungure. Sanitu jau pazīstu sen, no studiju 
laikiem, bet bijām visu laiku tikai paziņas. 
Šis kopā strādāšanas laiks mūs visas trīs 
ir ļoti satuvinājis, un ir tik labi apzināties, 
ka ir kam paprasīt padomu, atbalstu, jo 
abas kolēģes ir ar lielu pieredzi izglītības 
vadības jomā. Es esmu no jauna iepazinusi 
Līgatnes novada domi. Nekad nebūtu 
zinājusi, ka tur strādā tik saliedēts, atvērts 
un pretimnākošs kolektīvs. Man jautājumu 
bija ļoti daudz, un uz visiem tiem ir ļoti 
saprotoši un iejūtīgi atbildēts. Vienmēr 
jūtos gaidīta, un prieks, ka vienmēr tur 
dominē smaids un dzīvespriecīgs humors!
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
45. 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

1 Rozbeķu pils bija Rīgas arhibīskapijas vasaļu 
pils 14.-16. gadsimtā senā Rozulas pilsnovada 
teritorijā. Mūsdienās tās vietā netālu no Rozulas 
ciema atrodamas Rozbeķu jeb Rozulas pilsdrupas 
pie Stalbes pagasta Pilskalnu mājām. Vikipēdija

2 Stedele - zirgu un pajūgu novietne (pie kroga)
3 Romeškalna (Romeskaln) muiža, Veclaicenē. 

Pēdējie īpašnieki - fon Volfu dzimta. 

4 Ieriķi - apdzīvota vieta (lielciems) Amatas 
novada Drabešu pagastā 15 km no Cēsīm, 
izveidojusies bijušās muižas “Ramotzky” 
teritorijā.

5 Vāģi - lauku darba rati.

Ligates stacija tikšot paplašināta. Baltijas Vēstnesis, Nr.1 (02.01.1899)

Nelaime ar Paltmales baptistu draudzes 
svētku dalībnieku. Baltijas Vēstnesis, Nr. 172 

(03.08.1898)
Rakstos pieminētais Melturu krogs. No LNB kolekcijas Zudusī Latvija

Pasta nodaļa Līgates stacijā. Zemkopis, Nr. 12 (20.03.1902)

Arī tagad, tāpat kā iepriekšējā turpinājumā, 
mēs dzīvosimies pa ļoti senajām XIX gadsimta 
pēdējām divām desmitgadēm

Vispirms pabeigsim iepazīties ar tām 
publikācijām, ko pagājuša gadsimta latviešu 
avīzes veltīja dzelzceļam, kā arī nedaudz 
parunāsim par sakaru (telefonu) tēmu. 
Atgādināšu, ka 44. turpinājums beidzās ar 
nervu kutinošu kriminālgabalu, kas - kā izrādās 
- augsti godātajiem lasītājiem un ļoti cienījamām 
lasītājām bija lielu interesi un patikšanu sagādājis. 
Vismaz tā man tika teikts.

Viņiem par papildu iepriecinājumu tad nu 
esmu sameklējis vēl dažas ziņas par vilciena 
katastrofu, kaušanos, zagšanu, apdegšanu, 
laupīšanu, slepkavošanu, slīcināšanu un 
slīkšanu.

Bet iesāksim ar kaut ko mierīgāku. 1899. 
gada 2. janvārī Baltijas Vēstnesis rakstīja:

Rīgas Pleskavas dzelzceļa Līgates stacija, 
kā „Rig. Tgblatt” ziņo, šogad tapšot ievērojami 
paplašināta. Uz Rigas-Pleskavas dzelzceļa, 
kā «Rižsk. Vestņik” ziņo, no 1. decembra 
sākot pieņemtas sievietes par apkalpotajām, 
kurām visos pasažieru un pastu braucienu 
vagonos jāgādājot par tīrību. Viņas dabūšot 
īpašu uniformu un 20 rbļ. mēneša algas, kā arī 
verstu naudu. 

—V— 
Arī šo tekstu vajadzēja atšifrēt no veclaicīgās 

gotu rakstības. Un ar viena jēdziena saprašanu 
man nevedās itin nemaz. Burtu salikums 
bija, bet jēgu nevarēju atskārst. Un tikai pēc 
laba laika sapratu: verstu nauda. Nekas tāds 
pirms tam man nebija nācis ne prātā, nekur 
to jēdzienu nebiju ne redzējis, ne dzirdējis, 
lai gan tas ir ļoti loģisks. Tātad - maksa par 
nobraukto attālumu.

Tagad mūsu stāstījumā lieliski iederas sižets 
par to, kā dzelzceļa negadījumā cieta Krievijas 
ķeizars Aleksandrs III.

Stop! - man tagad var iebilst. Kādā sakarā 
te iekļauta situācija ar Krievijas caru, ja galu 
galā runājam par Līgatni, ko tolaik sauca par 
Līgati. 

Mēs jau agrāk bijām citējuši Mājas Viesī 
1880. gada 5. janvārī publicēto ziņu, ka Ķeizara 
Majestāte Aleksandrs II ir izsacījis pateicību 
par padevības jūtu izteikšanu Līgates papīru 
fabrikas strādniekiem. Tas - pirmkārt!

Bet īpašās attiecības ar Viņa Ķeizarisko 
Majestāti sākās Līgates papīra ārkārtīgi augstās 
kvalitātes dēļ. Skaidrības labā gan precizēsim, 
ka kopš 1883. gada valdīja Aleksandrs III, 
iepriekšējā cara dēls. 

1894. gadā Līgatnes papīrs pirmajā 
Viskrievijas higiēniskajā izstādē 
Sanktpēterburgā saņēma Lielo zelta medaļu, 
bet 1896. gadā Viskrievijas rūpniecības un 
mākslas izstādē Ņižņijnovgorodā Līgatnes 
papīrfabrikai tika piešķirta toreiz augstākā 
atzinības zīme - „tiesības nest impērijas 
ērgli” - par „lieliski augstas un vidējas 
šķirnes rakstāmpapīra un tipogrāfijas papīra 
izgatavošanu, par uzņēmuma strauju attīstību 
un tā ievērojamo apmēru, kā arī par īpašo 
gādību par strādniekiem.” Krievu-japāņu kara 
laikā un Pirmā pasaules kara laikā Līgatne bija 
vienīgā papīrfabrika Krievijā, kur izgatavoja 

ļoti vērtīgu papīru armijas ģenerālštāba 
kartēm.

Bet tagad gan atgriezīsimies pie apsolītā 
apraksta par cara Aleksandra III vilciena 
katastrofu 1888. gadā. Tā notika netālu no Borku 
stacijas ceļa posmā starp Jaltu un Maskavu. 
Kopā ar Viņa Gaišību bija kuplās ģimenes 
locekļi un arī daudzie pavadoņi. Bija gan bojā 
gājušie, gan ievainotie. Vēlāk noskaidrojās, 
ka imperatora vilcienu nepieļaujami ātri 
vilka divas preču lokomotīves un šūpošanās 
rezultātā lokomotīves nogāja no sliedēm, un 
vilciena sastāvs nokrita no uzbēruma. Cara 
ģimene, kas atradās restorānvagonā, necieta, 
jo vagona sienas tika saspiestas, un tas novērsa 
jumta deformāciju.

Laikraksts Mājas Viesis 1888. gada 22. 
oktobrī, Nr. 43 rakstīja sekojošo :

Dzelzceļa nelaime pie Borki
Par dzelzceļa nelaimi pie Borki, caur 

kuru Viņu Ķeizara Majestātes, kā arī Viņu 
Visaugstākā Famīlija līdz ar pavadonību 
varēja nākt nopietnās briesmās, „Ziem. tel. 
aģentūra” pasniedz šādas ziņas: Pēterburgā, 
19. oktobrī. Ķeizariskais brauciens, kas 17. 
oktobrī ap pusdienu izbrauca no Taranovkas, 
noskrēja no sliedēm starp Taranovku un Borki 
tādā vietā, kur ceļš iet caur puslīdz dziļu 
gravu. Tai brīdī, kur brauciens noskrēja no 
sliedēm, Viņu Majestātes līdz ar visu Famīliju 
un pavadonību atradās pie brokastu galda 
ēdamvagonī. Kad brauciena pirmais vagonis 
noskrēja no sliedēm, tad iesākās briesmīga 
svārstīšanās un sekošie vagoni skrēja uz 
abām pusēm. Ēdamvagonis gan palika uz 
dzelzceļa dambja, bet dabūja tādu izskatu, 
ka to vairs nevarēja pazīt. Vagoņa apakšdaļa 
līdz ar riteņiem bij izsista ārā. Sāni bij plakani 
saspiesti, uz vienu pusi uzgāzies jumts atklāja, 
kas vagonī atradās. Nebija domājams, ka 
pie tāda posta atgadījuma kāds būtu varējis 
palikt neievainots. 

Bet Dievs sargāja Ķeizaru un Viņa 
Famīliju. Viņi dabūja vieglus grūdienus 
un ievainojumus, izņemot flīgel-adjutantu 
Šeremetjevu, kas gan vairāk nekā citi, bet 
arī ne grūti tika ievainots. Par nožēlošanu 
citu brauciena daļu bojā iešana bija pavadīta 
no nelaimes atgadījumiem: nonāvēti tika 
feldjēgeru korpusa štabskapteins Breš, viens 
ārstēšanas palīgs, viens skrīveris, viens 
virsnieks, divi kurjeri, viens kambarkazaks, 
viens jēgers, pieci dzelzceļa dienastnieki, seši 
dzelzceļa bataljona zaldāti un astoņpadsmit 
personas tika ievainotas. Virsinspektors 
Stjernvall dabūja stipru grūdienu. 

Ķeizara Majestāte Pate nosacīja palīdzības 
sniegšanu ievainotiem. Neskatoties uz ļoti 
sliktu laiku, – pastāvīgi lija un zemes virsms 
bija glums - Ķeizara Majestāte vairāk reižu 
nokāpa lejā pie nonāvētiem un ievainotiem 
un tikai tad uzmeklēja piesteigušos rezerves 
braucienu, kad pēdējais ievainotais jau bija 
ievietot sanitātes braucienā. Ievainotie tika 
uz Harkovu aizvesti. Tai vietā, kur brauciens 
izskrēja iz sliedēm, tika atstāts virsnieks, lai 
uzraudzītu līķu aizvešanu un lietu savākšanu 
iz sadauzītiem vagoniem. Ķeizars pavēlēja, lai 
mirušos aizvestu uz Pēterburgu un apgādātu 
šo pakaļpalicējus. 

