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Nākamais „Līgatnes novada ziņu” izdevums 
iznāks 2012.gada 19. janvārī

„Līgatnes	novada	ziņu”	izdevumu	sagatavoja	Anita	Jaunzeme
tālr.64153176, e-pasts: novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.lv
Par rakstu faktu, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori.

„Līgatnes novada ziņu” izdevumu elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājas lapā www.ligatne.lv.
Aicinām	arī	novada	iedzīvotājus	kļūt	par	avīzes	veidotājiem,	iesniedzot	aprakstus	par	interesantiem	cilvēkiem,	
notikumiem,	faktiem	un	citu	aktuālu	informāciju.

bagātina,	 tā	 neļauj	 atslābt	 un	 iezag-
ties	mūsos	īgnumam	un	nenovīdībai.
Novēlu,	 lai	 Ziemassvētki	 katram	

ir	 skaisto	 atmiņu	 laiks!	 Lai	 Jaunajā	
gadā	mūs	pavada	pārliecība,	ka	esam	
nozīmīgi	 saviem	 tuvākajiem,	 savam	
novadam,	 savai	 Dzimtenei.	 Novēlu,	
lai	ik	uz	soļa	mūs	pavada	gaisma,	lai	
vakarā,	atskatoties	uz	paveikto,	mēs	
teiktu	–	šī	ir	mana	labākā	diena!	

Ar	cieņu
Ainārs	Šteins

 
Visbaltākie sniegi ir tie, 
kas bērnam uz plaukstas krīt.
Un tas jau nekas, ka snieg vien 
šodien, un varbūt vēl rīt.
Vistīrākās domas ir tās, 
kas bērna sirsniņā dzīvo.
Mazas rociņas apskauj ziedu, 
un kauslapas sniegpārslu mīļo.
Visbaltākie sniegi ir tie, 
kas mazulim smieties liek.
Visbaltākie esam, kad dodam, 
kaut pašiem daudz nepaliek.
...Viss balts. Ar sniegbaltu sveci drīz 
Svētvakars atkal būs klāt.
Lai protam visbaltākos vārdus 
kā cerību dāvāt un krāt.
/Laimdota Vištarte/

Lai mierpilns, labestīgs un 
radošs nākamais gads!

Saticību, izturību, veiksmi 
un mīļus cilvēkus līdzās!

Līgatnes	novada	dome


Šis	 ir	avīzes	„Līgatnes	Novada	Zi-

ņas”	2011.gada	pēdējais	numurs,	 tā-
dēļ	vēlu	vi	siem	novada	ļaudīm,	kolē-
ģiem	un	viņu	ģimenēm,	Ziemassvētku	
vakaram,	Jaunajam	gadam	visspožā-
kās	 zvaigznes	 un	 visbaltāko	 sniegu.	
Gaišus,	 klusus	 Ziemassvētkus!	 Lai	
mums	 viesiem	 Ticība,	 Cerība,	 Mīles-
tība.	Labām	domām,	labiem	darbiem	
bagātu	 Jauno	 gadu!	 Lai	 2012.gadā	
visiem	stipra	veselība!	

Labu domāt, labu darīt, 
labu runāt, labam ticēt. 
Labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. 
Labi būs!
 /Velta Toma/

Paldies par sadarbību!
	Jūsu	Anita	Jaunzeme


Kad pasaule visa sāk ugunīs zaigot
Un Ziemassvētki Jaungadam 
durvis steidz vērt,
Nāk zvaigznes ar sudraba 
svecītēm rokās,
Lai cilvēks šai gaismā 
var skaidrību smelt.
/V.Kokle – Līviņa/

Līgatnes	 novada	 Kultūras	 un	 tū-
risma	 centrs	mīļi	 sveic	 Jūs	 svētkos,	
vēlot	 ģimenisku,	 sirsnīgu	 un	 prieka	
pilnu	svētku	laiku!	Lai	Jaunais	gads	
nes	līdz	sev	veiksmi,	jaunas	iespējas	
un	gana	laimes	mirkļu.

Līgatnes	novada	Kultūras	
un	tūrisma	centra	darbinieki



Gaišas domas, priecīgu 
prātu un stipru veselību, 

decembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

Zina	Freimane
Modris	Malkausis
Ilmārs	Norītis
Aivars	Meļķis
Viesturs	Lapiņš
Biruta	Niedrīte
Jānis	Tēviņš
Zaiga	Vasiļjeva
Garri	Linga
Silvija	Sakne
Jānis	Andersons
Aivars	Āboliņš
Vija	Buķe	

Ludmila	Meļņičenko
Maija	Šļaukstiņa
Vladimirs	Baikovs
Jānis	Jērmanis
Gunta	Likuma

Aleksandrs	Mortuļevs
Vladimirs	Ņeznajevs

Aija	Dzene
Maija	Graudiņa

Pāvels	Jakubovskis
Rita	Mieriņa
Māra	Šleicere
Jānis	Šteins

Informāciju no iedzīvotāju reģistra 
sagatavoja Līvija Andersone. 

apsveikumi

Cienījamie	Līgatnes	
novada	iedzīvotāji!

Sakarā	 ar	 ziemas	 sezonas	 iestāša-
nos	Līgatnes	novada	pašvaldības	poli-
cija	lūdz	Jūs	būt	atsaucīgiem,	nenovie-
tot	 savus	 transporta	 līdzekļus	 vietās,	
kas	var	apgrūtināt	ceļu,	ielu,	pagalmu	
tīrīšanu	no	sniega.	Būsim	pretimnāko-
ši	 viens	 pret	 otru.	 Novietosim	 savus	

transporta	 līdzekļus	 māju	 pagalmos	
tā,	lai	neapgrūtinātu	speciālo	dienestu	
piekļūšanu.	Lūdzam	arī	cītīgāk	pieska-
tīt	savus	mājdzīvniekus,	lai	tie	neradī-
tu	problēmas	ne	Jums,	ne	apkārtējiem.
Atkārtoti	vēlamies	atgādināt,	ka	at-

rašanās	alkohola	 reibuma	stāvoklī	 ār-
pus	telpām	ziemas	laikā	var	beigties	ar	
smagiem	 apsaldējumiem	 un	 pat	 nāvi.	
Rūpēsimies	par	sevi	un	apkārtējiem!

Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
Aiz kalniņa lejiņā
Tai mazā sētiņā.

Līgatnes novada pašvaldī-
bas policija novēl priecīgus 

Ziemassvētkus un veiksmīgu 
Jauno gadu! 

 

Laimdota Lapiņa,
Līgatnes	novada	Kultūras	un	tūris-
ma	centra	vadītāja

Šogad Līgatnes novadā 3.de-
cembrī Ziemassvētku eglītes tika 
iedegtas Līgatnes kultūras nama 
skvērā, Līgatnē, un „Zvaniņi” 
skvērā, Augšlīgatnē.
Lai	 gan	 sniega	 sega	 šogad	 kavē-

jas	klāt	zemi,	tomēr	klusā	Adventes	
laika	 svētku	 sajūta	 ienāk	 ikkatrā	
mājā.	 Arī	 šogad,	 jau	 tradicionāli,	
dienu	 pirms	 otrās	 Adventes	 Līgat-
nes	 novadā	 tika	 iedegtas	 krāšņas	
svētku	 eglītes.	 Eglītes	 iedegšanas	
pasākumā	 īpaši	 sirsnīgu	 noskaņu	
radīja	Līgatnes	novada	vidusskolas	
amatierteātra	 iestudējums	 „Brīnu-
mu	stabulīte”	un	„Burvju	nūjiņa”,	par	
kura	 dramaturģiju	 bija	 rūpējusies	
skolotāja	Antra	Strazdiņa,	savukārt	
aktieru	 lomā	 iejutās	Līgatnes	nova-
da	 vidusskolas	 audzēkņi.	 Protams,	
neizpalika	arī	dziesmas	un	dejas	pie	
svētku	 eglītes.	 Līgatnes	 novada	 vi-

dusskolas	vokālais	ansamblis	Daces	
Zariņas	 vadībā	 ieskandināja	 svētku	
gaidīšanas	 laiku	 Līgatnē,	 savukārt	
Augšlīgatnē	 pasākuma	 apmeklē-
tāji	 varēja	 baudīt	 Ziemassvētku	
dziesmas,	kuras	izpildīja	skolotājas	
Daces	 Bicānes	 vokālais	 ansamblis.	
Ikviens	 apmeklētājs	 iekustējās	 mū-
zikas	ritmā,	kad	savu	priekšnesumu	
sniedza	 senioru	 kluba	 „Možums”	 lī-
nijdeju	ansamblis	Irēnas	Rešetņikas	
vadībā.
Līgatnes	 novada	 dome	 bija	 sa-

rūpējusi	 arī	 cienastu	 pasākuma	 ap-
meklētājiem	–	piparkūkas	un	karsto	
dzērienu,	lai	svētku	gaidīšanas	laiks	
visiem	kopā	ir	omulīgāks	un	siltāks.
Par	 mūžzaļo	 svētku	 simbolu	

sagādāšanu	 liels	 paldies	 sakāms	
mežzinim	 Ērikam	 Liepiņam,	 kurš	
nenogurstoši	 apstaigājis	 Līgatnes	
novada	 mežus,	 lai	 atrastu	 pašas	
krāšņākas	 eglītes,	 kuras	 nu	 priecē	
lielos	 un	mazos	 novadniekus.	 Svēt-
ku	eglītes	priecēs	novadniekus	 līdz	
pat	Zvaigznes	dienai.	

Lai mierpilns, labestīgs un 
radošs nākamais gads!

Saticību, izturību, veiksmi 
un mīļus cilvēkus līdzās!

Līgatnes	novada	dome


Šis	 ir	avīzes	„Līgatnes	Novada	Zi-

ņas”	2011.gada	pēdējais	numurs,	 tā-
dēļ	vēlu	vi	siem	novada	ļaudīm,	kolē-

bagātu	 Jauno	 gadu!	 Lai	 2012.gadā	

Labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. 

Paldies par sadarbību!

