
No plkst. 10.00 Augšlīgatnē, laukumā pie Zvaniņiem aicināts ikviens 
tirgoties gribētājs un arī visi pirkties gribētāji. No plkst. 11.00 pie 
Laivenes mūs priecēs Līgatnes novada kolektīvi. Gan lieliem, 
gan maziem būs iespēja piedalīties aktīvās, jautrās un aizraujošās 
aktivitātēs. Būs iespēja vērot paraugdemonstrējumus jaunajā 
skeitparkā. Kā katru gadu, būs kartupeļu rīvēšanas sacensības. 
Plkst. 15.00 Augšlīgatnes kultūras namā mazos skatītājus uz leļļu 
teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks” aicina radošā apvienība 
“Teātris un Es”. Sarkangalvīte nav parasta meitene. Viņa prot 
karatē, dzied un mācās svešvalodas. Mežā Sarkangalvītei ir daudz 
draugu, par kuriem viņa rūpējas un kurus aizstāv. Bet kāpēc ceļš 
pie vecmāmiņas izrādās tik noslēpumu pilns? Un no kā tad mežā 
visi īsti baidās? To jūs uzzināsiet jaunajā leļļu izrādē bērniem un 
vecākiem “Sarkangalvīte un Vilks”. Lelles veidojuši animācijas 
studijas “Avārijas brigāde” mākslinieki, režisors - Armands Ekštets. 
Ieeja bērniem no 3 gadiem - 2.00 Eur, pieaugušajiem - 4.00 Eur, 
ģimenei, uzrādot “3+ Ģimenes karti”, - 5.00 Eur. Vakarā plkst. 
20.00 visi tiek aicināti Augšlīgatnes kultūras namā uz Ražas svētku 
balli. Spēlēs Līgatnes jaunā grupa “Index”. Darbosies bufete. Ieeja 
- 3.00 Eur, ar Līgatniešu privilēģijas karti - 2.00 Eur.

Tiekamies svētkos!

LīgatnesLīgatnes
Novada Ziņas
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Laimīgā 
zeme

Rau, dāliju liesmas jau izplēnē, zied,
Brauc rudens ar pīlādžu ratiem.

Jums atmiņu birztalā sauli vēl gūt,
Kad kļavlapa pieskaras matiem.
Lai dvēseles ielokā pīpenes zied,
Sirds veldzējas draudzības rasā!

Nu pamājiet dzērvēm, kas projām jau iet,
To atvadās rītdienu lasiet.

SEPTEMBRIS

Septembra  
jubilāri:

Arnolds Rinkēvičs
Spodris Šturms

Dace Timermane
Jānis Dementjevs
Ausma Kisļicka
Guntars Poišs

Aivars Ziemelis
Benita Celmiņa
Vera Dālberga

Maija Štālberga
Laimons Gradovskis

Leontīna Strelevica
Anda Šulca

Dainis Baumanis
Antoņina Fjodorova

Edgars Puriņš
Ruta Bembere
Aivars Gabliks

Raimonds Kažoks
Olga Vītola

Vilma Skraustiņa
Ina Sondore

Maigonis Liepiņš
Ilga Vorslova
Anna Bērziņa

5. oktobrī un 6. oktobrī Līgatnes novadā 
norisināsies IV Vidzemes stāstnieku festivāls 
„TILTI”. Festivālā varēsim iepazīt vienu no 
savdabīgākajām Vidzemes vietām - Līgatni 
- un dzirdēt arī vietējo ļaužu stāstus par tās 
interesantākajām vietām. Tāpat festivālā būs 
sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas 
novadiem, un būs iespēja dzirdēt dažādus 
stāstus un  atšķirīgus dialektus. Festivāla 
tēma - TILTI - kalpos kā stāstu pamats gan 
par īsteniem tiltiem, kurus varam redzēt 
un izmantot Līgatnes novadā, gan par 
tādiem tiltiem, kas vieno mūs garīgi un spēj 
satuvināt cilvēku dvēseles. 
5. oktobrī stāstnieki no visas Latvijas 
ciemosies Līgatnes skolās, bērnudārzos un 
Senioru mājā.
Tāpat šajā dienā Latvijas stāstnieki ar saviem 
stāstiem un muzikālajiem priekšnesumiem 
iecerējuši viesoties Senioru dienas 
pasākumā. Stāstniecības eksperts, stāstnieks 
un folkloras pētnieks Guntis Pakalns un 
stāstnieku festivāla “Gāž podus Rundālē” 
organizatore Aelita Ramane stāstīs dažādus 
stāstus, Vidzemes stāstniece Agrita Gruzdiņa 
ne tikai stāstīs, bet arī muzicēs, savukārt 
Vidzemes stāstniece Sanda Salmiņa dalīsies 
ar savu visai iespaidīgo pasaku pūru. Varbūt 
būs vēl kāds pārsteigums, bet to jau redzēsim 
5. oktobrī Senioru dienā. 
Savukārt 6. oktobrī stāstnieki iepazīsies 
ar skaistajām un savdabīgajām Līgatnes 
vietām, un līgatniešiem būs iespēja tajās 
satikt Latvijas stāstniekus. 

22. septembrī Līgatnes 
novadā notiks jau par 

tradīciju kļuvušie 
Ražas svētki

Latvijas simtgades filma par meiteni ar vērīgo acu skatienu tapusi 
pēc populārās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā 
romāna „Bille” motīviem. Bez izskaistinājumiem un saldas cukura 
glazūras tā vēsta par cilvēkbērna dzīvi un izaicinājumiem 30. 
gadu Latvijā. Tā ir filma par bērnību gan lieliem, gan maziem, 
kas atgādina, ka arī aiz ikdienišķā iespējams pamanīt brīnumus. 
Nesaņemta mīlestība ģimenē, grūtības iederēties apkārtējā 
sabiedrībā, apziņa, ka esi savādāka, nespēj atņemt Billei sapņus, 
viņa nelokās un nelūst, bet atrod pati savu ceļu. Kad mazajai 
meitenei šķiet, ka mājās atgriezties vairs nedrīkst, Bille ir 
apņēmības pilna kopā ar draugiem atrast sapņu zemi Leiputriju.
Galveno - Billes - lomu atveido Rūta Kronberga. Billes mātes 
lomā iejūtas Elīna Vāne, tēva - Artūrs Skrastiņš, bet vecmāti tēlo 
Lolita Cauka. Filmā piedalās arī Lilita Ozoliņa, Gundars Āboliņš, 
Guna Zariņa, Pēteris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika un 
citi pazīstami latviešu aktieri.
Filmas uzņemšana norisinājusies visā Latvijā: gan Rīgā - 
autentiskajā rakstnieces bērnības mājā Vārnu ielā -, gan Vecrīgā, 
Sarkandaugavā un Maskavas forštatē, gan Tērvetē, Tukuma 
apkaimē, Baldonē, Gulbenē un citur. 
Filmas “Bille” radošās grupas pamatsastāvu veido filmas scenārija 
autori Arvis Kolmanis un Evita Sniedze, režisore Ināra Kolmane, 
operators Jurģis Kmins, māksliniece Ieva Romanova. Filmā 
izmantota komponista Pētera Vaska mūzika. 

Seanss Līgatnes kultūras namā notiks 26. septembrī plkst. 
19.00. Biļetes: 3.00 eiro (ar Līgatniešu karti - 2.00 eiro)

26. septembrī Līgatnes kultūras 
namā varēs noskatīties jauno 

filmu “Bille”
Latvijas stāstnieki 
viesosies Līgatnē

Solveiga Boicova
Festivāla “Tilti” direktore

Senioru diena Līgatnes novadā
1991. gadā ANO Ģenerālā asambleja 
izsludināja 1. oktobri par Starptautisko 
veco ļaužu dienu. Kopš 2009. gada tā ir 
atzīmējamā diena arī Latvijā.
Līgatnes novadā trešo gadu atzīmēsim 
senioru dienu ar īpašu pasākumu. Šogad 
svinības būs 5. oktobrī, kad Līgatnē viesosies 
stāstnieki no dažādām Latvijas vietām.

Visi seniori tiek mīļi aicināti 5. oktobrī plkst. 
11.00 Augšlīgatnes kultūras namā uz Senioru 
dienas pasākumu. Pasākumā ar saviem 
stāstiem un muzikālajiem priekšnesumiem 
viesosies stāstniecības eksperts, stāstnieks 
un folkloras pētnieks Guntis Pakalns un 
stāstnieku festivāla „Gāž podus Rundālē” 
organizatore Aelita Ramane, kura stāstīs 

dažādus stāstus. Vidzemes stāstniece Agrita 
Gruzdiņa ne tikai stāstīs, bet arī muzicēs, 
savukārt Vidzemes stāstniece Sanda Salmiņa 
dalīsies ar savu visai iespaidīgo pasaku 
pūru.
Tā kā pasākums notiks pie galdiņiem, tad 
aicinām paņemt līdzi kādu cienastu.
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Diāna Briede,
projekta vadītāja

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Reiz slavenais latviešu komiķis Edgars 
Liepiņš izpildīja Jura Kulakova dziesmu ar 
zīmīgiem nezināma autora vārdiem:

Kad vēlēšu augstāko padomi, 
Tad tuvāk jel skatīšu nākotni -
To zvaigzni, ko Ļeniņs ir iededzis,
Lai gaismā mirdz rītdienas apvārsnis.

Tas bija ne tik tālajā 1988. gadā, kad pār 
Latvijas zemi staigāja okupantu armija, bet 
latviešos dzima brīvības alkas. 

Ir pagājuši 30 gadi. Izaugusi jauna 
paaudze, kas par tiem laikiem dzirdējusi 
vecāku nostāstos vai lasījusi vēstures 
grāmatās. Latvija, bet, galvenokārt, latvieši, 
izcīnīja brīvību savai zemei. Daudzi okupanti 
aizbrauca, bet tikpat palika uz dzīvi Latvijā. 
Palika ar dzimtenes alkām sirdīs, tieši tāpat 
kā par savu dzimteni skumst daudzie latvieši 
svešumā. Un šīs sajūtas ir saprotamas, tās 
ģenētiski iekodētas katra cilvēka apziņā.

Latvija šais gados veikusi grūtu, bet 
strauju attīstības ceļu. Neskaitot mūsu 
tuvināšanos rietumu vērtībām, dalību ES 
un NATO, latviešu valodas nostiprināšanu, 
demokrātijas pamatformu ieviešanu, esam 
veikuši ieguldījumus daudzās mazas tautas 
izdzīvošanai svarīgās jomās. 

Tautas labklājības ziņā esam pusceļā starp 
bijušajām PSRS republikām un attīstītājām 
Eiropas valstīm. Šai ceļā esam līdzās 
mūsu kaimiņiem igauņiem, lietuviešiem 
un poļiem. Esam tālu priekšā krieviem, 
baltkrieviem, ukraiņiem, moldāviem, bet 
vēl tkpat tāls ceļš ejams, lai sasniegtu dāņus, 
vāciešus, somus, zviedrus.

Šodien daudzi runā par Latviju kā par 
neizdevušos valsti un ir gatavi mesties 
cīņā šīs valsts glābšanā.Vieni uzskata, ka 
turpināt ceļu uz priekšu nav jēgas un jāiet 
atpakaļ. Citi uzskata, ka zina visu problēmu 
saknes, un, ja tās izravēs, tad ar trejdeviņiem 
zābakiem aizskriesim priekšā visai pasaulei. 
Vēl citi, kā jau latviešu folklorā izslavēts, 
skatās, kuram kāpt kamanās, jo Kangara 
tēls šai nācijai nav nekas svešs.

6. oktobrī dosimies vēlēt Latvijas 13. 
Saeimu. Jāapzinās, ka katras vēlēšanas ir 
līdzīgi kā nostāties krustcelēs, lai izvēlētos, 
kuru ceļu iet. Ejot uz priekšu, mēs skaidri 
zinām mērķi. Tāpat mēs zinām, kas mūs 
sagaida, ja iesim atpakaļ. Iespējams, ka 
krustcelēs ir vēl kāds ceļš, bet vai mēs 
zinām, kurp tas aizvedīs? Tomēr vēlēšanas 
ir katra mūsu individuālā izšķiršanās, kurp 
gribam nokļūt. Domāsim ar prātu, un viss 
būs labi!

Ainārs Šteins, 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Domāsim ar 
prātu!

Lai uzlabotu pasažieru pārvadājumus 
ceļā uz skolām un citviet, no 2018. gada 
1. septembra noteiktas izmaiņas maršrutā 
Nr. 5613 Cēsis–Līvi, Nr.6244 Līgatne–
Gaujasmala–Līgatne, Nr.6276 Līgatne–
Ratnieki, Nr.5083 Zaube–Bērzs–Griķīši–
Zaube, Nr.6245 Cēsis–Zaube, Nr.6270 
Cēsis–Liepa, Nr.5209 Nītaure–Sērmūkši, 
Nr.5610 Nītaure–Ķēči–More–Nītaure, 
Nr.5605 Cēsis–Daibe–Stalbe, Nr. 6491 

Cēsis–Lielstraupe–Straupe–Cēsis, Nr.5275 
Cēsis–Meijermuiža–Ģikši–Cēsis. 

Autotransporta direkcija aicina 
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta 
pakalpojumus un paņemt biļeti par savu 
braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa 
pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais 
biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu 
tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var 
ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts 

laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 
27776621.

Autotransporta direkcija

Jaunais saraksts pieejams Līgatnes novada 
interneta vietnes www.ligatne.lv jaunumu 
sadaļā. 

