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Krāsainas lapas šūpojas zaros,
Gaida, kad rudens vēji tās nesīs.
Gaida, kad dzērves pacelsies baros,
Piekliegts kļūs debessjums.
Rudens lapām nav vienalga,
Kad un kur viņas krīt –
Vai uz zāles, kas rasas valga,
Vai uz baltajiem lielceļiem.
Rudens lapas grib sarkanas kvēlot,
Palikt cilvēkam plaukstā arvien,
Rudens lapas grib nenovēlot –
Sadegt vai pacelties debešos.

Sveicam oktobra 
jubilārus!

Marina Kozlovska 
Ilona Graudiņa
Andris Jakobijs 
Maruta Bērziņa 
Varis Kaucis 
Gunārs Ķilla 
Anna Magone 
Rasma Puriņa 
Taņa Ulmane 
Dace Zunde 
Zaiga Goldberga 
Elga Bajāre 
Skaidrīte Ināra Alberte 
Anita Amoliņa 
Grigorijs Griļevs  
Velga Skaidrīte Saukuma 
Rita Ekerte 
Millija Elfrīda Priedīte 
Millija Rupmeja 
Andris Birze 
Ļubova Golubkova 
Rita Potašova 
Atis Zviedris 
Aina Ķiņķere 
Ināra Ārija Liepiņa 
Viesturs Niedre  
Maija Gunta Janke 
Valda Veļķere 
Ņina Žuikova
Velta Brante 
Ausma Bergmane 
Tatjana Jankovska
Jānis Bundža 
Gaida Ozoliņa 
Marija Andžāne 
Jeļena Terentjeva 
Velta Meistere

Līgatnes novada dome informē:
Pieaugot saslimstībai ar Covid-19, iesniegumu iesniegšana 
un apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek.

Lai tiktos klātienē un nodotu iesniegumus, aicinām iepriekš 
pieteikties. 

Rakstiski sagatavotos iesniegumus ir iespēja atstāt pasta 
kastītēs Spriņģu ielā 4, Līgatnē, un Nītaures ielā 6, 
Augšlīgatnē. 

Elektroniski aicinām iesniegumus sūtīt 
uz e-pastu novadadome@ligatne.lv.

Lai saņemtu atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem, kā arī pašvaldības 
speciālistu konsultācijas, aicinām ar 
pašvaldības darbiniekiem sazināties 
elektroniski. 

Visa kontaktinformācija atrodama interneta vietnē www.ligatne.lv 
vai, zvanot uz tālruņiem 64155636 un 64153176
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APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2020. gada   24. septembra sēdē
(protokols Nr. 15,6. §)

Līgatnes novada 
domes 2020. gada 
24. septembra saistošie 
noteikumi Nr. 20/9
„Grozījumi Līgatnes 
novada domes 
2020. gada 23. janvāra 
saistošajos  noteikumos 
Nr. 20/1 
„Līgatnes novada 
pašvaldības budžets 
2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta 1. daļas 
2. punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada paš-
valdības 2020. gada budžeta ieņēmumus 
EUR 4 136 171 apmērā un sadalījumu pa ie-
ņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Apstiprināt Līgatnes novada paš-
valdības 2020. gada budžeta izdevumus 
EUR 4 298 459 apmērā saskaņā ar 2. pie-
likumu un 3. pielikumu.

Līgatnes novada domes 
2020. gada 24. septembra 
saistošo noteikumu Nr. 20/9
„Grozījumi Līgatnes novada 
domes 2009. gada 14. oktobra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības 
nolikums””
Paskaidrojuma raksts

Sakarā ar 2020. gada 19. feb-1. 
ruāra Līgatnes novada domes ārkārtas 
sēdes lēmumu Nr. 4, 2. § „Par Līgatnes 
novada pašvaldības pieteikumu Valsts 
Zivju fonda atbalsta pasākuma projek-
tam „Zivju pavairošana, atražošana un 
dažādošana Ratnieku ezerā”” Līgatnes 
novada dome no Valsts Zivju fonda ir 
saņēmusi EUR 2 649, kas tiek attieci-
nāta uz PNĪB nodaļas budžeta ieņēmu-
mu daļu EKK 18.620 un izdevumu daļu 
EKK 2390.

Pamatojoties uz 2020. gada 9. 2. 
septembra Līgatnes novada Plānošanas, 
nekustamā īpašuma un būvniecības noda-
ļas iesniegumu D3-16/20/995, tiek veikti 
sekojoši budžeta grozījumi: 

Lai segtu izdevumus par 1.1. 
uzņēmumu līgumiem ar fi ziskām perso-
nām, kas veikuši būvdarbus pašvaldības 
īpašumos, no ēku un telpu kārtējā remon-
ta budžeta pozīcijas EKK 2241 tiek novir-
zīti 6 500 EUR un 1 600 EUR attiecīgi uz 
pozīcijām EKK 1150 un EKK 1210. 

Lai segtu izdevumus par 1.2. 
iegādātajiem materiāliem, kas izlietoti 
pašvaldības nekustamā īpašuma remont-
darbos, no budžeta pozīcijas EKK 2241 
tiek novirzīti 5 500 EUR uz budžeta po-
zīciju EKK 2350. 

Lai segtu pašvaldības līdz-1.3. 
fi nansējumu Valsts Zivju fonda atbalstīta-
jam pasākumam „Zivju pavairošana, at-
ražošana un dažādošana Ratnieku ezerā”, 
330 EUR tiek novirzīti no EKK 2241 uz 
EKK 2390.

Lai segtu izmaksas par 1.4. 
meža un dabas vērtību inventarizāciju 
Līgatnes novada domes apsaimniekoša-
nā esošajam īpašumam „Bebru mežs”, 
EUR 1 815 tiek novirzīti no Dabas resur-
su nodokļa (DRN) budžeta pozīcijas EKK 
2350 uz DRN pozīciju EKK 224401.

Saskaņā ar vēstuli Nr. 2. 
4-7e/20/2653 no Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) „Par brīvpusdienu no-
drošināšanai piešķirto valsts budžeta lī-
dzekļu atmaksu” IZM tiek atmaksāti Aug-
šlīgatnes Jaunās sākumskolas līdz 2019. 

POLITISKI 

Politiski represētajām personām,
kuras vismaz 1 gadu Līgatnes
novadā ir deklarējušas savu

pastāvīgo dzīvesvietu.

Līgatnes novada 
Sociālais dienests

Nītaures iela 6, Līgatnes pag., 
Līgatnes nov.

Apmeklētāju pieņemšana 
pēc iepriekšēja pieraksta

Ja Līgatnes novadā savu dzīvesvietu 1 gadu ir
deklarējusi kāda politiski represēta persona, kura nav

iekļauta sarakstā, lūdzam pieteikties pabalstam pa
tālruni 64155587 līdz 31. decembrim.

70,-

S 

EUR

kam piešķir?

Līgatnes novada pašvaldības pabalsti

Līgatnes novada
Sociālais dienests
aktualizē novadā

deklarēto
represēto personu

sarakstu

kā saņemt?

 Līgatnes 
novada Sociālais

dienests pārbauda
datus un pieņem

lēmumu par
pabalsta izmaksu

Pabalstu 
izmaksā ar

pārskaitījumu
kontā vai 

Līgatnes novada
pašvaldības 

kasē

+371 64155587

Saskaņā ar 27.12.2012.  Līgatnes
novada domes saistošajiem

noteikumiem Nr.14/33
 "Par pabalstu politiski represētajām

personām"

Aicinām izvirzīt kandidātus balvai
„LĪGATNES NOVADA GADA 

CILVĒKS 2020”
Par Līgatnes „Gada cilvēku” var kļūt ikviens, kurš ar savu veiku-

mu ir paraugs līdzcilvēkiem un kura darbs šogad visvairāk sekmējis 
Līgatnes novada attīstību un veicinājis sabiedrisko aktivitāti.

Aptauja notiek no 2020. gada 1. līdz 31. oktobrim.

KĀ PIETEIKT KANDIDĀTU?
1. līdz 31. oktobrim rakstiet motivējošu vēstuli vai aizpildiet anketu, 

norādot:
kandidāta vārdu, uzvārdu;• 
kandidāta kontaktinformāciju (ja tā ir zināma);• 
motivāciju, kāpēc šis kandidāts pelnījis titulu.• 
2. gatavos pieteikumus atstājiet anketām paredzētajās kastītēs „Gada 

cilvēks 2020”, kas atrodamas: 
Līgatnes kultūras namā – Spriņģu ielā 4, Līgatnē;• 
Augšlīgatnes kultūras namā – Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē;• 
Līgatnes pagasta pārvaldē – Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē;• 
Veikalos • „LaTs”: Gaujas ielā 21, Līgatnē; Skolas ielā 6-14, Augšlīgat-
nē;
Veikalā • „ELVI” Nītaures ielā 5, Augšlīgatnē.
Elektroniski lūdzam balsot vietnē www.visidati.lv/

aptauja/1622913782/
Uzmanību! Nepilnīgi aizpildītas anketas (bez motivācijas kandidāta 

izvirzīšanai) netiks apkopotas.

Izsludinātās iepirkumu pro-
cedūras:

Iepirkums –  Ielu 
un ceļu mehanizēta tīrīšana 
2020./2021. gada ziemas sezonā. Kā 
katru gadu, paredzam gan Līgatnes 
pilsētas un Augšlīgatnes ciema ma-
ģistrālo ielu attīrīšanu no sniega un 
smilts/sāls kaisīšanas pakalpojumu 
ar ceļu uzturēšanas tehniku, gan arī 
ceļu ārpus apdzīvotām vietām attī-
rīšanu no sniega ar traktortehniku. 

Noslēgušās iepirkumu proce-
dūras:

Iepirkums –  „Stāvlauku-
ma seguma remonts”. Procedūra 
pārtraukta, jo piedāvājuma cena 
pārsniedz plānotās izmaksas. Tāpat 
stāvlaukuma labiekārtošanas jautā-
jums atkārtoti jāvērtē pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zvaniņi” iespē-
jamās ēkas paplašināšanas kontek-
stā. 

Cenu aptauja – Trenažie-
ru iegāde Līgatnes novada Sporta 
centra vajadzībām. Līguma slēg-
šanas tiesības piešķirtas SIA „Me-
tausta” par piedāvājuma summu 

21. septembrī biedrība „Zaļā 
brīvība”, īstenojot starptautisku 
globālās izglītības projektu „Ar 
cieņu par pārtiku” (mērķis – veici-
nāt sabiedrības izpratni par likum-
sakarībām starp pārtikas izmešanu 
atkritumos un ilgtspējīgas attīstības 
vides un sociālo jomu, kā arī piln-
veidot sabiedrības prasmes pārtikas 

Ar cieņu par pārtiku
atkritumu samazināšanā), viesojās 
Jauno līderu vidusskolā. Šī pro-
jekta ietvaros 9. – 12. klašu skolē-
niem tika organizētas interaktīvas 
simulācijas nodarbības „Kečupa 
saldskābais stāsts: gatavots Latvijā 
vai Ķīnā?” ar mērķi veicināt  sko-
lēnu kompetenču attīstību satura 
jomā – ilgtspējīgs patēriņš.