Gunta	Likuma
Aleksandrs	Mortuļevs
Vladimirs	Ņeznajevs

Aija	Dzene
Maija	Graudiņa

Pāvels	Jakubovskis
Rita	Mieriņa
Māra	Šleicere
Jānis	Šteins

Eglītes iedegšanas svētki 
Līgatnes novadā

Informācija no Līgatnes 
novada pašvaldības policijas

Līgatnes novada domes 
priekšsēdētāja apsveikums 

novada iedzīvotājiem

Ziemassvētki	 ir	 pārdomu,	 mīlestī-
bas	un	atmiņu	laiks!	Mēs	ar	savu	sirds	
siltumu	 un	 acu	 gaišumu	 piepildām	
šīs	 gada	 tumšās	 un	 aukstās	 dienas.	
Un	 tad	mūsos	 un	mūsu	mājās	 ienāk	
svētki.
Katrs	esam	piedzīvojuši	sajūtu,	kad	

vakarā	pēc	grūtas	darbadienas	esam	
priecīgi	 un	 gandarīti,	 jo	 mums	 viss	
iecerētais	veicies	un	bijusi	sajūta,	ka	
Dievs	 ir	 mums	 līdzās.	 Tad	 mēs	 sa-
kām	–	šī	ir	labākā	diena!	Šādas	dienas	
mūs	 iedvesmo	 jauniem	 centieniem,	
jauniem	 darbiem	 un	 sasniegumiem.	
Un	 katrs	 zinām	 melnās	 dienas,	 kad	
nesokas	 pat	 vienkāršākie	 darbi.	 Mū-
sos	valda	 īgnums,	ko	nereti	„veltam”	
saviem	tuvākajiem.	
Mēs	 esam	 visspēcīgākie!	 Mūsu	

spēkos	 ir	 arī	 dot!	 Priecēt	 līdzcilvēku	
sirdis	 ar	 savas	 sirds	 siltumu	 ir	 pavi-
sam	vienkārši	–	vajadzīgs	vien	brīdis	
pārdomām	un	liela	apņemšanās	darīt	
labu.	 Darīt	 labu	 saviem	 tuvākajiem,	
saviem	 kaimiņiem,	 savam	 novadam,	
savai	Dzimtenei!	Darīt	no	visas	sirds	
ar	 visdziļāko	 apziņu,	 ka	 tas	 ir	 nepie-
ciešams,	lai	mēs	kļūtu	labāki!
Gadu	 no	 gada	 cilvēki	 apņemas	

uzsākt	 ko	 jaunu,	 kļūt	 labāki,	 atmest	
netikumus.	 Ne	 vienmēr	 tas	 izdodas.	
Apņemšanās	 ir	 visa	 sākums,	 un,	 ja	
kādreiz	 nenotiek	 kā	 iecerēts,	 der	 ap-
zināties	–	 iespējams	šī	nebija	manas	
veiksmes	diena,	bet	tai	sekos	nākamā.	
Dzīvojot	ar	labām	domām,	mēs	sasil-
dām	savas	sirdis	un	sniedzam	enerģi-
ju	tuvākajiem.	Pozitīva	attieksme	mūs	
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aija Ziediņa,
projekta	koordinatore

Comenius	 skolēnu	 individuālās	
mobilitātes	 projekta	 trīs	mēneši	 pa-
gājuši,	un	Elisa,	Izabela,	Karolina	un	
Alessandro	 jau	 atkal	 mācās	 savās	
skolās.	 Protams,	 ka	 viņi	 padarīja	
mūsu	 Līgatnes	 vidusskolas	 dzīvi	
krāsaināku!	Un	daudz	jauna	uzzināja	
ne	tikai	viņi	par	Latviju	un	latviešiem,	
bet	 arī	 mēs	 par	 poļiem	 un	 itāļiem.	
Lielākās	 atšķirības	 izjuta	 viesskolē-
ni	no	Turīnas	–	viņi	nesaprata,	kāpēc	
katru	 dienu	 netiek	 lietota	 olīveļļa?	
Kāpēc	mēs	 tik	daudz	ēdam	kartupe-
ļus?	Kāpēc	zupa	ir	rozā	krāsā	(biešu	
zupa)?	 Viņi	 brīnījās	 par	 latviešu	 tra-
dicionālo	 kafi	jas	 pagatavošanas	 vei-
du	un	to,	ka	mums	siers	 ir	vienkārši	
siers	 –	 bez	 īpaša	 nosaukuma	 piemi-
nēšanas.	 Šajā	 laikā	 Elisa	 iemācījās	
tamborēt,	 dejoja	 tautisko	 deju	 	 ko-
lektīvā	un	dziedāja	korī,	Alessandro	
arī	 dziedāja	 skolas	 korī,	 Izabela	 un	
Karolina	 piedalījās	 aerobikas	 nodar-
bībās,	 bet	 kopā	 ar	 savām	 viesģime-
nēm	 visi	 skolēni	 piedalījās	 projekta	
noslēguma	koncertā.

Pirms došanās 
mājup mūsu viessko-
lēni raksturoja Līgat-
nē pavadīto laiku

Izabela no Wschowas Polijā:
Kā	 lai	 es	 raksturoju	 šos	 trīs	 lie-

liskos	 mēnešus?	 Vispirms	 –	 mana	
viesģimene.	 Viņi	 patiesi	 rūpējās	 par	
mani,	un	–	kas	pats	labākais	–	es	ju-
tos	kā	daļa	no	šīs	ģimenes,	nevis	kā	
„tā	poļu	meitene,	kas	dzīvo	šeit	tikai	
trīs	mēnešus”.	Kopā	mēs	bijām	Rīgā,	
Siguldā,	 Cēsīs,	 Igaunijā,	 daudzviet	
Līgatnē.	Katru	nedēļas	nogali	mums	
bija	ceļojums	vai	ģimenes	pasākums.	
Tagad	man	ir	daži	kilogrami	vairāk,	un	
arī	tas	liecina	par	ģimenes	rūpēm	par	
mani.	Nākamā	–	skolotāja	Aija	Ziedi-
ņa.	Ja	viņas	šeit	nebūtu,	tad	arī	mūsu	
šeit	 nebūtu.	 Mēs	 zinām,	 cik	 daudz	
darba	un	dokumentu	prasa	šāds	pro-
jekts	un	cik	daudz	viņa	ir	izdarījusi,	lai	
mēs	 iepazītu	 jaunus	 draugus,	 jaunu	
valsti,	 citu	kultūru.	Viņa	 rūpējās	par	

mums	 skolā,	 organizēja	 ekskursijas	
un	koncertu.	Apbrīnoju	cilvēkus,	kuri	
dod	iespēju	arī	citiem	iepazīt	to,	kas	
pašiem	patīk!
Mūsu	klasesbiedri	bija	jauki!	Kopā	

ar	 viņiem	 mēs	 piedzīvojām	 daudz	
prieka	 un	 jauku	 brīžu.	 11.klase	 ir	
viena	no	lieliskākajām	klasēm	skolā,	
un	es	esmu	priecīga,	ka	mācījos	tie-
ši	šajā	klasē.	Paldies	par	tulkošanu,	

par	kopīgajām	stundām	un	ballītēm!	
Polijā	 es	 biju	 iedomājusies	 šo	 pro-
jektu	 pavisam	 citādāku,	 es	 nebiju	
domājusi,	 ka	 šeit	 iegūšu	 patiesi	 la-
bus	draugus,	ģimeni	un	skolu.	Tagad	
es	brīnos,	kāpēc	gan	mēs	bijām	tik	
nobijušās	pirms	došanās	šurp.	Tikai	
trīs	mēneši,	bet	es	nemaz	nenožēlo-
ju,	ka	izvēlējos	Līgatni,	nevis	Turīnu.	
Un,	 kā	 mēs	 ar	 Karolīnu	 dziedājām	
koncertā,	 –	 tagad	 Līgatne	 ir	 mūsu	
otrās	 mājas.	 Ikviens	 saka,	 ka	 mēs	
vienmēr	 varam	 braukt	 šurp,	 un	 es	
ceru,	 ka	 mēs	 arī	 atbrauksim	 –	 vis-
maz	uz	Latvijas	 100	gadu	 jubilejas	
svinībām	noteikti!	Un,	protams,	gai-
dīsim	jūs	Polijā...
Man	 interesanti	bija	salīdzināt	ne	

tikai	 poļus	 ar	 latviešiem,	 bet	 arī	 ar	
itāļiem	 un	 dāņiem.	 Šis	 laiks	 bija	 lie-
lisks	–	es	satiku	daudz	 jaunus	drau-
gus,	lietoju	trīs	valodas	un	arī	žestu	
valodu,	 piedzīvoju	 daudzus	 jaukus	

brīžus.	Tagad	laiks	atgriezties	mājās,	
bet	 es	 nekad	 neaizmirsīšu	 cilvēkus,	
ko	šeit	sastapu,	un	es	ceru,	ka	mēs	
nezaudēsim	kontaktus.	Paldies	jums	
par	visu!

Karolina no Wschowas Polijā:
Apmaiņas	 programma	 ļāva	 man	

iemīlēt	 Latviju.	 Laiku,	 ko	 pavadīju	
Līgatnē,	 es	 vienmēr	 atcerēšos	 ar	
prieku.	Man	 patika	 viss!	 Pirms	 tam	
es	 nezināju,	 ka	 šeit	 ir	 tik	 draudzīgi	
cilvēki	 un	 tik	 garšīga	 zāļu	 tēja.	 Un	
Līgatnes	 daba	 –	 tā	 ir	 kā	 no	 pasa-
kas,	 nekad	 neaizmirsīšu	 klintis	 un	
dīķi.	Ģimene	bija	jauka,	jaunie	draugi	
man	 palīdzēja	 visu	 laiku,	 skolotāji	
vienmēr	centās	paskaidrot,	ja	es	ko	
nesapratu.	 Arī	 es	 ceru,	 ka	 veiksme	
ļaus	man	vēlreiz	pabūt	šeit!	Paldies	
visiem,	 kas	 palīdzēja,	 lai	 šie	 trīs	
mēneši	 kļūtu	 par	 labākajiem	manā	
mūžā.

Alessandro no Turīnas Itālijā:
Tā	bija	saulaina	diena	aprīļa	vidū,	

kad	 skolotāja	 Elisabetta	 Valfre	 ie-
nāca	mūsu	 klasē	 un	 pastāstīja	 par	
Comenius	 projektu	 Latvijā.	 Es	 biju	
tiešām	 iepriecināts	 par	 iespēju	 do-
ties	 uz	 valsti,	 kurā	 neviens	 no	 ma-
nas	klases	nebija	bijis,	tāpēc	ļoti	ātri	
pieņēmu	 savu	 lēmumu	 un	 te	 nu	 es	
esmu!