Izmaiņas satiksmes autobusu sarakstā

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 

2018. gada 23. augusta sēdē
(protokols Nr.13,12.§)

Līgatnes novada domes saistošie 
noteikumi Nr. 18/10

„Grozījums Līgatnes novada domes 
2009. gada 14. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes 

pašvaldības nolikums””
 

        Izdoti saskaņā ar likuma
  “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt  Līgatnes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības 
nolikums” (apstiprināts ar Līgatnes novada 
domes 2009. gada 14. oktobra lēmumu 

(protokols Nr. 9,3§) šādu grozījumu:
Papildināt ar 5.2.5. punktu  šādā 

redakcijā:
“5.2.5. Augšlīgatnes Jaunā sākumskola.” 

Sēdes vadītājs,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

A. Šteins

Eiropas Savienības programmas 
„ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. 
pamatdarbības „Strukturētais dialogs: 
jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju 
tikšanās”  projekta “Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-
KA347-001061 ietvaros divu gadu laikā 
paveikts daudz, lai astoņos 
sadarbības novados - Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadā - 
divu gadu laikā izstrādātu vidēja 
termiņa plānošanas dokumentu 
,,Jaunatnes politikas stratēģija 
2019.-2023. gadam”, kas balstīts 
pētījumā par esošo situāciju darbā 
ar jaunatni katrā no pašvaldībām, 
apzinot stiprās puses, iespējas un 
uzlabojamās jomas.

Tikšanās reizēs jaunieši, 
pašvaldību vadītāji un citi 
speciālisti tika iepazīstināti ar 
projekta būtību, sasniedzamajiem 
mērķiem un veicamajiem 
uzdevumiem, projekta ieviešanas 
gaitu. Tika sniegts ieskats 
par pamatnostādnēm darbā ar jaunatni 
pašvaldībā, kā arī prezentēts kopsavilkums 
par katra konkrētā novada jaunatnes 
darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu, 
lēmumu pieņēmēju, izglītības, sociālās, 
kultūras un sporta jomu speciālistu, biedrību 
un organizāciju pārstāvju viedokli par darba 
ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā. 

Arī paši jaunieši, tikšanās reizēs darbojoties 
grupās, izvērtēja pašreizējo sistēmu darbā ar 
jaunatni savā novadā, definēja problēmas, 
kopīgi meklēja ceļus, izvirzot mērķus un 
veicamās rīcības, kas turpmāk iekļaujamas 

jaunatnes politikas plānošanas dokumentā, 
lai tas nākotnē kļūtu par pamatu darbam 
ar jaunatni pašvaldībā.  Jaunieši apguva 
gan sociālās, gan sadarbības, gan publiskas 
uzstāšanās prasmes, kā arī ieguva jaunus 
draugus un domubiedrus. Un noteikti - sajuta 
piederību un lepnumu par savu novadu, 
kā arī pārliecību, ka ir kāda vieta Latvijā, 
kur vienmēr būs gaidīti un vajadzīgi, lai 
veicinātu novada attīstību, piemēram, pēc 

studiju pabeigšanas citā pilsētā vai valstī. 
Visos astoņos sadarbības novados paralēli 

tika veikta apjomīga pusaudžu un jauniešu  
anketēšana, kas arī kļuva par pamatu 
pētījumā balstīta plānošanas dokumenta 
izstrādei. Projekta vidus posmā astoņu 
sadarbības novadu jaunieši tikās forumā, 
lai prezentētu sava novada skatījumu un 
iepazītu citu novadu jauniešu izvirzītās 
prioritātes darbam ar jauniešiem, kas būtu 
iekļaujamas jaunatnes politikas stratēģijā. 

Savukārt, projekta noslēguma konferencē 
klātesošie pašvaldību vadītāji, deputāti un 

jaunatnes darbinieki atzina, ka projekta 
ietvaros organizēto semināru laikā darbs kopā 
ar jauniešiem bijis lietderīgs, izzinot tieši 
viņu vajadzības, jo ne vienmēr pieaugušo 
redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli,  
kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai 
jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei - lai 
tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu 
punktus. 

Stratēģijas izstrāde beigusies 
- plānošanas dokuments darbam 
ar jaunatni turpmākajiem pieciem 
gadiem izstrādāts.  Taču novadu 
sadarbība turpināsies arī pēc 
projekta beigām. Tika izstrādāta 
kopīgās sadarbības platforma 
līdz pat 2022. gadam, kas paredz 
kopīgu pasākumu organizēšanu 
katrā no sadarbības novadiem. Un 
tā - Pārgaujas novadā tā būs Nakts 
stafete, Raunas novadā - Dabas 
mistērija, Vecpiebalgā - Talantu 
šovs, Priekuļos - Mākslas festivāls 
,,Ķieģelis”, Cēsīs - konkurss 
,,Asie prāti”, Jaunpiebalgas 
novadā - meistarklases ,,Jaunietis 
jaunietim”, Līgatnē - kūku 
meistarklašu darbnīcas ,,Laimīgā 
zeme Līgatne”, Amatas novadā - 

sporta spēles ,,Aculiecinieks” un zaļumballe 
- jau nākamā gada vasaras iesākumā.

Informācija par projektu pieejama 
sadarbības novadu mājas lapās un sociālajā 
vietnē Facebook - www.facebook.com/
8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu. Visas 
projekta aktivitātes finansētas no Eiropas 
Savienības finanšu līdzekļiem.  

Izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija

Līgatnes pārstāvji projekta noslēguma konferencē

Vēstule Spēkavota senioriem Līgatnē
Atmiņās atgriežos pavasarī, kad biju 

kopā ar jums, mūsu tikšanās reizē 24. 
maijā, jo toreiz apstājāmies manu daudzo 
gadu mijā. 

Atceros jūsu visu no sirds teiktos 
sveicienus: gan vārdus, gan ziedus (arī 
raspodiņus), gan dziesmas, gan smaržas, 
gan citas veltes. Sevišķs bija Mirdzas un 
Irisas sveiciens, kuras abas ir manu jaunības 
laiku liecinieces, kad tikāmies skolā. 
Labākus man veltītus vārdus neatrast, kas 
izdevās Dainai, lasot straupēnieša Rudzīša 
rakstīto par lauku skolotāju. 

Biju vēlējusies, lai mūsu tikšanās reizē 

skanētu dziesmas. Dziedājām daudz, bet 
mums neskanētu tik droši, ja ar mums 
kopā nebūtu Līgatnes bērnudārza vadītāja 
un mūziķe ar akordeonu. Kāda laime un 
bagātība līgatniešu bērniem un vecākiem, 
ja mūzikas prieku audzina Gunita Liepiņa.

No sirds pateicos visiem organizētājiem 
un sveicējiem. Lai veselība atļauj jums 
ikvienam vēl piedzīvot daudz skaistu 
mirkļu, dzirdēt un teikt daudz labu vārdu.

Cieņā, Maija Ratniece
Spēkavota dalībniece 17 gadus
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Sākoties jaunajam mācību gadam, uz 
sarunu aicinājām ilggadējo Līgatnes angļu 
valodas skolotāju un septembra jubilāri 
Olgu Vītolu. 

Skolotāja Olga Vītola mani sagaida savā 
plašajā un spodrajā dzīvoklī. Goda vietā 
stāv klavieres, un Olgas kundze nekavējas 
man nospēlēt kādas no savām iemīļotajām 
melodijām. Dzīvoklī ir ģimenes foto. Gan 
vecāku, gan meitu un mazbērnu, par kuru 
sasniegumiem Olgas kundze stāsta ar lielu 
sirsnību un lepnumu. Tāpat sagaidīts jau 
pirmais mazmazdēls Alberts. 

Olga Vītola dzimusi Pēterburgas, tolaik 
- Ļeņingradas - pievārtē. Māte ir igauniete, 
tēva māte - poliete, jaunība pagājusi 
Krievijā, bet tagad jau sešdesmit gadi 
pavadīti Latvijā un Līgatnē. Tāpēc Olgas 
kundze saka: “Mana pirmā dzimtene ir 
Latvija”. 

Olgas tēvs karā bija gājis bojā, tādēļ 
dzīve nebija vienkārša. Jau skolas laikā 
Olga sāka strādāt par koncertmeistari, 
vēlāk studiju laikā pasniedza privātstundas 
un no rīta, vēl pirms lekcijām, sagaidīja 
bērnus bērnudārzā un vadīja viņiem rīta 
rosmi. Augstskolu Olgas kundze pabeidza 
ar izcilību - ar sarkano diplomu - un tika 
nosūtīta darbā uz Sibīriju - Novojeņisejsku 
pie Jeņisejas upes. Tiesības mācīt Olgas 
kundzei bija arī augstskolā, ko neilgu 
laiku pamēģinājusi, tomēr atzīst, ka īstais 
aicinājums ir darbs skolā ar bērniem. Olgas 
kundzi līgatnieši pārsvarā pazīst kā angļu 
valodas skolotāju, bet viņa ir arī mūzikas 
skolotāja un pati atzīst, ka mūzika viņai 
darbā vienmēr palīdzējusi. 

Ar aizrautību Olgas kundze stāsta par 
darbu Sibīrijā, kur arī nākusi talkā mūzika. 

Es vadīju 1.-3. klašu kori. Divas reizes 
nedēļā pie manis korī dziedāja 60-70 
bērnu. Tad tik atklāts jauns koris un, 
sēžot pie klavierēm, ieraudzīju, ka 
atnācis vesels simtnieks. Visi gribēja, ja 
ne dziedāt korī, tad vismaz pastāvēt uz 
skatuves dēļiem.

Jautāju par dzīvi piecdesmitajos gados, 
kas no vienas puses bija ļoti smags laiks, 
kas asociējas ar izsūtīšanām, bet no  otras 
- entuziasma un aizrautības pilns. 

Mums Novojeņisejskā (tagad 
Ļesosibirska) bija ļoti liela skola, un 
tajā mācījās krievu, latviešu, ukraiņu, 
ungāru, korejiešu un ķīniešu bērni. Pret 
viņiem nebija nekāda diskriminācija. 
Mans vīrs intervijā “Druvai” stāstīja, 
ka diskriminācijas nav bijis. To es varu 
apliecināt. Pēc tautības mēs bērnus 
nešķirojām. Vienīgi es ievēroju, ka 
izsūtīto bērni bija labāk apģērbti, ka 
viņi bija centīgāki. Viņi neatļāvās kaut 
ko neiemācīties. Diskriminācijas nebija 
arī lielajā kokapstrādes uzņēmumā, 
kurā strādāja vairāk nekā trīs tūkstoši 
strādnieku, un to skaitā arī lielākā 
daļa izsūtīto. Tāpat kā pārējie viņi 
saņēma dubulto algu un iespēju tikt pie 
dzīvokļa. 

Olgas kundze stāsta par vīra - Tālivalža 
Vītola ģimenes likteni. 

1941. gadā, kad Vītolu ģimeni izsūtīja 
no Liepājas, Vītolam bija 14 gadu, 
bet māsai - 10. Māte, pēc tautības 
poliete, bija meiteņu ģimnāzijas 
direktore, ko Ulmaņa laikā uzskatīja 
par “sarkano”, bet Vītola tēvs, pēc 
profesijas ārsts,  piederēja aizsargu 
organizācijai un pretojās padomju 
varas ienākšanai Liepājā. Faktiski 
viņš bija savas dzimtenes patriots, 
bet, protams, tika ierakstīts izsūtāmo 
sarakstā un nomira Solikamskā 1942. 
gadā. Māti ar abiem bērniem Jeņisejas 
krastā jau gaidīja vietējie iedzīvotāji, 
kuru mājās bija jādzīvo izsūtītajiem. 
Ģimenē, kurā nonāca Vītolu ģimene, 
pirmajos mēnešos kartupeļi tika dalīti 
uz galviņām, maizīti dalīja pa simts 

gramiem. Saimniece nešķiroja savējos 
un svešos. Drīz vien Vītols četrpadsmit 
gadu vecumā sāka strādāt mazā skoliņā 
par saimniecības pārzini. Kurināja visas 
krāsnis un raudzījās, lai skolēni ar visu 
ir nodrošināti un paēduši. 14 gados viņš 
jau bija liels priekšnieks. Vītolu ģimenē 
runāja gan krieviski, gan poliski, gan 
latviski, un Vītols gāja vācu bērnudārzā. 
Gan krieviski, gan latviski viņš runāja 
bez akcenta. Viņa mamma kā jau 
izglītota sieviete drīz vien tika kolhozā 
par rēķinvedi. 

Mans Vītols iepazinās un sadraudzējās 
ar Robertu Kroderu - režisora 
Oļģerta Krodera tēvu. 1946. 
gadā daudzas latviešu ģimenes 
nolēma bērnus sūtīt uz mājām, 
uz Latviju. Uz mājām nolēma 
sūtīt arī Tālivaldi Vītolu un viņa 
māsu Regīnu. Roberts Kroders 
iedeva viņiem līdzi vēstuli savai 
ģimenei, lai tie uzņem Vītolu 
bērnus pie sevis mājās, nevis 
uztic bērnunamam. Tā Vītols ar 
Regīnu veselu gadu nodzīvoja 
pie Kroderiem. 16 gadu vecumā 
Vītols aizgāja strādāt uz VEFu. 
Regīna gāja skolā. Vienlaikus 
Vītols ar zelta medaļu pabeidza 
Raiņa vakara vidusskolu. 
Tad vienā gadā ar mani Vītols 
iestājās augstskolā Ļeņingradā. 
Viņš - Politehniskajā institūtā, 
es - Svešvalodu institūtā. 
Mācības bija centrā. Turpat 
blakus - Īzaka katedrāle, 
piemineklis Pēterim Pirmajam, 
Admiralitāte, Ermitāža... Viss ar 
roku sasniedzams. Mēs ar Vītolu 
gājām uz vienām un tām pašām 
ballēm, bet neiepazināmies. 
Staigājām viens otram garām.