Simulācijas pamatā bija 120 
minūšu gara nodarbība, kurā dalīb-
nieki iejutās dažādos posmos pār-
tikas produkta (kečupa) piegādes 
ķēdē, risinot dažādus uzdevumus, 
pilnveidojot izpratni par globālo 
pārtikas piegādes ķēdi un izmestās 
pārtikas problemātiku katrā piegā-
des ķēdes posmā (no audzēšanas 

Ieteikumi vecākiem un izglītības iestādēm 

 Kad bērnam jāpaliek mājās? 
Ja novērota vismaz viena no akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm 

(visām pazīmēm jābūt AKŪTĀM, neattiecas uz hroniskas slimības paasinājumu) 

Ķermeņa temperatūras 
paaugstināšanās virs 37,0oC 

vienlaikus ar citām pazīmēm VAI 
37,4oC un vairāk bez citām 

pazīmēm 

Sauss klepus, sāpes kaklā 
 
 

Nav saistīts ar hronisku 
slimību 

Garšas un ožas traucējumi vai 
zudums 

 
Ja tas nav aizlikta deguna dēļ 

Izteiktas iesnas (aizlikts deguns, izdalījumi no deguna 
ārējām ejām vai aizdegunes, šķaudīšana, spiediena 

sajūta deguna apvidū un pierē) VAI  
ķermeņa temperatūras paaugstināšanās līdz 37,5oC 

bez citām slimības pazīmēm VAI 
stipras galvassāpes, muskuļu sāpes, caureja (retāk 

sastopamas Covid-19 pazīmes) 

Bērns paliek mājās novērošanā līdz 72 stundām  
Konsultācija ar ģimenes ārstu telefoniski 

nepieciešamības gadījumā 

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar ārsta izziņu (veidlapa 027/u) 

Bērnam vairs nav infekcijas 
slimības pazīmju, vismaz 24 
stundas nav paaugstinātas 

ķermeņa temperatūras, 
nelietojot temperatūru 
pazeminošus līdzekļus, 

joprojām var būt nedaudz 
izdalījumu no deguna, bērns 

jūtas apmierinoši 

Vecāki sazinās ar ģimenes ārstu telefoniski un pilda ārsta norādījumus 

Testēšanas uz Covid-19 infekciju nepieciešamība (nosaka ārsts) 

Rezultāts pozitīvs Rezultāts negatīvs 

Izolācija līdz ģimenes 
ārsta lēmumam par 

tās izbeigšanu 

Izolācijā mājās vismaz 14 
dienas 

Nav iespējams veikt 

ir nav  

Ģimenes ārsts pieņem lēmumu par mājas izolācijas izbeigšanu 

Bērna 
veselības 
stāvoklis 

pasliktinājies, 
parādījušās 

citas pazīmes 

Bērns var apmeklēt izglītības iestādi ar vecāku 
attaisnojumu 

Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes 

Vēlos nedaudz padalīties ar šī brīža aktualitātēm, kas tieši vai 
netieši ietekmē vai ietekmēs mūsu ikdienu, mūsu paradumus un 
pieradumus. No nākamā gada 1. jūlija Līgatnes novads apvienosies 
ar sešiem citiem novadiem, iekļaujoties lielā Cēsu novadā. Šobrīd 
aktīvi strādājam, lai izveidotu jaunā Cēsu novada administratīvo 
un pakalpojumu struktūru. Visu pašvaldību vadītāji vienprātīgi 
uzskatām, ka administratīvi teritoriālā reforma nedrīkst samazināt 
pakalpojumu pieejamību jeb, kā mēs sakām: „Reformas rezultātā 
iedzīvotājiem dzīve nedrīkst kļūt sliktāka”. Nevarētu teikt, ka viss 
notiek vienkārši un gludi, jo dažādos novados ir dažādas tradīcijas 
un sistēmiskā uzbūve, un, lai īstenotu sākotnējos uzstādījumus, 
ir svarīgi respektēt katra iedzīvotāja intereses neatkarīgi no viņa 
dzīvesvietas, sociālā statusa u.tml.

Diezgan skaidri ir iezīmējusies jaunā novada administratīvā 
struktūra. Valda vienprātība, ka virkne funkciju, kas nekādā vei-
dā nav saistītas ar ikdienas pakalpojumiem, ko pašvaldība sniedz 
iedzīvotājiem, būs centralizētas (piemēram fi nanšu vadība, perso-
nālvadība, lietvedība u.tml.). Virkni funkciju plānots centralizēt 
daļēji (piemēram sociālā darba vadība – centralizēta, bet pakalpo-
jumu sniegšana – decentralizēta esošo novadu sociālajos dienes-
tos). Un, visticamāk, būs arī funkcijas, kas arī turpmāk būs decen-
tralizētas – pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem (piemē-
ram, teritoriju labiekārtošana, komunālie pakalpojumi u.tml.). Lai 
šādu struktūru izveidotu, pašsaprotami, ka plašajā Cēsu novada 
teritorijā nepieciešami atbalsta punkti, kur reāli strādās pakalpo-
jumu sniedzēji. Likums paredz, ka pašvaldības var veidot pagastu 
pārvaldes, bet šķiet, ka jaunajā Cēsu novadā būs seši pakalpojumu 
centri, kas apkalpos šobrīd esošo novadu teritorijas, jo veidot 24 
pagastu pārvaldes nešķiet racionāli.

Kā vienu no prioritātēm reformas plāna izstrādē izvirzām 
2022. gada budžeta prognozes izstrādi. Kāpēc? Lai saprastu, ar 
kādiem fi nanšu līdzekļiem jaunais novads varēs rēķināties, bet tā-
dējādi, ko atļauties. Jau šobrīd ir skaidrs, ka šī reforma labākajā 
gadījumā, salīdzinot ar šodienas septiņu novadu situāciju, jaunā 
Cēsu novada fi nansiālo rocību nepasliktinās. Tāpat ir skaidrs, ka šī 
reforma kopēji novadam nenesīs nekādus fi nansiālos ieguvumus. 
Bet ieguvēji būs to novadu iestāžu darbinieki, kuriem šobrīd ir 
zemākas algas, un to novadu iedzīvotāji, kuros zemāki sociālie un 
cita veida pabalsti. 

Es kā Līgatnes novada domes priekšsēdētājs kopā ar mūsu 
speciālistiem aktīvi strādājam, lai izveidotu tādu struktūru un sis-
tēmu, kas līgatniešiem nestu labumu vai sliktākajā gadījumā ne-
padarītu to dzīves grūtākas. Esmu pārliecināts, ka kopā mums iz-
dosies rast kompromisus un risinājumus, lai vienlīdz labā situācijā 
būtu visi jaunā novada iedzīvotāji gan pilsētās, gan laukos. Un, 
pabeidzot šo tēmu par reformām, vēlos vēlreiz un vēlreiz uzsvērt 
– šai reformai nav nekā kopēja ar to pašvaldību administratīvo 
struktūru, kas bija līdz 2009. gadam. Daudkārt reformatori to tā 
cenšas salīdzināt, bet tie ir meli vai, visticamāk, nekompetence. 
Bet, ja ir vēlme meklēt līdzīgu pašvaldību administratīvo struk-
tūru, tad tālā pagātnē nav jāskatās – tāda Latvijā darbojās līdz 
1990. gadam. Mans mērķis – darīt visu iespējamo, lai neizveido-
tos situācija, kāda tā vietējām kopienām bija padomju gados, kad 
pat naglas parka soliņa remontam vajadzēja izlūgties rajonā.

Otra, manuprāt, milzu aktualitāte ir Covid-19 otrā viļņa 
straujais uzliesmojums Latvijā. Kad rakstu šīs rindas, slimība vēl 
nav skārusi Līgatnes novadu, bet saprotu, ka tas ir tikai laika jau-
tājums. Salīdzinot ar pavasari, esam daudz zinošāki un pieredzē-
jušāki, kā šajā situācijā rīkoties. Bet redzam, ka slimības izplatība 
ir daudzreiz straujāka nekā pavasarī. Var vērtēt dažādus iemeslus, 
kāpēc tā notiek, bet ir pilnīgi skaidrs, ka slimība izplatās tikai 
starp cilvēkiem. Un, jo atbildīgāki esam, jo vīrusam izplatīties 
grūtāk. Ja pret draudiem izturamies vieglprātīgi, vīruss par to ti-
kai priecājas.

Saprotu, ka esam noguruši no ierobežojumiem. Bet jāteic, ka 
pagaidām, kad rakstu šīs rindas, Latvijā ierobežojumi ne tuvu nav 
tādi kā daudzās pasaules valstīs. Bet visvairāk mani apbēdina un 
uztrauc balamutes, kas aizgūtnēm klaigā, ka vīruss ir izdomājums, 
ka tas nerada problēmas, ka visi piesardzības pasākumi ir nevaja-
dzīgi un lieki... Ja tas notiktu kādā miestā vai pat vienā vai otrā 
totalitārā valstī, tad tā varētu spriest. Ja par Covid-19 kā pandēmi-
ju atklāti runā 216 pasaules teritorijās, tad es nevaru saprast, cik 
cilvēkam jābūt aprobežotam, lai kaut ko tādu teiktu. Un līdzīgi 
par sejas aizsargmaskām. Protams, ka to lietošana 100% nepasar-
gā, bet, ja pat vienkāršāko masku lietošana nodrošina aizsardzību 
kaut par 30%, kas ir zinātniski pamatots, tad, manuprāt, atteikties 
no par trešdaļu lielāku drošību nav tas gudrākais piedāvājums.

Mēs nevaram būt droši, ka vīruss “neienāks”. Bet tikai mūsu 
kopēja atbildība ir censties neļaut vīrusam nekontrolēti izplatīties 
starp novada iedzīvotājiem. Aicinu ikkatram novada iedzīvotājam 
būt atbildīgam pret sevi un līdzcilvēkiem un ievērot noteiktos ie-
robežojumus un prasības. 

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Par reformām, Covid 
un citām aktualitātēm

līdz patēriņam) un patērētājdarbī-
bas globālajām saiknēm.

Projektu fi nansē Eiropas Sa-
vienība. 

Ir izveidots arī metodiskais 
materiāls, kas ļauj ikvienam peda-
gogam pašam patstāvīgi nodarbībai 
sagatavoties un to novadīt. Tas ir 
pieejams kopā ar visiem pārējiem 

projekta izglītojošajiem audiovi-
zuālajiem materiāliem biedrības 
„Zaļā brīvība’” mājaslapā, pro-
jekta „Ar cieņu par pārtiku” sa-
daļā https://www.zalabriviba.lv/
ilgtspejigs-paterins/ar-cienu-par-
partiku/#materiali.

gada 31. decembrim neizmantotie 
valsts budžeta līdzekļi 343,37 EUR 
apmērā. 