Šo	 trīs	 mēnešu	 laikā	 es	 dzīvo-
ju	 Augšlīgatnē,	 manas	 17-gadīgās	
viesmāsas	Līgas	mājās.	Augšlīgatne	
ir	mazs	un	kluss	ciematiņš	7	km	no	
Līgatnes	 un	 atrodas	 Gaujas	 nacio-
nālajā	parkā.	Atšķirībā	no	Elisas	es	
biju	tālu	no	skolas,	tāpēc	katru	rītu	
turp	 devos	 ar	 autobusu,	 bet,	 par	
laimi,	skola	par	to	maksāja.	Un	tre-
šā	svarīgākā	vieta	Latvijā,	protams,	
bija	 skola	 –	 lieliska,	 gaiša	 celtne	
uz	viena	no	pakalniem.	Es	mācījos	
10.klasē,	kas	Latvijā	ir	pirmais	gads	
vidusskolā.	Mēs	nebijām	daudz,	bet	
lieliska	 kompānija,	 un	 vislabāk	 es	
atcerēšos	 klases	 audzinātājas	 Lie-
nes	 Pīlēģes	 organizēto	 ekskursiju,	
lai	parādītu	man	Līgatnes	dabu	un	
smilšakmens	 iežus	Gaujas	krastos.	
Šajos	 mēnešos	 es	 iepazinu	 arī	 ci-
tus	Comenius	skolēnus	–	gan	poļu	
meitenes	mūsu	 skolā,	 gan	 spāņus	
citās	 Latvijas	 skolās.	 Kopā	 ar	 vi-
ņiem	mēs	apmeklējām	Stokholmu	–	
Vāsa	 kuģa	 muzeju,	 redzējām	 sar-
dzes	maiņu	pie	karaļnama.	Protams,	
Latvijā	es	ieguvu	daudz	draugus,	ar	
ko	 kopā	 rīkojām	 dažādus	 pasāku-
mus	(īpašs	paldies	Mārai	par	Lady	
Gaga	 ballīti)	 un	 apmeklējām	 Brīv-
dabas	 muzeju,	 slepeno	 padomju	
bunkuru,	 papīrfabriku	 un,	 protams,	
Rīgu.	 Arī	 kopā	 ar	 viesģimeni	 apce-
ļojām	Cēsu	 apkārtni	 un	Gaujas	 na-
cionālo	parku.
Tagad,	 kad	 laiks	 atgriezties	 Itā-

lijā,	 esmu	 noskumis,	 jo	 Līgatne,	
skola	un	mani	draugi	 ir	kļuvuši	par	
daļiņu	 no	 manas	 sirds.	 Esmu	
kļuvis	pieaugušāks.	Vēlos	
pateikt	 paldies	Emīlam,	
Mārai,	 Jānim,	 Unai,	
Elisai,	Karolinai	un	 Iz-
abelai,	 jo	 bez	 viņiem	
šis	piedzīvojums	būtu	
citādāks.	Paldies	ma-
nai	 klases	 audzinā-
tājai,	 maniem	 sko-
lotājiem	 un	 Līgas	
Grieznes	ģimenei!

Elisa no Turīnas 
Itālijā:
Itālijā	 tikai	 nedau-

dzi	mani	klasesbiedri	
zina,	 kur	 ir	 Latvija,	

bet,	 domāju,	 ar	 galvaspilsētas	 no-
saukšanu	 būtu	 lielas	 grūtības	 (un,	
ielidojot	 Rīgā,	 manā	 itāļu	 telefonā	
parādījās	 sveiciens	 „Laipni	 lūdzam	
Lietuvā!”...vai	 esam	 iekāpuši	 parei-
zajā	 lidmašīnā?...).	 Arī	 es	 sākotnēji	
ļoti	baidījos	no	došanās	uz	tik	tālu	un	
nezināmu	valsti.	Bet	 laiks	maina	 lie-
tas	un	ļauj	palūkoties	uz	notikumiem	
no	cita	skatu	punkta	–	 tā	notika	arī	
ar	mani.	 Pēdējais	mēnesis	 bija	 visla-
bākais,	un	es	pat	sāku	domāt,	kāpēc	
gan	 izvēlējos	 palikt	 šeit	 tikai	 trīs	
mēnešus.	Prieks,	laime	un	mīlestība	–	
šos	 vārdus	es	 lietotu,	 lai	 aprakstītu	
savas	 izjūtas	 šajā	 mazajā	 Latvijas	
pilsētiņā.	Tagad	es	jūtos	tā,	it	kā	zau-
dētu	savas	otrās	mājas.	Liels	paldies	
visiem,	kas	deva	man	iespēju	piedalī-
ties	skolēnu	individuālās	mobilitātes	
programmā	–	manai	skolotājai	Itālijā	
un	manai	kontaktskolotājai	Līgatnes	
vidusskolā.	 Bez	 šīs	 pieredzes	 es	 ne-
kad	nevarētu	saprast,	kā	tas	ir	–	būt	
tik	ilgi	un	tik	tālu	prom	no	mājām.	Do-
māju,	ka	trīs	mēneši	ir	pārāk	maz,	lai	
izprastu	Latviju	–	atturīgus	cilvēkus,	
kas	 kļūst	 labi	 draugi	 īsā	 laikā;	 tra-
dīcijas,	 kas	sadzīvo	ar	datoriem;	brī-
nišķīgus	 saules	 rietus;	 zaļus	mežus	
pilsētas	 vidū.	 Tāda	 ir	 Latvija	mazas	
itāļu	 meitenes	 skatījumā,	 kas	 saka	
paldies	 ikvienam,	kas	darīja	viņu	 lai-
mīgu,	un	cer	nezaudēt	kontaktus,	kas	
radušies	šajā	apbrīnojamajā	valstī.	  

lijā,	 esmu	 noskumis,	 jo	 Līgatne,	
skola	un	mani	draugi	 ir	kļuvuši	par	
daļiņu	 no	 manas	 sirds.	 Esmu	
kļuvis	pieaugušāks.	Vēlos	
pateikt	 paldies	Emīlam,	
Mārai,	 Jānim,	 Unai,	
Elisai,	Karolinai	un	 Iz-

Līgatni neaizmirsīšu nekad!

Skolnieces	no	Wschowas	Karolina	Jurgawka	un	Izabela	
Jedrjzejczak.	

Līgatnes	novada	vidusskolas	viesskolēni	projekta	noslēguma	pasākumā.	No	kreisās	Alessandro	Nepote,	Izabela	Jedrjzejczak,	
Karolina	Jurgawka,	Elisa	Giardino.	

Ekskursijā	Līgatnes	papīrfabrikā.	No	kreisās	Karolina,	Alessandro,	Elisa,	Izabela.	

Skolēni	no	Turīnas	Elisa	Giardino	un	Alessandro	Nepote	projekta	noslēguma	koncertā.	

Foto: Aija Ziediņa

Foto: Aija Ziediņa
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Laimdota Lapiņa 

11.decembrī Līgatnē norisinājās 
Amatnieku centra atklāšanas pasā-
kums. Amatnieku centra atklāšanas 
pasākumā piedalījās Līgatnes nova-
da amatnieki, iedzīvotāji un domes 
pārstāvji.
Jau	no	paša	rīta	čaklās	amatu	meis-

tares	 rosījās	 pa	 Dienas	 un	 interešu	
centra	 „Saulespuķe”	 virtuvi,	 lai	 paga-
tavotu	cienastu	gaidāmajiem	viesiem	–	
pašu	 ceptas	 un	 glazētas	 piparkūkas.	
Tika	pušķota	svētku	egle	un	iekārtota	

izstāde,	 lai	 apmeklētājiem	 parādītu	
gada	 laikā	 paveikto.	 Piparkūku	 smar-
žai	apņemot	telpu,	svētku	gaidīšanas	
noskaņās	 jaunās	 Amatnieku	 centra	
telpas	 ieskandināja	 Klinšu	 ģimene	 ar	
latviešu	 tradicionālo	 instrumentu	ska-
ņām.
Lai	 gan	 telpas	 tika	 atklātas	 tikai	

decembrī,	 Līgatnes	novada	amatnieki	
čakli	 rosījās	 visu	 gadu,	 nododot	 sa-
vas	 amata	 prasmes	 tālāk	 Līgatnes	
novada	 iedzīvotājiem.	 Kopumā	 gada	
laikā	 apgūti	 deviņpadsmit	 dažādi	 tau-
tas	 tradicionālie	amati,	un	gada	 laikā	
paveiktais	 bija	 apskatāms	 īpaši	 vei-
dotā	 izstādē.	 Nodarbības	 notikušas	
gan	 Dienas	 un	 interešu	 centrā	 „Sau-
lespuķe”,	 gan	 Pirmsskolas	 izglītības	
iestādes	telpās,	gan	Līgatnes	novada	
kultūras	 nama	 telpās.	 Nu	 amatnieki	
lepojas	ar	savām	mājām	līdzās	Dienas	
un	 interešu	centram	„Saulespuķe”	un	

jau	 nepacietīgi	 plāno	 nodarbības	 nā-
kamajam	 gadam.	 Kopumā	 gada	 laikā	
dažādas	amatu	prasmes	apguvuši	de-
viņdesmit	Līgatnes	novada	iedzīvotāji.	
Par	paveikto	liels	paldies	sakāms	gan	
Amatu	 skolas	 vadītājai	 Dainai	 Klints,	
gan	 ikvienam	 Līgatnes	 novada	 iedzī-
votājam,	 kurš	 iesaistījies	 amatnieku	
kustības	veicināšanā	Līgatnes	novadā.
Amatnieku	 centru	 izdevies	 izveidot,	

pateicoties	Eiropas	Lauksaimniecības	
fonda	 lauku	 attīstībai	 (ELFLA)	 fi	nan-
sējumam	 Lauku	 attīstības	 program-
mas	 pasākuma	 „Lauku	 ekonomikas	
dažādošana	un	dzīves	kvalitātes	veici-
nāšana	vietējo	attīstības	stratēģiju	īs-
tenošanas	teritorijā”	ietvaros.	Projekta	
kopējās	izmaksas	ir	LVL	13	216,86,	ar	
iespēju	 saņemt	 publisko	 fi	nansējumu	
LVL	7469,14.	Projekta	ietvaros	ir	veik-
ta	telpu	rekonstrukcija	amatnieku	cen-
tra	izveidei.	  