Kad dzelzceļš caur šo nelaimes 
atgadījumu bija aizdambēts, tad brauciens 
brauca atpakaļ uz Losovje. Šajā stancijā 

tika uz Viņas Majestātes pavēli no sādžas 
garīdzniecības noturēta mirēju aizlūgšana 
priekš šīs dzelzceļa nelaimes upuriem un 
pateicības Dievkalpojumos brīnišķīgas 
glābšanas dēļ iz tādām lielām briesmām. 
Pēc noturēta Dievkalpojuma Viņa Majestāte 
ieaicināja visas braucienā bijušās personas, 
līdzskaitot apdienētājus, stanzijas zālē uz 
vēlu pusdienas maltīti. Izmeklēšana izrādīs 
īsto cēloni kāpēc, brauciens izskrējis iz 
sliedēm, bet no kaut kāda ļauna nodomu 
nevar runas būt. Pēterburgā, 20. oktobrī, 
Ķeizara galma ministra vakar izlaistais 
ziņojums liek noprast lieliskās briesmas, 
kurās mūsu Visužēlīgais Kungs un Ķeizars 
un Viņu Visaugstā Famīlija atradušies. Jo 
karstākas ir pateicības lūgšanas, ko visi Viņa 
pavalstnieki şūta pie Dieva par viņa brīnišķīgo 
un žēlīgo sargāšanu. Visā Krievijā tad arī tiek 
noturēti svinīgi Pateicības Dievkalpojumi un 
Pēterburgas evaņģēliskie kristīgie notura 
šādu Dievkalpojumu šodien Pētera baznīcā.

Un te vēl tāda ziņa, kam gan ar Līgati pat 
mūsdienās nav nekāda sakara, bet kas gluži 
vienkārši ir ļoti interesanta no vēsturisko 
notikumu pārlūkošanas viedokļa. Publikācija 
ievietota laikrakstā Mājas Viesis 1897. gada 
4. jūnijā.

Elektriski dzelzceļi 
Mūsu gadu simtenis tiek nosaukts par tvaika 

un elektricitātes gadu simteni. Elektricitāte 
rūpniecībā, satiksmē un vispāri mūsu 
sadzīvē spēlē arvien lielāku lomu. Kas viss 
jau netiek pastrādāts ar elektricitātes spēku! 
Un nākamībā elektricitāte bez šaubām tiks 
izlietota vēl lielākā mērā. 

Elektrisku dzelzceļu Eiropā šim brīžam ir: 

Vācijā – 406 kilometri (apm. 365 verstis), 
Francijā - 132 kilom. (apm. 119 v.), Austrijā 
– 71 kilom. (apm. 64 v.), Anglijā - 34 kilom. 
(apm. 30, v.), Beļģijā – 25 kilom. (apm. 22 v.), 
Krievijā – 10 kilom. (apm. 9 v.), Zviedrijā un 
Norvēģijā 7 kilom. (apm. 6 v.), Holandijā – 3 
kilom. (apm. 2 v.) un Portugālijā – 2 kilom. 
(apm. 1 v.).

Tagad no dzelzceļa pāriesim pie pasta, 
telefona un telegrāfa sakariem, kas tolaik bija 
milzīgs jaunums. Pagājušajā reizē jau stāstīju, 
ka par iespējamo telegrāfa stacijas ierīkošanu, 
par ko laikraksts Mājas Viesis tika rakstījis 
1892. gada 13. jūnijā, Nr. 24.

Starp Rīgu, Inčukalnu un Siguldu, tā „D. 
Z.” ziņo, jūlija beigās š. g. taps ierīkota kroņa 
telegrāfa satiksme. Barons Volfs, Hincenberga 
un kņaziene Krapotkin katrs devuši 300 rbl. 
pabalstu no savas puses priekš šās līnijas 
ietaises. Starp Rīgu un Stukmaņiem, kā „D. Z.” 
ziņo vēl šinā vasarā kronis ierīkošot telegrāfa 
līniju priekš privātas satiksmes. 

Ligates fabrika un Ligates dzelzceļa 
piestātne, 6 verstes garš ceļš, tā “D. Z.” ziņo, 
tapšot savienots caur telefonu.

Šo vēsti varam papildināt ar pārpublikāciju 
no avīzes Baltijas Vēstnesis 1896. gada 24. 
jūlija, Nr. 162. 

Jauns telefona ierīkojums Cēsu 
apkārtnē. Auciema muižas īpašnieks V. 
Siegera k., Ungurmuižas īpašnieks barons 
Rampenhauzens, barons Rozens Liel-
Straupē, V. Begesack (?) kundze, Raiskuma 
muižas īpašniece u. c. ir pienācīgā vietā 
iesnieguši projektu dēļ telefona ierīkošanas 
apstiprināšanas. Pēc projekta galvenā centrāl-
stacija būšot Auciemā, un otrās šķiras stacija 

Liel-Straupē. Ar Auciemu būs savienotas 
no vienas puses Cēsis, Meijermuiža un 
Raiskums. Tālāk telefona drātis ies uz Nabas 
muižu, Straupes Mežmuižu, Liel-Straupi; tad 
uz Rozbeķiem1, Stalbi, Ungurmuižu, Lenčiem 
un mežkunga dzīvokli. 

Vēlāk ir domāts Auciemu savienot ar Ligati, 
no kurienes jau iet telefons uz Siguldu. Tātad 
še būs vesels telefona tīkls, savienojot vēl 
Siguldu ar apkārtējām muižām. Labums vēl 
ir tas, ka šis tīkls stāv divās vietās – Cēsīs 
un Siguldā – sakarā ar telegrāfa stacijām, 
tur varēs vajadzības atgadījumos, kā pie 
izdarītām zādzībām, ziņas bez kavēšanās 
tālāk sūtīt. Acīm redzot zirgu zagļiem un tam 
līdzīgiem subjektiem uznāks arī sava krīze, 
kura būs grūti panesama, jo kamēr līdz šim 
bij tikai jāraugās atpakaļ, vai nedzenas pakaļ, 
tagad būs lielākas rūpes par to vai viņu 
lielākais ienaidnieks uradņiks jau neglūn uz 
savu laupījumu priekšā. – 

Pēc projekta telefonu varēs par brīvu izlietot 
policejas darīšanās, tad muižu ļaudis, dakters 
un aptiekārs. Privātpersonas pret zināmu 
atlīdzību. Šādā kārtā ārsts būs apkārtējiem 
iedzīvotājiem un vieglāk mājās sasniedzams, 
padodot tikai tam ziņu, lai tas pats ar savu 
zirgu nobrauktu pie slimnieka. Caur to 
aiztaupīsies viens braukums turpu un atpakaļ, 
ārstu atvedot un pārvedot. Ārstam tikai tagad 
būs jātur gatavi zirgi, kurus vislabāki varētu 
uz ārsta iecirkņa rēķina turēt. Teicami būtu, ja 
minētie muižu īpašnieki vienotos un galvenā 
stacijā ierīkot meteoroloģisku staciju, kur 
laika novērojumus varētu tā pati dežūrējošā 
persona izmērīt, caur ko neceltos sevišķi lieli 
izdevumi. Jācer, ka drīzākā laikā apstiprinās 
projektu. Minētajiem kungiem jāizsaka 
pateicība par ierīkojumu, kurš visai apkārtnei 

satiksmes ziņā ir par lielu atvieglinājumu 
un palīdzēs no šā apgabala iznīdēt svešas 
mantas piesavinātājus.

R. T. 
Vēsturei piefiksējama informācija par pasta 

nodaļu Līgates stacijā. Tolaik tas bija ļoti 
nozīmīgs notikums, kas būtiski ietekmēja 
visas apkārtējās sabiedrības dzīvi. Rakstiņš 
publicēts laikrakstā Zemkopis 1902. gada 20. 
martā.

Ligates stacijā (uz Pleskavas-Rīgas 
dzelzceļa) no šā gada 15. marta atvērta pasta 
nodaļa, kur pieņems un izsniegs visādas 
pasta korespondences, tā Rīgas pasta-
telegrāfa apgabala priekšnieks lūdzis paziņot 
vispārībai.

Tagad pāriesim pie mūsu šīsdienas 
turpinājuma kriminālās sadaļas. Tā nu tas 
dzīvē iekārtots, ka cilvēkus šī tēma interesē, un 
avīzes par to raksta, ja tik vien kādam tādam 
faktam tiek klāt. Tas palielina laikraksta tirāžu 
un ienākumus. Mēs par šo tēmu interesēsimies 
tāpēc, ka tās ir mazas vēstures glezniņas, kas 
labāk ļauj saprast tālaika dzīvi. Pieminēsim 
tikai tos materiālus, kam ir tuvāks vai tālāks 
sakars ar Līgatni.

Laikraksts Mājas Viesis 1880. gada 21. 
jūnijā, Nr. 25 nāca klajā ar prātojumu:

Šogad otros vasaras svētkos, tas ir 9tā 
jūnijā, tika Ķempes krogā balle izrīkota. Ļaužu 
bij daudz, ka starp tiem arī daži atrodas, 
kuri bija nākuši savus personīgos strīdus ar 
kaušanos izšķirt. Starp tādiem bija arī daži, 
kuri pie minētas kaušanās pilnīgi ņēmēji bij, 
un bez tam vēl citus uzmundrinādami un 
piedzirdīdami ar brandvīnu, lūdza palīgā nākt.

Laiks gan būtu tumsības darbus pie malas 
mest, laiku citādi izlietāt, nekā krogā celt 
nejaukas dzeršanas un kaušanās. 

Prātons
No turpmākajiem trim citētajiem rakstiņiem 

varam uzzināt, ka tajos gados liela nozīme 
bija nevis cilvēka faktiskajai dzīvesvietai, bet 
gan pieraksta vietai.

Pirmā ziņa ir no Mājas Viesa 1880. gada 24. 
maija publikācijas, Nr. 21. 

Pilsētas kanālī (Rīgā) 20tā maijā atrada līķi. 
Izrādījās, ka tas bija Jānis Tomas, kas priekš 
kādām 8 dienām iz sava dzīvokļa pazudis un 
pie Jaun-Ķempu muižas pierakstīts. Līķis tika 
novests uz glābšanas namu.

Arī Karlīnu no Jaun-Ķempjiem piemeklējusi 
neveiksme - viņu apzaga. Par to Mājas Viesis 
rakstīja1886. gada 8. februārī, Nr. 6.

Pie Jaun-Ķempes muižas pagasta 
pierakstītā, Lubānas ielā Nr. 4 dzīvojošā 
Karlīna Luftmann paziņoja vietīgai policijai, 
ka tai 31. janvārī no rokas ragutiņām, kuras 
tā Gorļā pametuje uz ielas bez uzraudzības, 
nozagts vešas aizsainis, ap 27 rbļ. vērtībā.

Patiesi briesmīga ziņa publicēta Mājas 
Viesis 1887. gada 24. janvāra izdevumā, Nr. 4:

Iz Rigas.
Nelaimes atgadījums. 13. janvārī, Mazā 

Ozolu ielā Nr. 10, pie Paltemales pierakstītā 
Mariana Kalniņ bija atstājuse savu 3 gadu 
veco dēlu Andreju bez uzraudzības kukņā pie 
ugunskura, pie kam aizdegās viņa drēbes. 
Neraugoties uz tūliņ pasniegto ārsta palīdzību, 
bērns caur apdeguma vainām tomēr 14. 
janvārī, ap pulksten 6 rītā nomira. 

Mani pārsteidza, cik maz savulaik rakstīja 
par nozīmīgās Rīga-Pleskava šosejas tapšanu. 
Tās būve sākās 1839. gadā. Zemnieku sētām 
20 km apkārtnē šķūtīs bija jādod vīrs ar zirga 
pajūgu, kam bija jābūt pilnam ar akmeņiem. 
Ceļu sāka celt no Rīgas un 1858. gadā to 
pabeidza, pievienojot Pēterpils-Pleskavas-
Varšavas šosejai. Noteiktos attālumos ceļa 
malās uzcēla zirgu pasta stacijas, kurās ziņneši 
mainīja zirgus. No sākuma ceļš bija bruģēts. 