Pamatojoties uz pašval-3. 
dības aģentūras „Līgatnes novada 
Kultūras un tūrisma centrs” iesnie-
gumu, par EUR 4 500 tiek sama-
zināta aģentūras dotācija sakarā ar 
Covid-19 izraisīto ierobežojumu dēļ 
nenotikušo jauktā kora „Līgatne” 
braucienu uz Vāciju. 

3 000 EUR no sama-3.2. 
zinātās dotācijas tiek novirzīti uz 
Sociālo pabalstu budžeta pozīciju 
EKK 6260, lai segtu pabalstus ga-
rantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai, kas 2020. gada lai-
kā palielinājušies Covid-19 ārkārtas 
situācijas dēļ.

EUR 1 500 no sama-3.3. 
zinātās dotācijas tiek novirzīti uz So-
ciālo pabalstu budžeta pozīciju EKK 
6412, lai segtu samaksu par ilgstošu 
sociālo aprūpi, kas palielinājusies 
pansionātu palielinātās maksas un 
aprūpēto klientu skaita dēļ.

Sagatavoja Finanšu kontroliere, 
analītiķe Anete Dzērve

Sēdes vadītājs
Ainārs Šteins,

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētājs

Aktualitātes oktobrī
EUR 3 145,37 bez PVN. Tiks pa-
pildināts trenažieru zāles inventārs 
ar skrejceliņu-kardiotrenažieri, 
slēpošanas simulatoru un diviem 
atlieciena soliem.

Cenu aptauja – Mūzikas 
instrumentu iegāde Līgatnes mūzi-
kas un mākslas skolas vajadzībām. 
Līguma slēgšanas tiesības piešķir-
tas SIA „Mūzika” par piedāvāju-
ma cenu EUR 4 500,01 bez PVN. 
Tiks iegādāta fl auta, akordeons, 
divi čellu komplekti un digitālās 
klavieres, lai nodrošinātu audzēk-
ņiem plašāku kvalitatīvu mūzikas 
instrumentu pieejamību muzikālo 
prasmju apguvei. 

Cenu aptauja – Telpu 
remonts Līgatnes novada pirms-
skolas izglītības iestādes „Zvani-
ņi” vajadzībām. Līguma slēgša-
nas tiesības piešķirtas SIA „MKR 
Būve” par piedāvājuma summu 
EUR 6 996,88 bez PVN.

Cenu aptauja – Autobusa 
noma Eiropas Savienības struk-
tūrfondu projekta „Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” īstenošanas ietvaros. Lī-

guma slēgšanas tiesības piešķirtas 
SIA „NORLE N” par piedāvājuma 
summu EUR 865 bez PVN.

Citas aktualitātes: 
Lūdzam ievērot un nopietni 

attiekties pret valstī un novadā no-
teiktajiem lokālajiem ierobežoju-
miem sakarā ar Covid-19 atkārtotu 
izplatību, īpaši būt saprotošiem pret 
mūsu izglītības iestādēs noteiktajām 
normām. Līgatnes novada dome 
aktīvi seko līdzi aktualitātēm valstī, 
ik nedēļas veic pārrunas ar izglītī-
bas iestādēm un kultūras un tūrisma 
sfēras atbildīgajām personām, lai 
nodrošinātu plānotas darbības sli-
mības izplatības ierobežošanai.

Līgatnes novada domes apkal-
pošanas centros vēl joprojām sagla-
bājam ierobežotu tiešo pieejamību 
apmeklētājiem. Lūdzam iespēju 
robežās izmantot elektroniskās sa-
ziņas iespējas vai plānot pašvaldī-
bas speciālistu apmeklēšanas laiku, 
iepriekš vienojoties ar konkrēto 
speciālistu.  

Jebkurā gadījumā iedzīvotāji 

būs tie, kas nodrošinās tālāku sli-
mības izplatību vai ierobežošanu. 
Jo nopietnāk mēs pret šo jautājumu 
vērsīsimies, jo ātrāk pārvarēsim šo 
krīzes situāciju. Turpināsim būt ak-
tīvi, turpināsim daudz laika pavadīt 
svaigā gaisā un turpināsim stiprināt 
veselību, izmantojot vietējās ru-
dens veltes!

Ir noslēgušies ielu apgaismoju-
ma pārbūves darbi Augšlīgatnē, tā-
pat esam atraduši iespēju veikt ielu 
apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 
Skaļupēs, Līgatnes novadā. Tiks 
pabeigti arī Mūzikas un mākslas 
skolas teritorijas labiekārtošanas 
darbi un pagalma apgaismes stabu 
uzstādīšana, uzlabojot teritorijas un 
ēkas apgaismojumu un audzēkņu 
drošību teritorijā. Ar nelielu kavē-
šanos šomēnes notiks arī Skolas 
ielas asfaltēšanas darbi. Paralēli 
pirms ziemas sezonas tiek veikti 
pēdējie ceļu sakārtošanas darbi.    

Veselības un spēka pilnu 
rudens darba cēlienu vēlot,

Egils Kurpnieks
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors
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jušās galdniecības ēka. 
Kreisā krasta otrā eja 

patreiz ir 20 metrus gara. 
Aivars Balodis par šo eju: 
„Šī eja nav saglabājusies 
sākotnēji izcirstā dziļu-
mā, jo 1965. gadā trans-
porta ceha priekšnieks 
Haralds Ģēģeris bija no-
lēmis nolīdzināt slaidāku 
ceļa uzkalniņu starp galdniecību un 
Beiverku, jo pa to bija grūti uzbraukt 
autoiekrāvējam. Šo darbību rezultātā 
iebruka otrās ejas galā griestu vel-
ve. Lai ātri un droši atjaunotu ceļu 
braukšanai, tad ejas gals ar kādiem 
trīs pagrabiem tika aizbērts ar būv-
gružiem. Līdz ar to šodien vairs nevar 
precīzi pateikt, kura no abām ejām 
bijusi garāka. Pagrabi vairāk ir otrā 
ejā. Pašreiz ejā ir 10 pagrabi. Starp 
ejas 2. pagrabu un 6. pagrabu starp-
siena izbirusi, veidojot caurumu. Šinī 
posmā ceļa vieta un tās apkārtne rak-
ta, arī vēlāk liekot elektropārvades 
kabeļus, velkot dzeramā ūdensvadu 
no Beiverkas uz Galveno fabriku, 
velkot tehnisko ūdensvadu no ūdens 
fi ltriem uz Beiverku un visbeidzot 
izbūvējot attīrīšanai paredzēto ūde-
ņu kolektoru. Turpat netālu ieplakā 
pirms bijušās sūkņu mājas, bija pare-
dzēta pārsūknēšanas stacija. Tā visa 
iespaidā irdenās grunts dēļ tagad 
ilgstoša lietus un pavasara palu laikā 
no uz lauka sabērtajām papīra atkri-
tumu kaudzēm otrā ejā ieplūst ūdeņi 
ar izšķīdušu papīrmasu, kas vēlāk iz-
žūst un redzama ejā un pagrabos. 

Labā krasta eja ir 11 metrus 
gara, ar gala pagrabu 12,9 metru dzi-
ļumā. Šinī ejā izcirsti deviņi pagrabi, 
kas, neraugoties uz to, ka gadiem ilgi 
netiek izmantoti, ir ļoti labi saglabā-
jušies. Pati ejas ieeja gan ir tik stipri 
aizbrukusi, ka tajā jālien līšus, un ne-
zinātājam grūti atrodama.”

Aiz LPF atrodas garākais alu 
gaņģis Līgatnē – Beiverkas alas –, un 
nedaudz augstāk – vēl viens alu gaņ-
ģis, kurš laika gaitā ir daļēji aizbiris. 
Beiverkas alu gaņģim pēdējos gados 
ir aizliktas priekšā metāla restotas 
slēgtas durvis, lai apmeklētāji nebo-
jātu šīs alas mikrofl oru un netraucētu 
sikspārņu dzīvi, kuri šīs alas ir iecie-
nījušas ziemošanai.

Pagrabi Beiverkas kalna 
(Beiwerksberg), tagadējā Remden-
kalna, iezī izcirsti pēc tam, kad Bei-
verkas kalnā, laikā no 1895. līdz 
1898. gadam tika uzceltas piecas 
dzīvojamās mājas. Tagad tās ir mājas 
Gaujas ielā 15, 17, 18, 20 un 22.

„Remdenkalna lielās ejas ga-
rums ir 56 metru, kopā ar gala pag-
rabu -- 59 metri. Šajā ejā izcirsti 28 
pagrabi, kas kopā ar centrālo eju 
sastāda ap 190 metrus. Pēdējā laikā 
Remdenkalna lielo eju sākuši saukt 
arī par ūdenspagrabu, jo ejas priekš-
pusē sabiris pabiezs zemes slānis, 
kas neļauj no zemes slāņiem iztecēju-
šajam ūdenim aiztecēt pa nogāzi, līdz 
ar ko gandrīz visā ejā un arī dažos 
pagrabos stāv ūdens slānis.” - tā Aiv-
ars Balodis.

Jāpiebilst, ka šim alu gaņģim 
ir interesanta konfi gurācija – no sā-
kuma tas iet taisni kalnā, bet vēlāk 
strauji pagriežas pa kreisi, pa vidu 

tek strautiņš. Bez gumijas zābakiem 
to apmeklēt neiesaku. Beiverkas alas 
var apmeklēt Līgatnes TIC rīkotā 
ekskursijā gida pavadībā. 

Guntis Eniņš savā rakstā par Lī-
gatni 1993. gadā raksta: „Pagraba 
eja kalta ar plašu vērienu. Centrālās 
ejas platums – 1,5 m, griestu augs-
tums – 2,2 m. Kāpēc jākaļ tik plaša 
un augsta eja? Vai šeit ar zirgu bija 
paredzēts braukt vai jāt?”

Gunta Eniņa teiktais varētu būt 
patiesība. Beiverkas alās cara lai-
kā glabāts gatavais papīrs. To man 
1972. gadā stāstīja vecie strādnieki, 
kad Latvijas Valsts universitātē raks-
tīju diplomdarbu par Līgatnes papī-
rfabriku. Papīru alās glabājuši, lai 
tas iegūtu un uzturētu nepieciešamo 
mitrumu. Lūk, ieraksts no Līgatnes 
vēstures hronoloģijas: 

„1896. gads. Viskrievijas rūpnie-
cības un mākslas izstādē Ņižņijnov-
gorodā Līgatnes papīrfabrikai tiek 
piešķirta toreiz augstākā atzinības 
zīme – „tiesības nest impērijas ēr-
gli” – par „lieliski augstas un vidējas 
šķirnes rakstāmpapīra un tipogrāfi jas 
papīra izgatavošanu, par uzņēmuma 
strauju attīstību un tā ievērojamo 
apmēru, kā arī par īpašo gādību par 
strādniekiem.” (Sabiedrība vienmēr 
atturējās no jebkādas reklāmas un 
šā iemesla dēļ ir piedalījusies tikai 

iedzīvotāji izmantojuši kā kūti. Paš-
reiz šo pagrabu apsaimniekojot Jānis 
Tormanis un Valdis Ančevskis un tajā 
uz sienām esot daudz ieskrāpētu uz-
rakstu...