Mācīties Vītolam bija grūti, 
jo bija jāapgūst tehniskā 
krievu valoda, tomēr viņš ar to 
sekmīgi tika galā. 1950. gadā, 
vasaras brīvlaikā, pie viņa 
kopmītnēs ieradās milicis. Viņš teica, ka 
Vītolam jābrauc atpakaļ uz Sibīriju pie 
mammas. To, ka mamma tikmēr nelegāli 
atbraukusi atpakaļ un mitinās Latvijā, 
teikt nedrīkstēja. Milicis aizsūtīja Vītolu 
vēl uz veikalu, lai nopērkot produktus, 
cik var panest, jo priekšā garš ceļš. Pēc 
veikala milicis aizveda viņu cietumu, kur 
prasīts pants un ieslodzījuma termiņš. 
Bet nav jau ne panta, ne termiņa. Tā 
viņu vadāja pa cietumiem, līdz beidzot 
pavadošais milicis par pudeli degvīna 
pierunāja vienā cietumā Vītolu pieņemt. 
Viņu ievietoja zālē pie koncentrācijas 
nometnē pabijušajiem krievu 
virsniekiem, inteliģentiem cilvēkiem, 
kas bija pārdzīvojuši ne tikai karu, bet 
arī koncentrācijas nometnes. Tikko 
atbraukušus mājās, viņus apcietināja 
un nosūtīja uz Sibīriju. Tā nu Vītols, 
paša vārdiem, atkal bija nonācis labā 
sabiedrībā. 

Arī manas mammas māsas ar bērniem 
pabija Salaspils nometnē, bet pēc tam 
līdz kara beigām dzīvoja pie saimniekiem 
Tukuma apkaimē. Viena mammas māsa, 
šuvēja, pelnīja naudu un nopelnīja iztiku 
visai ģimenei. Mani brālēni un māsīcas 
iemācījās runāt latviski, bet, to, ka viņi 
bija nometnē, es nemaz nezināju. To 
viņi nedrīkstēja stāstīt. Biogrāfijā bija 
jāraksta: “okupācijā nebija”.  

Izsūtījumā Vītols strādāja par 
elektriķi, cēla klubu. Tajos gados Sibīrijā 
latvieši viens otram ļoti palīdzēja. Bija 
latviešu biedrība, lietuviešu biedrība, 
ebreju biedrība. Novojeņisejskā bija ļoti 
daudz izsūtīto ebreju. Visi savā starpā 
draudzējās. 

Tā mēs iepazināmies. Vītols gāja uz 

koncertiem un bija mani noskatījis. 
Sapazināmies dejojot.  Spēlējot orķestrī, 
varēju dejot tikai katru ceturto vai 
piekto deju, un gribētāju ar mani dejot 
bija sastājusies vesela rinda. Vītols bija 
ceturtais. Kā viņš mani uzlūdza dejot, 
tā vairs nešķīrāmies. Pirms kāzām viņš 
mani desmit mēnešus aplidoja. Nesa 
man no savas bufetes bulciņas, siļķi, 
otros ēdienus, zupiņu. Ja viņš gribēja 
uzlūgt mani uz kino, pirka biļetes visām 
astoņām jaunajām skolotājām. Meitenes 
teica, re kā viņš tevī iemīlējies, bet es 
saku, kāpēc manī. Visām taču biļetes 

pērk. Ar visām dejo. Tikai pēc pieciem 
mēnešiem Vītols man angļu valodā 
atzinās mīlestībā. Vītols bija ideāls vīrs. 
Es jau iepriekš esmu teikusi un varu 
atkārtot, ka mans vīrs bija pats labākais 
vīrs Latvijā. 

Bet, kamēr vēl tikai satikāmies, mani pie 
sevis izsauca skolas direktors un prasīja, 
vai es zinu, ka viņš ir izsūtītais. Teicu, 
ka nē. “Kā nezināt? Viņš ir izsūtītais. 
Vai jums ir nopietnas attiecības?” - “Jā. 
Ļoti nopietnas.” Direktors dusmīgs: “Ko 
tas nozīmē? Skolotājām nav ieteicams 
precēties ar nereabilitētajiem.”  Es teicu: 
“Nu jau ir par vēlu”.  Viņš to saprata 
tieši, bet grāmatvede Streipa nāca talkā 
un paskaidroja, ka nekā tāda neesot. 

Drīz vien Vītols gatavojās otro reizi 
stāties institūtā. Pabeidza sagatavošanas 
kursus, aizbrauca uz Krasnojarsku, bet 
nākamajā diena bija mājās. Es domāju, 
kas nu? Visus pieņem, manus izsūtītos 
skolēnus pieņēma pat Medicīnas 
institūtā. Kāpēc viņu nepieņem? Viņš 
saka, lai neraizējos, jo ar savu zelta 
medaļu varot iestāties bez eksāmeniem. 
Tā viņš sāka atkal studēt. 

1956. gadā Hruščovs pieņēma lēmumu 
par reabilitāciju. Es ciemojos pie 
mammas, kad pienāca vēstule no Vītola, 
ka viņš ir reabilitēts.

Uz šejieni mēs atbraucām 1959. 
gadā. 1957. gadā bija piedzimusi meita 
Natālija, kura Līgatnē gāja diennakts 
dārziņā. Mēs dzīvojām pie Ķempju 
baznīcas pie Paula Saksa meitas, ar kuru 
sadraudzējāmies Sibīrijā. Abas ar meitu 
mācījāmies latviešu valodu, bet meita 
jau pēc divām nedēļām teica, ka jāsaka 
nevis “čulki”, bet “zeķes”. 

Es pati jau pēc diviem mēnešiem 

runāju tik labi, ka visi brīnījās. Man 
uzreiz iedeva audzināšanā vienpadsmito 
klasi. Bija jāvada politpārrunas. Bērni 
gribēja runāt ar mani krieviski, bet es 
neļāvu. Teicu, lai runā vai nu latviski, vai 
angliski. Bet piekodināju, ka avīžu valodu 
vēl nesaprotu un latviešu avīzes nelasu. 
Tāpēc, lai runā pareizi - tā, kā avīzēs 
rakstīts. Kad pratīšu latviešu valodu, kā 
vajag, un varēsim diskutēt, tad atbalstīšu 
vārda brīvību.  Tad varēsiet runāt to, ko 
domājat. Vecuma starpība mums bija 
tikai septiņi gadi, bet viņi mani uztvēra 
nopietni un klausīja. Citās klasēs man 

vajadzēja paskaidrot vispirms latviski 
un tad angliski, bet vidusskolā arī 
gramatiku skaidroju angļu valodā. 
Dažkārt pati jutu, ka esmu latviski ko 
kļūdaini pateikusi, un nāca smiekli. 
Piemēram, “slaukt tāfeli” vai “slaucīt 
tāfeli”. Es pati sapratu  un smējos, 
bet skatos, ka viņi nemaz nesmejas. 
Es skolēniem pati palūdzu, lai labo 
manas kļūdas. Ne stundas laikā, bet 
lai pieraksta. Neviens ne smējās, ne 
ironizēja. 

Vītols neklātienē pabeidza institūtu 
Maskavā. Tad jau mums bija divas 
meitas - Natālija un Jolanta, kas 1963. 
gadā piedzima Cēsīs. Padomju laikā 
mācībām deva atvaļinājumus divas 
reizes gadā, un diplomdarba izstrādei 
fabrika apmaksāja veselus sešus 
mēnešus. Tāpat apmaksāja aviobiļetes 
reizi mēnesī. 

Kādreiz es teicu, ka mana pirmā 
dzimtene ir Krievija, bet tagad es saku, 
ka mana pirmā dzimtene ir Latvija.  Es 
šeit esmu nodzīvojusi 60 gadus. Mācīju 
trīs paaudzes. Viņi visi ir savējie. Man 
sāp sirds par to, ka daudzi brauc uz 
ārzemēm. Un visi man zvana un raksta, 
un ved suvenīrus. Stāsta, kā klājas ar 
angļu valodu. 

Mentalitāte gan man ir citāda nekā 
latviešiem. Esmu atklātāka un droši 
varu pateikt, ka man nepatīk, ka tik 
daudz latviešu ir spiesti iztiku pelnīt 

ārzemēs, man nepatīk, ka stāv fabrika, 
kurā visu savu mūžu ielika mans vīrs. 
Man nepatīk, ka ārsti brauc prom no 
Latvijas, jo viņiem ir zemākas algas 
nekā parlamenta deputātiem.  Trūkst 
ārstu, trūkst medmāsu... 

Jautāta par vaļaspriekiem, Olgas kundze 
ar nožēlu atzīst, ka redzes dēļ grāmatas 
vairs palasīt nevar. Avīzes gan joprojām 
lasa.  

Prieku sagādā fakts, ka man ir 
25 manas profesijas skolēnu. Lilita 
Zvirbule, Rasma Putniņa, Ina Plūme... 
Tik daudz, cik man ir sekotāju, domāju, 
ka nevienam nav. Es ar saviem skolēniem  
un viņu sasniegumiem esmu patiesi 
lepna. Viņi nāk pie manis ciemos un nes 
dāvanas. Viņi visi ir mani palīgi. 

Līgatnieši ir ļoti atsaucīgi, vienmēr 
gatavi palīdzēt. Liels palīgs ir kaimiņiene 
Ligita. Katru dienu pēc darba ienāk pie 
manis. Ja esmu slima, viņa jau zina, kur 
meklēt manu slimnīcas somu un kas tur 
iekšā. Dzīvojot viena, es ļoti novērtēju, 
ko nozīmē, ka tevi mājās kāds gaida. Tā 
nu es gaidu no darba pārnākam Ligitu. 
Mēs esam kā draudzīga, mīļa ģimene: es, 
Ligita, Norīša kungs, Baiba un Rūdis, 
kam es savulaik mācīju angļu valodu, 
bet Norīša kundze -  matemātiku. Man 
joprojām ļoti pietrūkst mana vīra. Tā 
ir nedzīstoša brūce. Tomēr īsti nevaru 
teikt, ka esmu vientuļa.  Man Līgatnē ir 
ļoti daudz draugu, ar kuriem kopā mūs 
savedis liktenis, un par to esmu pateicīga. 
Novēlu visiem labu veselību un veiksmi. 

Cieņā Olga Vītola un Inese Okonova

Savukārt Olgu Vītolu skaistajā 85 
gadu jubilejā sveic un paldies saka viņas 
skolēni. 

Mana pirmā dzimtene ir Latvija

Divas reizes gadā Olga Vītola ar saviem audzēkņiem iestudēja 
izrādes, kurās pati bija scenāriste, režisore un koncertmeistare. 

Šeit attēlā saktas no “Krusttēva Toma būdas” iestudējuma 
1977./1978. gadā. 
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Andrejs Cīrulis

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

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

Cēsu apkaimes karte - Der Wendensche Kreis. Autors - Mellin, Ludwig August, 1754-1835

Cēsu apkaimes karte. 179?. gadā. Gadskaitļa pēdējais cipars aizvietots ar jautājuma 
zīmi, jo tas nav zināms. (Paltemale kreisā apakšējā stūrī) 

Cēsu apkaimes karte. Ar atzīmēm ap uzrakstiem.

Autors: Alexis Hubert Jaillot.  Karte datēta ar 1708. gadu.
1928. gada karte pēc 1907. gada uzņēmuma. Kopumā.

1928. gada karte pēc 1907. gada uzņēmuma. Fragments

1928. gada karte pēc 1907. gada uzņēmuma. Fragments palielinājumā. 
(Uzraksts ‘LĪGATNES FABRIKA” kartes kreisajā malā vidusdaļā.)

Balss, Nr.16 (18.04.1901) Visendorfa nosaukuma 
parādīšanās

Baltijas Vēstnesis, Nr.29 (05.02.1899) 
Saudara tēva bēres

Arī šajā reizē stāstījumu atsāksim ar kartēm. 
Atgādināšu, ka Rasma Vanaga man bija atsūtījusi 
vienu vecu karti, kas datēta ar 1798. gadu un 
kas saistīta ar grāfu Mellini. To bija “uzracis” 
Edgars Ceske, kurš pēta Siguldas pilsnovada 
vēsturi. Apskatījies “Līgatnes Novada Ziņās” 
manu iepriekšējo publikāciju, kur ievietojām 
grāfa Mellina 1798. gada karti, Ceskes kungs 
gaužām sapriecājās un atsūtīja lielu vēsturisku 
dārgumu, kas vēl tikai gaida eksponēšanu 
muzejā. Tas atšifrēts sadarbībā ar Bergu 
ģimenes pēctečiem no Zviedrijas, un oriģināls 
publikai tiks parādīts nākamā gada maijā. Runa 
ir par “Slavēļu hroniku”, kas vēsta par Slavēļu 
mājām, kas pirktas 1867. gada 27. augustā. 
Te pieminēti daudzi notikumi, un hronika ir 
līdzīga mūsu jau agrāk pieminētajai “Slavēku 
Jāņa Leikarta Atminēšanas grāmatai”. Rakstu 
publikāciju jomā hronoloģiski mēs tiem gadiem 
jau esam pagājuši garām, bet… gan jau pienāks 
kāds piemērots mirklis, lai celtu šo interesanto 
bagātību gaismā.   

Atgriezīsimies tomēr pie kartēm. Jau teicu, 
ka iepriekšējā reizē mēs skatījām grāfa Mellina 
1798. gadā izdoto karti. 

Šoreiz aplūkosim apmēram tajā pašā laikā 
grāfa Mellina izveidoto Cēsu apkaimes karti 
Der Wendensche Kreis. Tā atrodas Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Karšu nodaļā un digitāli 
ir pieejama katram interesentam. Precīzais 
izdošanas gads nav konstatēts. Šai kartei mūsu 
rakstā veltītas trīs ilustrācijas. 