Laimdota Lapiņa 

26.novembrī Līgatnes novada kul-
tūras namā norisinājās tautas deju 
kolektīvu sadraudzības pasākums 

„Tradicionālie „Rudens danči Lus-
tūzī”” ar koncertprogrammu „Ko 
dar’ nāburg’ tuv’ un tāl’”. Koncertā	
piedalījās	desmit	tautas	deju	kolektīvi:	
„Druva”	 no	 Druvas,	 „Miķelis”,	 „Jumis”	
no	 Priekuļiem,	 „Zeperi”	 no	 Līgatnes,	
„Raitais	 solis”	 no	 Cēsīm,	 „Katvari”	 no	
Limbažiem,	 „Auseklītis”,	 „Saime”,	
„Dzirnu	 senči”	 no	 Rīgas	 un	 „Svīta”	 no	
Tukuma.
„Rudens	 danči	 Lustūzī”	 Līgatnē	 no-
risinās	 katru	 gadu	 rudenī.	 Ar	 šo	 pa-
sākumu	 deju	 kolektīvs	 „Zeperi”	 svin	

savu	 ikgadējo	 jubileju	 –	 šogad	 jau	
vienpadsmito	 reizi.	 Katru	 gadu	 „Ze-
peri”	 uz	 Līgatni	 rudenī	 aicina	 savus	
draugus	–	dejotājus	no	visas	Latvijas.	
Uz	 visiem	 „Dančiem	 Lustūzī”	 bijuši	
brīvdabas	 muzeja	 dejotāji	 „Saime”	
un	 tautas	 deju	 kolektīvs	 „Miķelis”.	 Ik	
gadu	pasākumam	ir	sava	tematika	–	ir	
bijuši	 gan	 „Ziņģu	 danči”,	 gan	 arī	 „14.
vispārējo	Deju	svētku	 laureātu	danči”,	
kuros	piedalījās	labākie	deju	kolektīvi	
no	visas	Latvijas,	 lai	atskatītos	uz	 in-
teresantākajām	 deju	 svētku	 norisēm	
un	vēlreiz	izdejotu	tās.
Šogad	koncerts	notika	jau	devīto	rei-

zi	nu	jau	atjaunotajā	Līgatnes	kultūras	
namā.	 Tradīcijas	 veidotāja	 ir	 „Zeperu”	
vadītāja	Iveta	Pētersone-Lazdāne.	Kad	

pirms	 astoņiem	 gadiem	 Iveta	 uzsāka	
darbu	 ar	 kolektīvu,	 tika	 aizsākta	 arī	
jauna	tradīcija.	Kā	atceras	Iveta:	„Pirms	
astoņiem	 gadiem,	 lai	 pasākums	 varē-
tu	 notikt,	 kolektīvs	 ar	 savām	 rokām	
mazgāja	kulises	un	ar	gāzes	baloniem	
sildīja	telpas.	Ar	„Rudens	dančiem	Lus-
tūzī”	saistāma	Līgatnes	kultūras	nama	
atdzimšana.”	 „Zeperi”	 ļoti	 priecājas	
par	domes	atbalstu	kultūrai,	jo	deviņu	
gadu	laikā	ir	ļoti	daudz	paveikts	un	tik-
pat	lieli	plāni	vēl	priekšā.
Šogad	 koncertā	 kolektīvi	 izdejoja	

skaistākās	dejas	no	tautas	deju	kolek-
tīvu	repertuāra,	savukārt	pēc	koncerta	
visi	 kolektīvi	 devās	 uz	 Lustūža	 klinti,	
lai	klints	alās	draudzīgi	sabučotos	uz	
atkalredzēšanos.	  

Laimdota Lapiņa 

Ceturtās Adventes priekšvakarā, 
17.decembrī, plkst.17.00 Līgatnes 
novada iedzīvotāji pulcējās uz svēt-
brīdi „Ziemassvētku Roze” Līgatnes 
novada kultūras namā. Svētbrīdi va-
dīja mācītājs Artis Eglītis un muzikālo 
programmu bija sagatavojuši operas 
soliste Inga Šļubovska un Ziemeļlat-
vijas kameransamblis „Livonija”.
Šī	 bija	 lieliska	 iespēja	 baudīt	 no-

pelniem	 bagātās	 un	 pasaulē	 atzītās	
operas	solistes	Ingas	Šļubovskas	solo	
programmu,	kuru	muzikāli	pavadīja	un	
īpaši	 dvēselisku	darīja	Ziemeļlatvijas	
kameransamblis	„Livonija”.

Šis	 ir	 jau	 devītais	 gads,	 kad	 Zie-
massvētku	laikā	pašvaldību	kultūras	
centros	 izskan	 Latvijas	 evaņģēliski	
luteriskās	 Baznīcas	 un	 sabiedrībā	
iecienītu	 mūziķu	 sadarbībā	 tapusī	
koncertakcija	 „Ziemassvētku	 roze”.	
Ik	gadus	tā	sākas	ar	pirmo	Adventes	
svētdienu	un	turpinās	līdz	pat	Zvaig-
znes	 dienai.	 Koncertakcijā	 „Ziemas-
svētku	roze”	tiek	organizēti	koncerti,	
kuros	 skan	 dziesmas	 no	 luteriskās	
Baznīcas	 Dziesmu	 grāmatas	 atbil-
stoši	 katra	 mākslinieka	 izvēlētajam	
unikālajam	 aranžējumam	 un	 dzies-
mas	 no	 viņu	 aktīvā	 koncertrepertu-
āra.	 Adventa	 laikā	 šogad	 plānoti	 17	
koncerti.

„Ziemassvētku	 rozes”	 koncerti	 ir	
kā	 misijas	 pasākums	 novadu	 kul-
tūras	 centros.	 Koncertā	 piedalās	
vietējās	draudzes	mācītājs	ar	 lasī-
jumiem	no	Svētajiem	Rakstiem	un	
īsām	paskaidrojošām	uzrunām	par	
Ziemassvētku	patieso	jēgu.
Katrs	koncerts	ir	kā	dāvana	Lat-

vijas	 novados	 dzīvojošajiem	 cilvē-
kiem	 Adventes	 un	 Ziemassvētku	
laikā,	 tāpēc	 apmeklētājiem	 kon-
certs	 ir	 bezmaksas.	 Īpašu	 dāvanu	
mūziķi	tāpat	kā	iepriekšējos	gados	
bija	 sarūpējuši	 Līgatnes	 novada	
Sociālā	 aprūpes	 centra	 iemītnie-
kiem	–	svētku	koncertu	viņu	mājās.	 

 

Ir	 pagājis	 gads	 un,	 vērojot	 drū-
mās	decembra	dienas,	šķiet,	varētu	
pielikt	 punktu	 padarītajam.	 Tomēr	
nedēļas	 nogalēs	 vēl	 var	 redzēt	 tū-
ristu	 grupas,	 kuras,	 neraugoties	 uz	
ceļošanai	 ne	 tiem	 piemērotākajiem	
laika	apstākļiem,	dodas	uz	papīrfab-
riku,	apskata	pilsētu	un	pagrabalas,	
apciemo	dzīvniekus	dabas	takās,	kā	
arī	apmeklē	citus	tūrisma	objektus.	
Tieši	tādēļ,	ka	Līgatnē	nerimstoši	

arvien	 ierodas	 kāds	 pilsētas	 viesis,	
punkta	vietā	ir	jāliek	komats.	Un	aiz	
komata	 jāturpina	 uzskaitīt	 iesāktie	
darbi	un	darbi,	kas	pavisam	drīz	jāie-
sāk.	Novembris	 un	decembris	Līgat-
nes	Tūrisma	 informācijas	centram	 ir	
pagājis	 zem	 zinību	 zvaigznāja,	 teju	
katru	nedēļu	esam	devušies	uz	tūris-
ma	konferencēm,	sapulcēm,	apmācī-

bām	 un	 forumiem	 dažādās	 Latvijas	
pilsētās.
Plānojot	 sagaidīt	 arī	 nākamo,	

2012.gadu,	 tik	 pat	 veiksmīgu	 un	
vēl	 veiksmīgāku	 par	 šo,	 2011.gadu,	
esam	 sākuši	 gatavoties	 nākamā	
gada	 tūrisma	 izstādēm,	 no	 kurām	
pirmā	norisināsies	 jau	 janvārī.	Savu-
kārt,	 lai	 nostiprinātu	 draudzīgās	 at-
tiecības	ar	apkārt	esošajiem	kaimiņu	
novadiem,	 esam	 sākuši	 vērienīgu	
sadarbības	projektu,	kas	ļaus	mums	
vienam	otru	 iepazīt	 vēl	 kārtīgāk	 kā	
līdz	šim.

Vēlam arī Jums veiksmīgu un panāku-
miem bagātu jauno 2012.gadu!

Līgatnes	Tūrisma	
Informācijas	centrs	  

Laimdota Lapiņa 

18.decembrī Līgatnes novada ma-
zākie iedzīvotāji pulcējās Līgatnes 
novada kultūras namā, lai satiktos 
ar rūķu krustmāmiņu, rūķi „Taustiņu” 
un Čuču muižas rūķiem.
Jau	 pašā	 rīta	 agrumā	 mazie	 līgat-
nieši	 nepacietīgi	 gaidīja	 autobusu	 vai	
skubināja	vecākus	posties	knašāk,	 lai	
pēc	 iespējas	 ātrāk	 nonāktu	 kultūras	
namā,	kur	ar	krāšņi	rotātu	egli	un	svēt-
ku	dāvaniņām	gaidīja	Čuču	muižas	rūķi,	
lai	kopīgi	izdziedātu	svētku	dziesmiņas,	
izspēlētu	rotaļas	un	skaitītu	iemācītos	
dzejolīšus	 pie	 svētku	 eglītes.	 Ikviens	
pasākuma	 apmeklētājs	 tika	 pie	 sal-

dumu	 paciņas,	 ko	 kultūras	 namā	 bija	
nogādājis	Ziemassvētku	vecītis.	Prieka	
un	jautrības	netrūka	ne	mirkli.	 Ikviens	
mazulis	 bija	 ļoti	 atbildīgi	 gatavojies	
tikties	 ar	 rūķiem	un	Ziemassvētku	 ve-
cīti	–	garumgarie	dzejoļi	pie	eglītes	tika	
skaitīti	ar	 lielu	 lepnumu	un	pārliecību,	
savukārt	 rūķu	 krustmāmiņa	 atzinīgi	
novērtēja	skaistos	svētku	tērpus.
Tie	mazie	novadnieki,	kuri	savas	dā-

vaniņas	 nav	 saņēmuši	 pirmsskolas	 iz-
glītības	iestādē,	kā	arī	pasākuma	laikā,	
tiek	aicināti	ierasties	Līgatnes	novada	
pakalpojumu	 centros,	 lai	 saņemtu	
savu	 svētku	 pārsteigumu	 pie	 domes	
sekretārēm	Anitas	Jaunzemes	un	Līvi-
jas	Andersones.	  