Un tad 26. novembra vakarā 
Valdis Ančevskis man parādīja, kas 
ir aiz tā durvīm. Pagrabā izcirstas 
divas nišas, kuras pašreiz veido di-
vus iekšējos pagrabus. Tiem bijušas 
iebūvētas katram arī savas durvis, 
kuras pašreiz gan sapuvušas un ni-
šas stāv atvērtas. Pret ieeju izcirs-
tais pagrabs ir 4,9 metri dziļš un 1,9 
metri plats. Pēc līmeņa tas izcirsts 
slīpi uz leju, acīmredzot vadoties 
pēc ieža slāņu virziena, kuri iet tajā 
pat slīpumā. Tas laikam darīts, lai 
izvairītos no iespējamiem ieža slāņu 
nobrukumiem. Valdis savā laikā bijis 
sarunājis piestrādāt ģeodēzistus, kuri 
pagraba griestos izurbuši ap 3,6 m 
dziļu urbumu, kurā ievietota caurule 
labākai pagraba ventilācijai. No ie-
ejas priekšas pa labi, izcirsta otra 4,7 
metri dziļa niša – pagrabs. Šai nišai 
vidū uz abām pusēm iecirstas ma-
zākas nišas. Varētu domāt, ka bijusi 
iecere uz upes pusi izbūvēt atsevišķu 
ieeju. Papildus nišas augšpusē jau ir 
izveidojusies atvere uz āru, pēc Valda 
teiktā, it kā ventilācijai. Pašreiz jaunā 
niša uz upes pusi ir aizpakota. Papil-
du nišās iebūvētie dzelzs stieņi vedina 
uz domām, ka nišas bijušas domātas 
kaut kā glabāšanai iekarot. Šajos 
pagrabos, kā jau tika stāstīts, tiešām 
ieskrāpēti daudz ieraksti. Pavirši āt-
rumā pārskatot redzami gadskaitļi: 
1890., 1900., 1906., 1913., 1930., 
1933., 1941., 1945., 1946., 1947. un 
1962. Tātad laikā no 1890. līdz 1962. 
gadam pagrabs nav ticis izmantots 
un bijis atvērts, t.i., visiem pieejams. 
Viens ieraksts vēsta, ka apmeklētājs 
bijis no Raunas. Valdis domā, ka 
diez vai raksti varētu būt viltojumi, 
jo dažu vārdu rakstībā kā garumzīme 
izmantots „h” burts. Droši vien, ka 
tā, jo ar šāda veida sensācijas izrai-
sošiem viltojumiem, līdzīgi kā ar me-
teorītu krāteriem, vairāk nodarbojas 
mūsdienās. Jāņem vērā arī tas, ka šo 
ierakstu ir samērā daudz, tātad tas 
būtu bijis stipri darbietilpīgs process. 
Šajos pagrabos uz pārziemošanu ap-
metušies arī sikspārņi. 

Kā zinām no hronikas, tad „Grīv-
niekus” 1873. gada 12. maijā par 
5775 rubļiem nopirka Līgatnes pa-
pīrfabrika, jo bija sākušās domstar-
pības. „Grīvnieku” saimnieks sācis 
prasīt vairāk par Gaujas līča izman-
tošanu nekā agrāk bija vienojušies. 
Fabrika līci izmantojusi kā malkas 
laukumu. Pēc tam gan tūliņ Līgatnes 
papīrfabrika atkal māju un brīvās 
zemes iznomājusi par 275 rubļiem 
gadā. Grīvnieku ģimene, acīmredzot, 
šajā vietā māju nomājusi jau sen, jo, 
kā redzam, tad tikuši pie uzvārda pēc 
māju nosaukuma „Griwnek”. Uz-
vārdi tagadējā Līgatnes pagastā doti 
1826. gadā. Kā minējusi arī vēlākā 
Grīvnieku kalpotāja Lutiņa, tad pag-
rabs varētu būt izcirsts viņas dzimša-
nas laikā ap 1871. gadu. Tam varētu 
arī piekrist, jo maz ticams, ka Grīv-
nieks būtu cēlis riju pēc tam, kad šo 
māju ar zemi bija nopirkusi Līgatnes 
papīrfabrika. Šeit vēl var piezīmēt, ka 
vienu no pagraba velvē ieskrāpētiem 
gadskaitļiem var lasīt dažādi jo divi 
pēdējie cipari nav sevišķi izteikti. Tos 
var lasīt kā 1872., 1877. vai 1899. Ja 
tas ir 1872., tad tas varētu būt pagra-
ba izciršanas gads. Nav precīzu ziņu 
cik ilgi vēl Grīvnieku ģimene nomā-
jusi šo saimniecību, bet, ja var ticēt 
pagrabā redzamajiem ierakstiem, tad 

pagraba apsaimniekošana izbeigta 
pēc pārdesmit gadiem.” 

Vēl 15 pagrabu ir izcirsti Gau-
jas pamatkrasta un sāngravas iežos. 
Šie pagrabi tika izcirsti no 1967. līdz 
1973. gadam, kad tur blakus esoša-
jos laukos tika ierādīti dārziņi jauno 
Gaujasmalas māju iedzīvotājiem. Tā 
kā tie būvēti diezgan lielā steigā, tad 
daži nav izcirsti pietiekoši dziļi un 
cits pat nav pabeigts. Lai tiktu pie 
šiem pagrabiem, jākāpj dziļā gravā 
pa gravas nogāzē ierīkotiem pakā-
pieniem. Tie tikpat kā vairs netiek 
izmantoti.

Esmu centusies aprakstīt visas 
Līgatnes mākslīgi raktās pagrabu 
alas, daudzas esmu redzējusi dabā. 
Bet, sekojot pilsētnieku piemēram, 
diezgan daudz mākslīgi rakto pagra-
bu alu ir arī Līgatnes pagastā. Labi šīs 
pagastā mākslīgi raktās pagrabu alas 
un dabīgās alas ir apskatītas interneta 
portālā www.alas.lv, kura autors ir In-
dulis Krauze.

Pēc šī portāla datiem pavisam 
Latvijā ir 228 alas (neskaitot Līgatnes 
pagrabu alas): Kurzemē – 11, Latgalē 
– 3, Zemgalē – 1, Vidzemē – 213.

Vidzemē tās ir bijušajos rajo-
nos: Alūksnes – 3, Cēsu – 105, Lim-
bažu – 13, Ogres – 2, Rīgas – 62, 
Valmieras – 27, Aizkraukles –1. 

Cēsu bijušajā rajonā pavisam 
– 105, tai skaitā: Cēsu pilsētā – 4, 
Līgatnes pilsētā – 2; Amatas novadā 
– 23, Liepas pagastā – 14, Priekuļu 
pagastā – 18, Raiskuma pagastā – 4, 
Stalbes pagastā – 1, Straupes pagas-
tā – 5. 

Par Līgatnes pilsētas dabīgajām 
alām jau rakstīju LNZ iepriekšējā nu-
murā – Rīgas kalnā un Spriņģu iezī.

Tālāk par Līgatnes novada 
alām. Vispirms par alām pie Līgat-
nes upes. 

1993. gadā Guntis Eniņš raks-
ta: „… Pie Zanderu kapiem ir dziļa 
nepilnu puskilometru gara, kanjon-
veidīga grava ar baltu smilšakmeņu 
klintīm. No šīs gravas kādu puski-
lometru uz augšu pa Līgatnes upi, 
iepretī Zanderu mājām Līgatnes 
senielejas milzīgās kraujas augš-
malā ir unikālas Zanderu alas, kur 
1968. gadā skolnieks Agris Puriņš at-
rada stalaktītus. Toreiz tas bija ģeo-
logu aprindās vienreizējs notikums. 
Jo stalaktīti, lai gan pavisam nelieli, 
pilnīgi ofi ciāli tika atrasti, fotografēti 
un dokumentēti pirmo reizi Latvijā. 
Par Zanderu alu izcelšanos zinātnie-
ki vēl strīdas. Šīs alas nav izveidoju-
šās smilšakmeņos, bet gan dolomītos. 
Pavisam ir trīs alas – divas lielas un 
trešā pavisam maza, tikai 4 m gara ar 
1 m augstiem griestiem. Nelieli, līdz 5 
cm gari stalaktīti tika atrasti lielajās 
alās. Ieeja šajās alās šaura. Jālien 
uz vēdera pa dubļiem un dolomītu 
šķembām ar galvu uz leju, tad nokļūst 
samērā lielā telpā, kas atgādina tādu 
kā milzīgu šķīvi… Lai stalaktīti sa-
glabātos un netiktu puišeļu izpostīti, 
tos uzmanīgi atdalīja no griestiem un 
nogādāja Latvijas Dabas muzejā, kur 
tie glabājas arī patlaban. 

Vēl jāpiebilst, ka līgatnietis, au-
todidakts Teodors Kamšs, Līgatnes 
apkārtnē visā savā mūža laikā bija 
savācis unikālu fosiliju kolekciju. Pēc 
viņa nāves šī milzīgā pārakmeņojumu 
kolekcija kā lielākais dārgums tagad 
glabājas Latvijas Dabas muzejā.”

Patlaban šīs alas atrodas Zande-
ru saimnieka privātīpašumā un nav 
brīvi apmeklējamas. Pirms vairākiem 
gadiem man bija iespēja no malas pa-
skatīties uz šīm alām, jo gāju kopā ar 

turpinājums 6. lpp.

Rasma Vanaga
9. turpinājums
Sākums LNZ 2020. gada februāra 
Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, 
maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, 
augusta Nr. 8, septembra Nr. 9.

Līgatnes pilsētas un novada alas
Iepriekšējā LNZ numurā tikām 

līdz Kiberkalna alām. Tālāk Alu eks-
kursijas maršruts turpinās Līgatnes 
papīrfabrikas teritorijā.

Līgatnes papīrfabrikas (LPF) te-
ritorijā pie Līgatnes upes abos kras-
tos pēc Aivara Baloža saskaitītiem 
datiem izcirsti pavisam 37 pagrabi: 
atsevišķie pagrabi – 10, labā krastā 
eja ar 9 pagrabiem, kreisajā krastā 
divās ejās pavisam kopā – 8 pagrabi. 
Šie pagrabi šobrīd netiek izmantoti, 
un daļa padomju gados pārveidoti vai 
aizbrukuši.