Pirmā - visa karte kopumā. Tā karte ir mazliet 
šķība. Tās vertikālā ass nav orientēta tieši uz 
ziemeļiem. Pirmajā ilustrācijā var redzēt, kā 
tas izskatītos, ja to noliek uz mūsdienu kartes. 
Skatītājam galva mazlietiņ jāsašķiebj. 

Otrajā ilustrācijā pietuvināti rādīta Līgatnes 
apkaime. Paviršam skatītājam būs grūti ko 
saprast. Jāapbruņojas ar pacietību. Attēla lejas 
daļā iekopēti visi kartes rādītāji, kas palīdzētu 
tiem, kas paši gribētu ieiet internetā un šo karti 
izpētīt pamatīgāk. 

Un trešā ilustrācija palīdz saskatīt Līgates 
upes uzrakstu, Ramas muižu, Paltmali. 
Pievērsiet uzmanību sarkanajai bultai. Tā 
rāda Rīgas-Cēsu ceļu (līnija ar punktiņiem 
apakšā). Tolaik nekādas Pleskavas šosejas vēl 
nebija, un ceļš no Rīgas nāca caur Segewoldi 
(Siguldu), Ratniekiem, pāri Rīgaskalnam un 
pašreizējam gulbju ezeram, garām tagadējam 
kultūras namam, pa Spriņģu kalnu augšā un 
pa tagadējo Cēsu ielu, gar Skaļupi prom uz 
Wendeni (Cēsīm). 

Kartogrāfija ir viena sarežģīta un smalka 
būšana, kam veltītas daudzas grāmatas, 
pētījumi un arī daudzas interneta vietnes. Mēs 
no tām sarežģītībām norobežosimies, jo mūsu 
zinātkāri nomoka vienīgi interese par Līgatni 
jeb Līgati un tās tuvāko apkaimi gan tagadējos 
laikos, gan sendienās. 

Protams, ka garšīgākās ziņas ir no 
sendienām. 

Ar lielu interesi ieklīdu brāļu lietuviešu 
vietnē: http://www.lithuanianmaps.com. Viņi 
tur sīki un smalki izstāstījuši gan karšu vēsturi, 
gan snieguši ziņas par karšu veidotājiem un 
izdevējiem. Sirsnīgi iesaku ieskatīties, jo 
daudzviet redzama arī tagadējā Latvija un arī 
Līgatne, Paltmale, Ķempji, Nurmiži, Ramas 
utt. 

Šo vietni ir ļoti interesanti skatīties. 
Piemēram, 16. gadsimta sākumā kartogrāfiem 
bija ne visai skaidrs priekšstats par jūru, upju 

apveidiem. Aplūkoju Marco Beneventano 
1507. gadā veidoto Livonijas karti. Rīgas 
jūras līcis vēl nemaz nebija iezīmēts, bet Rīga 
atradās labu gabalu prom no Daugavas ietekas 
Baltijas jūrā. Toties Smoļenska - pavisam tuvu. 
Protams, ka par kādu Līgatni vai Paltmali te 
domāt būtu galīgi garām, šķērsām un gaužām 
nepiemēroti. Šo karti reproducēsim nākamajā 
laikraksta numurā.

Pēc divsimt gadiem tā lieta kļūst aizvien 
skaidrāka un dzidrāka. Alexis Hubert Jaillot 
1708. gadā radījis tādu karti, kur tagadējās 
Latvijas siluets redzams pavisam skaidri un 
saprotami. Mēs te varam atrast gan Daugavu ar 
Rīgu, gan Gauju ar Segevoldi (Siguldu). 

Un saldajā ēdienā mums būs vēl viena karte 
no jau pieminētās lietuviešu kolekcijas. “Ģeod. 
top. daļas 1928. gada izdevums pēc 1907. gada 
uzņēmuma”. Šeit redzama gan karte kopumā, 
gan fragmenti palielinājumā. 

Viena no teksta ilustrācijām rāda, kā nostiprināts 
Visendorfu nosaukums. Tas publicēts laikrakstā 
Balss 1901. gada 18. aprīlī, Nr. 16. 

Paltmale, Siguldas draudze. Nekustamais 
īpašums, kuru līdz šim sauca „Paltemales 
ūdens dzirnavas”, ar Vidzemes guberņas valdes 
atļauju turpmāk saucams par „Vissendorfu”. 
Pasta adrese gar Līgates staciju (чр. ст. 
Лигать), bet apdrošinātām vēstulēm un naudas 
sūtījumiem gar Siguldu (чр. ст. 3ereвольдъ). 

Nākamais raksts, ko pārpublicēsim no 
laikraksta Baltijas Vēstnesis 1901. gada 13. 
janvāra izdevuma Nr. 10, ir līdzīgs citām 
sajūsminātajām publikācijām, ko periodiski 
ievietojuši visdažādākie Latvijas un citu 
valstu preses izdevumi, stāstot par Līgatnes 
papīrfabriku un tās izveidoto strādnieku 
ciematu. 

Arī pavisam nesen Rīga TV24 diskusijā, 
kur tika runāts par reemigrāciju un konstatēts 
milzīgs dzīvokļu trūkums, pārliecinoši tika 
stāstīts, kā pirms vairāk nekā simts gadiem 
Līgatnē, lūk, realizēta saprātīga politika - lai 
sekmīgi attīstītos ražošana, tikušas celtas 
dzīvojamās mājas. 

No Ligates. 
7 verstis no Rīgas-Pleskavas tāda paša 

nosaukuma dzelzceļa piestātnes ir kādas akciju 
biedrības dibināta Ligates papīra fabrika. Savā 
apmēram 30 gadu ilgā pastāvēšanas laikā 
tā izvērsusies par vienu no plašākām lauku 
rūpniecības ietaisēm, jo īstenībā še pastāvīgi 
darbā trīs atsevišķas fabrikas, kuru ierēdņu un 
strādnieku skaits sniedzas pie 700. Ar fabrikas 
strādniekiem sarunājoties par fabrikas pārvaldi 
un viņas rīkošanos strādnieku labā, dzird 
labu vien. Tā katrai strādnieku ģimenei savs 
atsevišķs kortelis1 ar mazu sakņu dārziņu pie tā. 
Korteļu apsildīšanai vajadzīgo kurināmo dabūn 
par velti un kartupeļu stādīšanai zemi dod 
tīrumā, jo fabrika strādnieku dzīvokļu būvēm 
un vispāri fabrikas vajadzībām ir par savu 
īpašumu ieguvusi plašu zemes gabalu. Kaut 
nu gan dienas alga še gandrīz uz pusi mazāka, 
nekā Rīgas fabrikās, tomēr ievērojot minētas 
bezmaksas piedevas un svaigo, veselīgo 
priedulāja gaisu, par strādnieku trūkumu še 
nekad nav bijis jāžēlojas. 

Lai fabrikas strādnieku bērni dabūtu 
nepieciešamo pirmmācību, par to fabrikas 
direkcija rūpīgi gādājusi, jo tā uztur skolu un 
trīs skolotājus. Skolā par velti mācās kādi 
200 fabrikas strādnieku bērni. Kursu beigušos 

fabrikas pārvalde liek novest uz zināmiem 
eksaminācijas punktiem dēļ liecību iegūšanas 
par sekmīgu skolas beigšanu. 

Slimības gadījumos fabrikas ļaudīm ir uz 
vietas palīgs pie rokas. Aptieka par velti izdod 
zāles un nopietnākos gadījumos saslimušos 
uzņem ērtās slimnīcas telpās, pie kam arī 
pienācīgi gādā par tiem, kuri fabrikā strādājot 
caur kādu nelaimes gadījumu palikuši gaudeni 
un darba nespējīgi. Mirušiem ir ierīkota glīti 
uzkopta kapsēta. 

Senāk fabrika savus pasta sūtījumus saņēma 
caur Siguldu, bet tagad fabrikas kantorī ir arī 
ierīkota pasta telegrāfa nodaļa, kur fabrikas 

strādnieki var katrā dienā saņemt un nodot 
savu korespondenci. 

Šās rūpniecības ietaises plašums un lielais 
strādnieku vairums ar savām ikdienišķām 
vajadzībām arī uz viņas apkaimes iemītniekiem 
nav palicis bez labvēlīga, turību sekmējoša 
iespaida. Daži fabrikai piegādā pienu, sviestu, 
cits - gaļu, miltus, izceptu maizi u. t. t. Vārdu 
sakot: še lauksaimniecības ražojumiem katrā 
laikā noņēmēji. Bez tam, apkaimes iemītnieki 
vēl peļņas fabrikas ražojumus novezdami 
līdz dzelzceļa piestātnei un no turienes atkal 
fabrikai piegādādami akmeņu ogles, lupatas 
un citas papīra ražošanai vajadzīgas vielas, 

kuru nolikšanai pie Ligates stacijas uzceltas 
sevišķas ēkas. Pie pašas fabrikas un viņu 
noliktavu paplašināšanas strādā ik gadus. 

Līgates upe, uz kuras fabrika būvēta, tek līku 
loču starp sevišķi vietām, ievērojama augstuma 
klints sienām, kuru virsotnes apaugušas 
kokiem. Caur šo vasarās šī vieta pieskaitāma 
pie smukākiem Vidzemes apvidiem. Dabas 
jaukumu cienītāji - rīdzenieki to it labi 
novērojuši. Pa vasaras mēnešiem vairāki no 
tiem pie šejienes mazgruntniekiem atrod laipnu 
paspārni un kāroto atpūtu.

 P.

Laikrakstā Baltijas Vēstnesis 1897. gada 
19. augustā, Nr. 186, ievietotā publikācija 
apliecina kultūras dzīves augsto līmeni. Lūk, 
Siguldas baznīcā notiek ērģeļmūzikas koncerts, 
un no Līgates piedalās divi jauktie kori. Es ar 
grūtībām iedomājos, kā tas ļaužu daudzums 
pārvarēja lielos atstatumus, nerunājot par to, ka 
savu laiku un enerģiju prasīja arī mēģinājumi. 

No Siguldas. Caur vietējā mācītāja 
Braunšveiga kga gādību svētdien, 10. augustā, 
tika izrīkots garīgs koncerts jaunām baznīcas 
ērģelēm par labu. Laipnu piedalīšanos šoreiz 
mums Šepska kgs un kāds čellists. Programma 
pastāvēja no četrām vairākbalsīgām dziesmām, 
ko Līgates jaukts koris Gūtmaņa kga vadībā, 
un Siguldas-Nurmižu vīru koris, Saulīša un 
Turauska kga vadībā, nodziedāja teicami. 
Šepska kgs mūs iepazīstināja ar savu mākslu 
ērģeļu spēlēšanā; še viņš nenoliedzami ir 
sasniedzis jo ievērojamu stāvokli. Reizēm 
arī tika izpildīti kādi čello ērģeļu gabali un tika 
nodziedātas vācu valodā tādas solo dziesmas. 
Sevišķu patikšanu mums atstāja Apsiņa 
kga spēcīgā un vīrišķīgā balss. Vokālās un 
instrumentālas mūzikas patīkamās skaņas 
atstāja uz klausītajiem puķēm un vijumiem 
krāšņi veltītā baznīcas visdziļāko iespaidu. 
Baznīca bij apmeklētajiem pārpildīta, tā ka 
ienākumi būs sevišķi labi. Šai pašā dienā arī bij 
Bībeles svētki, uz kuriem bij piedalījušies vairāk 
Vidzemes mācītāji. 

Turpinājumā pāris rakstiņi par Ķempjiem. 
Pirmais vēsta par sabiedrisko dzīvi. Tas 
ievietots laikrakstā Balss 1899. gada 17. martā, 
Nr. 11. 

No Ķempiem (Siguldas draudzē). Kā citās 
draudzēs, tā arī mūsu Siguldas-Kempu 
draudzē mūsu cienītais draudzes mācītājs von 
Braunšveiga kungs sācis jo nopietni raudzīties 
uz bērnu mājas mācību. Lai to sekmes veicinātu 
un uzlabotu, cien. draudzes gans sadalījis 
draudzes ciemus iecirkņos, no kuriem katram 
savs pārklausītājs. Visiem no 4 - 10 gadu 
veciem bērniem jāstājas klausītāju priekšā un 
zināmās mācības jāatskaita. Tas ir ļoti teicami, 
jo kā nereti piedzīvojam, tad skolās saved 
bērnus, no kuriem daudzi nepazīst ne a, ne b, 
kas, protams, skolotajiem ir ļoti nepatīkams un 
apgrūtinošs apstāklis.

Šoruden no mums šķīrās mūsu vecais 
skolotājs Velēna tēvs. Viņš gandrīz veselus 30 
gadus mūsu jauno paaudzi izglītojis. Līdz šim 
ar veco skolotāju kā nu bija, tā bija, varējām 
pilnīgi apmierināties; viņš ne tik vien prata jauno 
paaudzi izglītot, bet arī pastāvīgi un uzcītīgi 
rūpējās uz ārieni, piekopdams dziedāšanu, 
kora vadīšanu, dažādu grāmatu un laikrakstu 
lasīšanu u.t.t. Jauno skolotāju sagaidot, ceram 
daudz vairāk panākt un iemantot, sevišķi 
dziedāšanas mākslas pacelšanā. Bet šās 
cerības liekas nepiepildoties.

Biedrību Ķempu pagastā - trīs, savstarpīgā 
uguns apdrošināšanas, pārtikas un biškopības 
biedrības. Visas savā darba laukā cenšas, cik 
spēdamas, laika straumei līdzi tecēt. Sevišķi 
jaunā biškopības biedrība rāda centīgu garu. 
Ķempu pagastam strādnieku jautājums 
visvairāk sajūtams, jo bez Rīgas tos atvilina 
no lauksaimniecības darbiem te Līgates papīru 
fabrika, tur Meieru (Solitube) vadmalas fabrika, 
vairāk kaļķu dedzināšanas cepļi un akmeņu 
lauztuves.