Tagad gan saprotu, kāpēc par dzelzceļa 
būvniecību rakstīja krietni vairāk. Gluži 
vienkārši – šoseja tapšanas laikā prese vēl bija 
tikai autiņos.

Braukšana bija ļoti grūta lieta, jo vienīgais 
transportlīdzeklis bija zirga pajūgs. Tekstā 
pieminētais Ozolkrogs esot bijis dažus 
kilometrus aiz Ķempju kroga Siguldas 
virzienā.

No laikraksta Balss 1889. gada 18. janvārī, 
Nr. 3. 

Par ceļa vīru grūtībām. Ceļa vīram braucot 
gan grūti, tālab būtu mazākais par to gādājams, 
ka tas krogā jel drusciņ varētu apsildīties. 
Vezumu drošības dēļ tad vajadzētu stedeles2 
slēgt un mājas puišam uzraudzību uzdot. No 
policijas puses ir arī diezgan cieši priekšraksti, 
ka krodziniekiem par kārtību jāgādā, tomēr 
muižas valdes vēl visai maz par to rūpējas, lai 
būtu krietni krodzinieki, bet vairāk gan par to, 
lai jo lielas rentes tiktu maksātas. Šinīs naudas 
trūcīgos laikos tās tomēr iet milzīgiem soļiem 
uz priekšu, tā ka dažs krogs, kas priekš pāra 
gadiem 800, tagad 1800 rbļ. par gadu maksā. 
Ceļa vīru drošība šādi paliek jo mazāka. Gadās 
vēl ir tā, kā man Ozolkrogā, starp Ķempu un 
Ģāles krogu, uz šosejas. 15. dec. 1888. g. ar 
vezumiem no Rīgas braucot mēs, 7 ceļa vīri, 
tur gribējām zirgus barot. Bij tā ap pulkst. 6 
pēc pusdienas. Vārtus aiztaisījuši, gribējām 
paši drusciņ kājas apsildīt, jo bij pie 17 grādu 
auksts. Nebij 5 minūtes, kad atkal dodamies uz 
stedeli. Pa to laiku jau divi vezumi bija sagriezti 
un no viena izzagta kaste ar Bostanšoglo (?) 
firmas papirosiem, zīmēta burtiem I. K. Otra 
vezuma kaste bij par smagu bijusi. Krodzinieks 
nelikās ne zinot par mūsu nelaimi un pat ne 
vējluktura nedeva, ko lūdzām, lai varētu ārā 
pameklēt.

Beidzot apsolu tam, kas man palīdzētu 
zagto kasti ar papirosiem rokā dabūt, 15rbļ. 
pateicības algas. Mana adrese: Kroņa Lejas 
muiža, Spric Kandel, pr. Romeškaln3.

Avīze Mājas Viesis 1892. gada 20. jūnijā, 
Nr. 25, rakstīja par zādzībām Ķempjos. Šeit 
sastopamies ar vienu vēsturē bieži aprakstītu 
faktu, ka baroni un skrīveri nereti ar latviešu 
zemniekiem izspēlēja ļaunus jokus. Kad pēc 
dzimtbūtniecības atcelšanas zemnieki varēja 
izvēlēties uzvārdus, reizēm nepaklausīgajiem 
un spītīgajiem ierieba, piešķirot nepieklājīgus 
un pat rupjus dzimtas apzīmējumus. Šeit mēs 
sastopamies ar vienu no tādiem gadījumiem.  

Naktī no 30. uz 31. maiju nozaga Ķempu 
māju saimniekam zirgu un Lejas Kūšu 
rentniekam ratus. Ķempu saimnieks jau bija 
dabūjis tai dienā zināt no zagļu bandas, ka 
tai nakti zags; kaut gan pats vaktējis, bet 
vaktēdams ielaidies sapņu valstī un kamēr zagļi 
atveduši māju rentnieka zirgu un piesējuši tai 
vietā. Pēdas gan tapa dzītas līdz Bauskai, bet 
viss velti. Tāpat arī B. saimes stalli atlauzuši, 
bet saimnieks, jau uz ceļa dabūdams zināt, 
ka zags, steidzies uz mājām un zagļus no 
nedarba aiztrencis.

Tālāk būs stāsts par vienu slepkavnieku, 
kas bija uzdevies par Paltmales kalēju. Par to 

rakstīja laikraksts Tēvija 1896. gada 17. aprīlī, 
Nr. 16. 

No Āraišiem. 12. aprīlī šejieniešus iztraucēja 
šaušalīga slepkavība, kas priekšējā naktī 
pastrādāta uz šosejas, 7. verstī no Namozkas4  

uz Cēsu pusi, kur viens braucējs nosists 
un otrs, no trim šāvieniem galvā ievainots, 
izbēdzis. Nosistais esot kāds ropažnieks, 
kas 17. aprīlī uz Cēsīm vedis pudeles, un 
otrs Nītaures kučieris, kas vienu zirgu uz 
Cēsīm aizvedis. Abi par nodotām mantām 
saņēmuši Cēsu pilskrogā naudu un tā kā uz 
vienu pusi braukšana, domājuši kopā doties 
ceļā. Te kāds, kas uzdevies par Paltmales 
kalēju, piebiedrojies un lūdzis, lai viņu 
pavedot. Tā nu braukuši trijatā līdz Āraišu 
krogam, kur paturējuši vakariņas un tad atkal 
braukuši kādas verstes tālāk līdz slepkavības 
vietai. Pavestais sēdējis pakaļējos vāģos5 

pie ropažnieka, un - to nogalinājis, gājis pie 
priekšējā, teikdams, ka tur vairs negribot 
sēdēt, jo otrs braucējs vienmēr guļot. Kad 
kādu gabaliņu pabraukuši, tad izcēlusies starp 
abiem cīnīšanās uz dzīvību un nāvi, pie kuras 
tā dēvētais kalējs, trīs reizes uz kučiera galvu 
izšāvis, to ievainodams. Pēdīgi kučieram 
izdevies slepkavu izgrūst no vāģiem un ātri 
aizbraukt līdz nākošam krogum (Melturu), kur 
dabūjis palīgus un, aizdomās turēdams arī uz 
otru braucēju, domājis to uzmeklēt, kad jau arī 
tā zirgs pienācis pie krogus, vezdams savu 
nedzīvo kungu. Policeja, lietu izmeklējuse, 
dzen slepkavam pēdas. - Augšējais šaušalīgais 
notikums, lai der katram par brīdinājumu, lai 
neviens sveša neuzņem pajūgā, ne arī ar to 
ielaižas kādās darīšanās. 

(„B. W.”)
Un pašā noslēgumā – ļoti bēdīgs stāsts par 

jauniešiem, kas bija atbraukuši uz Paltmales 
baptistu draudzes svētkiem. Tas publicēts 
laikrakstā Baltijas Vēstnesis 1898. gada 3. 
augustā, Nr. 172.

No Siguldas. Baltijas Vēstneša 167. 
numurā kāds „r” kungs rakstījis par trim 
rīdzeniekiem. kas 27. jūlijā š. g. uz Siguldu 
izbraukuši un no kuriem viens Gaujas viļņos 
atradis kapu. Man, šo rindiņu rakstītājam. bija 
šam nelaimes atgadījumam jābūt par acu 
liecinieku, tāpēc ka no pārcelšanas vietas līdz 
peldētavai, kur nelaimīgais jauneklis noslīka. 
ir tikai 150 soļu liels attālums. Redzēju, ka 
pie peldētavas 4 cilvēki pienāca, no kuriem 3 
peldējās, bet ceturtais uz krasta palika stāvot. 
Pēc īsa peldēšanās laiciņa dzirdēju baiļu 
kliedzienus un ar laivu turpu steidzos, bet 
kamēr aizbraucu. tikmēr jau nelaimīgais bij 
aprakts ūdens viļņos. Kad viņa apmulsušiem 
citiem biedriem prasīju, cik īsti noslīkuši, tad 
man viens no viņa biedriem atbildēja: „Viena 
mūsu brāļa miesa gan še Gaujā atrodas, bet 
viņa dvēseli enģels man redzot uz debesīm 
aiznesa”… Viņi, pavisam 41 loceklis, esot 
aizbraukuši uz Paltmales baptistu draudzes 
svētkiem; citi palikuši augšā, Siguldā, kamēr 
še 4 uz Gauju nākuši atdzesēties. Nelaimīgā 
jaunekļa vārds esot K. Krausens, kas arī pie 
baptistu draudzes piederējis. Viņš noslīka 27. 
jūlijā pulksten 3 pēc pusd. un es viņu no ūdens 
izvilku 30. jūlijā, pulkst. 9 priekš pusdienas. 
Te man ar nepatikšanu jāpiezīmē, kādēļ gan 
nelaimīgā brāļi, kā viņi paši saucas, kādam 
drošam cilvēkam viņa drēbes nebij uzticējuši, 
ar ko to pēc atrašanas varētu kārtīgi apģērbt. 
Nu bij tūliņ svešam cilvēkam liekas pūles 
jāņem un drēbes jāapgādā, ka lai to kārtīgi 
varētu apģērbt un nolikt. Šodien, kur šis 
rindiņas rakstu, nelaimīgais dus guldināts uz 
mana brīvā rāmja starp lapām un puķēm.

Siguldas Klaušās, 30. jūlijā 1898. g.
Ramnieks E. Francs.

Turpinājums sekos



Cara vilciena maršruts. Raksts par to - laikrakstā Mājas Viesis, Nr.43 (22.10.1888) 
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Andrejs Cīrulis

Mana mīļā Līgatne
45. 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

1 Rozbeķu pils bija Rīgas arhibīskapijas vasaļu 
pils 14.-16. gadsimtā senā Rozulas pilsnovada 
teritorijā. Mūsdienās tās vietā netālu no Rozulas 
ciema atrodamas Rozbeķu jeb Rozulas pilsdrupas 
pie Stalbes pagasta Pilskalnu mājām. Vikipēdija

2 Stedele - zirgu un pajūgu novietne (pie kroga)
3 Romeškalna (Romeskaln) muiža, Veclaicenē. 

Pēdējie īpašnieki - fon Volfu dzimta. 

4 Ieriķi - apdzīvota vieta (lielciems) Amatas 
novada Drabešu pagastā 15 km no Cēsīm, 
izveidojusies bijušās muižas “Ramotzky” 
teritorijā.

5 Vāģi - lauku darba rati.

Ligates stacija tikšot paplašināta. Baltijas Vēstnesis, Nr.1 (02.01.1899)

Nelaime ar Paltmales baptistu draudzes 
svētku dalībnieku. Baltijas Vēstnesis, Nr. 172 

(03.08.1898)
Rakstos pieminētais Melturu krogs. No LNB kolekcijas Zudusī Latvija

Pasta nodaļa Līgates stacijā. Zemkopis, Nr. 12 (20.03.1902)

Arī tagad, tāpat kā iepriekšējā turpinājumā, 
mēs dzīvosimies pa ļoti senajām XIX gadsimta 
pēdējām divām desmitgadēm

Vispirms pabeigsim iepazīties ar tām 
publikācijām, ko pagājuša gadsimta latviešu 
avīzes veltīja dzelzceļam, kā arī nedaudz 
parunāsim par sakaru (telefonu) tēmu. 
Atgādināšu, ka 44. turpinājums beidzās ar 
nervu kutinošu kriminālgabalu, kas - kā izrādās 
- augsti godātajiem lasītājiem un ļoti cienījamām 
lasītājām bija lielu interesi un patikšanu sagādājis. 
Vismaz tā man tika teikts.