Laimdota Lapiņa 

No 12. līdz 23.decembrim Līgat-
nes novada kultūras namā norisi-
nās Ziemassvētku izstāde – tirdziņš, 
kurā ikviens interesents var iegādā-
ties sev mīļajiem oriģinālas Ziemas-
svētku dāvanas, kā arī aplūkot Lī-
gatnes novada daiļamatu meistaru 
veikumu.
Šogad	tirdziņš	izdevies	īpaši	krāšņs,	

netrūkst	 ne	 apmeklētāju,	 ne	 dalībnie-

ku.	 Var	 aplūkot	 un	 iegādāties	 adītas	
zeķes	 un	 cimdus,	 austas	 segas,	 laka-
tus	un	paklājus,	kā	arī	tamborētus	grī-
das	paklājiņus,	 austus	 linu	galdautus	
un	 segas.	 Netrūkst	 arī	 tapotu,	 adītu	
un	tamborētu	šaļļu,	kā	arī	 tamborētu	
rokassomiņu	 un	 dekoratīvo	 puķu.	 Kā	
katru	 gadu	 īpaši	 apmeklētāju	 iecienī-
ti	 ir	pinumi	un	kokgriezumi	–	grozi	un	
paplātes,	karotes	un	pannas	lāpstiņas.	
Īpaši	krāšņi	veidotas	 ir	 sveces	un	bēr-
nu	 rotaļlietas,	 kā	 arī	 ziemas	 sezonā	

ļoti	 aktuālas	 ir	 fi	lca	 čības,	 krelles	 un	
brošas.
Šādus	un	vēl	daudzus	citus	darināju-

mus	izstādē	–	tirdziņā	šogad	piedāvāja	
īpaši	 kupls	 daiļamatu	meistaru	 pulks,	
kas	gada	laikā	izveidojies	vēl	krietnāks	
kā	pērn.	  

AFIŠA
Dievkalpojums

24.decembrī plkst.20.00 
Ķempju baznīcā norisināsies Zie-
massvētku vakara dievkalpojums. 
Dievkalpojumu	 vada	 mācītājs	
Edvīns	Rumjancevs,	dievkalpojumā	
piedalās	Līgatnes	novada	 jauktais	
koris.

Balle senoriem
28.decembrī plkst.14.00 Lī-

gatnes novada kultūras namā 
norisināsies svētku ieskaņas 
balle senioriem „Šajās mā-
jās siltums mīt”. Priekšnesu-
mus	 sarūpējuši	 Līgatnes	 novada	
pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	
audzēkņi,	Līgatnes	novada	pūtēju	
orķestris,	 senioru	 līnijdeju	 kolek-
tīvs	„Možums”	un	Līgatnes	novada	
sieviešu	vokālais	ansamblis.	Līdzi	
jāņem	 labs	 draugs	 un	 groziņš	 ar	
cienastu.
Līgatnes	 novada	 dome	 nodro-

šina	 transportu	 no	 Ratniekiem	
plkst.13.20,	 Augšlīgatnes	 „Zvani-

ņiem”	 plkst.13.40.	 Pēc	 pasākuma	
autobuss	kursēs	uz	Augšlīgatni	un	
Ratniekiem.

Vecgada balle
30.decembrī plkst.20.00 Līgat-

nes novada kultūras namā norisi-
nāsies Vecgada izklaidējošā balle 
ar galdiņiem. Par	 dejām	 gādās	
grupa	 „Sestā	 jūdze”,	 savukārt	 par	
omulīgu	 pasākuma	 norisi	 rūpēsies	
Rīgas	improvizācijas	teātris.
Biļetes	nopērkamas	Līgatnes	un	

Augšlīgatnes	 pakalpojumu	 centru	
kasēs.	 Biļešu	 cena	 iepriekšpārdo-
šanā:	 līdz	 22.decembrim	 Ls	 6,00,	
no	23.decembra	Ls	8,00,	pasākuma	
dienā	Ls	10,00.

Disko nakts
1.janvārī plkst.01.00 Līgatnes 

novada kultūras namā norisinā-
sies Jaunā gada disko nakts.	Par	
muzikālo	 noformējumu	 gādās	 DJ	
no	 „eXpromt.lv”.	Darbosies	 bufete.	
Biļešu	cena	Ls	2,50.	  

Līgatnes novadā savs amatnieku centrs

Ziemassvētku eglīte 
mazajiem novadniekiem

Tradicionālie rudens danči Lustūzī

Ziemassvētku izstāde – tirdziņš

Svētbrīdis „Ziemassvētku roze”

Līgatnes tūrisma 
informācijas centram 
ražena arī 2011.gada nogale

dumu	 paciņas,	 ko	 kultūras	 namā	 bija	
nogādājis	Ziemassvētku	vecītis.	Prieka	
un	jautrības	netrūka	ne	mirkli.	 Ikviens	

Ziemassvētku eglīte 
mazajiem novadniekiem
Ziemassvētku eglīte 
mazajiem novadniekiem
Ziemassvētku eglīte 
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2011.gada 
17.novembrī
Izskatītie jautājumi:
1.	 	Par	deputāta	Ivara	Štrassera	de-
putāta	mandāta	apstiprināšanu.

2.	 	Par	 zemes	vienības	ar	 kadastra	
apzīmējumu	4262	005	0142	 izno-
māšanu	lauksaimniecības	kultūru	
audzēšanai.

3.	 	Par	nekustamā	īpašuma	–	zemes	
vienības	 „Ziedu	 iela	 10”,	 Augšlī-
gatne,	 Līgatnes	 pagasts,	 Līgat-
nes	novads,	izslēgšanu	no	Nekus-
tamā	 īpašuma	 valsts	 kadastra	
informācijas	sistēmas	datu	bāzes	
un	Valsts	adrešu	reģistra.

4.	  Par	 adreses	 maiņu	 nekusta-
mam	 īpašumam	 „Bernovski”,	
Augšlīgatne,	 Līgatnes	 pagasts,	
Līgatnes	 novads,	 uz	 Vildogas	
iela	 21,	 Augšlīgatne,	 Līgatnes	
pagasts,	Līgatnes	novads.

5.	 	 Par	 nosaukuma	 maiņu	 nekus-
tamā	 īpašuma	 „Nākotnes	 iela	
6”,	Līgatnes	pagasts,	Līgatnes	
novads,	 daļai	 ar	 kadastra	 ap-
zīmējumu	 4262	 005	 0085,	 uz	
„Mazlīčupes”,	 Līgatnes	 pagasts,	
Līgatnes	novads.

6.	 	 Par	 pašvaldības	 policijas	
priekšnieka	 apstiprināšanu	
amatā.

7.	 	Par	biedrības	„Dārza	ielas	nami”	
iesnieguma	izskatīšanu.

8.	 	 Par	 dāvinājuma	 līguma	 apstip-
rināšanu.

9.	 	Par	saistošo	noteikumu	Nr.14/11	
„Grozījumi	 Līgatnes	 novada	 do-
mes	 2011.gada	 21.aprīļa	 saisto-
šajos	 noteikumos	 Nr.7/11	 „Par	
transporta	 komunikāciju	 aizsar-
dzību	 un	 rakšanas	 darbu	 veikša-
nu	Līgatnes	novadā””	 apstiprinā-
šanu.

10.		 Par	 augstas	 detalizācijas	 topo-
grāfiskās	 informācijas	 uzturēša-
nas	deleģējuma	līgumu.

11.		 Par	 grozījumiem	 Līgatnes	 nova-
da	 Pirmsskolas	 izglītības	 iestā-
des	nolikumā.	

12.		 Par	 grozījumu	 Līgatnes	 novada	
Pirmsskolas	 izglītības	 iestādes	
iekšējās	kārtības	noteikumos.

13.		 Par	 grozījumiem	 Līgatnes	 nova-
da	 pašvaldības	 nekustamā	 īpa-
šuma	 –	 apbūvēta	 zemesgabala	

„Klajumi”,	 Līgatnes	 pagastā,	 Lī-
gatnes	novadā	(kadastra	Nr.4262	
003	 0118	 (zemes	 vienība	 0,168	
ha),	kadastra	Nr.42620030118001	
(dzīvojamā	māja)	izsoles	noteiku-
mos.

14.		 Par	 grozījumiem	 Līgatnes	 nova-
da	 pašvaldības	 nekustamā	 īpa-
šuma	 –	 apbūvēta	 zemesgabala	
„Grūdeņi”,	 Līgatnes	 pagastā,	 Lī-
gatnes	novadā	(kadastra	Nr.4262	
003	0135	 (zemes	 vienība	 0,3969	
ha),	 kadastra	 Nr.4262	 003	 0087	
001	 (dzīvojamā	māja)	 izsoles	no-
teikumos.

15.		 Par	 grozījumu	 Līgatnes	 novada	
domes	 2011.gada	 20.oktobra	
lēmumā	 “Par	 neizpirktās	 lauku	
apvidus	zemes	nomas	līgumu	no-
slēgšanu”	(sēdes	protokols	Nr.14,	
5.§).

16.		 Par	 personu	 iekļaušanu	 Palīdzī-
bas	reģistrā	saskaņā	ar	Līgatnes	
novada	 domes	 saistošajiem	 no-

teikumiem	 Nr.6/10	 „Par	 kārtību,	
kādā	Līgatnes	novadā	tiek	snieg-
ta	pašvaldības	palīdzība	dzīvokļa	
jautājumu	 risināšanā	un	 reģistrē-
jamas	 personas,	 kurām	 izīrēja-
mas	 pašvaldībai	 piederošās	 vai	
tās	nomātās	dzīvojamās	telpas”.