Šie pagrabi ierīkoti pēc tam, 
kad laikā no 1859. līdz 1865. gadam 
tika uzcelta palīgfabrikas Beiwerk 
pirmā kārta, kurā bijušas iekārtotas 
arī strādnieku dzīvojamās telpas. 
Pagrabi cirsti Līgatnes upes krastu 
iežos vēlākās galdniecības tuvumā. 
Padomju gados ēkā līmēja serdenes 
papīra uztīšanai, un tika piebūvēts 
LPF ugunsdzēsēju depo. Ugunsdzē-
sēju depo darbojās līdz 1994. gadam, 
kad to pēc lielā ugunsgrēka Vidus-
fabrikā 1993. gada 5. novembrī, kurā 
sadega burtnīcu automāti, tipogrāfi ja, 
cieta vēl citas papīra apdares iekārtas 
un aizsaulē aizgāja BUB priekšnieks 
Gunārs Caune, pārņēma VUGD.

Aivars Balodis raksta: „Pagra-
bus cirta starp galveno – Vidusfabri-
ku – un palīgfabriku – Beiverku –, lai 
tos varētu izmantot arī galvenajā fab-
rikā dzīvojošie strādnieki, jo līdz tam 
viņiem kā pārtikas noliktavas kalpo-
jušas tikai tā saucamās numurklētis. 
Šie pagrabi sāka zaudēt savu nozīmi 
pēc tam, kad 1884. gadā nodega gal-
venā fabrika ar tajā esošo trīsstāvu 
dzīvojamo baraku un sāka celt dzī-
vojamās mājas ārpus papīrfabrikas 
teritorijas.

Laikā no 1895. līdz 1896. gadam 
pārbūvēja arī palīgfabriku Beiwerk, 
kur tika uzstādīta un palaista darbā 
3. papīrmašīna. Tikpat kā pilnīgi visu 
pagrabu izmantošana tika izbeigta 
pēc Otrā pasaules kara, kad Līgat-
nes papīrfabrikai apkārt tika uzcelta 
sēta. 

Pēc Otrā pasaules kara šie pag-
rabi skaitījās arī kā civilās aizsardzī-
bas objekti, vieta, kur iedzīvotājiem 
slēpties atomkara vai ķīmisko ieroču 
lietošanas gadījumā. Lai varētu pie-
kļūt pagrabiem, tad tika atjaunotas 
trepes un estakāde virs upes. Reiz 
kāda no pagrabu ieejām tika aizklāta 
ar papīrmašīnas preses tūbu, pagra-
bā ielaista asaru gāze un strādnie-
kiem bija jāiet iekšā ar gāzmaskām, 
lai pārbaudītu vai tās piemeklētas 
pareizi. Cik atceros, tad lielākā daļa 
„izsprāga” laukā kā lapseņu sadzel-
ti, jo ērtības labad gāzmaskas vai nu 
tikušas paņemtas par lielu vai arī 
„uzlabotas”, izņemot vārstus un fi l-
trējošo elementu.”

Kreisā krasta pirmā eja ir 21 met-
ru gara. Šajā ejā izcirsti astoņi pagra-
bi. Virs pirmās ejas vēlāk uzcelta bi-

grebis pie Līgatnes upes klintiņā pie 
pagrabiem (kaut kur pie lielā koka?) 
– 3 000 000 (kā ģimenes simbolu, lai 
citi domā, ko grib – abi vecāki un 
meita Zigrīda).”

Esmu skatījusies vairākkārt, bet 
man nav izdevies saskatīt šo ierakstu. 
Zigrīdai tēvs to uzrakstījis, aiziedams 
Otrajā pasaules karā, no kura viņš 
nav pārnācis.

Līgatnes upes kreisā krasta lej-
tecē A. Balodis ir saskaitījis 50 pag-
rabus, tai skaitā arī manas ģimenes 
pagrabu, par kuru rakstīju iepriekšējā 
LNZ numurā. Līgatnes pagrabu alās 
pa ziemu ļoti labi saglabājas ne tikai 
dārzeņi, bet arī āboli. Vēlams ābolus 
glabāt atsevišķi no kartupeļiem un pie 
labas ventilācijas. Piemērs no mana 
Gaujasmalas pagraba. Manā pagrabā 
ir izveidoti dažādi līmeņi produktu 
glabāšanai: sienās plaukti, kur glabāt 
sulas un ievārījumus, grīdas līmenī 
tālāk no durvīm glabāju ābolus kas-
tēs, kurās laba ventilācija, tuvāk pie 
durvīm kartupeļus bez kastēm. Smil-
tīs, pagraba vidū, izgrebts padziļinā-
jums, kur var glabāt arī sulas lielākos 
traukos. Pēdējos gados šo pagrabu 
praktiski neizmantoju, jo „kājas ir par 
jaunām”, lai nokāptu pa stāvo krauju, 
it sevišķi ziemā. 

Gribu pastāstīt divus gadījumus 
no savas dzīves. Pirmais notika pa-
domju laikā ap 1980. gadiem. Gan-
drīz katrai ģimenei bija savs neliels 
dārziņš, kur audzēja ne tikai dārze-
ņus, bet galvenokārt dzeltenās narci-
ses (bija arī citas „šķirnīgās”), kuras 

veda pārdot uz Rīgu gan tirgos, gan 
ielu tirdziņos. Pavasaros, martā un 
aprīļa sākumā, dārziņi bija pilni ar 
plēves pārklātām dobēm, lai narcises 
ātrāk uzziedētu. Vakarā saplūca uz-
ziedējušās narcises un salika spaiņos, 
lai no rīta agri aizbrauktu ar autobusu 
uz Līgatnes staciju, uz vilcienu un pēc 
tam uz pārdošanas vietām Rīgā. Pēc-
pusdienā – atpakaļ ar naudiņu makā. 
Dažreiz veda ar personīgo auto, tad 
varēja aizvest vairāk ziedu. Mēs ar 
vīru aprīļa beigās aizvedām pēdējās 
narcises uz Rīgu, tirgojām uz ielas 
puķu galdiem, visas nepārdevām, 
atvedām ar mašīnu atpakaļ, ielikām 
pagrabā ar visu spaini, un tā viņas pa-
lika. Ap Jāņiem gājām pagrabu tīrīt, 
narcises stāvēja, kā ieliktas, bet, līdz-
ko iznesām dārzā, tā pēc apmēram 20 
– 30 minūtēm visas saļima.

Otrs gadījums ap 2007. gadu. 
Rudenī bija pagrabā kastēs salikti kri-
tušie sīpoliņu šķirnes āboli. Pa ziemu 
visi nebija apēsti. Jūlija sākumā vedu 
garām ekskursantu grupu, stāstīju par 
savu pagrabu un ābolu glabāšanu. 
Mans dēls uznesa no pagraba sagla-
bājušos ābolu kasti, un viesi ar gardu 
muti apēda ābolus. Labi saglabājušies 
bija apmēram 75% ābolu.

Pēc tam, kad Aivars Balodis bija 
pabeidzis un publicējis savu darbu 
par Līgatnes pilsētas pagrabu alām, 
šo rakstu izlasīja Dzidra Timermane 
un teica, ka rakstā trūkst informāci-
jas par vēl vienu pagrabu, kas izrakts 
krietni agrāk.  Ieteicu viņai par to pa-
stāstīt Aivaram Balodim. Tālāk jau 
par šo stāstījumu un pagraba apskates 
rezultātu:

„Izlasījusi rakstu par Līgatnes 
pagrabiem, Dzidra Timermane infor-
mēja, ka Līgatnes lejtecē viens pag-
rabs jau bijis izcirsts agrāk. Viņas 
radiniece Lutiņa savā laikā parādī-
jusi pagrabu, kurš Līgatnes lejteces 
iezī izcirsts Grīvnieku mājas rentnie-
kam. Viņai stāstīts, ka pagrabu esot 
izcirtuši pieci poļu viesstrādnieki, 
kuri būvējuši, jeb kā tai laikā teica, 
uzcirtuši vecākiem līgatniešiem zinā-
mo Grīvnieku riju, kuru pēc Otrā pa-
saules kara pirmo Gaujmalas māju 

Kā es 
pazīstu Līgatni

LPF ugunsdzēsēju depo. Līgatnes fotoarhīvs.

Fabrikas iežu pagrabi pie ugunsdzēsēju depo. Līgatnes fotoarhīvs.

Beiverkas alu gaņģis – Lielais 
ūdensgaņģis. Rasma Vanagas foto 

2007. gadā.

Beiverkas alas plāns. Autors – Aivars Balodis.

Gaujasmala ar Grīvnieku riju. 
Līgatnes fotoarhīvs. 

Rasmas Vanagas pagrabs – pa labi. 
Rasmas Vanagas foto 2007. gadā.

Pagrabi pāri Līgatnes upei Gaujasmalā. Rasmas Vanagas foto 2007. gadā.

Grīvnieku pagrabs. Rasmas Vanagas foto 2010. gadā.

avots, bijušas pāri koka laipas. Il-
māra tēvam pagrabs bijis aiz līku-
ma kreisā pusē. Alas beigās ir bijis 
caurums uz augšu, pa kuru varējuši 
redzēt gaismu no augšas. Ilmārs at-
ceras, ka pretīm šim alām Latvijas 
laikā ir bijis „Annas placis”, kur viņš 
pats ir devis skautu zvērestu. „Annas 
placis” ir bijis pie Līgatnes upes, pie 
eglēm „karavīriem”, kur 4PM darbi-
nieki rīkoja savas balles”.

Alu ekskursijas maršruts ved 
pa taciņu augšā uz „Lāču migu” un 
pa Gaujas ielu atpakaļ uz Līgatnes 
TIC, bet lejas ceļš no Beiverkas tur-
pinās uz Gaujasmalu. Tagad gan šis 
ceļš ir pārvērties par taciņu, bet līdz 
pat 1990. gadiem tas bija labs brau-
cams ceļš, pa kuru varēja vajadzības 
gadījumā vest papīra produkciju un 
izejvielas ar smagajām mašīnām. 
Ceļš bija naktīs labi apgaismots, lai 
strādājošie varētu brīvi doties uz dar-
bu fabrikā un no tā – uz Gaujasmalu. 
Pie Beiverkas jeb 4 PM bija sardzes 
namiņš, kur cauru diennakti dežurēja 
sargs, jo fabrikas teritorijai sētu ap-
kārt ierīkoja 1950. gadu beigās. 

Gaujasmalā mākslīgi raktās 
pagrabu alas jeb vienkārši pagrabi ir 
cirsti gan abpus Līgatnes upei, gan 
Gaujas pamatkrasta sāngravas iežos 
vai, vienkāršāk sakot, aiz garāžām 
un netālajiem mazdārziņiem. Aivars 
Balodis Gaujasmalā pavisam saskai-
tījis 72 pagrabus, citi ir aizbiruši, citi 
pamesti, bet daļu vēl izmanto iedzī-
votāji. 

 Līgatnes upes lejteces pagrabu 
plāns. Autors – Aivars Balodis.