Viņiem par papildu iepriecinājumu tad nu 
esmu sameklējis vēl dažas ziņas par vilciena 
katastrofu, kaušanos, zagšanu, apdegšanu, 
laupīšanu, slepkavošanu, slīcināšanu un 
slīkšanu.

Bet iesāksim ar kaut ko mierīgāku. 1899. 
gada 2. janvārī Baltijas Vēstnesis rakstīja:

Rīgas Pleskavas dzelzceļa Līgates stacija, 
kā „Rig. Tgblatt” ziņo, šogad tapšot ievērojami 
paplašināta. Uz Rigas-Pleskavas dzelzceļa, 
kā «Rižsk. Vestņik” ziņo, no 1. decembra 
sākot pieņemtas sievietes par apkalpotajām, 
kurām visos pasažieru un pastu braucienu 
vagonos jāgādājot par tīrību. Viņas dabūšot 
īpašu uniformu un 20 rbļ. mēneša algas, kā arī 
verstu naudu. 

—V— 
Arī šo tekstu vajadzēja atšifrēt no veclaicīgās 

gotu rakstības. Un ar viena jēdziena saprašanu 
man nevedās itin nemaz. Burtu salikums 
bija, bet jēgu nevarēju atskārst. Un tikai pēc 
laba laika sapratu: verstu nauda. Nekas tāds 
pirms tam man nebija nācis ne prātā, nekur 
to jēdzienu nebiju ne redzējis, ne dzirdējis, 
lai gan tas ir ļoti loģisks. Tātad - maksa par 
nobraukto attālumu.

Tagad mūsu stāstījumā lieliski iederas sižets 
par to, kā dzelzceļa negadījumā cieta Krievijas 
ķeizars Aleksandrs III.

Stop! - man tagad var iebilst. Kādā sakarā 
te iekļauta situācija ar Krievijas caru, ja galu 
galā runājam par Līgatni, ko tolaik sauca par 
Līgati. 

Mēs jau agrāk bijām citējuši Mājas Viesī 
1880. gada 5. janvārī publicēto ziņu, ka Ķeizara 
Majestāte Aleksandrs II ir izsacījis pateicību 
par padevības jūtu izteikšanu Līgates papīru 
fabrikas strādniekiem. Tas - pirmkārt!

Bet īpašās attiecības ar Viņa Ķeizarisko 
Majestāti sākās Līgates papīra ārkārtīgi augstās 
kvalitātes dēļ. Skaidrības labā gan precizēsim, 
ka kopš 1883. gada valdīja Aleksandrs III, 
iepriekšējā cara dēls. 

1894. gadā Līgatnes papīrs pirmajā 
Viskrievijas higiēniskajā izstādē 
Sanktpēterburgā saņēma Lielo zelta medaļu, 
bet 1896. gadā Viskrievijas rūpniecības un 
mākslas izstādē Ņižņijnovgorodā Līgatnes 
papīrfabrikai tika piešķirta toreiz augstākā 
atzinības zīme - „tiesības nest impērijas 
ērgli” - par „lieliski augstas un vidējas 
šķirnes rakstāmpapīra un tipogrāfijas papīra 
izgatavošanu, par uzņēmuma strauju attīstību 
un tā ievērojamo apmēru, kā arī par īpašo 
gādību par strādniekiem.” Krievu-japāņu kara 
laikā un Pirmā pasaules kara laikā Līgatne bija 
vienīgā papīrfabrika Krievijā, kur izgatavoja 

ļoti vērtīgu papīru armijas ģenerālštāba 
kartēm.

Bet tagad gan atgriezīsimies pie apsolītā 
apraksta par cara Aleksandra III vilciena 
katastrofu 1888. gadā. Tā notika netālu no Borku 
stacijas ceļa posmā starp Jaltu un Maskavu. 
Kopā ar Viņa Gaišību bija kuplās ģimenes 
locekļi un arī daudzie pavadoņi. Bija gan bojā 
gājušie, gan ievainotie. Vēlāk noskaidrojās, 
ka imperatora vilcienu nepieļaujami ātri 
vilka divas preču lokomotīves un šūpošanās 
rezultātā lokomotīves nogāja no sliedēm, un 
vilciena sastāvs nokrita no uzbēruma. Cara 
ģimene, kas atradās restorānvagonā, necieta, 
jo vagona sienas tika saspiestas, un tas novērsa 
jumta deformāciju.

Laikraksts Mājas Viesis 1888. gada 22. 
oktobrī, Nr. 43 rakstīja sekojošo :

Dzelzceļa nelaime pie Borki
Par dzelzceļa nelaimi pie Borki, caur 

kuru Viņu Ķeizara Majestātes, kā arī Viņu 
Visaugstākā Famīlija līdz ar pavadonību 
varēja nākt nopietnās briesmās, „Ziem. tel. 
aģentūra” pasniedz šādas ziņas: Pēterburgā, 
19. oktobrī. Ķeizariskais brauciens, kas 17. 
oktobrī ap pusdienu izbrauca no Taranovkas, 
noskrēja no sliedēm starp Taranovku un Borki 
tādā vietā, kur ceļš iet caur puslīdz dziļu 
gravu. Tai brīdī, kur brauciens noskrēja no 
sliedēm, Viņu Majestātes līdz ar visu Famīliju 
un pavadonību atradās pie brokastu galda 
ēdamvagonī. Kad brauciena pirmais vagonis 
noskrēja no sliedēm, tad iesākās briesmīga 
svārstīšanās un sekošie vagoni skrēja uz 
abām pusēm. Ēdamvagonis gan palika uz 
dzelzceļa dambja, bet dabūja tādu izskatu, 
ka to vairs nevarēja pazīt. Vagoņa apakšdaļa 
līdz ar riteņiem bij izsista ārā. Sāni bij plakani 
saspiesti, uz vienu pusi uzgāzies jumts atklāja, 
kas vagonī atradās. Nebija domājams, ka 
pie tāda posta atgadījuma kāds būtu varējis 
palikt neievainots. 

Bet Dievs sargāja Ķeizaru un Viņa 
Famīliju. Viņi dabūja vieglus grūdienus 
un ievainojumus, izņemot flīgel-adjutantu 
Šeremetjevu, kas gan vairāk nekā citi, bet 
arī ne grūti tika ievainots. Par nožēlošanu 
citu brauciena daļu bojā iešana bija pavadīta 
no nelaimes atgadījumiem: nonāvēti tika 
feldjēgeru korpusa štabskapteins Breš, viens 
ārstēšanas palīgs, viens skrīveris, viens 
virsnieks, divi kurjeri, viens kambarkazaks, 
viens jēgers, pieci dzelzceļa dienastnieki, seši 
dzelzceļa bataljona zaldāti un astoņpadsmit 
personas tika ievainotas. Virsinspektors 
Stjernvall dabūja stipru grūdienu. 

Ķeizara Majestāte Pate nosacīja palīdzības 
sniegšanu ievainotiem. Neskatoties uz ļoti 
sliktu laiku, – pastāvīgi lija un zemes virsms 
bija glums - Ķeizara Majestāte vairāk reižu 
nokāpa lejā pie nonāvētiem un ievainotiem 
un tikai tad uzmeklēja piesteigušos rezerves 
braucienu, kad pēdējais ievainotais jau bija 
ievietot sanitātes braucienā. Ievainotie tika 
uz Harkovu aizvesti. Tai vietā, kur brauciens 
izskrēja iz sliedēm, tika atstāts virsnieks, lai 
uzraudzītu līķu aizvešanu un lietu savākšanu 
iz sadauzītiem vagoniem. Ķeizars pavēlēja, lai 
mirušos aizvestu uz Pēterburgu un apgādātu 
šo pakaļpalicējus. 

Kad dzelzceļš caur šo nelaimes 
atgadījumu bija aizdambēts, tad brauciens 
brauca atpakaļ uz Losovje. Šajā stancijā 

tika uz Viņas Majestātes pavēli no sādžas 
garīdzniecības noturēta mirēju aizlūgšana 
priekš šīs dzelzceļa nelaimes upuriem un 
pateicības Dievkalpojumos brīnišķīgas 
glābšanas dēļ iz tādām lielām briesmām. 
Pēc noturēta Dievkalpojuma Viņa Majestāte 
ieaicināja visas braucienā bijušās personas, 
līdzskaitot apdienētājus, stanzijas zālē uz 
vēlu pusdienas maltīti. Izmeklēšana izrādīs 
īsto cēloni kāpēc, brauciens izskrējis iz 
sliedēm, bet no kaut kāda ļauna nodomu 
nevar runas būt. Pēterburgā, 20. oktobrī, 
Ķeizara galma ministra vakar izlaistais 
ziņojums liek noprast lieliskās briesmas, 
kurās mūsu Visužēlīgais Kungs un Ķeizars 
un Viņu Visaugstā Famīlija atradušies. Jo 
karstākas ir pateicības lūgšanas, ko visi Viņa 
pavalstnieki şūta pie Dieva par viņa brīnišķīgo 
un žēlīgo sargāšanu. Visā Krievijā tad arī tiek 
noturēti svinīgi Pateicības Dievkalpojumi un 
Pēterburgas evaņģēliskie kristīgie notura 
šādu Dievkalpojumu šodien Pētera baznīcā.

Un te vēl tāda ziņa, kam gan ar Līgati pat 
mūsdienās nav nekāda sakara, bet kas gluži 
vienkārši ir ļoti interesanta no vēsturisko 
notikumu pārlūkošanas viedokļa. Publikācija 
ievietota laikrakstā Mājas Viesis 1897. gada 
4. jūnijā.

Elektriski dzelzceļi 
Mūsu gadu simtenis tiek nosaukts par tvaika 

un elektricitātes gadu simteni. Elektricitāte 
rūpniecībā, satiksmē un vispāri mūsu 
sadzīvē spēlē arvien lielāku lomu. Kas viss 
jau netiek pastrādāts ar elektricitātes spēku! 
Un nākamībā elektricitāte bez šaubām tiks 
izlietota vēl lielākā mērā. 

Elektrisku dzelzceļu Eiropā šim brīžam ir: 

Vācijā – 406 kilometri (apm. 365 verstis), 
Francijā - 132 kilom. (apm. 119 v.), Austrijā 
– 71 kilom. (apm. 64 v.), Anglijā - 34 kilom. 
(apm. 30, v.), Beļģijā – 25 kilom. (apm. 22 v.), 
Krievijā – 10 kilom. (apm. 9 v.), Zviedrijā un 
Norvēģijā 7 kilom. (apm. 6 v.), Holandijā – 3 
kilom. (apm. 2 v.) un Portugālijā – 2 kilom. 
(apm. 1 v.).