B.

Un tagad mums dienas kārtībā stāstījums par 
ērģelnieku Saudara tēvu. Laikraksts Baltijas 
Vēstnesis, 1899. gada 5. februārī, Nr. 29. Šis 
rakstiņš ir ilustrēts ar attēlu no tā laika avīzes. 
Aizsteidzoties notikumiem priekšā, man jāteic, 
ka ļoti izbrīna tie lauru vainagi mūsu platuma 
grādos. Tas greznums tika lietots dienvidu 
valstīs, bet kā gan pie tiem tolaik tika Ķempjos? 
Tagad jau būtu viegli - aizej uz pārtikas veikalu, 
nopērc kādas pārdesmit paciņas šīs zupai 
noderīgās garšvielas un pin augšā. Bet tolaik?

No Ķempu (daļa no Siguldas) draudzes. 

Svētdien, 31. janvārī š. g. Ķempenieši un 
Paltmalieši pavadījām uz pēdējo dusu Ķempu 
baznīcas ērģelnieku - Saudara tēvu, kurš savu 
ērģelnieka amatu pēc vietējā mācītāja kunga 
izteikuma bija savaldījis 45 gadus un to pašu 
iesācis ar 16. dzīvības gadu, izstādamies no 
Siguldas draudzes skolas. Pēc mācītāja kunga 
izteikuma tas piedzimis no dienestnieku kārtas 
un caur savu nenogurušu strādāšanu tā ieguvis 
divas un visai mazas zemnieku mājas par 
savu īpašumu. Arī garīgā ziņā viņam uzticēto 
amatu tas uzcītīgi izpildījis, braucis apkārt pa 
draudzes mājām bērnus pārklausīdams un 
pamācīdams. Pat savās mājās agrāki ierīkojis 
skolu un tur pasniedzis bērniem gara gaismu, 
cik nu spēdams, īpaši tādiem, kuriem nav bijis 
iespējams apmeklēt draudzes skolu (jo pagasta 
skolu tai laikā nav bijis). Savā runā mācītāja 
kungs izteicās, ka reti līķi esot atrodami 
vietējās kapsētās, kuri niesot no Saudara tēva 
paglabāti, ar vārdu sakot, reti no sava amata 
izpildīšanas atrāvies, izņemot pēdējo slimības 
laiku. 30. janvārī š. g. aizgājējs tapa novests 
uz Ķempu baznīcu, kur 31. janvārī, to novedot 
uz kapiem, bija ieradušies baznīcā apkārtējie 
ļaudis, vēl parādīt aizgājējam pēdējo godu 
tik lielā mērā, ka Ķempu baznīca reti kad tik 
pilna bija redzēta; pie izvadīšanas no baznīcas 
mācītāja kgs turēja aizgrābjošu runu, ka pat 
svešiniekiem daža asara noritēja. Par piemiņu 
aizgājējam tapa pasniegti divi lauru kroņi. 
Viens no Ligates Papīru fabrikas un otrs no 
Siguldas - Ķempu draudzes. Baznīcā, kā arī 
kapos nodziedāja vietējie kori kādas dziesmas. 

Novēlam viņam, kas priekš mums tik daudz 
pūlējies, saldu dusu!

 K. Spīdums.

Un tagad godātajiem lasītājiem par 
iepriecinājumu esmu piemeklējis dažus 
gabaliņus ar kriminālu piegaršu. 

Par lielu zagļu aktivitāti laikraksts Balss 
rakstīja 1900. gada 8. novembrī, Nr. 45.

No Ķempiem un apkārtnes 
Zagļi arī pie mums tagad bieži vien parādās. 

Tā augusta mēnesī tika mūsu Ķempu baznīca 
aplaupīta, un ir tās izzagtas it visas Dievgaldam 
piederošas lietas ap 300 r. vērtībā Tā atkal 
nupat, garajām naktīm iestājoties, tai pašā 
Ķempu muižā rentniekiem izzagti 4 zirgi un 1 
vāģi2. Nav šo pēdas beigts dzīt, tā atkal tuvējos 
kaimiņos - Paltmalē zagļu pulks ieklīdis pa 
Pleskavas-Rīgas iz Rīgas fabrikām, un arī 
viens tāds tiešām saķerts un savu zagļa algu 
tūliņ arī puslīdz saņēmis, jo akurāt kad kādas 
Pleskavas-Rīgas šosejai tuvu atronamas B. 
mājas klētis pārmeklējis, tika piepeši traucēts. 
Uz puiku, kurš pirmais meties uz zagļa 
gūstīšanu, ticis šauts ar revolveri 6 reizes un tas 
arī ticis ievainots kājas stilbā; tomēr puisis dūšu 
nezaudējis, bet klupis zagļam plecos, kuru arī 
paguvis gar zemi nostiept. Atrazdamies divatā, 
zaglis solījis 10 rubļus, lai palaiž, bet puisis 
uz to nav iegājis. lai gan vēl ticis vairāk reizes 
šauts no zagļa otra biedra, kurš tūdaļ arī laidies 
lapās. Piesteigušies citi mājinieki un tā dūšīgo 
zagļu ķērāju atsvabinājuši. Pie zagļa arī atrasti 
nāvīgi ieroči.

Dzird, ka dūšīgajam ķērājam būšot godalgu 
dāvināt, kas zināms arī būtu visai noderīgi 
ne tikai pašam ķērājam, bet arī citiem par 
paskubinājumu un pastiprinājumu.

- B. -

Pēc dažām dienām tā pati avīze Balss 1900. 
gada 15. novembrī, Nr. 46, ziņoja par zagļiem, 
kas noķerti pie Līgates, bet savus grēka darbus 
darījuši Smiltenē. Pie viena tiek vaimanāts par 
dzeršanas kaitīgumu. 

No Smiltenes. Sākuši atkal šejieni aplidot 
nakts putni, kas pēdējā laikā bija kā apklusuši. 
Pat tādā mājā govs nešus iznesta iz kūts un 
aizvesta vāģos. Bet šā darba varoņi līdz ar 
laupījumu saņemti pie Līgates un nodoti drošā 
vietā. Zagtas top pat linu gubas no tīruma 

Sevišķi svētdienās ap vietēju monopola bodi 
redzami bēdīgi skati. Jauni un veci dedzinošo 
šķidrumu sūc tāpat no pudelītes, kā bērni 
“knupi”. 

Par alkohola postu tiek rakstīts tajā pašā 
avīzē. 

No Kropas (Gulbenes draudzē). Ar monopola 
atvēršanu daudz tautas skolotāji atstāja savas 
vietas, aiziedami kroņa dzērienu pārdotavās 
par pārdevējiem. Dzirdēja runājam, ka tam 
par iemeslu esot skolotāju grūtais darbs un 
nepietiekošās algas. Tagad varam priecāties, 
ka jau daži no mūsu vecajiem darbiniekiem 
tautas druvā atkal atgriežas pie agrākā darba 
laukā no dzērienu pārdotavām. 

Malēnietis 

Līgatiešiem raizes darījuši arī palaidnīgie 
sēņotāji. Par to rakstīts laikrakstā Baltijas 
Vēstnesis, 1902. gada 12. augustā, Nr. 180. 

Sēnes un viņu lasītāji. Šo vasaru sēņu ir 
visos mežos diezgan daudz. Arī Rīgas plašajos 
mežos tādu nav mazums. Un tā, kā tas tā ir, 
tad redz katru rītu daudz sēņu lasītājus, jaunus 
un vecus, sievas un meitas, pat dažus jaunus 
vīriešus, iz Rīgas uz mežiem dodamies, īpaši 
pa Aleksandra šoseju uz Ropažu mežiem. No 
tādiem sēņotajiem neretie nokļūst līdz Siguldai 
vai pat līdz Līgatei. Tas viss jau būtu labi: lai 
pelnās katrs, kā un kur varēdams, tikai godīgā 
veidā. Bet starp sēņotajiem esot daudz tādu, 
kas izdarot dažādus nedarbus…

Kprls

Turpinājums sekos



2 Vāģi - Lauku darba rati1 Kortelis - šeit: dzīvoklis, mītne
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Andrejs Cīrulis

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

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

Cēsu apkaimes karte - Der Wendensche Kreis. Autors - Mellin, Ludwig August, 1754-1835

Cēsu apkaimes karte. 179?. gadā. Gadskaitļa pēdējais cipars aizvietots ar jautājuma 
zīmi, jo tas nav zināms. (Paltemale kreisā apakšējā stūrī) 

Cēsu apkaimes karte. Ar atzīmēm ap uzrakstiem.

Autors: Alexis Hubert Jaillot.  Karte datēta ar 1708. gadu.
1928. gada karte pēc 1907. gada uzņēmuma. Kopumā.

1928. gada karte pēc 1907. gada uzņēmuma. Fragments

1928. gada karte pēc 1907. gada uzņēmuma. Fragments palielinājumā. 
(Uzraksts ‘LĪGATNES FABRIKA” kartes kreisajā malā vidusdaļā.)

Balss, Nr.16 (18.04.1901) Visendorfa nosaukuma 
parādīšanās

Baltijas Vēstnesis, Nr.29 (05.02.1899) 
Saudara tēva bēres

Arī šajā reizē stāstījumu atsāksim ar kartēm. 
Atgādināšu, ka Rasma Vanaga man bija atsūtījusi 
vienu vecu karti, kas datēta ar 1798. gadu un 
kas saistīta ar grāfu Mellini. To bija “uzracis” 
Edgars Ceske, kurš pēta Siguldas pilsnovada 
vēsturi. Apskatījies “Līgatnes Novada Ziņās” 
manu iepriekšējo publikāciju, kur ievietojām 
grāfa Mellina 1798. gada karti, Ceskes kungs 
gaužām sapriecājās un atsūtīja lielu vēsturisku 
dārgumu, kas vēl tikai gaida eksponēšanu 
muzejā. Tas atšifrēts sadarbībā ar Bergu 
ģimenes pēctečiem no Zviedrijas, un oriģināls 
publikai tiks parādīts nākamā gada maijā. Runa 
ir par “Slavēļu hroniku”, kas vēsta par Slavēļu 
mājām, kas pirktas 1867. gada 27. augustā. 
Te pieminēti daudzi notikumi, un hronika ir 
līdzīga mūsu jau agrāk pieminētajai “Slavēku 
Jāņa Leikarta Atminēšanas grāmatai”. Rakstu 
publikāciju jomā hronoloģiski mēs tiem gadiem 
jau esam pagājuši garām, bet… gan jau pienāks 
kāds piemērots mirklis, lai celtu šo interesanto 
bagātību gaismā.   

Atgriezīsimies tomēr pie kartēm. Jau teicu, 
ka iepriekšējā reizē mēs skatījām grāfa Mellina 
1798. gadā izdoto karti. 

Šoreiz aplūkosim apmēram tajā pašā laikā 
grāfa Mellina izveidoto Cēsu apkaimes karti 
Der Wendensche Kreis. Tā atrodas Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Karšu nodaļā un digitāli 
ir pieejama katram interesentam. Precīzais 
izdošanas gads nav konstatēts. Šai kartei mūsu 
rakstā veltītas trīs ilustrācijas. 

Pirmā - visa karte kopumā. Tā karte ir mazliet 
šķība. Tās vertikālā ass nav orientēta tieši uz 
ziemeļiem. Pirmajā ilustrācijā var redzēt, kā 
tas izskatītos, ja to noliek uz mūsdienu kartes. 
Skatītājam galva mazlietiņ jāsašķiebj. 

Otrajā ilustrācijā pietuvināti rādīta Līgatnes 
apkaime. Paviršam skatītājam būs grūti ko 
saprast. Jāapbruņojas ar pacietību. Attēla lejas 
daļā iekopēti visi kartes rādītāji, kas palīdzētu 
tiem, kas paši gribētu ieiet internetā un šo karti 
izpētīt pamatīgāk. 

Un trešā ilustrācija palīdz saskatīt Līgates 
upes uzrakstu, Ramas muižu, Paltmali. 
Pievērsiet uzmanību sarkanajai bultai. Tā 
rāda Rīgas-Cēsu ceļu (līnija ar punktiņiem 
apakšā). Tolaik nekādas Pleskavas šosejas vēl 
nebija, un ceļš no Rīgas nāca caur Segewoldi 
(Siguldu), Ratniekiem, pāri Rīgaskalnam un 
pašreizējam gulbju ezeram, garām tagadējam 
kultūras namam, pa Spriņģu kalnu augšā un 
pa tagadējo Cēsu ielu, gar Skaļupi prom uz 
Wendeni (Cēsīm). 

Kartogrāfija ir viena sarežģīta un smalka 
būšana, kam veltītas daudzas grāmatas, 
pētījumi un arī daudzas interneta vietnes. Mēs 
no tām sarežģītībām norobežosimies, jo mūsu 
zinātkāri nomoka vienīgi interese par Līgatni 
jeb Līgati un tās tuvāko apkaimi gan tagadējos 
laikos, gan sendienās. 

Protams, ka garšīgākās ziņas ir no 
sendienām. 

Ar lielu interesi ieklīdu brāļu lietuviešu 
vietnē: http://www.lithuanianmaps.com. Viņi 
tur sīki un smalki izstāstījuši gan karšu vēsturi, 
gan snieguši ziņas par karšu veidotājiem un 
izdevējiem. Sirsnīgi iesaku ieskatīties, jo 
daudzviet redzama arī tagadējā Latvija un arī 
Līgatne, Paltmale, Ķempji, Nurmiži, Ramas 
utt. 