Informācija	 par	 Līgatnes	 novada	
domes	 2011.gada	 18.augusta	 lēmu-
ma	 (protokols	 Nr.12,	 2.§)	 „Par	 SIA	
“Līgatnes	nami”	iesniegumu”	izpildi.

2011.gada 
15.decembrī 

Izskatītie jautājumi: 
1.	 	 Par	 saistošo	 noteikumu	 „Gro-

zījumi	 Līgatnes	 novada	 domes	
2010.gada	 16.septembra	 sais-
tošo	 noteikumu	 Nr.27/10	 „Par	

Sigurds Rusmanis

1.turpinājums
Sākums „Līgatnes Novada Ziņās” 
2011.gada oktobrī

ZA	no	Skudrukalna	Vībotnēs	dzimu-
si	Līgatnes	novadpētniece	un	gide	Ras-
ma	Vanaga	(1943.),	daudzu	publikāciju	
autore	laikraksta	„Siguldas	Elpa”	pieli-
kumā	„Līgatnes	Novada	Ziņas”.
Taisni	pret	pagriezienu	uz	Ķempjiem	

atrodas	 Ķempju	 krogs	 (kartēs	 saukts	
par	 Jaunķempjiem).	 Tas	 kādreiz	 esot	
piederējis	Paltmales	muižkungam,	bet	
dzimtbūšanas	laikos	viņš	to	nospēlējis	
uz	 kārtīm	 Ķempju	 muižkungam	 (LFK	
2049,	2252).	1971.gada	fotogrāfijā	tas	
vēl	redzams	trīsreiz	garāks	nekā	tagad,	
pārējais	nodega	1972.gada	rudenī.	No-
jaucot	stadulu	uz	Rīgas	pusi,	no	jumta	
tika	noņemti	dakstiņi,	uz	viena	no	tiem	
tika	 atrasts	 iegravēts	 gada	 skaitlis	
„1701”.	 Pagājušā	 	 gadsimta	 20.gados	
tas	 skaitījās	 „tējnīcas	 tipa	 krogs”.	
Vienmēr,	diena	vai	nakts,	varēja	dabūt	
siltu	 tēju.	 Vecajā	 krāsnī	 vidū	 bija	 rie-
rītis,	 kurā	 trumulis	 vienmēr	 bija	 silts.	
Spirtoto	 dzērienu	 te	 nebija,	 tirgoja	
Cēsu	alus	brūža	alu	un	vietējā	ražoju-
ma	vīnu	(LFK	2049,	2054).	Vai	no	tiem	
arī	varēja	piedzerties?	Lūk,	kas	kādreiz	
stāstīts:	 vecs	 vīrs	 gājis	 piedzēries	 no	
kroga	 uz	māju,	 apgūlies	 uz	 krustceļa.	
Pienākuši	klāt	divi	vīri.	Viens	teicis,	ka	
jācērtot	kājas	nost,	otrs	–	ka	pietikšot,	

ja	 nosviedīšot	 vien	 no	 ceļa.	 Pārgulē-
jis	nakti	un	gājis	vesels	uz	māju	(LFK	
1000,5).	 Krogā	 pārgulēšanai	 bija	 liela	
piebūve	ar	salmiem.
Tālāk	 pa	 kreisi	 ceļš,	 kas	 gar	 bijušo	

Asaru	 krogu	 ved	 uz	 Nītauri.	 Kādreiz	
Ķempju	krogs	bija	par	tuvu	skolai,	ne-
bija	 vajadzīgais	 puskilometrs,	 jo	 tad	
piebraucamais	 ceļš	 krogam	bija	 no	 šī	
ceļa	 puses.	 Nācās	 izrakt	 jaunu	 ceļu	
pretī	mājai.
Pāri	 dzelzceļam	 Upmaļi –	 viesu	

nams,	 kas	 iekārtots	 kādreizējā	 kūtī,	
kad	 lopkopība	sāka	palikt	nerentabla.	
Te	notiek	„Jauno	vanagu”	organizētas	
atvadas	 no	 vasaras	 jeb	 piedzīvojumu	
sacīkstes	 „Dublis	 2010”.	 Dublis	 nav	
jāsaprot	nozīmē,	kā	to	lieto	kinostudi-
jās,	bet	gan	burtiski.	Komandām	jālien	
pa	 dubļu	 tranšejām,	 eksotiskā	 veidā	
jāšķērso	 Līgatnes	 upe.	 Piemēram,	 tu-
roties	pie	pāri	upei	novilktas	virves	un	
kājām	paliekot	sausumā	–	tukšā	mucā.
Tālāk	 uz	 priekšu	 tās	 Veclapsas,	

kurās	 dzimis	 viens	 no	 izcilākajiem	
Latvijas	 zinātniekiem,	 Latvijas	 Zināt-
ņu	 akadēmijas	 īstenais	 loceklis,	 LZA	
Lielās	 medaļas	 laureāts	 profesors	
Edgars	Imants	Siliņš	(1927–1998),	jau	
sabrukušas,	pie	drupām	aug	koks.	Viņš	
ir	visvairāk	citētais	latviešu	zinātnieks,	
Rīgā,	akadēmijas	pilsētiņā	pie	LZA	Fi-
zikālās	enerģētikas	institūta,	kurā	viņš	
nostrādāja	31	gadu,	 ieejas	2004.gadā	
tika	 atklāta	 tēlnieku	 Zigrīdas	 Rapas	
un	 Jura	 Rapas	 darinātais	 pieminek-

lis	 ar	 bronzā	 veidotu	 portretu,	 kuru	
balsta	 apstrādāti	 akmeņi	 no	 dzimtās	
puses.	Viņa	zinātniskās	 intereses	bija	
organisko	cietvielu	fizikā	un	ķīmiskajā	
fizikā.	Savu	dzīves	pieredzi	un	filozofiju	
viņš	izteica	populārajā	grāmatā	„Lielo	
patiesību	meklējumi”	(1999.).
Imanta	 Siliņa	 tēvam	 (bija	 brīniš-

ķīgs,	 izpalīdzīgs	 cilvēks)	 bija	 kalēja	
darbnīca,	šķūnī	ar	kalti	bērnībā	viņš	ar	
māsīcu	Ainu	Imantu	Ozolu,	tagad	viņa	
dzīvo	Ķempju	krogā,	varēja	iztrakoties,	
lēkājot	pa	 lauksaimniecības	mašīnām.	
Māsīcas	 tēvs	 bija	 Imanta	 krusttēvs	
iesvētībās	 1947.gadā,	 un	 tad	 viņam	
uzdāvināja	 dzeltenu	 cūkādas	 portfeli	
ar	 novēlējumu:	Lai	 tu	 dzīvē	 kļūtu	par	
profesoru!	 (LFK	 2049,2251).	 Novē-
lējums	 piepildījās	 ar	 uzviju.	 Iznākusi	
grāmata	 „Edgars	 Imants	 Siliņš	 mūsu	
atmiņās”	(2002.).
Tālāk,	Jaunlapsās,	dzimis	ar	Viestu-

ra	 ordeni	 apbalvotais	 Līgatnes	 krā-
jaizdevu	 sabiedrības	 vadītājs,	 aizsar-
gu	 rotas	 komandieris	 Artūrs	 Linters	
(1901.–?).
Aiz	 Ķempju	 kroga	 šoseja	 šķērso	

Līgatnes	 upi.	 Upes	 straumi	 papildi-
na	daudz	avotu,	 tai	auksts	ūdens.	Uz	
31	km	garās	upes	septiņas	dzirnavas.	
Pirmās	–	Sprinkšļu	dzirnavas,	tad	nāk	
Ancīšu,	 Liepkalnu,	 Šķēpeļu,	 Visendor-
fa,	Ķempju	dzirnavas	un	papīrfabrikā	–	
papīra	dzirnavu	ēkā	(tagad	tur	veikals	
„Pie	ezera”).
Tūlīt	 aiz	 šosejas	 tilta	 –	 bijušās	

Visendorfa	 dzirnavas.	 To	 nosaukums	
saistīts	 ar	 Henriju	 Visendorfu	 (īstajā	
vārdā	 Indriķis	 Kiperts,	 1861.–1916.,	
Petrogradā).	Kurš	pazīstams	kā	senat-
nes	pētnieks	un	Latvju	dainu	izdevējs.	
Viņš	 ar	 personīgajiem	 līdzekļiem	 veic	
Latvju	dainu	pirmpublicējuma	I	sējuma	
iespiešanu	1894.gadā.	H.Visendorfs	ap	
1890.gadu	 iegādājās	šīs	dzirnavas,	 lai	
viņa	tēvs	Hermanis	Kiperts	varētu	tās	
pārvaldīt.	 Atmiņas	 par	 H.Visendorfu	
publicējusi	 Milda	 Kārkliņa	 žurnāla	
„Treji	 vārti”	 62.numurā	 (1978.),	 te	 bez	
malšanas	 bija	 iespējama	 arī	 vilnas	
kāršana	 un	 vērpšana,	 darbojās	 kok-
zāģētava.	 90.gados	 aiz	 dzirnavu	 ēkas	
uzcēla	ķieģeļu	ēku,	kur	izveidoja	vates	
fabriku,	kuru	iznomāja	Otto	Thienema-
nim.	 1919.gadā	 lielinieki	 tās	 izposta.	
Padomju	 gados	 te	 darbojās	 Latvijas	
ražošanas	 apvienības	 „Ķemmdzija”	
šķeterēšanas	 cehs.	 Ka	 apavu	 ražot-

nes	„Rekords”	otrās	filiāles	otrais	cehs	
ražoja	spilvenus	no	putnu	spalvām,	to	
gan	 grūti	 iedomāties.	 Tādas	 ražotnes	
bija	tikai	astoņas	visā	PSRS.
Interesanti	 te	 bija	 atrisināta	 ūdens	