Tagad no dzelzceļa pāriesim pie pasta, 
telefona un telegrāfa sakariem, kas tolaik bija 
milzīgs jaunums. Pagājušajā reizē jau stāstīju, 
ka par iespējamo telegrāfa stacijas ierīkošanu, 
par ko laikraksts Mājas Viesis tika rakstījis 
1892. gada 13. jūnijā, Nr. 24.

Starp Rīgu, Inčukalnu un Siguldu, tā „D. 
Z.” ziņo, jūlija beigās š. g. taps ierīkota kroņa 
telegrāfa satiksme. Barons Volfs, Hincenberga 
un kņaziene Krapotkin katrs devuši 300 rbl. 
pabalstu no savas puses priekš šās līnijas 
ietaises. Starp Rīgu un Stukmaņiem, kā „D. Z.” 
ziņo vēl šinā vasarā kronis ierīkošot telegrāfa 
līniju priekš privātas satiksmes. 

Ligates fabrika un Ligates dzelzceļa 
piestātne, 6 verstes garš ceļš, tā “D. Z.” ziņo, 
tapšot savienots caur telefonu.

Šo vēsti varam papildināt ar pārpublikāciju 
no avīzes Baltijas Vēstnesis 1896. gada 24. 
jūlija, Nr. 162. 

Jauns telefona ierīkojums Cēsu 
apkārtnē. Auciema muižas īpašnieks V. 
Siegera k., Ungurmuižas īpašnieks barons 
Rampenhauzens, barons Rozens Liel-
Straupē, V. Begesack (?) kundze, Raiskuma 
muižas īpašniece u. c. ir pienācīgā vietā 
iesnieguši projektu dēļ telefona ierīkošanas 
apstiprināšanas. Pēc projekta galvenā centrāl-
stacija būšot Auciemā, un otrās šķiras stacija 

Liel-Straupē. Ar Auciemu būs savienotas 
no vienas puses Cēsis, Meijermuiža un 
Raiskums. Tālāk telefona drātis ies uz Nabas 
muižu, Straupes Mežmuižu, Liel-Straupi; tad 
uz Rozbeķiem1, Stalbi, Ungurmuižu, Lenčiem 
un mežkunga dzīvokli. 

Vēlāk ir domāts Auciemu savienot ar Ligati, 
no kurienes jau iet telefons uz Siguldu. Tātad 
še būs vesels telefona tīkls, savienojot vēl 
Siguldu ar apkārtējām muižām. Labums vēl 
ir tas, ka šis tīkls stāv divās vietās – Cēsīs 
un Siguldā – sakarā ar telegrāfa stacijām, 
tur varēs vajadzības atgadījumos, kā pie 
izdarītām zādzībām, ziņas bez kavēšanās 
tālāk sūtīt. Acīm redzot zirgu zagļiem un tam 
līdzīgiem subjektiem uznāks arī sava krīze, 
kura būs grūti panesama, jo kamēr līdz šim 
bij tikai jāraugās atpakaļ, vai nedzenas pakaļ, 
tagad būs lielākas rūpes par to vai viņu 
lielākais ienaidnieks uradņiks jau neglūn uz 
savu laupījumu priekšā. – 

Pēc projekta telefonu varēs par brīvu izlietot 
policejas darīšanās, tad muižu ļaudis, dakters 
un aptiekārs. Privātpersonas pret zināmu 
atlīdzību. Šādā kārtā ārsts būs apkārtējiem 
iedzīvotājiem un vieglāk mājās sasniedzams, 
padodot tikai tam ziņu, lai tas pats ar savu 
zirgu nobrauktu pie slimnieka. Caur to 
aiztaupīsies viens braukums turpu un atpakaļ, 
ārstu atvedot un pārvedot. Ārstam tikai tagad 
būs jātur gatavi zirgi, kurus vislabāki varētu 
uz ārsta iecirkņa rēķina turēt. Teicami būtu, ja 
minētie muižu īpašnieki vienotos un galvenā 
stacijā ierīkot meteoroloģisku staciju, kur 
laika novērojumus varētu tā pati dežūrējošā 
persona izmērīt, caur ko neceltos sevišķi lieli 
izdevumi. Jācer, ka drīzākā laikā apstiprinās 
projektu. Minētajiem kungiem jāizsaka 
pateicība par ierīkojumu, kurš visai apkārtnei 

satiksmes ziņā ir par lielu atvieglinājumu 
un palīdzēs no šā apgabala iznīdēt svešas 
mantas piesavinātājus.

R. T. 
Vēsturei piefiksējama informācija par pasta 

nodaļu Līgates stacijā. Tolaik tas bija ļoti 
nozīmīgs notikums, kas būtiski ietekmēja 
visas apkārtējās sabiedrības dzīvi. Rakstiņš 
publicēts laikrakstā Zemkopis 1902. gada 20. 
martā.

Ligates stacijā (uz Pleskavas-Rīgas 
dzelzceļa) no šā gada 15. marta atvērta pasta 
nodaļa, kur pieņems un izsniegs visādas 
pasta korespondences, tā Rīgas pasta-
telegrāfa apgabala priekšnieks lūdzis paziņot 
vispārībai.

Tagad pāriesim pie mūsu šīsdienas 
turpinājuma kriminālās sadaļas. Tā nu tas 
dzīvē iekārtots, ka cilvēkus šī tēma interesē, un 
avīzes par to raksta, ja tik vien kādam tādam 
faktam tiek klāt. Tas palielina laikraksta tirāžu 
un ienākumus. Mēs par šo tēmu interesēsimies 
tāpēc, ka tās ir mazas vēstures glezniņas, kas 
labāk ļauj saprast tālaika dzīvi. Pieminēsim 
tikai tos materiālus, kam ir tuvāks vai tālāks 
sakars ar Līgatni.

Laikraksts Mājas Viesis 1880. gada 21. 
jūnijā, Nr. 25 nāca klajā ar prātojumu:

Šogad otros vasaras svētkos, tas ir 9tā 
jūnijā, tika Ķempes krogā balle izrīkota. Ļaužu 
bij daudz, ka starp tiem arī daži atrodas, 
kuri bija nākuši savus personīgos strīdus ar 
kaušanos izšķirt. Starp tādiem bija arī daži, 
kuri pie minētas kaušanās pilnīgi ņēmēji bij, 
un bez tam vēl citus uzmundrinādami un 
piedzirdīdami ar brandvīnu, lūdza palīgā nākt.

Laiks gan būtu tumsības darbus pie malas 
mest, laiku citādi izlietāt, nekā krogā celt 
nejaukas dzeršanas un kaušanās. 

Prātons
No turpmākajiem trim citētajiem rakstiņiem 

varam uzzināt, ka tajos gados liela nozīme 
bija nevis cilvēka faktiskajai dzīvesvietai, bet 
gan pieraksta vietai.

Pirmā ziņa ir no Mājas Viesa 1880. gada 24. 
maija publikācijas, Nr. 21. 

Pilsētas kanālī (Rīgā) 20tā maijā atrada līķi. 
Izrādījās, ka tas bija Jānis Tomas, kas priekš 
kādām 8 dienām iz sava dzīvokļa pazudis un 
pie Jaun-Ķempu muižas pierakstīts. Līķis tika 
novests uz glābšanas namu.

Arī Karlīnu no Jaun-Ķempjiem piemeklējusi 
neveiksme - viņu apzaga. Par to Mājas Viesis 
rakstīja1886. gada 8. februārī, Nr. 6.

Pie Jaun-Ķempes muižas pagasta 
pierakstītā, Lubānas ielā Nr. 4 dzīvojošā 
Karlīna Luftmann paziņoja vietīgai policijai, 
ka tai 31. janvārī no rokas ragutiņām, kuras 
tā Gorļā pametuje uz ielas bez uzraudzības, 
nozagts vešas aizsainis, ap 27 rbļ. vērtībā.

Patiesi briesmīga ziņa publicēta Mājas 
Viesis 1887. gada 24. janvāra izdevumā, Nr. 4:

Iz Rigas.
Nelaimes atgadījums. 13. janvārī, Mazā 

Ozolu ielā Nr. 10, pie Paltemales pierakstītā 
Mariana Kalniņ bija atstājuse savu 3 gadu 
veco dēlu Andreju bez uzraudzības kukņā pie 
ugunskura, pie kam aizdegās viņa drēbes. 
Neraugoties uz tūliņ pasniegto ārsta palīdzību, 
bērns caur apdeguma vainām tomēr 14. 
janvārī, ap pulksten 6 rītā nomira. 

Mani pārsteidza, cik maz savulaik rakstīja 
par nozīmīgās Rīga-Pleskava šosejas tapšanu. 
Tās būve sākās 1839. gadā. Zemnieku sētām 
20 km apkārtnē šķūtīs bija jādod vīrs ar zirga 
pajūgu, kam bija jābūt pilnam ar akmeņiem. 
Ceļu sāka celt no Rīgas un 1858. gadā to 
pabeidza, pievienojot Pēterpils-Pleskavas-
Varšavas šosejai. Noteiktos attālumos ceļa 
malās uzcēla zirgu pasta stacijas, kurās ziņneši 
mainīja zirgus. No sākuma ceļš bija bruģēts. 

Tagad gan saprotu, kāpēc par dzelzceļa 
būvniecību rakstīja krietni vairāk. Gluži 
vienkārši – šoseja tapšanas laikā prese vēl bija 
tikai autiņos.

Braukšana bija ļoti grūta lieta, jo vienīgais 
transportlīdzeklis bija zirga pajūgs. Tekstā 
pieminētais Ozolkrogs esot bijis dažus 
kilometrus aiz Ķempju kroga Siguldas 
virzienā.

No laikraksta Balss 1889. gada 18. janvārī, 
Nr. 3. 

Par ceļa vīru grūtībām. Ceļa vīram braucot 
gan grūti, tālab būtu mazākais par to gādājams, 
ka tas krogā jel drusciņ varētu apsildīties. 
Vezumu drošības dēļ tad vajadzētu stedeles2 
slēgt un mājas puišam uzraudzību uzdot. No 
policijas puses ir arī diezgan cieši priekšraksti, 
ka krodziniekiem par kārtību jāgādā, tomēr 
muižas valdes vēl visai maz par to rūpējas, lai 
būtu krietni krodzinieki, bet vairāk gan par to, 
lai jo lielas rentes tiktu maksātas. Šinīs naudas 
trūcīgos laikos tās tomēr iet milzīgiem soļiem 
uz priekšu, tā ka dažs krogs, kas priekš pāra 
gadiem 800, tagad 1800 rbļ. par gadu maksā. 
Ceļa vīru drošība šādi paliek jo mazāka. Gadās 
vēl ir tā, kā man Ozolkrogā, starp Ķempu un 
Ģāles krogu, uz šosejas. 15. dec. 1888. g. ar 
vezumiem no Rīgas braucot mēs, 7 ceļa vīri, 
tur gribējām zirgus barot. Bij tā ap pulkst. 6 
pēc pusdienas. Vārtus aiztaisījuši, gribējām 
paši drusciņ kājas apsildīt, jo bij pie 17 grādu 
auksts. Nebij 5 minūtes, kad atkal dodamies uz 
stedeli. Pa to laiku jau divi vezumi bija sagriezti 
un no viena izzagta kaste ar Bostanšoglo (?) 
firmas papirosiem, zīmēta burtiem I. K. Otra 
vezuma kaste bij par smagu bijusi. Krodzinieks 
nelikās ne zinot par mūsu nelaimi un pat ne 
vējluktura nedeva, ko lūdzām, lai varētu ārā 
pameklēt.