Aivars Balodis savā 2009. gada 
alu pētījumā raksta:

„Pirmais pagrabu būves „vil-
nis” šeit sākās pēc tam, kad laikā no 
1951. līdz 1952. gadam tiek dabūtas 
zem jumta piecas dzīvojamās mā-
jas, t.i., Gaujas ielā 26, 28, 30, 32 
un 34. Pēdējo divu iekšdarbus gan 
pabeidz stipri vēlāk. Tā kā Līgatnes 
upes krastos bija daudz atklātu iežu, 
tad par vietu trūkumu raižu nebija. 
Atlika vien palūgt kalējiem nokalt, 
norūdīt un uzasināt pēc iespējas vai-
rāk cērtamos stieņus, apbruņoties ar 
pacietību, pilnu vēderu un kā saka 
„uz priekšu”. Nākošais pagrabu bū-
ves „vilnis” šeit sākās 1967. gadā 
kad uzcēla māju Gaujas ielā 21. Šīs 
mājas pagrabu būvētāji praktiski 
izsmēla visas atklāto iežu pagrabu 
būves iespējas, palika vien neērtas, 
grūti pieejamas vietas… Grūtāk klā-
jās 1973. gadā uzceltās mājas Gau-
jas ielā 23a. iedzīvotājiem. Sakarā ar 
Gaujas Nacionālā parka dibināšanu 
tika paziņots, ka ir aizliegta jaunu 
pagrabu ciršana. Uzņēmīgākie un 
neatlaidīgākie gan arī šo šķērsli cen-
tās pārvarēt. Vieni steidzīgi izraudzī-
tā vietā iecirta ieejas nišas sākumu, 
iemūrēja sleņģi ar durvīm un atslēgu 
priekšā. Pagrabu pēc tam cirta „pa 
kluso” un konspirācijai izrakto smilti 
bēra upē. Citi, kuri bija labāk pazīs-
tami ar uzraugošo mežsargu, šo lietu 
risināja ar kādu pudeli šņabja, un arī 
tas līdzēja, jo mežsarga redzes spējas 
tika samazinātas gan tiešā, gan pār-
nestā nozīmē.”

Līgatnes upes labā krasta lejtecē, 
kur var nokļūt pāri tiltiņam, kur ved 
taciņa uz Līgatnes Rehabilitācijas 
centru, ir izcirsti septiņi pagrabi. In-
teresants ir Zigrīdas Balodes atmiņu 
stāstījums par iezīti blakus šiem pag-
rabiem, kuru pierakstīju 2006. gadā:

„Zigrīdai tēvs – Aleksandrs 
Miljons savu pazīšanās zīmi bijis ie-

četrās izstādēs, kur vienmēr ir guvusi 
panākumus.)”

Par Beiverkas alām 2005. gadā 

stāstīja arī Ilmārs Lācars:
„Tās ir mākslīgi raktas. Tur bi-

juši pagrabi, pa vidu ejai ir tecējis 
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Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes oktobrī

LMMS jaunāko klašu koris.

2020./2021. mācību gada sep-
tembrī un oktobra pirmajā pusē 
norisinājās klātienes mācību pro-
cess Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā. Audzēkņi, pedagogi un vecā-
ki šajā laikā ir adaptējušies mācību 
procesa organizācijas plānam – ir 
izkristalizējušies gan individuālie, 
gan grupu, gan kolektīvās muzicē-
šanas, gan vizuāli plastiskās māks-
las stundu saraksti. Esam centušies 
saskaņot mācību stundas ar LMMS 
audzēkņu vispārizglītojošām sko-
lām, noregulēt skolēnu autobusa 
grafi ku atbilstoši mācību procesa 
īstenošanas vajadzībām. Oktob-
ra otrajā nedēļā saskaņā ar skolas 
mācību darba plānu norisinājās 
tehniskā ieskaite visās mūzikas iz-
glītības programmās, kurās audzēk-
ņi atrādīja savas tehniskās prasmes 
rādīja instrumenta pārvaldīšanā. Šis 
komponents mācību procesa ietva-
ros ir ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs, 
jo instrumenta tehniskās varēšanas 
pilnveidošana ir viens no stūrakme-
ņiem, lai pilnvērtīgi un izteiksmīgi 
atklātu skaņdarbu muzikālo rakstu-
ru un temperamentu, lai nošu tekstā 
rakstītās notis iedzīvinātu dinamis-
kās, virtuozās, kontrastējošās skaņu 
virāžās.

Noslēdzies Bauskas Mūzikas un 
mākslas skolas organizētais vizuā-
lās mākslas konkurss „PILS. SĒTA. 
PILSĒTA”, kurā mākslas skolu au-
dzēkņi iepazīstināja ar savas tuvākās 
apkārtnes daudzveidību un skaistu-
mu, zīmējot un gleznojot plenērā. 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi piedalījās šajā konkursā, 
iesūtot savus darbus, kuri radās ple-
nēra laikā 2020. gada 18. un 19. au-
gustā pārceltās „zaļās prakses” ie-

tvaros. Konkursa tēma šajā gadā bija 
„Pagalms”. Vizuāli plastiskās noda-
ļas 2. klases audzēkne Elza Gailīte 
ieguva II vietu vecuma grupā 8 – 10 
gadi, savukārt 5. klases audzēkne 
Anna Leilande ieguva atzinību. 
Esam lepni par mūsu audzēkņiem, 
par viņu sniegumu šajā konkursā. 
Pateicība skolotājai Ievai Pastarei 
un Ingūnai Briedei par ieguldījumu 
dalībai konkursā.

2020. gada 14. un 15. oktobrī 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
norisinājās audzēkņu rudens sezonas 
koncertieraksts. Koncerts tika ierak-
stīts bez skatītāju klātbūtnes un tiks 
nodots klausītāju un vecāku vērtēju-
mam skolēnu brīvlaika nedēļā. Šāds 
koncertieraksts bija lieliska iespēja 
jaunajiem māksliniekiem izbaudīt 
koncertieraksta atmosfēru ar mikro-
foniem, gaismām un citu nepiecieša-

mo tehnisko aprīkojumu. Tā ir pie-
redze, kādu var iegūt tikai praktiskā 
procesa gaitā un norisē, piedaloties 
un izjūtot to auru, kāda virmo šāda 
koncertieraksta laikā. Vēlamies atzī-
mēt šī ieraksta dalībniekus: 2. čella 
klases audzēknis Teodors Kalniņš at-
skaņoja S. Lī „Etīdi”, 2. čella klases 
audzēkne Emīlija Martinsone ieska-
ņoja M. Kreina „Dzeguzi”, 6. kla-
vieru klases audzēkne Megija Niko-
la Barovska demonstrēja K. Černi 
„Etīdi in C-dur”, 3. klavieru klases 
audzēkne Viktorija Gavare nodeva 
klausītāju vērtējumam L. Šittes „Etī-
di in d-moll”, 3. klavierspēles klases 
audzēknis Viestards Klints atskaņoja 
K. Černi „Etīdi in G dur”, 6. kla-
vierspēles klases audzēkne Sofi ja 
Mironova ierakstīja F. Burgmilera 
„Balādi”, 2. fl autas klases audzēkne 
Melānija Gulbe nodemonstrēja „Etī-

di”, 5. vijoles spēles klases audzēkne 
Evelīna Gulbe atskaņoja „Sarkano 
sarafānu”, 5. klases akordeona spēles 
audzēknis Rūdolfs Melnis ieskandi-
nāja koncertierakstu ar A. Vassena 
„Valsi- Graciella”, 4. trombona kla-
ses audzēknis atskaņoja V. A. Mo-
carta „Mini rondo”, 1. klavierspēles 
klases audzēkne Justīne Gradovska 
atskaņoja čehu tautas dziesmu „Jani-
čoks”, 1. klases duets Vidaga Bināne 
un Anna Stumbure (vijole un čells) 
apvienojās V. A. Mocarta „Allegret-
to”, jaunāko klašu koris iedziedāja 
latviešu tautas dziesmu „Skaista 
mana tēva sēta”, bet vecāko klašu 
ansamblis D. Rijnieka „Tautasdzies-
mu”. Skolotāji Vineta Golubkova, 
Līga Ruciņa un Kaspars Gulbis ie-
skaņoja tematisku šī brīža U. Stabul-
nieka skaņdarbu „Tik un tā” („Nāk 
rudens apgleznot Latviju”). Paldies 

pedagogiem, koncertmeistarei un 
vecākiem par atsaucību šī mazā pro-
jektiņa īstenošanas gaitā. Īpašs pal-
dies ierakstu un video speciālistam 
Kasparam Ruciņam, kurš šo visu 
iemūžināja un samontēja.

Audzēkņu rudens brīvdienas 
ir no 2020. gada 19. oktobra līdz 
2020. gada 23. oktobrim. 

Diemžēl pēc rudens brīvdienām 
būsim spiesti mainīt mācību procesa 
organizācijas plānu Līgatnes Mū-
zikas un mākslas skolā. 2020. gada 
13. oktobra grozījumi 2020. gada 
9. jūnija Ministru kabineta noteiku-
mos Nr. 360 „Epidemioloģiskās dro-
šības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” paredz, ka 
no 17. oktobra līdz 6. novembrim 
profesionālās ievirzes izglītības 
process klātienē varēs notikt tikai 
individuālajām nodarbībām. Grupu 
stundas un kolektīvās muzicēšanas 
varēs notikt tikai attālināti. Intere-
šu izglītības darbība ( mūzikas un 
mākslas studija) pilnībā jāpārtrauc 
laika posmā no 17. oktobra līdz 
6. novenbrim. Par mācību procesa 
organizāciju Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā pēc rudens brīvlaika 
tiks ziņots skolas e-klasē, skolas au-
dzēkņu vecāku WhatsApp sarakstē, 
gan personiski sazinoties ar audzēk-
ņiem un viņu vecākiem.

Veselību, sapratni un pacietību 
vēlot, laikā, kad mums atkal jāie-
vēro strikti distancēšanās pasākumi 
infekcijas izplatības ierobežošanai. 
Lai krāsainais rudens sniedz mums 
nepieciešamo iedvesmu katrai jau-
nai dienai!

Kaspars Gulbis,
Līgatnes Mūzikas un mākslas 

skolas direktors

Atbalstot Eiropas sporta nedēļu, 
Jauno Līderu vidusskolas 1. klase 9. 
oktobrī devās iepazīt Līgatni. Pār-
gājiena galamērķis bija Cepurkalns. 
Noklausījušies teiku par Cepurkalna 
rašanos un veicot dažādus uzdevu-
mus mežā, pirmklasnieki noslēpu-
maino kalnu atrada un tā virsotni 
iekaroja skriešus. Mājupceļā Pavāru 
mājas laipnais saimnieks izrādīja 
bērniem Dabas vērotāju dārza pie-
dāvātās iespējas.

2. klases skolēniem bija jāveic 
šķēršļiem bagāts maršruts gar Līgat-
nes upītes labo krastu, vienlaikus iz-
pildot darba lapas par augiem rude-
nī. Pārgājienā gū-
tās zināšanas tiks 
izmantotas dabas-
zinību un latviešu 
valodas stundās.