Šo vietni ir ļoti interesanti skatīties. 
Piemēram, 16. gadsimta sākumā kartogrāfiem 
bija ne visai skaidrs priekšstats par jūru, upju 

apveidiem. Aplūkoju Marco Beneventano 
1507. gadā veidoto Livonijas karti. Rīgas 
jūras līcis vēl nemaz nebija iezīmēts, bet Rīga 
atradās labu gabalu prom no Daugavas ietekas 
Baltijas jūrā. Toties Smoļenska - pavisam tuvu. 
Protams, ka par kādu Līgatni vai Paltmali te 
domāt būtu galīgi garām, šķērsām un gaužām 
nepiemēroti. Šo karti reproducēsim nākamajā 
laikraksta numurā.

Pēc divsimt gadiem tā lieta kļūst aizvien 
skaidrāka un dzidrāka. Alexis Hubert Jaillot 
1708. gadā radījis tādu karti, kur tagadējās 
Latvijas siluets redzams pavisam skaidri un 
saprotami. Mēs te varam atrast gan Daugavu ar 
Rīgu, gan Gauju ar Segevoldi (Siguldu). 

Un saldajā ēdienā mums būs vēl viena karte 
no jau pieminētās lietuviešu kolekcijas. “Ģeod. 
top. daļas 1928. gada izdevums pēc 1907. gada 
uzņēmuma”. Šeit redzama gan karte kopumā, 
gan fragmenti palielinājumā. 

Viena no teksta ilustrācijām rāda, kā nostiprināts 
Visendorfu nosaukums. Tas publicēts laikrakstā 
Balss 1901. gada 18. aprīlī, Nr. 16. 

Paltmale, Siguldas draudze. Nekustamais 
īpašums, kuru līdz šim sauca „Paltemales 
ūdens dzirnavas”, ar Vidzemes guberņas valdes 
atļauju turpmāk saucams par „Vissendorfu”. 
Pasta adrese gar Līgates staciju (чр. ст. 
Лигать), bet apdrošinātām vēstulēm un naudas 
sūtījumiem gar Siguldu (чр. ст. 3ereвольдъ). 

Nākamais raksts, ko pārpublicēsim no 
laikraksta Baltijas Vēstnesis 1901. gada 13. 
janvāra izdevuma Nr. 10, ir līdzīgs citām 
sajūsminātajām publikācijām, ko periodiski 
ievietojuši visdažādākie Latvijas un citu 
valstu preses izdevumi, stāstot par Līgatnes 
papīrfabriku un tās izveidoto strādnieku 
ciematu. 

Arī pavisam nesen Rīga TV24 diskusijā, 
kur tika runāts par reemigrāciju un konstatēts 
milzīgs dzīvokļu trūkums, pārliecinoši tika 
stāstīts, kā pirms vairāk nekā simts gadiem 
Līgatnē, lūk, realizēta saprātīga politika - lai 
sekmīgi attīstītos ražošana, tikušas celtas 
dzīvojamās mājas. 

No Ligates. 
7 verstis no Rīgas-Pleskavas tāda paša 

nosaukuma dzelzceļa piestātnes ir kādas akciju 
biedrības dibināta Ligates papīra fabrika. Savā 
apmēram 30 gadu ilgā pastāvēšanas laikā 
tā izvērsusies par vienu no plašākām lauku 
rūpniecības ietaisēm, jo īstenībā še pastāvīgi 
darbā trīs atsevišķas fabrikas, kuru ierēdņu un 
strādnieku skaits sniedzas pie 700. Ar fabrikas 
strādniekiem sarunājoties par fabrikas pārvaldi 
un viņas rīkošanos strādnieku labā, dzird 
labu vien. Tā katrai strādnieku ģimenei savs 
atsevišķs kortelis1 ar mazu sakņu dārziņu pie tā. 
Korteļu apsildīšanai vajadzīgo kurināmo dabūn 
par velti un kartupeļu stādīšanai zemi dod 
tīrumā, jo fabrika strādnieku dzīvokļu būvēm 
un vispāri fabrikas vajadzībām ir par savu 
īpašumu ieguvusi plašu zemes gabalu. Kaut 
nu gan dienas alga še gandrīz uz pusi mazāka, 
nekā Rīgas fabrikās, tomēr ievērojot minētas 
bezmaksas piedevas un svaigo, veselīgo 
priedulāja gaisu, par strādnieku trūkumu še 
nekad nav bijis jāžēlojas. 

Lai fabrikas strādnieku bērni dabūtu 
nepieciešamo pirmmācību, par to fabrikas 
direkcija rūpīgi gādājusi, jo tā uztur skolu un 
trīs skolotājus. Skolā par velti mācās kādi 
200 fabrikas strādnieku bērni. Kursu beigušos 

fabrikas pārvalde liek novest uz zināmiem 
eksaminācijas punktiem dēļ liecību iegūšanas 
par sekmīgu skolas beigšanu. 

Slimības gadījumos fabrikas ļaudīm ir uz 
vietas palīgs pie rokas. Aptieka par velti izdod 
zāles un nopietnākos gadījumos saslimušos 
uzņem ērtās slimnīcas telpās, pie kam arī 
pienācīgi gādā par tiem, kuri fabrikā strādājot 
caur kādu nelaimes gadījumu palikuši gaudeni 
un darba nespējīgi. Mirušiem ir ierīkota glīti 
uzkopta kapsēta. 

Senāk fabrika savus pasta sūtījumus saņēma 
caur Siguldu, bet tagad fabrikas kantorī ir arī 
ierīkota pasta telegrāfa nodaļa, kur fabrikas 

strādnieki var katrā dienā saņemt un nodot 
savu korespondenci. 

Šās rūpniecības ietaises plašums un lielais 
strādnieku vairums ar savām ikdienišķām 
vajadzībām arī uz viņas apkaimes iemītniekiem 
nav palicis bez labvēlīga, turību sekmējoša 
iespaida. Daži fabrikai piegādā pienu, sviestu, 
cits - gaļu, miltus, izceptu maizi u. t. t. Vārdu 
sakot: še lauksaimniecības ražojumiem katrā 
laikā noņēmēji. Bez tam, apkaimes iemītnieki 
vēl peļņas fabrikas ražojumus novezdami 
līdz dzelzceļa piestātnei un no turienes atkal 
fabrikai piegādādami akmeņu ogles, lupatas 
un citas papīra ražošanai vajadzīgas vielas, 

kuru nolikšanai pie Ligates stacijas uzceltas 
sevišķas ēkas. Pie pašas fabrikas un viņu 
noliktavu paplašināšanas strādā ik gadus. 

Līgates upe, uz kuras fabrika būvēta, tek līku 
loču starp sevišķi vietām, ievērojama augstuma 
klints sienām, kuru virsotnes apaugušas 
kokiem. Caur šo vasarās šī vieta pieskaitāma 
pie smukākiem Vidzemes apvidiem. Dabas 
jaukumu cienītāji - rīdzenieki to it labi 
novērojuši. Pa vasaras mēnešiem vairāki no 
tiem pie šejienes mazgruntniekiem atrod laipnu 
paspārni un kāroto atpūtu.

 P.

Laikrakstā Baltijas Vēstnesis 1897. gada 
19. augustā, Nr. 186, ievietotā publikācija 
apliecina kultūras dzīves augsto līmeni. Lūk, 
Siguldas baznīcā notiek ērģeļmūzikas koncerts, 
un no Līgates piedalās divi jauktie kori. Es ar 
grūtībām iedomājos, kā tas ļaužu daudzums 
pārvarēja lielos atstatumus, nerunājot par to, ka 
savu laiku un enerģiju prasīja arī mēģinājumi. 

No Siguldas. Caur vietējā mācītāja 
Braunšveiga kga gādību svētdien, 10. augustā, 
tika izrīkots garīgs koncerts jaunām baznīcas 
ērģelēm par labu. Laipnu piedalīšanos šoreiz 
mums Šepska kgs un kāds čellists. Programma 
pastāvēja no četrām vairākbalsīgām dziesmām, 
ko Līgates jaukts koris Gūtmaņa kga vadībā, 
un Siguldas-Nurmižu vīru koris, Saulīša un 
Turauska kga vadībā, nodziedāja teicami. 
Šepska kgs mūs iepazīstināja ar savu mākslu 
ērģeļu spēlēšanā; še viņš nenoliedzami ir 
sasniedzis jo ievērojamu stāvokli. Reizēm 
arī tika izpildīti kādi čello ērģeļu gabali un tika 
nodziedātas vācu valodā tādas solo dziesmas. 
Sevišķu patikšanu mums atstāja Apsiņa 
kga spēcīgā un vīrišķīgā balss. Vokālās un 
instrumentālas mūzikas patīkamās skaņas 
atstāja uz klausītajiem puķēm un vijumiem 
krāšņi veltītā baznīcas visdziļāko iespaidu. 
Baznīca bij apmeklētajiem pārpildīta, tā ka 
ienākumi būs sevišķi labi. Šai pašā dienā arī bij 
Bībeles svētki, uz kuriem bij piedalījušies vairāk 
Vidzemes mācītāji. 

Turpinājumā pāris rakstiņi par Ķempjiem. 
Pirmais vēsta par sabiedrisko dzīvi. Tas 
ievietots laikrakstā Balss 1899. gada 17. martā, 
Nr. 11. 

No Ķempiem (Siguldas draudzē). Kā citās 
draudzēs, tā arī mūsu Siguldas-Kempu 
draudzē mūsu cienītais draudzes mācītājs von 
Braunšveiga kungs sācis jo nopietni raudzīties 
uz bērnu mājas mācību. Lai to sekmes veicinātu 
un uzlabotu, cien. draudzes gans sadalījis 
draudzes ciemus iecirkņos, no kuriem katram 
savs pārklausītājs. Visiem no 4 - 10 gadu 
veciem bērniem jāstājas klausītāju priekšā un 
zināmās mācības jāatskaita. Tas ir ļoti teicami, 
jo kā nereti piedzīvojam, tad skolās saved 
bērnus, no kuriem daudzi nepazīst ne a, ne b, 
kas, protams, skolotajiem ir ļoti nepatīkams un 
apgrūtinošs apstāklis.

Šoruden no mums šķīrās mūsu vecais 
skolotājs Velēna tēvs. Viņš gandrīz veselus 30 
gadus mūsu jauno paaudzi izglītojis. Līdz šim 
ar veco skolotāju kā nu bija, tā bija, varējām 
pilnīgi apmierināties; viņš ne tik vien prata jauno 
paaudzi izglītot, bet arī pastāvīgi un uzcītīgi 
rūpējās uz ārieni, piekopdams dziedāšanu, 
kora vadīšanu, dažādu grāmatu un laikrakstu 
lasīšanu u.t.t. Jauno skolotāju sagaidot, ceram 
daudz vairāk panākt un iemantot, sevišķi 
dziedāšanas mākslas pacelšanā. Bet šās 
cerības liekas nepiepildoties.

Biedrību Ķempu pagastā - trīs, savstarpīgā 
uguns apdrošināšanas, pārtikas un biškopības 
biedrības. Visas savā darba laukā cenšas, cik 
spēdamas, laika straumei līdzi tecēt. Sevišķi 
jaunā biškopības biedrība rāda centīgu garu. 
Ķempu pagastam strādnieku jautājums 
visvairāk sajūtams, jo bez Rīgas tos atvilina 
no lauksaimniecības darbiem te Līgates papīru 
fabrika, tur Meieru (Solitube) vadmalas fabrika, 
vairāk kaļķu dedzināšanas cepļi un akmeņu 
lauztuves.

B.

Un tagad mums dienas kārtībā stāstījums par 
ērģelnieku Saudara tēvu. Laikraksts Baltijas 
Vēstnesis, 1899. gada 5. februārī, Nr. 29. Šis 
rakstiņš ir ilustrēts ar attēlu no tā laika avīzes. 
Aizsteidzoties notikumiem priekšā, man jāteic, 
ka ļoti izbrīna tie lauru vainagi mūsu platuma 
grādos. Tas greznums tika lietots dienvidu 
valstīs, bet kā gan pie tiem tolaik tika Ķempjos? 
Tagad jau būtu viegli - aizej uz pārtikas veikalu, 
nopērc kādas pārdesmit paciņas šīs zupai 
noderīgās garšvielas un pin augšā. Bet tolaik?

No Ķempu (daļa no Siguldas) draudzes. 

Svētdien, 31. janvārī š. g. Ķempenieši un 
Paltmalieši pavadījām uz pēdējo dusu Ķempu 
baznīcas ērģelnieku - Saudara tēvu, kurš savu 
ērģelnieka amatu pēc vietējā mācītāja kunga 
izteikuma bija savaldījis 45 gadus un to pašu 
iesācis ar 16. dzīvības gadu, izstādamies no 
Siguldas draudzes skolas. Pēc mācītāja kunga 
izteikuma tas piedzimis no dienestnieku kārtas 
un caur savu nenogurušu strādāšanu tā ieguvis 
divas un visai mazas zemnieku mājas par 
savu īpašumu. Arī garīgā ziņā viņam uzticēto 
amatu tas uzcītīgi izpildījis, braucis apkārt pa 
draudzes mājām bērnus pārklausīdams un 
pamācīdams. Pat savās mājās agrāki ierīkojis 
skolu un tur pasniedzis bērniem gara gaismu, 
cik nu spēdams, īpaši tādiem, kuriem nav bijis 
iespējams apmeklēt draudzes skolu (jo pagasta 
skolu tai laikā nav bijis). Savā runā mācītāja 
kungs izteicās, ka reti līķi esot atrodami 
vietējās kapsētās, kuri niesot no Saudara tēva 
paglabāti, ar vārdu sakot, reti no sava amata 
izpildīšanas atrāvies, izņemot pēdējo slimības 
laiku. 30. janvārī š. g. aizgājējs tapa novests 
uz Ķempu baznīcu, kur 31. janvārī, to novedot 
uz kapiem, bija ieradušies baznīcā apkārtējie 
ļaudis, vēl parādīt aizgājējam pēdējo godu 
tik lielā mērā, ka Ķempu baznīca reti kad tik 
pilna bija redzēta; pie izvadīšanas no baznīcas 
mācītāja kgs turēja aizgrābjošu runu, ka pat 
svešiniekiem daža asara noritēja. Par piemiņu 
aizgājējam tapa pasniegti divi lauru kroņi. 
Viens no Ligates Papīru fabrikas un otrs no 
Siguldas - Ķempu draudzes. Baznīcā, kā arī 
kapos nodziedāja vietējie kori kādas dziesmas. 