piegāde.	 Dambis	 pie	 Šķēpeļu	 dzirna-
vām	deva	ūdeni	ne	tikai	tām,	bet	koka	
kastveida	 izbūve	 pāri	 upei	 padeva	
ūdeni	kanālam.	Tas	nāca	uz	Visendorfa	
dzirnavām,	pa	ceļam	pieņemot	klāt	arī	
avotu	ūdeni.	Vēl	tagad	te	kanāla	vieta	
redzama.	 Pašās	 dzirnavās	 bija	 divas	
turbīnas,	 viena	 malšanai,	 otra	 ražoja	
elektrību	 pašiem	 un	 kaimiņiem	 (LFK	
2049,	2250).	Rudeņos	te	bija	lielas	bal-
les.	Darbojās	arī	mednieku	klubs,	svie-
da	 augšā	mākslīgās	 pīlītes,	mednieki	
šāva.	Kurš	vairāk	nošāva,	bija	uzvarē-
tājs	(LFK	2049,	2266).
Stāsta,	 ka	 1905.gadā	 cara	 bilde	 iz-

nesta	no	skolas	un	pakārta	uz	telefona	
drātīm	pret	Visendorfa	dzirnavām	(LFK	
1860,	 763).	 Ceļš	 uz	 skolu	 sākas	 pa	
labi	no	šosejas.	Vecā	skolas	ēka	tieši	
pret	 ceļu,	 Beķerkalnā,	 te	 Ķempju	 un	
Paltmales	 pašvaldības	 nopirka	 bijušo	
beķerejas	 no	 kaļķakmens	 celto	 ēku	
un	 iekārtoja	 skolu,	 kuru	 pārcēla	 šurp	
no	 Skudrukalna.	 Par	 to	 stāsta	 Erna	
Mūrmane	 (1917.),	 kura	 tagad	 dzīvo	
ASV:	 „Tikai	pašu	pēdējo	gadu	es	gāju	
jaunajā	 skolā,	 visu	 laiku	 vecajā.	 Kad	
skatās	uz	fasādi,	pa	labi	dzīvoja	skolas	
principiāls.	Tad	bija	klašu	 telpas.	Bija	
arī,	ka	dažas	klases	mācījās	kopā,	kā	
trešā	un	ceturtā.	Augšā	skolēniem	no	
laukiem,	 kuri	 nevarēja	 pārbraukt	 uz	
mājām,	 bija	 gulēšana.	 No	 rītiem	 prin-
cipiāls	 Brants	 iznāca	 ārā.	 Mums	 bija	
jānodzied	 dziesma	 no	 baznīcas	 grā-
matas.	 Katru	 dienu	 bija	 cita	 dziesma,	
to	mums	iedeva	iepriekšējā	vakarā,	tā	
mums	bija	jāiemācās.	Toreiz	mums	bija	

četri	skolotāji:	Kampe,	Kampes	kundze,	
Branta	kundze	un	Brants.”
Pa	kreisi	skolas	ēka,	kuru	sāka	celt	

1928.gadā,	 to	 uzcēla	 vietējais	 būvuz-
ņēmējs	 Jānis	 Mūrmanis	 (1887.–1961.,	
ASV),	 kura	 celtās	 būves	 sastopamas	
daudzviet	 Latvijā.	 Vestibilā	 tai	 čet-
ras	 kolonas,	 kuras	 skolotājs	 Kampe	
30.gados	 izmantojis	 kā	 kauna	 stabus,	
pie	kuriem	bija	jāstāv	palaidņiem.	Tieši	
blakus	 zēnu	 tualetei	 mazs	 būcenītis,	
no	kurienes	viņš	 labi	 varēja	 izspiegot, 
ko	zēni	tualetē	dara	(LFK	2049,	2257).	
Tas	 pats	 Kampe,	 kurš	 Imantam	 Sili-
ņam	skolas	gados	bija	teicis:	„No	tevis	
jau	 nekas	 lāgs	 nesanāks,”,	 jo	 viņam	
bija	diezgan	grūti	salasāms	rokraksts.	
Vienā	 klasē	 ir	 skolas	 vēstures	 ekspo-
zīcija,	kuras	pamatā	Cēsu	muzejnieces 
Valijas	 Šalgunovas	 vadītajā	 ekspedī-
cijā	savāktie	materiāli.	Šogad	atklāta	
jaunuzceltā	sporta	zāle,	aiz	tās	maza	
mūra	 ēka,	 kur	 bijusi	 pirmā	 pagastmā-
ja.	Vēlākā	pagastmāja	atradās	tur,	kur	
tagad	auto	stāvvieta.	60.gados	ēka	vēl	
bija	 saglabājusies.	 Šīs	 skolas	 taga-
dējais	 nosaukums	 ir	 Līgatnes	 novada	
vidusskolas	pamatskolas	ēka.
Galvenā	 piebraukšana	 skolai	 ir	 no	

ap	1965.gadu	 izbūvētās	Lejaslīgatnes	
šosejas	puses.	Tās	sākumā	tagad	auto	
pārdošanas	 novietne.	 Te	 bija	 vecais	
tautas	 nams,	 divstāvu	 koka	 ēka	 ar	
apaļām	 metāla	 krāsnīm.	 Lielajā	 zālē	
varēja	 spēlēt	 volejbolu.	 Ēku	 pameta	
novārtā.	 Kad	 Līgatnei	 cauri	 brauca	
Ņ.Hruščovs	 kopā	 ar	 VDR	 vadītāju,	 to	
vajadzēja	 sakopt.	 Logus	 aizsita	 ar	 fi-
nieriem	un	nokrāsoja,	 lai	 vizuāli	 būtu,	
kā	vajag.	Pēc	 tam	gan	ēkā	 ievācās	či-
gāni	 un	 nokurināja	 pa	 tīro	 (LFK	2049,	
2268).

Turpinājums sekos 

Līgatnes novada domes sēde

Līgatne LaIku LokoS

No Līgatnes Spriņģu 
ieža līdz Vāļu kalnam

Ķempju	krogs

Visendorfa	dzirnavas.

Foto no S.Rusmaņa personīgā arhīva
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aivars Balodis 

1.turpinājums
Sākums	„Līgatnes	novada	ziņas”	
Nr.10,	novembris,	2011

Rīgas – Valkas 
dzelzceļš
Doma	par	dzelzceļa	būvi	no	Pleska-

vas	uz	Rīgu	parādījusies	jau	1874.gadā.	
Tādā	veidā	tiktu	pa	tiešo	savienota	jau	
pastāvošā	 Sanktpēterburgas	 –	 Varša-
vas	 dzelzceļa	 līnija	 ar	 Rīgu.	 Tas	 gan	
vairāk	 ticis	 iecerēts	 ne	 saimnieciskās	
darbības	 attīstībai,	 bet	 gan	 militāru	
apsvērumu	 dēļ.	 Uzskatīja,	 ka,	 izman-
tojot	šo	dzelzceļu,	būtu	iespējams	ātri	
pārvietot	armiju	no	Sanktpēterburgas	
uz	 valsts	 rietumu	 robežu.	 Šai	 iecerei	
gan	sākotnēji	pretojušies	tirgotāji,	kuri	
uzskatīja,	ka	 līdz	ar	šī	dzelzceļa	būvi	
ekonomiskā	 ziņā	 tiktu	 apdraudēta	
Sanktpēterburgas	osta.	Tiesības	būvēt	
Rīgas	–	Pleskavas	dzelzceļu	no	1876.
gada	līdz	1884.gadam	centusies	iegūt	
arī	 Rīgas	 –	 Dinaburgas	 (Daugavpils)	
dzelzceļa	sabiedrība.
Neraugoties	 uz	 to,	 ka	 visu	 privāto	

dzelzceļu	sabiedrību	 līgumos	–	būvat-
ļaujās	bija	 iekļauts	punkts,	kurš	pare-
dzēja,	ka	valstij	ir	tiesības	jebkurā	brīdī	
atpirkt	dzelzceļus,	šīs	dzelzceļa	līnijas	
būve	 netika	 izdota	 privātīpašniekiem.	
Ņemot	 vērā	 šī	 dzelzceļa	militāri	 stra-
tēģisko	nozīmi,	Krievijas	cars	nolēmis	
šo	 dzelzceļu	 būvēt	 par	 valsts	 līdzek-
ļiem.	Un	tā	1886.gadā	sākta	dzelzceļa	
Pleskava	–	Rīga	būvniecība.	Attālums	
no	Pleskavas	 līdz	Rīgai	 –	287	verstis	
jeb	 306	 kilometri.	 Latvijas	 teritorijā	
uzbūvētais	 šī	 dzelzceļa	 posms	 Rīga	 –	
Valka	 164	 kilometru	 garumā.	 Preču	
pārvadājumi	pa	šo	dzelzceļu	sākti	jau	
1889.gada	 aprīlī,	 bet	 pasažieru	 pārva-
dājumi	1889.gada	22.jūlijā,	ko	uzskata	

par	 šīs	 dzelzceļa	 līnijas	 atklāšanas	
dienu.
Uzreiz	 jāpiezīmē,	 ka	 sākumā	 šī	

dzelzceļa	 galapunkts	 Rīgā	 bija	 Alek-
sandra	 vārtu	 stacija.	 1928.gadā,	 go-
dinot	 aizsaulē	 aizgājušo	 Latvijas	
Brīvības	 cīņu	 Ziemeļlatvijas	 brigādes	
komandieri,	 pulkvedi	 Jorģi	 Zemitānu,	
šī	dzelzceļa	stacija	pārdēvēta	par	–	Ze-
mitāni.	Otrā	Pasaules	kara	laikā	1942.
gadā	tā	nosaukta	par	Gaisa	tilts	(Riga	
Hohe	 Brucke),	 bet	 pēc	 kara	 atguvusi	
nosaukumu	Zemitāni.	 Vēlāk	 par	 godu	
1947.gadā	 Rīgā	 nošautajam	 sarkana-
jam	partizānam	Otomāram	Oškalnam	
1948.gadā	stacija	pārdēvēta	par	Oškal-
ni.	Savukārt	no	1995.gada	tā	atkal	at-
guvusi	nosaukumu	Zemitāni.	Lai	dzelz-
ceļa	līnijas	būvi	pabeigtu	pēc	iespējas	
īsākā	laikā,	būvdarbi	veikti	visā	līnijas	
garumā	vienlaicīgi.	Ik	pa	gabalu	trases	
malā	tikuši	celti	celtniecības	atbalsta	
punkti	–	kazermes.	Kur	vien	tas	bijis	ie-
spējams,	tās	būvētas	vietās,	kur	dzelz-
ceļa	trase	krustojusies	ar	zemesceļiem.	
Ņemot	vērā	Vidzemes	kalnaino	reljefu,	
dzelzceļa	 būvniecība	 ne	 vienmēr	 nori-
tējusi	raiti.	Bija	jāšķērso	vairākas	lielā-
kas	un	mazākas	upes	un	upītes,	un	to	
neatņemamā	sastāvdaļa	gravas.	Tāpat	
nācās	pārvarēt	staignas	un	purvainas	
vietas.	 Reizēm	 nācās	 saskarties	 arī	
ar	 zemes	 īpašnieku	 pretestību,	 kuri	
reizēm	 prasīja	 arī	 nesamērīgi	 augstu	
atkāpšanās	 naudu.	 Tā	 visa	 iespaidā	
dažus	dzelzceļa	posmus	pārprojektēja.
Bez	starpgadījumiem	nav	iztikuši	arī	