Beidzot apsolu tam, kas man palīdzētu 
zagto kasti ar papirosiem rokā dabūt, 15rbļ. 
pateicības algas. Mana adrese: Kroņa Lejas 
muiža, Spric Kandel, pr. Romeškaln3.

Avīze Mājas Viesis 1892. gada 20. jūnijā, 
Nr. 25, rakstīja par zādzībām Ķempjos. Šeit 
sastopamies ar vienu vēsturē bieži aprakstītu 
faktu, ka baroni un skrīveri nereti ar latviešu 
zemniekiem izspēlēja ļaunus jokus. Kad pēc 
dzimtbūtniecības atcelšanas zemnieki varēja 
izvēlēties uzvārdus, reizēm nepaklausīgajiem 
un spītīgajiem ierieba, piešķirot nepieklājīgus 
un pat rupjus dzimtas apzīmējumus. Šeit mēs 
sastopamies ar vienu no tādiem gadījumiem.  

Naktī no 30. uz 31. maiju nozaga Ķempu 
māju saimniekam zirgu un Lejas Kūšu 
rentniekam ratus. Ķempu saimnieks jau bija 
dabūjis tai dienā zināt no zagļu bandas, ka 
tai nakti zags; kaut gan pats vaktējis, bet 
vaktēdams ielaidies sapņu valstī un kamēr zagļi 
atveduši māju rentnieka zirgu un piesējuši tai 
vietā. Pēdas gan tapa dzītas līdz Bauskai, bet 
viss velti. Tāpat arī B. saimes stalli atlauzuši, 
bet saimnieks, jau uz ceļa dabūdams zināt, 
ka zags, steidzies uz mājām un zagļus no 
nedarba aiztrencis.

Tālāk būs stāsts par vienu slepkavnieku, 
kas bija uzdevies par Paltmales kalēju. Par to 

rakstīja laikraksts Tēvija 1896. gada 17. aprīlī, 
Nr. 16. 

No Āraišiem. 12. aprīlī šejieniešus iztraucēja 
šaušalīga slepkavība, kas priekšējā naktī 
pastrādāta uz šosejas, 7. verstī no Namozkas4  

uz Cēsu pusi, kur viens braucējs nosists 
un otrs, no trim šāvieniem galvā ievainots, 
izbēdzis. Nosistais esot kāds ropažnieks, 
kas 17. aprīlī uz Cēsīm vedis pudeles, un 
otrs Nītaures kučieris, kas vienu zirgu uz 
Cēsīm aizvedis. Abi par nodotām mantām 
saņēmuši Cēsu pilskrogā naudu un tā kā uz 
vienu pusi braukšana, domājuši kopā doties 
ceļā. Te kāds, kas uzdevies par Paltmales 
kalēju, piebiedrojies un lūdzis, lai viņu 
pavedot. Tā nu braukuši trijatā līdz Āraišu 
krogam, kur paturējuši vakariņas un tad atkal 
braukuši kādas verstes tālāk līdz slepkavības 
vietai. Pavestais sēdējis pakaļējos vāģos5 

pie ropažnieka, un - to nogalinājis, gājis pie 
priekšējā, teikdams, ka tur vairs negribot 
sēdēt, jo otrs braucējs vienmēr guļot. Kad 
kādu gabaliņu pabraukuši, tad izcēlusies starp 
abiem cīnīšanās uz dzīvību un nāvi, pie kuras 
tā dēvētais kalējs, trīs reizes uz kučiera galvu 
izšāvis, to ievainodams. Pēdīgi kučieram 
izdevies slepkavu izgrūst no vāģiem un ātri 
aizbraukt līdz nākošam krogum (Melturu), kur 
dabūjis palīgus un, aizdomās turēdams arī uz 
otru braucēju, domājis to uzmeklēt, kad jau arī 
tā zirgs pienācis pie krogus, vezdams savu 
nedzīvo kungu. Policeja, lietu izmeklējuse, 
dzen slepkavam pēdas. - Augšējais šaušalīgais 
notikums, lai der katram par brīdinājumu, lai 
neviens sveša neuzņem pajūgā, ne arī ar to 
ielaižas kādās darīšanās. 

(„B. W.”)
Un pašā noslēgumā – ļoti bēdīgs stāsts par 

jauniešiem, kas bija atbraukuši uz Paltmales 
baptistu draudzes svētkiem. Tas publicēts 
laikrakstā Baltijas Vēstnesis 1898. gada 3. 
augustā, Nr. 172.

No Siguldas. Baltijas Vēstneša 167. 
numurā kāds „r” kungs rakstījis par trim 
rīdzeniekiem. kas 27. jūlijā š. g. uz Siguldu 
izbraukuši un no kuriem viens Gaujas viļņos 
atradis kapu. Man, šo rindiņu rakstītājam. bija 
šam nelaimes atgadījumam jābūt par acu 
liecinieku, tāpēc ka no pārcelšanas vietas līdz 
peldētavai, kur nelaimīgais jauneklis noslīka. 
ir tikai 150 soļu liels attālums. Redzēju, ka 
pie peldētavas 4 cilvēki pienāca, no kuriem 3 
peldējās, bet ceturtais uz krasta palika stāvot. 
Pēc īsa peldēšanās laiciņa dzirdēju baiļu 
kliedzienus un ar laivu turpu steidzos, bet 
kamēr aizbraucu. tikmēr jau nelaimīgais bij 
aprakts ūdens viļņos. Kad viņa apmulsušiem 
citiem biedriem prasīju, cik īsti noslīkuši, tad 
man viens no viņa biedriem atbildēja: „Viena 
mūsu brāļa miesa gan še Gaujā atrodas, bet 
viņa dvēseli enģels man redzot uz debesīm 
aiznesa”… Viņi, pavisam 41 loceklis, esot 
aizbraukuši uz Paltmales baptistu draudzes 
svētkiem; citi palikuši augšā, Siguldā, kamēr 
še 4 uz Gauju nākuši atdzesēties. Nelaimīgā 
jaunekļa vārds esot K. Krausens, kas arī pie 
baptistu draudzes piederējis. Viņš noslīka 27. 
jūlijā pulksten 3 pēc pusd. un es viņu no ūdens 
izvilku 30. jūlijā, pulkst. 9 priekš pusdienas. 
Te man ar nepatikšanu jāpiezīmē, kādēļ gan 
nelaimīgā brāļi, kā viņi paši saucas, kādam 
drošam cilvēkam viņa drēbes nebij uzticējuši, 
ar ko to pēc atrašanas varētu kārtīgi apģērbt. 
Nu bij tūliņ svešam cilvēkam liekas pūles 
jāņem un drēbes jāapgādā, ka lai to kārtīgi 
varētu apģērbt un nolikt. Šodien, kur šis 
rindiņas rakstu, nelaimīgais dus guldināts uz 
mana brīvā rāmja starp lapām un puķēm.

Siguldas Klaušās, 30. jūlijā 1898. g.
Ramnieks E. Francs.

Turpinājums sekos



Mēs - līgatnieši - varam būt patiesi 
lepni, ka simtgades Dziesmu svētkos 
Mežaparka lielajā estrādē slaveno 
Emīla Melngaiļa “Jāņuvakara” soprāna 
solo partiju dziedās Gunta Gelgote 
(Davidčuka), kura dzimusi un augusi 
Līgatnē.

Esmu ļoti priecīga, ka esam tiešām 
labas draudzenes no laika, kad kopā 
mācījāmies Cēsu mūzikas koledžā. 
Priecājoties par Guntas panākumiem, 
aicināju viņu uz mazu sarunu par 
Dziesmu svētkiem un viņas profesiju.

 
Ko tev nozīmē dziedāt solo Latvijas 

simtgades Dziesmu svētkos? 
Tā kā es vairāk dzīvoju Lietuvā nekā 

Latvijā, tad man ļoti pazīstamas ir ilgas 
pēc savas zemes un dārgajiem cilvēkiem 
Latvijā. Līdz ar to dalība Dziesmu svētkos 
man būs īpaši emocionāla. Uztveru šo 
iespēju kā lielu pagodinājumu.

Vairākkārt esmu piedalījusies gan 
Vispārējos, gan Skolēnu dziesmu svētkos 
un esmu laimīga, ka varēšu atkal būt tajā, ar 
ko esmu izaugusi. Un mans pienesums būs 
ar to, kas ir mana sirdslieta un nodarbošanās 
- es dziedāšu!

Šo solo jau reiz dziedāju Dziesmu svētkos 
pirms piecpadsmit gadiem. Un zīmīgi, ka 
diriģente Aira Birziņa mani bija dzirdējusi 
tieši Līgatnes korī, kur man bija uzticēts 
solo. Lūk, viņa mani noskatīja un ieteica 
virsdiriģentam Jānim Zirnim, ar kuru 
priecāšos atkal satikties Emīla Melngaiļa 
“Jāņu vakarā”.  

Kā tu šim notikumam gatavojies?
Ik dienu vingrinos un uzturu balsi labā 

formā. Šajos svētkos vokāli simfoniskās 
mūzikas koncertā man uzticēts arī soprāna 
solo Jurjānu Andreja kantātē “Tēvijai”.  Pie 
tā piestrādāju teju katru dienu. 

 
Kas ir tie darbi vai domas tavā ikdienā, 

domājot par Latviju un dzīvojot Latvijas 
simtgades gadā?

Ja es domāju tieši par savu pienesumu 
simtgades svētku sakarā, tad uz rudeni 
auklēju latviešu un lietuviešu komponistu 
mūzikas koncerta ieceri. Tajā skanēs 
mūzika, kas rakstīta tieši man - manai balsij 
un manam vīram - flautistam no Lietuvas. 
Abas mūsu valstis šogad svin simtgadi. 

Man latviskums šķiet svarīgs tieši ikdienā 
- sarunās ar bērniem un tradīcijās. Ikdienā 
dziedu viņiem tautasdziesmas.

Domāju, ka labākais pienesums savai 
valstij ir sevis pilnveidošana profesionāli 
un kā personībai.  

 

Kad  tu apjauti, ka būsi dziedātāja? 
Kādu attīstības un izglītības ceļu tu gāji, 
lai varētu stāvēt uz operas skatuves?

Es bērnībā nezināju, ka ir tāda profesija 
– dziedātājs -, taču dziedu, kopš sevi 
atceros. Un īpaši spilgtas ir manas atmiņas, 
ka es kāpelēju tuvējā meža gravā no viena 
akmens uz otra un aizrautīgi dziedu. Tagad 

šajā manas “privātās skatuves” vietā ir 
Vienkoču parks!

Sākumā es daudz dziedāju Līgatnē pie 
skolotājas E. Meņķes, tad aizbraucu uz 
speciālu mūzikas skolu Alūksnes pusē, bet 
pēc tam mācījos Cēsīs – kordiriģēšanu Cēsu 
mūzikas koledžā. Vēlāk sekoja studijas 
Latvijas un Lietuvas Mūzikas akadēmiju 
vokālajās nodaļās. Bet tālāk pilnveidošanās 
ceļš nebeidzas -   dziedātājiem skološanās 
un pedagogs ar dzirdi “no malas” vajadzīgs 
visu dzīvi. Man tāds šobrīd ir maestro no 
Itālijas, kurš cauru gadu ceļo pa dažādām 
Eiropas pilsētām, mācīdams vokālo mākslu. 
Mēs satiekamies un strādājam vienā vai 
citā vietā dažas reizes gadā. 