3. klases sko-
lēni pieveica daļu 
no Mežonīgās ta-
kas, pārvarot da-
bas liktos šķēršļus 
Līgatnes upītes 
krastā – kritušos 
kokus, dubļus, 
paugurus un brikš-
ņus. Bērni varēja 
papriecāties arī par 
skaistajām dabas 
ainavām, kas pa-
vērās no Līgatnes 
pilskalna.

Jaunāko klašu skolēni mācās dabā

4. klase divarpus stun-
dās nosoļoja 9,5 km, apska-
tot Mežonīgo taku gar Līgat-
nes upītes krastu un izpētot 
smilšakmens iežus un avotu 
darbību, uzkāpjot Cepurkal-
nā un izložņājot Remdenkal-
na alas. Paši ceturtie teica: 
„Kaut pastaiga būtu bijusi 
garāka un tādā varētu doties 
katru dienu!” Ir tik jauki būt 
kopā, ne tikai skolas solos 
sēžot!

Jauno līderu vidusskolas
direktore Saiva VītolaDabas vērotāju dārzā.

2. klase pārgājienā.

dēlu pārgājienā no „Zanderiem” pāri 
Līgatnes upei uz Ķempju dzirnavām.

Ir vēl vairākas alas pie Līgat-
nes upes:

Grantskalnu ala – dolomītu ala 
Līgatnes upes kreisā krasta nogāzē, 
augšpus Ķempju dzirnavām, ~ 200 m 
uz austrumiem no „Jaunbērziņu” mā-
jām. Ala dabīgi veidojusies, jo zem 
alas izplūst avots. 

Kazu ala – savdabīgas izcel-
smes smilšakmens ala ar dolomīta 
griestiem. Līgatnes upes labā krasta 
sāngravā, ~ 1 km augšpus Ķempju 
dzirnavām. Plaša ala ar smilšu un do-
lomīta bluķu nobrukumiem un intere-
santu sāneju.

Lejasškaparu ala – dolomīta 
ala Līgatnes upes kreisajā krastā, lej-
pus „Lejasškaparu” mājām, ~ 0,5 km 
augšpus Ķempju dzirnavām. Māks-
līgi veidota ala, acīmredzot laužot 
dolomītus. 2005. gadā alu atklāja un 
atraka I. Jurģītis. 
Visendorfa ala. 2006. gadā Indulis 
Krauze kopā ar Imantu Jurģīti uzsāka 
Visendorfa dolomīta alas atrakšanu 
pie Līgatnes upes. Tā ir neliela ala 
dolomītos (zem dolomīta slāņko-
pām?) Līgatnes upes kreisajā krastā, 
lejpus dzelzceļa, iepretī Paltmales ka-
piem, brikšņos (aizaugušā izcirtumā). 

Ala zema, aizbirusi, dziļums 3,5 m, 
pagaidām tajā varēja ielīst līdz 2 m. 
Netālu vēl vairāki caurumi dolomī-
tos, kuros agrāk it kā varētu ielīst.

Alas pie Gaujas:
Gančausku pagrabi – 2 mākslī-

gi smilšakmenī cirsti pagrabi Gaujas 
pamatkrasta nogāzē iepretī „Gan-
čauskām”, ~ 0,5 km lejpus Tildurgas 
ietekas Gaujā. 

Līgoņu ala, saukta arī Līgot-
ņu ala -- Gaujas kreisā pamatkrastā 
Tītmaņu iezī, lejpus „Tītmaņiem”. 
Sarkanīgā smilšakmens ala atrodas 
samērā augstu virs vecupes, Tītma-
ņu ieža vidusdaļā. Ala nosaukumu 
ieguvusi pēc nostāsta, kas vēsta, ka 
1905. gada nemieru laikā tajā slēpu-
šies vairāki vietējie iedzīvotāji, kuri 
vēlāk alā sākuši svinēt Līgo svētkus.

Tītmaņu ala, saukta arī Tītma-
ņieža mazā ala – Tītmaņu iezī ne-
daudz augšpus Līgoņu alas. „Tītma-
ņu” pagrabs – mākslīgi izcirsts smil-
šakmens pagrabs Gaujas pamatkrasta 
sāngravā iepretim „Tītmaņiem”. 

„Muižnieku” pagrabi un kar-
tupeļu bedres – smilšakmenī māks-
līgi izcirsti pagrabi un kartupeļu bed-
res Gaujas un Vildogas pamatkrastu 
sadurē, augšpus Vildogas ietekas pie 
„Muižniekiem”. Vairākos pagrabos 
agrāk bijusi konstatēta alu spulgsūna. 

4 pagrabi (kartupeļu bedres) atrodas 
smilšakmens paliksnē ceļa malā no 
„Upesmuižniekiem” uz „Vecandri-
jāņiem”, viens – pie Vildogas upes, 
pirmajā terasē.

Alas pie Tildurgas:
Dagnes ala, saukta arī Sūruma, 

Gančausku ala – Gaujas kreisā kras-
ta pietekas Tildurgas (Liepustrauta) 
kreisajā krastā, ~ 100 m pirms ietekas 
Gaujā un 0,5 km lejpus Vildogas ie-
tekas Gaujā.

Tildurgas alas, sauktas arī 
Liepustrauta alas – 2 nelielas smil-
šakmens alas Gaujas kreisās pietekas 
Tildurgas (Liepustrauta) labajā kras-
tā, nedaudz augšpus Dagnes alas. Til-
durgas lielākā ala atrodas augstāk par 
strautu, kanjona sākumā, bet mazākā 
ala – lejāk kanjonā. 

Alas pie Vildogas upes un tās 
pietekām:

Ķauzeru ala – labirintveidīga 
smilšakmens ala Vildogas labā krasta 
klintī, nedaudz lejpus „Ķauzeru” mā-
jām, ~ 1 km augšpus Ratnieku-Vēve-
ru ceļa tilta. 

Ķillaskalna pagrabs – Vildogas 
kreisajā krastā, ~ 200 m lejpus Nur-
mižu – Līgatnes ceļa, gaišajā smilš-
akmenī mākslīgi cirsts pagrabs ar 2 
šaurām ieejām. Šaura zema eja pag-

rabu savieno ar vēl vienu cilindrisku 
telpu 1,5 m diametrā.

Ramas strauta ala – Ala gaišā 
irdenā smilšakmenī ar šauru eju uz 
ZR no Augšlīgatnes, Vildogas labā 
krasta pietekas Ramas strauta labajā 
krastā.

Ratnieku Krāčupītes ala – Vil-
dogas kreisās pietekas Krāčupītes un 
Vildogas pamatkrasta sadures klin-
tī pie Ratniekiem, Krāčupītes labā 
krasta augšmalā. Iespējams, kādreiz 
smilšakmenī mākslīgi izcirsta vai 
vismaz apdarināta ala, kura šobrīd 
tikai rāpojama.

Ratnieku labirints – vairāku 
nelielu smilšakmens alu labirints ar 
3 ieejām Vildogas kreisās sāngravas 
– Ratnieku gravas – un tās labās sān-
gravas sadurē. 

Struņķu ala – ala gaišā irdenā 
smilšakmenī Vildogas labā kras-
ta kanjonveida sāngravā, uz DR no 
“Struņķiem”, augšpus Nurmižu – Lī-
gatnes ceļa, iepretī bij. Ķillaskrogam. 
Šīs alas vidusdaļā agrāk bijis līdz 30 
cm dziļš ezeriņš.

Gaujas kreisā krasta Lielmeža 
strauta augšteces klintīs augšpus 
Līgatnes dabas takām. Smilšakmens 
klintī ir 3 mākslīgi izcirsti pagrabi, no 
kuriem 2 ir nodēvēti par Nif-Nifa un 
Naf-Nafa pagrabiem. 

Līgatnes Mežāru ala. Apmēram 
3 m gara smilšakmens ala ar avotu 
Gaujas kreisā krasta pietekas – Liel-
meža strauta – sāngravā pie Līgatnes 
pag. „Mežārēm”. Netālu arī mākslīgi 
smilšakmenī cirsts apļveida formas 
pagrabs (slēptuve) ~ 2,5 m diametrā. 
Pagrabā aptuveni 100 gadu veci ie-
grebumi.

Skaļupes Ellītes grava, saukta 
arī par Elles vārtiem. Gaišā smilš-
akmens ala apmēram 1,5 km uz aus-
trumiem no Līgatnes pilsētas, Skaļu-
pes kreisās sāngravas – Elles gravas – 
labajā nogāzē. No alas izplūst avots. 
Ala sākas ar skaistu, gotiskās formās 
izveidojušos portālu, kura platums 
3,5 m, augstums 3,6 m, bet alas ga-
rums 8,5 m. Ellītes gravā ir vēl 3 
nelielas (2 – 3 m dziļas dabīgas alas, 
kā arī viena mākslīgi veidota smilš-
akmens ala. Tikai viena problēma – tā 
ir ļoti grūti pieejama, kā raksta Guntis 
Eniņš. Ellītes grava savu nosaukumu 
dabūjusi tādēļ, ka tur kādreiz iegāzu-
sies kungu kariete, jo tur gājis sens 
ceļš no Līgatnes uz Ieriķiem, kā man 
stāstīja sens līgatnietis, kura dzimta 
netālajās mājās „Dravantos” dzīvo-
jusi. Māja tagad nodegusi un nav at-
jaunota.

(Turpinājums sekos)

turpinājums no 5. lpp.

Jauno līderu vidusskolai ir izveidojusies 
laba sadarbība ar mācību centru „Urda”, kur 
katra apmeklējuma laikā var uzzināt daudz ko 
ikdienas dzīvē noderīgu. 3. un 4. klases skolē-

Šķirosim atbildīgi!
ni 13. oktobrī „Urdā” darbojās aktivitātēs par atkritumu 
šķirošanu. Lai gan šķiet, ka tēma ir ļoti zināma un vairāk-
kārt pārrunāta, tomēr bērni saprata, ka ir jābūt uzmanī-
giem un atbildīgiem, lai nekļūdītos pie konteineriem  un 
samazinātu ikdienas atkritumu apjomu. Nodarbību vadī-
tājas parādīja lietas, ko var izgatavot no pārstrādātajām 
izejvielām.  Interesanti bija pašiem liet sveces no sveču 
pārpalikumiem.

Pasākums notika ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 
ietvaros.

Jauno līderu vidusskolas
direktore Saiva Vītola

1. oktobrī Līgatnes kultūras 
namā tika atklāta tautas lietišķās 
mākslas studijas „Līgatne" dalīb-
nieču Lizetes Viņķeles un Dzin-
tras Skujiņas darbu izstāde. 

Izstāde līdz 27. novembrim 
aplūkojama Līgatnes kultūras 
namā, Spriņģu ielā 4.

Lizete Viņķele un Dzintra Skujiņa 
pie saviem darbiem.

Izstādes apmeklētājas aplūko TLMS 
„Līgatne” dalībnieču veikumu.