Novēlam viņam, kas priekš mums tik daudz 
pūlējies, saldu dusu!

 K. Spīdums.

Un tagad godātajiem lasītājiem par 
iepriecinājumu esmu piemeklējis dažus 
gabaliņus ar kriminālu piegaršu. 

Par lielu zagļu aktivitāti laikraksts Balss 
rakstīja 1900. gada 8. novembrī, Nr. 45.

No Ķempiem un apkārtnes 
Zagļi arī pie mums tagad bieži vien parādās. 

Tā augusta mēnesī tika mūsu Ķempu baznīca 
aplaupīta, un ir tās izzagtas it visas Dievgaldam 
piederošas lietas ap 300 r. vērtībā Tā atkal 
nupat, garajām naktīm iestājoties, tai pašā 
Ķempu muižā rentniekiem izzagti 4 zirgi un 1 
vāģi2. Nav šo pēdas beigts dzīt, tā atkal tuvējos 
kaimiņos - Paltmalē zagļu pulks ieklīdis pa 
Pleskavas-Rīgas iz Rīgas fabrikām, un arī 
viens tāds tiešām saķerts un savu zagļa algu 
tūliņ arī puslīdz saņēmis, jo akurāt kad kādas 
Pleskavas-Rīgas šosejai tuvu atronamas B. 
mājas klētis pārmeklējis, tika piepeši traucēts. 
Uz puiku, kurš pirmais meties uz zagļa 
gūstīšanu, ticis šauts ar revolveri 6 reizes un tas 
arī ticis ievainots kājas stilbā; tomēr puisis dūšu 
nezaudējis, bet klupis zagļam plecos, kuru arī 
paguvis gar zemi nostiept. Atrazdamies divatā, 
zaglis solījis 10 rubļus, lai palaiž, bet puisis 
uz to nav iegājis. lai gan vēl ticis vairāk reizes 
šauts no zagļa otra biedra, kurš tūdaļ arī laidies 
lapās. Piesteigušies citi mājinieki un tā dūšīgo 
zagļu ķērāju atsvabinājuši. Pie zagļa arī atrasti 
nāvīgi ieroči.

Dzird, ka dūšīgajam ķērājam būšot godalgu 
dāvināt, kas zināms arī būtu visai noderīgi 
ne tikai pašam ķērājam, bet arī citiem par 
paskubinājumu un pastiprinājumu.

- B. -

Pēc dažām dienām tā pati avīze Balss 1900. 
gada 15. novembrī, Nr. 46, ziņoja par zagļiem, 
kas noķerti pie Līgates, bet savus grēka darbus 
darījuši Smiltenē. Pie viena tiek vaimanāts par 
dzeršanas kaitīgumu. 

No Smiltenes. Sākuši atkal šejieni aplidot 
nakts putni, kas pēdējā laikā bija kā apklusuši. 
Pat tādā mājā govs nešus iznesta iz kūts un 
aizvesta vāģos. Bet šā darba varoņi līdz ar 
laupījumu saņemti pie Līgates un nodoti drošā 
vietā. Zagtas top pat linu gubas no tīruma 

Sevišķi svētdienās ap vietēju monopola bodi 
redzami bēdīgi skati. Jauni un veci dedzinošo 
šķidrumu sūc tāpat no pudelītes, kā bērni 
“knupi”. 

Par alkohola postu tiek rakstīts tajā pašā 
avīzē. 

No Kropas (Gulbenes draudzē). Ar monopola 
atvēršanu daudz tautas skolotāji atstāja savas 
vietas, aiziedami kroņa dzērienu pārdotavās 
par pārdevējiem. Dzirdēja runājam, ka tam 
par iemeslu esot skolotāju grūtais darbs un 
nepietiekošās algas. Tagad varam priecāties, 
ka jau daži no mūsu vecajiem darbiniekiem 
tautas druvā atkal atgriežas pie agrākā darba 
laukā no dzērienu pārdotavām. 

Malēnietis 

Līgatiešiem raizes darījuši arī palaidnīgie 
sēņotāji. Par to rakstīts laikrakstā Baltijas 
Vēstnesis, 1902. gada 12. augustā, Nr. 180. 

Sēnes un viņu lasītāji. Šo vasaru sēņu ir 
visos mežos diezgan daudz. Arī Rīgas plašajos 
mežos tādu nav mazums. Un tā, kā tas tā ir, 
tad redz katru rītu daudz sēņu lasītājus, jaunus 
un vecus, sievas un meitas, pat dažus jaunus 
vīriešus, iz Rīgas uz mežiem dodamies, īpaši 
pa Aleksandra šoseju uz Ropažu mežiem. No 
tādiem sēņotajiem neretie nokļūst līdz Siguldai 
vai pat līdz Līgatei. Tas viss jau būtu labi: lai 
pelnās katrs, kā un kur varēdams, tikai godīgā 
veidā. Bet starp sēņotajiem esot daudz tādu, 
kas izdarot dažādus nedarbus…

Kprls

Turpinājums sekos



Visi interesenti un dejot gribētāji ir laipni 
gaidīti uz sporta deju kluba (SDK) “Zīle” 
rīkotajām deju nodarbībām. SDK “Zīle” 
dibināts 1995. gadā, un tā izveidotāja 
un vadītāja ir Iveta Zīle, kura pati savas 
20 gadu karjeras laikā ar panākumiem ir 
startējusi gan Latvijas, gan starptautiskajās 
sacensībās. Līdz šim Mālpilī bāzētais SDK 
“Zīle” deju nodarbības ir rīkojis Siguldā un 
Mālpilī, bet šajā jaunajā sezonā paplašinās 
un tāpēc dejošanas prasmes mācīs arī 
Līgatnē. 

SDK “Zīle” ir viens no vadošajiem 
novadu deju klubiem, kura dejotāji vairāk 
nekā 23 gadu ilgajā kluba pastāvēšanas 
vēsturē ir sasnieguši labus rezultātus, 
ne tikai iekļūstot Latvijas čempionātu, 
reitingu un kausu izcīņas posmu finālos, 
bet arī iegūstot godalgotas vietas šajās 
prestižajās sacensībās. Taču SDK “Zīle” 
savu darbību vērš ne tikai uz laba līmeņa 
sacensību dalībnieku sagatavošanu, bet 
arī uz pieaugušo kursu rīkošanu un deju 
pamatu iemācīšanu bērniem. Un tieši to 
bērni šajās nodarbībās varēs apgūt. Deju 
nodarbībās bērni ne tikai iemācīsies deju 
soļus un ritma izjūtu, bet arī nostiprinās 
stāju, iemācīsies manieres un arī uzlabos 
fizisko sagatavotību. Uz tikšanos deju 
nodarbībās!

Sīkāku informāciju Jūs varat iegūt, ienākot 
mūsu mājaslapā https://www.sdk-zile.lv/
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Gaidot jauno mācību gadu, esam  kuplākā 
pulkā, jo Līgatnes novada bērnudārzs ir 
izaudzis par veselu bērnu grupiņu. Šogad 
bērnudārzu apmeklēs 162 audzēkņi, no 
kuriem 87 - Augšlīgatnes ēkā, bet 52 
- Līgatnes ēkā. Iestādes 23 sešgadīgie 
bērni savas prasmes attīstīs Augšlīgatnes 
Jaunās sākumskolas telpās, kuras no 
jauna iekārtotas tieši viņiem. Būs iespēja  
izmantot  interaktīvus materiālus, lai bērnu 
ikdiena būtu daudzveidīga un krāsaina. 

Priecājamies, ka izdevies izveidot dabas 
klasīti ar soliem un galdiņiem, kur bērni 
varēs darboties ikvienā gadalaikā, protams, 
atbilstošā apģērbā. Arī rotaļu laukums un 
pārējā skolas apkārtne ir piemērota bērnu 
ikdienas aktivitātēm. Grupā darbosies divas 
skolotājas un skolotāja palīgs. Pēcpusdienās 
bērniem būs iespēja apmeklēt deju un 
angļu valodas pulciņu, kā arī Sporta centra 
piedāvātos pulciņus, tāpat mūzikas un 
mākslas nodarbības, un tas viss turpat pie 
skolas, lai vecāku ikdienas solis mierīgāks.

Augšlīgatnes ēkā pa vasaru ir tapuši 

mūsdienīgi gaiteņi, izremontētas vienas 
grupas telpas, atjaunots kāpņu segums. Ēka 
gatava uzņemt piecas bērnu grupas. Taču, 
kas gan ir ēka bez darbiniekiem? Mūsu 
vidū šogad būs arī jauni, radoši skolotāji. 

Turpinām apgūt humānās pedagoģijas 
principus audzināšanas un mācību darbā. 
Tie cieši sasaucas ar kompetenču izglītību, 
kuru gatavojamies ieviest Latvijas izglītības 
sistēmā. Arī šovasar vairākas skolotājas 
izglītojās vasaras skolā. Esam iecerējuši 
organizēt vecāku skoliņu, kur  par vecāku 
lomu bērna personības izaugsmē un citiem 

vecākiem svarīgiem jautājumiem aicinājām 
dalīties pieredzē  humānās pedagoģijas 
eksperti, Laurenču sākumskolas skolotāju 
Valentīnu Vocišu. Pirmās nodarbības ievads 
plānots jau septembra vecāku sapulcē. 
Nodarbības notiks reizi mēnesī.

Esam apņēmības un jaunu, radošu 
izaicinājumu pilni, lai mūsu bērnu ikdiena 
būtu krāsaina un dzīvespriecīga!

Vēlam visiem Līgatnes novada 
bērnudārza un skolas audzēkņiem, tāpat  
arī viņu ģimenēm veiksmīgu jauno mācību 
gadu! 

Uz jaunā mācību gada sliekšņa Līgatnes bērnudārzā

Aicinām uz 
sporta deju 

kluba “Zīle” deju 
nodarbībām 

Līgatnē
Iveta Zīle,
SDK “Zīle” vadītāja 

Silvija Rijniece
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķe 

Pēteris Kaļva,
Projekta vadītājs

Piektdien, 2018. gada 7. septembrī, Augšlīgatnē 
tika atklāts jauns skeitparks. 

Paldies par skeitparka izveidošanu jāsaka Līgatnes 
jaunietim Jorenam Bročam, kurš rosināja Līgatnes 
novada domi izveidot piemērotu laukumu jau 
iepriekš iegādātajām skrituļošanas konstrukcijām. 
Jorens sagatavoja projektu pieteikumus diviem 
projektu konkursiem - LMT konkursam “Latvijas 
Mobilais Telefons Latvijai” un Līgatnes novada 
domes finansētajam konkursam “Sabiedrība ar 
dvēseli”. Savukārt Līgatnes novada dome sagatavoja 
pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības fondam 
lauku attīstībai (ELFLA). Par ELFLA piešķirto 
finansējumu bija iespējams izbūvēt betona laukumu, 
kas īpaši labi piemērots braukšanai ar skrituļdēli un 
skrituļslidām. LMT projektu konkursā piešķirtais 
finansējums izmantots veco konstrukciju pārvešanai 
un virsmu atjaunošanai, savukārt konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli” ļāva iegādāties divas 
papildu konstrukcijas. Konstrukciju pārbūvēšanu un 
atjaunošanu pašu spēkiem veica Jorens ar draugiem. 
Paldies Reinim Gradovskim, Mārtiņam Žagaram, 
Artūram Bondaram, Tomam Upītim un Emīlam 
Mortuļevam. Daudz un dažādos veidos palīdzēja arī 
Augšlīgatnes bērni, kas visu būvniecības laiku aktīvi 
sekoja laukumā notiekošajiem darbiem. 

Jorens atzīst, ka viegli nav gājis, jo darba gaitā 
radušās negaidītas grūtības, bet visu spēkiem un ar 
domes atbalstu viss ir izdevies, un ieguldītais darbs 
un pūles ir rezultāta vērtas. 

Finansējums skeitparkam rasts trīs projektos:
• Laukuma izbūve veikta projektā “Skrituļošanas 

laukuma izbūve Augšlīgatnē” (projekta Nr. 17-09-
AL18-A019.2202-000004) ar kopējām izmaksām 
EUR 17 000 (bez PVN) apmērā, no kurām EUR 15 
300 finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai, bet EUR 4682.70 lielo līdzfinansējumu 
nodrošināja Līgatnes novada dome.

• Skrituļošanas iekārtu atjaunošana notikusi, 
pateicoties projektam “Latvijas Mobilais Telefons 
Latvijai”. LMT šim mērķim piešķīra EUR 1350.00. 

• Savukārt skeitparka konstrukcijas EUR 700.00 vērtībā papildinātas Līgatnes novada domes finansētā projekta “Sabiedrība ar dvēseli” 
ietvaros. 

Līgatnes novada dome izsaka pateicību Lauku atbalsta dienestam, “Cēsu rajona lauku partnerībai”, “LMT” un visiem Augšlīgatnes 
skrituļošanas entuziastiem, kas iesaistījās projekta īstenošanā. 