 
Kādas ir bijušas tavas operas lomas, 

nozīmīgākā skatuves pieredze un 
skaistākie koncerti? 

Man šobrīd citu starpā ir divas īpaši mīļas 
lomas Viļņas Nacionālajā operas un baleta 
teātrī - tā ir Adele J. Štrausa “Sikspārnī” 
un Sapņu meitenīte O. Narbutaites operā 
“Kornets”, ko dziedāšu arī jaunajā sezonā. 
Latvijas Nacionālajā Operas un baleta teātrī 
esmu dziedājusi Cerlīnu V. A. Mocarta 
operā “Dons Žuans” un Oskaru Dž. Verdi 
“Masku ballē”.

Tāpat varu priecāties par lielisko 
sadarbību ar Latvijas Nacionālo simfonisko 
orķestri. Pagājušajā sezonā atskaņojām B. 
Britena ciklu “Iluminācijas” un G. Forē 
“Rekviēmu”. Šajā rudenī kopā atskaņosim 
virtuozo V. A. Mocarta koncertāriju 
“Exsultate, jubilate”, kas no soprāna prasa 
lielu meistarību un rūpīgu iedziļināšanos.

Iepriekšējā vasarā Dzintaru koncertzālē un 
Klaipēdas vasaras estrādē dziedāju skaisto 
soprāna solo plaši pazīstamās kantātes 
“Carmina Burana” atskaņojumā kopā ar 
simfoniskajiem orķestriem, solistiem un 
koriem no Latvijas un Lietuvas.

Un, kad Rīgā pērnā gada nogalē latviešu 
un angļu solisti piedalījāmies J. S. Baha 
“Ziemassvētku oratorijas” atskaņojumā 
kopā ar Radio kori, tad pēc tam tika sacīts 
- šī nu bija sapņu komanda!

Tuvākie skatuves plāni man saistās ar 

J. Haidna un H. Volfa dziesmu krājumu 
atskaņošanu. Mūzika ir brīnumskaista, 
bet ļoti maz atskaņota Latvijā. Katra tāda 
programma jābriedina aptuveni gadu. 
Es jūtu īpašu aicinājumu atklāt sev un 
klausītājiem kādas mazāk pazīstamas, 
bet izcilas muzikālas vērtības, ne tikai 
staigāt ierastus ceļus. Tikpat svarīgi man 
ir veidot sadarbību ar komponistiem, lai 
veidotu jaunu latviešu mūzikas repertuāru. 
Bet paralēli īpaši vingrinos un loku balsi 
koloratūrsoprāna partijā.

 
Cik daudz pūļu un darba tas no 

cilvēka prasa un kas ir tie brīži, kas tev 
dod spēku un iedvesmo?

Tajā ir daudz darba vienatnē ar sevi. 
Disciplīna vingrināties ar prasīgumu pret 
sevi. Iemācīties daudz teksta ir viena no 
vieglākajām lietām! 

Vispār man patīk pats darba process. Uz 
vingrināšanās iesākšanu gan ir jāsaņemas - 
jāpieņem lēmums piecelties no dīvāna, lai 
nodotos fiziskam treniņam, matemātikas 
uzdevumu risināšanai un dzejas lasīšanai 
vienlaicīgi. Bet es zinu, ka svarīgākais ir 
iesākt, un tad jau aizrautība ir klāt.

Jāteic, ka ļoti liela nozīme ir 
psiholoģiskajai izturībai, neatlaidībai, 
spējai celties pēc kritieniem. Varētu teikt, ka 
tā ir tāda mūžīga balansēšana starp šaubām 
un sirds dauzīšanos, kāpjot uz skatuves, un 
laimi, ka varu to darīt.

Ļoti motivē, protams, afiša ar pašas vārdu 
un datumu! (smejas) Tieši tas, ka ir zināms, 
kādi koncerti un notikumi gaidāmi pēc 
pusgada, gada, rada labu sajūtu - mērķus, 
kurp virzīties.

Man daudz nozīmē manu tuvo cilvēku 
atbalsts un atzinīgi vārdi. 

 
Kāda tev būs šī vasara?
Vasarā, izņemot pāris profesionālus 

izbraucienus pa Eiropu, būsim vai nu 
Augšlīgatnē pie manas mammas vai otrā 
mūsu Latvijas mītnē - Liepājā pie jūras. 
Pēc Dziesmu svētkiem būs brīvdienas, bet 
prātā jau stāv, kam visam tik uz rudeni nav 
jābūt apgūtam! Tas iedvesmo!

Gunta Gelgote (Davidčuka). 
Kestuta Pleitas foto
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Ilze Kūle (Akmentiņa)

Līgatnes lakstīgala līgos Mežaparka 
estrādē  - Dziesmu svētku kulminācijā!

Fotokonkurss Līgatnes novada bibliotēkās

Savādāka vieta, kur lasīt
Līgatnes novada bibliotēkas no 19. jūnija līdz 19. jūlijam piedāvā 
piedalīties fotokonkursā. Lai piedalītos:
1. Paņem grāmatu kādā no Līgatnes novada bibliotēkām;
2. Nofotografējies, lasot 
grāmatu kādā interesantā, 
bet drošā vietā (fotogrāfijā 
jābūt redzamām bibliotēkas 
grāmatu atpazīšanas zīmēm);
3. Ieliec bildi Instagram 
vai Facebook ar 
#LigatnesNovadaBibliotekas. 
Sekošana kaut vienam 
Līgatnes novada bibliotēku 
Instagram kontam tiks 
uztverts kā mazs bonuss.

Interesantākajai bildei 
balva – ZINOO ģimenes 

ielūgums

19. jūlijā paziņosim 
uzvarētāju, nosūtot ziņu 
personīgi. 

Tikai pēc liela ikdienas darba var svinēt 
visīstākos, pilnvērtīgākos svētkus. Tāpēc 
jau laikam dziesma un deja savus lielos 
svētkus svin tik reti. Bet šogad svin īpašā 
- Latvijas simtajā gadā.

To jums var pastāstīt ikviens vidējās 
paaudzes deju kolektīva  “Zeperi” 
dalībnieks un jebkurš jauktā kora “Līgatne” 
dziedātājs. Cik stundu pavadīts, atkārtojot 
vienu soli, vienu frāzi. Taču tas viss 
aizmirstas, kad uzvelk goda drēbes, ieskatās 
vadītāju uzmundrinošajās acīs, un koncerts 
var sākties.

Iedvesmojošie vadītāji Liene Fridberga, 
Mārcis Katajs un Ilmārs Seilis savus 

dalībniekus cauri koncertiem 
un skatēm ar labiem 
rezultātiem aizvadījuši līdz 
lielajiem Dziesmu un deju 
svētkiem.

1. jūlijā svētku 
gājienā Līgatnes novada 
pašdarbnieki izsoļos cauri 
Rīgai, pamās ar zāļu pušķiem 
Brīvības piemineklim, 
draugiem, radiem un 
Latvijai simtajā jubilejā. Un 
tie, kuri vēros notikumus, 
lai zina, ka Rīgu ar deju 
soļiem pierībinās “Zeperu” 

dejotāji un ar skanīgām balsīm, smaidošām 
sejām jauktā kora dalībnieki kuplinās lielo 
Dziesmu svētku kori.

Savukārt mūsu tautas lietišķās mākslas 
studijas dalībnieki Lizete Viņķele, Dzintra 
Skujiņa, Berta Dreijere, Rasulīte Lūsare, 
Maija Šūmane, Skaidrīte Dreijere, Daina 
Klints, Antra Sproģe, Vizma un Pēteris 
Zvirbuļi ar saviem darbiem kuplinās izstādi 
Rīgas mākslas telpā.

Lai svētku dalībniekiem liela izturība, 
prieks un gandarījums par paveikto! Mēs 
jūs mīlam un ar jums lepojamies. Jūs mums 
esat vislabākie!

Izredzētie…
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IZSTĀDES
No 3. jūnija līdz 15. jūlijam Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē

Fotoizstāde  „Pasaki Līgatne” 
1.-30. jūnijā Līgatnes pagasta bibliotēkā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē

Izstāde „ Kas jādara Jāņos” 
1.-30. jūnijā Līgatnes pagasta bibliotēkā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē

Grāmatu izstāde „Marianna Ieviņa – rakstniece no Nītaures” 
1.-30. jūnijā Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē

Martas Razānes darbu izstāde

Pasākumi Līgatnes novadā

Līgatnes pagasta bibliotēkā, Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē
Bingo pievakare

28. jūnijā 
plkst. 17.15 

Koncerts „Klausies Gauju” 20. jūlijā

Līgatnē
Festivāla „Baltica 2018” Novadu diena Līgatnē. Plkst. 18.00 
koncerts „Pa-Saule ielīgo Līgatnē”

18. jūnijā 

„ Alu gājējs – simtkājītis” 14. jūlijā 

Sīkāka informācija www.ligatne.lv
Sekojiet informācijai: 
www.facebook.com/ligatnestakas/; www.draugiem.lv/ligatnesnovads/

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Dokumentālā filma „Baltu ciltis” 

13. jūnijā 
plkst. 19.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē
Līgatnes novada vidusskolas izlaidums

16. jūnijā 

Saulgrieži Zanderu pļavās21. jūnijā 

26 gadus, atverot Līgatnes pagasta 
bibliotēkas durvis, lasītājus sagaidīja Veras 
Dālbergas: “Labdien!”

Cauri ikdienai esot kopā ar grāmatām, 
preses izdevumiem, vēlāk arī datorā 
pieejamo informāciju, Vera ir izglītojusies 
pati un palīdzējusi saviem ļaudīm piepildīt 
vajadzības pēc izzinošās, izglītojošās, arī 
izklaides un atpūtas informācijas.

Vera ir bijusi kopā ar saviem cilvēkiem 

arī svētku reizēs, aktīvi apmeklējusi novadā 
organizētos pasākumus, kā arī organizējusi 
dažādus pasākumus savā bibliotēkā. 

Varētu teikt - liekas, viss padarīts. Jā, 
ir padarīts. Vera dodas pelnītā atpūtā, 
un līgatnieši saka siltu Paldies savai 
bibliotekārei par kopā būšanas mirkļiem, 
par siltām pretī smaidošām acīm un sirdi.

Vēlam Verai saglabāt dzīvesprieku, aktīvu 
attieksmi pret notiekošo novadā, baudīt 
dzīvi un iegriezties arī savā bibliotēkā, kur 
viņu un visus līgatniešus ar laipnu smaidu 
sagaidīs jaunā bibliotekāre Madara Vorza. 