Eiropas brīvprātīgā darba veicēji turpina iepazīt Latviju un Līgatni
Šajā mācību gadā 

Augšlīgatnes bērnu-
dārzā „Zvaniņi” brīv-
prātīgo darbu veic di-
vas jaunietes – Ija Artmeladze (Ia 
Artmeladze) no Gruzijas un Ana 
Kaseresa Garsija (Ana Cáceres 
García) no Spānijas. Abas jaunietes 
piedalās bērnudārza darbā, īsteno-
jot projektu „100 vārdi par Eiropu” 
(2019-3-LV02-ESC11-002815), 
kura mērķis ir sniegt bērniem un 
vietējiem iedzīvotājiem zināšanas 
par Eiropu un citām kultūrām, at-
tīstīt svešvalodu zināšanas, iepazīt 
dažādas tradīcijas un stiprināt tole-
ranci. 

Ija Artmeladze ikdienā darbo-
jas ar 3 – 4 gadus veciem bērniem 
un organizē viņiem dažādas nodar-
bības angļu valodā. Brīvprātīgajai 
ļoti patīk veidot dažādas lietas no 
papīra, plastmasas, auduma un da-
bas materiāliem – viņa ir izveido-
jusi dažādas dekorācijas, spēles, 
kas palīdz bērniem iepazīt jaunas 
lietas. Ija ir ļoti atsaucīga un iesais-
tās iestādes ikdienas darbos. Kopā 
ar bērnudārza audzinātājām Agnesi 
Gulbi un Zani Vīksniņu, tētiem un 
bērniem pavasarī tika izveidotas 
kultūraugu dobes. Ija mācījās sēt 
un stādīt Latvijai raksturīgos augus.  
Vasarā un rudenī kopā ar bērniem 
viņai bija iespēja nogaršot izaudzē-
to. Šobrīd ar bērnudārza atbalstu un 
brīvprātīgās palīdzību top āra spēļu 
virtuve. Ijai arī ļoti patīk piedalīties 
kopīgos bērnudārza pasākumos un 

Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra

Ana kopā ar bērniem. Agneses Gulbes foto.

iepazīt Latviju. Ija ir ļoti sadrau-
dzējusies ar Pūcīšu grupas bērniem, 
jo viņas ikdiena galvenokārt paiet 
šajā grupā. Kopīgi darbojoties, tiek 
veikti eksperimenti, skatītas grāma-
tas, spēlētas spēles. Bērni jau angļu 
valodā apguvuši krāsu nosaukumus 
un prot angliski nosaukt augļus un 
dārzeņus, sāk saprast vienkāršus 
jautājumus.

Ana Kaseresa Garsija uzsāka 
brīvprātīgo darbu septembrī. Viņa 
ir profesionāla fl amenko dejotāja 
un 10 gadus strādājusi ar bērniem 
Madrides skolā. Ana mūsu iestā-
dē darbojas ar 6 –7 gadus veciem 
bērniem, piedalās ikdienas mācību 
darbā, sadzīvē, kā arī angļu valo-

das un latviešu tautas deju apmācī-
bu nodarbībās. Ana kopā ar grupas 
bērniem labprāt dodas mācību eks-
kursijās un ļoti vēlas apgūt latviešu 
valodu. Bērni viņai ir lieli palīgi, un 
mācīšanās ir abpusēja. Viņa ir izvei-
dojusi bērniem dažādas spēles par 
Spāniju, lai veicinātu zinātkāri par 
viņas mītnes zemi. Patlaban Ana  ir 
ļoti priecīga būt Latvijā, kur situā-
cija saistībā ar Covid infekciju nav 
tik kritiska kā mājās. Brīvajā laikā 
Ana apgūst latviešu tautiskās dejas 
kolektīvā „Zeperi”, aktīvi mācās lat-
viešu valodu un iepazīst Latviju.

Eiropas brīvprātīgā darba ak-
tivitātes Augšlīgatnes bērnudārzs 
„Zvaniņi” īsteno sadarbībā ar bied-

rību „AfterEffect”. Projekts ir Ei-
ropas Solidaritātes korpusa inicia-
tīva jauniešiem vecumā no 18 līdz 
30 gadiem, kura ietvaros var veikt 
brīvprātīgo darbu dažādās Eiropas 
valstīs. Projekta ietvaros jaunieši 
saņem dienasnaudu un līdzekļus 
dzīvošanai un aktivitātēm, kā arī at-
balstu svešvalodas apguvei. Iesais-
toties brīvprātīgā darbā citā valstī, 
jaunieši var iegūt zināšanas, attīstīt 
dažādas prasmes un kompetences, 
kā arī iepazīt citas valsts kultūru 
plašākā nozīmē. Eiropas Solida-
ritātes korpusa projektu mērķis ir 
veicināt jauniešu solidaritāti un 
pilsonisko atbildību, ļaujot viņiem 
iesaistīties kopienas darbā, palīdzēt 

un veikt aktivitātes, lai uzlabotu 
vietējās sabiedrības dzīves kvali-
tāti. Vairāk informācijas var atrast 
Jaunatnes Starptautisko program-
mu aģentūras mājaslapā www.jau-
natne.gov.lv.

Projekts „100 vārdi par Eiro-
pu” tiek fi nansēts ar Eiropas Komi-
sijas Eiropas Solidaritātes korpusa, 
kuru Latvijā administrē Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra, 
atbalstu. Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un Komi-
sijai nevar uzlikt atbildību par tajā 
ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.                     

Sagatavoja metodiķe 
Silvija Rijniece,

Ana ar bērniem. 
Agneses Gulbes foto.

Katru dienu pa diedziņam, 
dzīparam, un tu skaties – 

mūžs sakrājies tā!
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2020. gada 11. novembrī

Iespiests: 
SIA „Erante”

22. oktobrī plkst. 19.00 Augšlīgatnes kultūras namā
Cikla „Latviešu dziesminieki Līgatnē” pirmais koncerts: 
Tikšanās ar dziesminieci Antu Eņģeli
Biļetes: www.bilesuserviss.lv vai Līgatnes novada kasēs
23. oktobrī plkst. 14.00 –17.30 Zeit Cafe
sadarbībā ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību
Saruna „Uzbūvēt jaunu tiltu, kad izsapņotais brūk vai ir 
sabrucis”
24. oktobrī plkst. 18.00 un 20.30 Zeit Cafe „Latvian 
Voices” koncerts. 
27. oktobrī plkst. 18.00 Augšlīgatnes kultūras namā
Seminārs „Cik daudz patstāvības bērnam nepieciešams”
29. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Stāstnieku vakariņas: 
Kārlis Kazāks un Anatolijs Kreipāns. 
30. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Mūzikas vakars: Baiba 
Bite
31. oktobrī plkst. 16.00 Zeit Cafe Andrejs Osokins aicina: 
Petrs Višņausks un Aleksandra Žvirblīte. Biļetes: 10 eiro
31. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Ilūziju teātris „Triki 
pieaugušajiem” 16+
1. novembrī plkst. 14.00 Zeit Cafe Andrejs Osokins 
aicina: Petrs Višņausks un Aleksandra Žvirblīte. Biļetes: 
10 eiro
11. novembrī plkst. 17.00 Lāčplēša dienas pasākums 
Līgatnes centrā.
Plkst. 18.00 Lāpu gājiens un piemiņas brīdis Paltmales 
kapos
18. novembrī Līgatnes kultūras namā
plkst. 13.00 Līgatnes Gada cilvēka godināšana; Svētku 
koncertprogramma ar Guntas Gelgotes /soprāns/, 
Gedimina Gelgota /fl auta/ un Aijas Kuzmanes /klavieres/ 
piedalīšanos
plkst. 19.00 Grupas „Dziļi violets” koncerts „Kāpēc man 
dziedāt svešu dziesmu?”
plkst. 20.50 Svētku uguņošana 

Izstādes:
Līgatnes kultūras namā
līdz 27. novembrim L. Viņķeles un Dz. Skujiņas darbu 
izstāde „Katru dienu pa diedziņam, dzīparam, un tu 
skaties – mūžs sakrājies tā”
līdz 29. novembrim Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde „4 
gadalaiki”
Augšlīgatnes kultūras namā
no 2. novembra līdz 30. decembrim Skrīveru 
tekstilstudijas „Putnukalns” izstāde „Putni”
Zeit Mākslas telpā
līdz 30. oktobrim fotoizstāde „Sapņu tilti”

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

Izsole
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli: Pīlādžu ielā 7-16, Augšlīgat-
nē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, kad. Nr. 42629000523, 41,6 m2 ar 
nosacīto cenu EUR 8 700,00.

Izsole notiks 2020. gada 3. novembrī plkst. 10.00 Augšlīgatnes kultūras 
nama telpās Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā.

Dokumenti dalībai izsolē jāiesniedz darba dienās, laikā no plkst. 8.00 
līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00 (trešdienās līdz plkst. 18.00) Līgatnes 
pagasta pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (ligatnes.pa-
gasts@ligatne.lv) līdz 2020. gada 2. novembrim. 

Lai piedalītos izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% apmērā no no-
sacītās cenas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līgatnes novada pašval-
dības mājaslapā www.ligatne.lv. Tālrunis uzziņām  29181845.

11.novembris
Lāčplēša diena

Plkst. 17:00 Līgatne /ap dīķi/
Svecīšu gaismas instalācija “Latvijai”
Plkst. 18:00 Augšlīgatne
Lāpu gājiens un piemiņas brīdis Paltmales kapos

18. novembris
Latvijas Republikas Neatkarības diena
Līgatnes kultūras nams /Spriņģu iela 4, Līgatne/

13:00 Līgatnes Gada cilvēka godināšana. 
Svētku koncertprogramma ar māksliniekiem
G. Gelgote /soprāns/, G. Gelgotas /flauta/,
A. Kuzmane /klavieres/

19:00 Grupas “Dziļi violets” koncerts
“Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?!”

20:50 Svētku uguņošana

11.novembris
Lāčplēša diena

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.  

Septembrī mūžībā aizgājuši
Ēriks Liniņš – 12. septembrī
Ero Kangro – 14. septembrī
Jānis Pētersons – 26. septembrī

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Es Tevi meklēju, kam visi vārdi lieki,
Vien acīs dvēsele kā puķē rasa mirdz.
Tie īsti saprotas, kas klusēdami tiekas,
Kam lūpas nerunā, bet runā sirds.

Septembrī Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu 

teica:

Kārlis un Dace
Agris un Līga

Artis un Menarda
Viktors un Ineta

Ķempju evaņģēliski luteriskajā 
draudzē

Artis un Simona
Sveicam jaunās ģimenes!

22. oktobrī plkst. 19.00 Augšlīgatnes kultūras namā

Pasākumi Līgatnes novadā

Pamatojoties uz Līgatnes novada 
domes rīkojumu Nr. D4-1.7/2071 
„Par darba organizāciju saistībā ar 
COVID-19”, 
Neformālās izglītības centra 
brīvā laika istaba Augšlīgatnē,
 Nītaures ielā 4, slēgta līdz 
2020. gada 6. novembrim.