Augšlīgatnē atklāts skeitparks

Veiksmīgi realizēts iedzīvotāju iniciatīvas 
konkursam “Sabiedrība ar dvēseli” 
pieteiktais projekts “zem Ozola”, 
turpinot pagājušajā gadā aizsākto 
tradīciju atjaunot bērnu laukumu 
Ošu ielā un papildinot to ar trīs 
jaunām bērnu rotaļu mājiņām.

Izsakām lielu pateicību Līgatnes 
novada domei, kas sniedza atbalstu 
un iespēju īstenot šo ideju, lai 
radītu mūsu bērniem saistošāku 
un interesantāku vidi, kas sniedz 
iespēju attīstīt bērniem savstarpējās 

komunikācijas sociālās prasmes.  Milzīgs 
paldies Lapinsku un Baložu ģimenēm, 
kas labprāt iesaistījās projekta realizācijā, 

ziedojot savas brīvdienas un darba dienu 
vakarus, spēkus, kā arī prāvus privātos 
līdzekļus, lai padarītu krāsaināku un 

interesantāku mūsu apkārtnes bērnu 
ikdienu.  

Nododot šīs rotaļu mājiņas bērnu 
rīcībā, ceram uz bērnu, vecāku un 
sabiedrības ieinteresētību tās ne 
tikai pilnvērtīgi izmantot rotaļās 
un  brīvā laika kopīgai pavadīšanai 
ar vecākiem, bet arī rūpēties, lai tās 
mūs priecētu skaistas, tīras, teicamā 
stāvoklī vēl ilgu laiku. 

Novēlam visiem apkaimes 
bērniem rast jaunus piedzīvojumus, 
izzinot Ošu ielas noslēpumus! 

Zem ozola 

Skeitparka atklāšana Augšlīgatnē. Jāņa Bukovska foto

Inese Okonova,
Līgatnes novada domes projektu vadītāja
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IZSTĀDES
No 11. septembra līdz 13. oktobrim 
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
Ainas Martinsones personālizstāde

Pasākumi Līgatnes novadā

Augšlīgatnē
Ražas svētki.
 Plkst. 10.00 Rudens tirdziņš pie “Zvaniņiem”
 Plkst. 11.00 Radošas un sportiskas aktivitātes pie Laivenes
 Plkst. 15.00 Leļļu teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks” Augšlīgatnes 
kultūras namā
 Plkst. 20.00 Balle ar grupu “Index” Augšlīgatnes kultūras namā

22. septembrī 
no plkst. 10.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
Spēlfilma “Bille”. 
Biļetes: 3.00 eiro (ar Līgatniešu kartēm – 2.00 eiro)

26. septembrī 
plkst. 19.00 

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

Augšlīgatnes kultūras namā, Nītaures ielā 4
Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš izrādē “Mīlestības 
vēstulēs”. 
Biļetes: 4.00 eiro (ar Līgatniešu kartēm - 3.00 eiro)

20. septembrī 
plkst. 19.00 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
Veselības diena. 
Iespēja noteikt holesterīnu, glikozes līmeni un ĶMI, kā arī uzzināt 
ārstu padomus. 

25. septembrī 
plkst. 10.00 

Vienkoču parkā
Uguns nakts. 
Biļetes: pieaugušajiem - 7.00 eiro (ar Līgatniešu kartēm – 4.00 
eiro), skolēniem – 4.00 eiro (ar Līgatniešu kartēm – 2.00 eiro), 
pirmsskolas vecuma bērniem – bezmaksas.

6. oktobrī 
no plkst. 18.30 

Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4
Kora “Kamēr…” koncerts.  
Biļetes: 3.00 eiro (ar Līgatniešu kartēm – 2.00 eiro)

14. oktobrī 
plkst. 17.00 

A. R. Gērnija lugas “Mīlestības vēstulēs” 
iestudējuma lomās būs Mirdza Martinsone 
un Juris Kalniņš. Izrādes režisors - Pēteris 
Gaudiņš. No angļu valodas tulkojusi Kārina 
Pētersone. 

Rožu klēpis, šampanietis un romantiski 
vakari vienmēr ir īpaši, ja veltīti mīļotajam 
cilvēkam. Bet piekritīsiet, ka nekas nav 
emocionālāks par visdziļākajām domām 
un kvēlākajām jūtām, izteiktām vēstulēs… 
Taču var notikt arī tā, ka mīlestības 
vēstules kļūst par neatgriezeniskiem 
likteņa rakstiem…

Viss sākās ar nevainīgu Endrjū 
rakstītu pateicības atklātni Melisai 
pēc meitenes astoņu gadu dzimšanas 
dienas svinībām. Tālāk sekoja sīkas 
savstarpēju simpātiju zīmītes skolas 
gados, kaislīgas vēstules jaunībā un 
jūtu apraksti pilnbriedā… Un tā 60 
gadus… Taču izcilais jurists Endrjū 
Meikpīss un caurkritusī māksliniece 
Melisa Gārdnere ar katru dienu aizvien 
skaudrāk saprot, ka patiesā un dziļā 
mīlestība, kas abus saista, var pastāvēt 
tikai vēstulēs, kaut gan nepārvaramu 
dzīves šķēršļu, lai būtu kopā, nav…

Lieliskie un mūžam jaunie aktieri 
Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš 
šajā darbā tikušies jau 1995. gadā. 
Atjaunotajā versijā saglabāti iepriekšējie 
spēles noteikumi, kas papildināti ar klāt 
nākušo dzīves pieredzi.

„Es bieži atcerējos šo darbu un daudz 
par to domāju, jo izrāde piedzīvoja 

dīvainu likteni. Esmu priecīga, ka pēc tik ilga 
laika mēs ar Juri atkal rakstīsim viens otram 
vēstules. Un zinu, ka tagad tās rakstīsim vēl 
skaistākas kā toreiz, jo esam kļuvuši dzīves 
gudrāki,” stāsta aktrise Mirdza Martinsone.

Izrāde notiks Augšlīgatnes kultūras 
namā 20. septembrī plkst. 19.00.  

Biļetes: 4 eiro. 
Ar Līgatniešu kartēm - 3 eiro.

20. septembrī Augšlīgatnē ar izrādi 
“Mīlestības vēstulēs” 

viesosies Mirdza Martinsone un Juris Kalniņš

Oktobra pirmajā 
sestdienā no 18.30 
Vienkoču parkā notiks 
gadskārtējā Uguns nakts, 
kas ir gaismas un noskaņu 
vakars, kura mērķis ir vienu 
īso rudens dienu padarīt 
ilgāk gaišu, dot iespēju 
uzlādēt sevi ar sveču 
gaismu un siltumu ziemas 
tumšajam periodam, 
lai vieglāk sagaidīt 
pavasari. 18.30 sāksies 
gaismu meža iedegšana 
un senie danči, kas vēlāk 
saplūdīs ar Uguns rituālu, un 21.00 notiks  
tradicionālais lāpu gājiens pa Vienkoču 
parka takām, veidojot šķietami nebeidzamo 
uguns čūsku. Lāpu gājiena noslēgumā - 
uguns žonglieru šovs. Uguns nakts laikā 
darbosies dažādas amatnieku darbnīcas 
un notiks citas aktivitātes, kur katram būs 
iespēja iesaistīties un līdzdarboties. Būs 
iespēja vizināties zirga mugurā, šaut ar loku, 
vērot kalēja un kaula apstrādes meistaru 
amata prasmi, Kokamatniecības muzejā 
darbosies kokamatnieki, guļbaļķu namiņā 
Līgatnes Amatu mājas meistari demonstrēs 
savas prasmes un dos iespēju darboties arī 
citiem. Dzīvo masku darbnīcā tiks dota 
iespēja pārvērsties par meža spoku, bet Zāļu 
sievas namiņā notiks nākotnes izzināšana 
pēc rūnu zīmēm. Lāpu un sveču darbnīcā 
varēs izgatavot pats savu lāpu vai vaska 
sveci.  Naksnīgajā mežā māksliniece Ieva 
Šulca projicēs “Nakts meža pasakas”. Lielā 
grava pārtaps izgaismotajā un mistiskajā 
veļu pasaulē. Šogad Uguns nakts izskaņā 
Jāņa Straupes objekts “Augšup, lejup” 
pārtaps ugunsskulptūrā

Par apmeklētāju vēdera labsajūtu 
parūpēsies Lustīgie meistari, Restorāns 
3 un 3 pavāru restorāns, restorāns Zeit, 

Valmiermuižas virtuve, Ilze Valge ar malkas 
krāsnī ceptām picām,  Līgatnes vīna 
darītava, Ledus vīni,  Smart Coffe un City 
Coffe.

Šī tradīcija aizsākās pirms 15.gadiem, 
kad amatnieku plenērā tika izveidoti pirmie 
vienkoču gaismas ķermeņi, un rudenī, 
draugiem un amatniekiem sanākot kopā, tie 
tika iedegti. Pamazām tas viss papildinājās 
ar dažādām aktivitātēm un nu jau kļuvis 
par stabilu tradīciju. Publisks šis gaismu 
vakars kļuva pirms vienpadsmit gadiem, 
kad Vienkoču parks tika atklāts plašākai 
apskatei.

Visi ienākumi no šī vakara tiks novirzīti 
Kokamatniecības muzeja tālākai attīstībai. 
Ieejas maksa Uguns nakts vakarā: 
pieaugušajiem - 7€ (ar ”Līgatnieša” karti 
- 4€), skolēniem - 4€ (ar ”Līgatnieša” 
karti - 2€), pirmsskolas vecuma bērniem 
– bezmaksas. Lai piedalītos lāpu gājienā, 
vēlams līdzi paņemt lāpu. Svarīgs 
nosacījums - ieeja tikai pozitīvi noskaņotiem 
un dabu mīlošiem apmeklētājiem. 

Papildus informācija: www.vienkoci.lv

Informāciju sagatavoja Vienkoču parka 
veidotājs Rihards Vidzickis

6. oktobrī Vienkoču parkā notiks 
gadskārtējā Uguns nakts

Aicinām visus kora mūzikas 
cienītājus 14. oktobrī plkst. 17.00 
Līgatnes kultūras namā uz kora 
“Kamēr” koncertu.

Jauneklīga degsme apvienojumā ar 
augsti attīstītām vokālajām prasmēm 
un juteklisku muzikalitāti šodien 
raksturo jauniešu kori “Kamēr...”. 
Šobrīd kora mākslinieciskais 
vadītājs un galvenais diriģents ir 
Aivis Greters, bet vokālie pedagogi 
ir Jolanta Strikaite-Lapiņa, Edgars 
Skarbulis un Ansis Sauka. Kori 
1990. gadā dibināja un līdz 2012. 
gadam vadīja diriģents Māris 
Sirmais, bet no 2012. līdz 2018. 
gadam diriģents bija Jānis Liepiņš.

Ieeja: 3.00 Eur, ar Līgatniešu privilēģijas 
karti - 2.00 Eur.

Līgatnē koncertēs koris “Kamēr”

Koris Kamēr. Mārča Baltskara foto

Līgatnes kultūras namā skatāma 
Ainas Martinsones personālizstāde

No 11. septembra līdz 13. oktobrim, Līgatnes 
kultūras namā skatāma mākslinieces Ainas Martinsones 
akvareļdarbu personālizstāde. 

Aina Martinsone strādājusi Līgatnes papīrfabrikā par 
produkcijas noformētāju. Vairāk kā desmit gadus Ainas 
zīmējumi rotāja  skolas burtnīcas, zīmēšanas blokus, 
vēstuļu papīrus, aploksnes  un citus papīrizstrādājumus. 
Amizantas karikatūras un svinīgus sveicienus regulāri 
varēja sastapt arī Līgatnes papīrfabrikas laikrakstā 
“Līgatnes papīrnieks”.

Neskatoties uz viņas amatu, Ainas lielā aizraušanās 
ir gleznot akvarelī. Ziedi un meža ainavas ir visbiežāk 
gleznotā tematika.

Šobrīd Aina dzīvo Cēsīs un joprojām savos 82 gados glezno. Vērojot šo izstādi,  lai Jums 
izdodas apreibt no ziedu smaržām, sajust zeltaino rudeni un saplūst ar dabas veidotajām 
kompozīcijām, kādas tās attēlo Aina -  bez liekiem priekšmetiem.

 Līgatnē
Taku skrējiens “Stirnubuks”. 
Informācija: www.stirnubuks.lv

29. septembrī

Ieva Šulca,
Izstādes kuratore



8 2018. gada SEPTEMBRISLĪGATNES NOVADA ZIŅAS

“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 17. oktobris

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.

Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.

Velta Milija Dukure – 17. augustā Edgars Šaumbergs – 29. augustā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Augustā mūžībā 

Viesturs un Margareta
Nauris un Inese
Uvis un Lauma

Arnolds un Santa
Edgars un Madara

Sveicam jaunās ģimenes!

Augustā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu 

teikuši
Andis un Aiga
Oto un Sintija
Egils un Ilze

Edgars un Sindija
Jānis un Ruta Gunta

Aigars un Andra

Intars un Gaļina
Kaspars un Zane

Maksims un Simona

Ķempju evaņģēliski luteriskā 
draudzē

Mārtiņš un Laura
Ivo un Monta

Paldies par Tavu mīlestību,
Ko jūtu katru dienu es.
Paldies, ka neslēp savas jūtas
Un Tevi sajust varu es.
Paldies, ka esi Tu man līdzās
Un laimi manā dzīvē nes.

Mazi saules dzīpariņi
Vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi ķipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules zaķīšiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.

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

Augustā Līgatnes novadā 
piedzimis viens puisītis un 

divas meitenītes

Markuss, Kristīne un 
Katrīna