Starp grāmatām pavadīts mūžs
Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra 
kolektīva vārdā 
Daina Birne

Komandu izklaides un orientēšanās  spēle visiem vecumiem

ALU GĀJĒJS - SIMTKĀJIS

reģistrēšanās no plkst. 10.00.
LIELAIS ALU gājējs - auto komandām (1-7 cilvēki) - starts no plkst. 11.00-13.00
VELO ALU gājējs - velo komandām (1-7 cilvēki) - starts no plkst. 11.00-13.00
MAZAIS ALU gājējs - kājām gājēju komandām (1-7 cilvēki) - starts no 12.00- 14.00 

Dalības maksa no komandas:
līdz 30. jūnijam  - Lielais - €15,00, Velo - €13,00, Mazais - €12,00
No 1. līdz 14. jūlijam - Lielais - €20,00, Velo - €17,00, Mazais - €15,00

Pieteikšanās un informācija, starts
Līgatnes tūrisma informācijas centrs, Spriņģu iela 2,

tel. 29189707, 64153169, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

14. jūlijs, Līgatne, plkst. 11.00 – 16.00

Pašvaldības aģentūra “Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs” un 
Līgatnes pilsētas bibliotēka sadarbībā 
ar fotomāksliniekiem Jāni Pešiku un 
Vitu Meieri 3. jūnija pievakarē Līgatnes 
kultūras namā svinīgi atklāja līgatniešu 
veltījumu Latvijai simtgadē - mākslas 
fotogrāfiju izstādi “Pasaki Līgatne”. 
Fotogrāfijas tapušas trīs meistarklašu ciklā: 
“Pamani Līgatni”,  “Piedzīvo Līgatni” un 
“Pasaki Līgatni”, kurās piedalījās aktīvi 
Līgatnes novada iedzīvotāji. 

Atklāšanas pasākums pulcēja līgatniešus, 
fotogrāfiju autorus, viņu atbalstītājus, 
novada viesus un fotomākslas piekritējus. 
Kultūras nama zāle čaloja nebeidzamajās 
viesu sarunās par Līgatni, tās vēsturi, 

cilvēkiem un dabu. Izstādes 
atklāšanu papildināja 
muzikāls noformējums un 
sponsoru sarūpēts svētku 
galds. 

Latvijas simtgades svētku 
laikā ar fotoizstādi vēlamies 
parādīt, ka lepojamies ar 
savu novadu un pilsētu, tās 
kultūrvēsturisko vērtību, 
ainavisko skaistumu, 
līgatniešu identitāti un 
piederību. Tā ir dāvana 
Latvijai simtgadē! Šī 
fotoizstāde ir simtgades 
laika fiksācija, kultūras 
mantojuma vērtību 
saglabāšana, pārmantošana 
un popularizēšana caur foto mākslu.

Izstādes projekts tiek īstenots Vidzemes 

plānošanas reģiona, “Latvijas valsts mežu” 
un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās 

Vidzemes kultūras programmas 
projekta ietvaros. Tās realizāciju 
atbalsta Pašvaldību aģentūra “Līgatnes 
novada Kultūras un tūrisma centrs”, 
foto piedzīvojumu un meistarklašu 
apvienība “Pamaniskaisti”, fotogrāfiju 
izdrukas nodrošina SIA “JVK & Co” 
un SIA “B Print” Balticprint tipogrāfija, 
atklāšanas pasākumu atbalstīja 
krodziņš “Vilhelmīnes dzirnavas”, SIA 
“Lustīgie meistari”, SIA “VINNIS”, 
SIA “LIVONIA”, “Mežezers”, SIA 
“Līgatnes vīna darītava”, apvienības 
“The Coco’nuts” duets “Kalnejas” 
- mūziķi Marija Broča un Toms 
Valmiers.

Izstāde Līgatnē apskatāma līdz 
2018. gada 15. jūlijam. Aicinām to 

apmeklēt!

Līgatnes kultūras namā skatāma fotogrāfiju izstāde “Pasaki Līgatne”
Projekta vadītāja, bibliotekāre 
Madara Židaua

Izstādes “Pasaki Līgatne” atklāšana Līgatnes kultūras namā 3. jūnijā. 
Sarmītes Usānes foto

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”, kas izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas 
sistēmas likuma 11. panta piekto daļu, publiskajai 
apspriešanai tiek nodots vidēja termiņa plānošanas 
dokuments 2019. – 2023. gadam “Līgatnes novada 
Jaunatnes politikas stratēģijas projekts”, kas  izstrādāts 
Eiropas Savienības programmas “ERASMUS+: Jaunatne 
darbībā” 3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā 
apstiprinātā projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas 
izstrāde” Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros.

Dokuments nosaka Līgatnes novada darba ar jaunatni 
attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā 
arī to īstenotājus un finanšu resursus stratēģijā definēto 
mērķu sasniegšanai.

Dokuments lasāms interneta vietnes www.ligatne.lv 
sadaļā jauniešiem. 

Ieteikumus un komentārus lūdzam iesniegt 
elektroniski: dace.berzina@ligatne.lv - līdz 25. 
jūnijam.

Publiskajai apspriešanai 
tiek nodots Līgatnes 

novada Jaunatnes politikas 
stratēģijas projekts

Dace Bērziņa
Līgatnes novada domes
izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Profesionālās izglītības iestādēs visā 
Latvijā līdz 31. augustam izsludināta 
Jauniešu garantijas papildu 
uzņemšana jauniešiem vecumā no 
17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. 
Uzņemšana notiek 30 darba tirgū 
pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 
viena gada laikā bez maksas.  

Jaunieši, kas vēlas pieteikties 
mācībām, var būt vakarskolas skolēni, 
iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai 
studēt nepilna laika studiju programmās 
augstskolā. Potenciālie audzēkņi var 
būt reģistrējušies arī Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai 
bezdarbnieki un vienlaikus saņemt 
bezdarbnieka pabalstu.  

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt 
nodarbināti, atrasties akadēmiskajā vai 
bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī 
būt pilna laika studenti. Lai pieteiktos 
mācībām, nepieciešama pamatizglītība, 
vidējā izglītība vai vidējā profesionālā 
izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā 
izglītība.  

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju 

no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, 
kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus 
un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. 
Savukārt kvalifikācijas prakses laikā 
programma apmaksā ceļa izdevumus un 
naktsmītni, ja tas nepieciešams.  

Jauniešu garantijas profesiju klāsts 
pirms katras uzņemšanas tiek saskaņots 
ar darba devējiem, un šoreiz to sarakstā ir 
tādas darba tirgū pieprasītas profesijas kā 
lietvedis, šuvējs, apdares darbu strādnieks, 
kokapstrādes iekārtu operators, manikīra 
un pedikīra speciālists, frizieris, 
vizāžists, lokmetinātājs, atslēdznieks, 
virpotājs, zobārsta asistents, māsas 
palīgs, dārzkopis, fotogrāfs, kā arī 
pavāra palīgs, konditora palīgs un citas 
profesijas.   

Pieteikšanās norit 21 profesionālās 
izglītības iestādē visā Latvijā līdz 
31. augustam. Ar visām Jauniešu 
garantijas profesijām, izglītības 
iestādēm, uzņemšanas noteikumiem 
un priekšrocībām var iepazīties 
VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija. 

Kopš 2014. gada VIAA īstenotās 
Jauniešu garantijas projekta 
profesionālās izglītības programmas 
absolvējuši jau vairāk nekā 6000 
jauniešu. Kā liecina veiktās absolventu 
aptaujas, Jauniešu garantijā iegūtā 
kvalifikācija ir pozitīvi ietekmējusi 
jauniešu konkurētspēju darba tirgū. 
Pusgadu pēc izlaiduma 72% jauniešu 
strādā, turklāt puse no viņiem – projektā 
iegūtajā profesijā.   

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti 
„Sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošana Jauniešu 
garantijas ietvaros” finansē ar Eiropas 
Savienības Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts 
budžeta.

 
Papildu informācija:

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu 

publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67785461
Mob.: 28628088 

e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Izsludināta Jauniešu garantijas papildu 
uzņemšana 30 profesijās
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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
2018. gada 18. jūlijā

Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus - 

dzīvokļus:
   Rīgas iela 1-15, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar nosacīto cenu - EUR 200,00;
   Rīgas iela 1-16, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar nosacīto cenu - EUR 200,00;
   Rīgas iela 3-16, Līgatnē, Līgatnes novadā, ar nosacīto cenu - EUR 1000,00.
Izsole notiks 2018. gada 4. jūlijā plkst. 10.00 Līgatnes novada Līgatnes pagasta 
pārvaldes telpās Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā. Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz 
Līgatnes pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, darba dienās līdz 2018. 
gada 3. jūlijam plkst.16.00.

Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no nosacītās cenas jāiemaksā līdz reģistrācijai 
izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Līgatnes pagasta pārvaldes sekretāres  
Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, un Līgatnes novada pašvaldības mājaslapā www.
ligatne.lv. Tālrunis uzziņām  29181845.

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Uldis Bumbieris – 29. aprīlī
Ilze Terešenkova – 3. maijā

Raisa Petrova – 11. maijā

Vera Martinova – 11. maijā
Daina Bērziņa – 20. maijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Maijā mūžībā aizgājuši

Andris un Dace
Edgars un Olga

Mārtiņš un Alvīne

Kaspars un Baiba
Antonio un Līva

Sveicam jaunās ģimenes!

Maijā Līgatnes novada Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu teikuši

Vēl mēs abi esam vienā saules lēktā,
Vēl mums zeltains rudens, ievu ziedēšana, 
Vēl uz tevi tiecas katra doma mana.
Un uz kļavu lapas zaļas vēji  dziesmu raksta,
Tikai mūsu dziesmai nevar atrast beigu takti.

Mazais pērļu gliemezīt, 
Vai tu vari pasacīt, 
Kāpēc balss, kas naktī skan, 
Ir tik ļoti mīļa man. 

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

Maijā Līgatnes novadā piedzimis viens puisītis
Ronalds

Pagājušajā vasarā piedzīvojām 
neaizmirstamu nedēļu Vasaras Bībeles 
skolā! Mums gāja tik labi, ka arī šajā 
vasarā vēlamies  Līgatnes novada 
bērniem vecumā no 6 līdz 11 gadiem 
piedāvāt lielisku iespēju pavadīt vienu 
nedēļu Vasaras Bībeles Skolā, ko organizē 
kristīgās mācības skolotāja Silvija 
Rijniece ar Līgatnes baptistu draudzes 
atbalstu. Pasākums notiks no 23. līdz 
27. jūlijam, katru dienu 10.00-14.00, 
Līgatnē, Līgatnes novada vidusskolas 
telpās, Strautu ielā 4. Bērni varēs kopā 
dziedāt, spēlēt spēles, gatavot rokdarbus, 

skatīties interesantus video, klausīties 
Bībeles stāstus, kopīgi diskutēt, sportot 
u.t.t. 

Pieteikties var līdz 2. jūlijam, zvanot 
uz 26310541 (Kitija Rijniece) vai rakstot 
uz ligatnesdraudze@inbox.lv.

Pasākums ir bezmaksas, bet būs iespēja 
ziedot! Visi, kuri iesaistījušies pasākuma 
organizēšanā, dara to brīvprātīgi, bez 
atlīdzības.

Ja vēlies, lai Tavs bērns pavada vienu 
neaizmirstamu nedēļu, nekavējies 
ar pieteikšanos, jo vietu skaits ir 
ierobežots!

Aicina pieteikt bērnus 
Vasaras Bībeles skolā