pie	 dzelzceļa	 izbūves	 caur	 Paltmales	
(Līgatnes)	 pagasta	 teritoriju.	 Tikušas	
apsvērtas	 ne	 vien	 reljefa	 vieglākas	
pārvarēšanas	 iespējas,	 bet	 arī	 citi	 as-
pekti.	Pamatā	uzmanība	pievērsta	 šā-
diem	jautājumiem:
1.	 Kad	 aiz	 Ramockas	 (Ieriķu)	 stacijas	
un	 Kumadas	 upes	 tilta	 dzelzceļa	
līnija	 bija	 izlocījusies	 starp	 Sinepju	
kalniem	 un	 pauguriem,	 tālāk	 tās	

ceļš	 līdz	 Līgatnes	 upei	 lielāko	 tie-
su	 gāja	 pa	 slapjām	 un	 purvainām	
vietām.	Tamdēļ	ticis	izskatīts,	vai	ir	
iespējams	dzelzceļa	trasi	novirzīt	uz	
citu	vietu	ar	cietāku	grunti.

2.	Tā	 kā	 Līgatnes	 upes	 šķērsošanai	
vajadzēja	 ļoti	 daudz	 zemes,	 lai	 aiz-
bērtu	dziļo	gravu,	tad	tikuši	izskatīti	
varianti,	kurā	vietā	upi	šķērsot	būtu	
izdevīgāk.

3.	Tika	 izskatītas	arī	Paltmales	un	Ra-
mas	 muižu	 īpašnieku	 vēlmes.	 Viņi	
vēlējās,	 lai	 dzelzceļa	 līnija	 apietu	
Paltmales	 muižu	 pa	 Ziemeļu	 pusi,	
bet	Ramas	muižu	pa	Dienvidu	pusi	
un	 dzelzceļa	 stacija	 būtu	 starp	
abām	muižām.

4.	 Bija	 jāpatur	 prātā	 arī	 tas,	 ka	 pēc	
Paltmales	vai	nu	jāmēģina	„izlaipot”	
starp	Sudas	purva	galu,	 sauktu	arī	
par	 Laugas	 purvu	 un	 Jānīšu	 purvu,	
vai	arī	jācenšas	tos	apiet.

5.	Tā	kā	katru	dienu	līdz	70	zirgu	pajūgi	
mēroja	ceļu	uz	Rīgu	un	atpakaļ,	tad	
savas	vēlmes	bija	arī	akciju	sabied-
rībai	 „Rīgas	Rakstāmpapīru	 fabriku	
kompānija”,	 t.i.,	 Līgatnes	 papīra	
fabrikai.	Tā	vēlējās,	lai	dzelzceļš	tik-
tu	būvēts	 tuvāk	 tai,	 netālu	no	Ska-
pariem	 šķērsojot	 zemes	 ceļu,	 kur	
būtu	 arī	 dzelzceļa	 stacija,	 t.i.,	 no	
pašreizējā	maģistrālā	gāzes	vada	uz	
Skaparu	pusi.	Tādā	veidā	dzelzceļa	
līnija	tiktu	tuvināta	vecajam	Rīgas	–	
Vendenes	ceļam	un,	neraugoties	uz	
izmesto	 loku,	 tiktu	 apieti	 purvi,	 un	
samazināts	 pārbrauktuvju	 skaits	
ar	 Vidzemes	 šoseju.	 Jāatzīmē,	 ka	
tai	 laikā	 lielākā	 daļa	 ar	 transportu	
saistīto	 uzņēmēju	 iestājās	 par	 to,	
lai	 dzelzceļi	 netiktu	 būvēti	 paralēli	
zemesceļiem.	Visasāk	šis	jautājums	
ticis	pacelts	tad,	kad	būvēja	Rīgas	–	
Dinaburgas	(Daugavpils)	dzelzceļu.
Dzelzceļa	būvētāji	principā	piekritu-

ši	 Līgatnes	 papīra	 fabrikas	 priekšliku-
mam,	 jo	 tas	 atrisinātu	 vairākas	 citas	

lietas:	dzelzceļa	 līnija	 ietu	pa	cietāku	
grunti;	 Vidzemes	 šosejas	 šķērsošanai	
Skaļupes	ieplakā	netālu	no	Blodziņiem	
būtu	 viegli	 uzbūvēt	 viaduktu	 –	 pārva-
du,	 tādā	 veidā	 izveidojot	 divu	 līmeņu	
krustojumu;	 arī	 Līgatnes	 upes	 šķēr-
sošanas	 vietā	 nebūtu	 tik	 dziļa	 grava	
un	 veiksmīgi	 tiktu	 apieti	 purvi.	 Taču	
dzelzceļa	 būvētāji	 izvirzījuši	 arī	 pret-
prasību,	 ka	 Līgatnes	 papīra	 fabrikai	
dzelzceļa	 būvē	 jāiegulda	 noteikta	
naudas	summa.	Tā	piekritusi,	savukārt	
izvirzot	savas	pretprasības,	t.i.,	lai	viņu	
pārvadājumiem	 tiktu	 piemēroti	 zemā-
ki	 pārvadājumu	 tarifi.	 Tam	 atkal	 nav	
piekrituši	 dzelzceļnieki,	 un	 sarunas	
nonākušas	 strupceļā.	 Tā	 kā	 ne	 viena,	
ne	otra	puse	nav	piekāpusies,	bet	laiks	
gājis	 uz	 priekšu,	 tad	 dzelzceļa	 būves	
vadītājs	 beidzot	pateicis	 –	 „ko	 tie	 vā-
cieši	iedomājās,	ka	mēs	viņiem	par	brī-
vu	taisīsim	dzelzceļu”	un	Līgatnes	pa-
pīra	 fabrikas	 ierosinātajam	variantam	
pielikts	punkts.	Un	tā	dzelzceļa	izbūve,	
neraugoties	uz	dažām	grūtībām,	prak-
tiski	 tika	 veikta	 tuvu	 sākumā	 izstrā-
dātajam	 projektam.	 Tāpēc	 sarosījās	
arī	dzelzceļa	pārvedumos	ieinteresētā	
Līgatnes	 papīra	 fabrika	 un	 Paltmales	
pagastā	 paredzētās	 dzelzceļa	 staci-
jas	 vietai	 blakus	 1887.gada	 25.aprīlī	
par	 2200	 rubļiem	 nopirka	 no	 Čaulu	
pusmuižas	atdalītu	zemes	gabalu,	 lai	
vēlāk	uz	tā	kravu	saņemšanai	un	nosū-
tīšanai	 varētu	 iekārtot	 savu	 atbalsta	
punktu	ar	savu	noliktavu	saimniecību.	
Taču,	 kad	 Rīgas	 –	 Valkas	 dzelzceļa	
būvdarbi	 tuvojas	 nobeigumam,	 seko	
pārsteigums	 no	 dzelzceļnieku	 puses,	
kuri	 paziņo,	 ka	 dzelzceļa	 stacija	 šeit	
kā	 valstij	mazsvarīga	 netiks	 celta.	 Ie-
rēdņi	 joprojām	 nebija	 samierinājušies	
ar	 bijušo	 sarunu	 iznākumu	un,	 ņemot	

vērā	arī	to,	ka	Līgatnes	papīra	fabrikas	
akciju	 turētāji	 nebija	 krievu	 tautības,	
izmantoja	izdevību	„atkosties”.	Līdz	ar	
to	pēc	Rīgas	–	Valkas	dzelzceļa	līnijas	
oficiālās	atklāšanas	jau	minētajā	1889.
gada	 22.jūlijā	 Paltmales	 pagasts	 pali-
ka	bez	savas	dzelzceļa	stacijas.

Gribot	 negribot	 ar	 to	 nācās	 samie-
rināties,	 un	 turpmāk	 vairāk	 kā	 divus	
gadus	 Līgatnes	 papīra	 fabrika	 kravu	
saņemšanai	 un	 nosūtīšanai	 izmanto-
jusi	 Zegevold	 (Segewold	 –	 Siguldas)	
dzelzceļa	staciju,	retāk	Ramockas	(Ie-
riķu)	 dzelzceļa	 staciju	un	Rīgas	ostu.	
Līgatnes	 papīra	 fabrikas	 īpašnieki	
gan	ar	šādu	kārtību	nav	bijuši	apmie-
rināti	 un	meklējuši	 dažādas	 iespējas,	
lai	 tiktu	 pie	 savas	 stacijas.	 Beidzot	
atklājies,	 ka	 Mencendorfiem	 draudzī-
gajai	dzimtai	Noldēm,	no	kuras	vēlāk	
nāk	arī	viens	no	Mencendorfu	znotiem,	
Krievijas	valdībā	Sanktpēterburgā	par	
diezgan	ietekmīgu	ierēdni	uzkalpojies	
viens	no	onkuļiem.	Šis	barona	Noldes	
onkulis	 tad	 arī	 „izsitis	 cauri”	 atļauju	
Paltmales	 pagastā	 būvēt	 dzelzceļa	
staciju	 ar	 noteikumu,	 ka	 tā	 jāceļ	 Lī-
gatnes	 papīra	 fabrikai	 par	 saviem	 lī-
dzekļiem.	Šoreiz	akcionāri	bez	kādām	
iebildēm	piekrituši,	un	tā,	liekot	lietā	
savu	 naudu,	 ar	 būvuzņēmēju	 Jāņa,	
Kārļa	 un	 Pētera	 Meņģeļu	 un	 Pētera	
Meņģeļa-jaunākā	 amatniekiem	 īsā	
laikā	uzcelta	un	1891.gada	26.novem-
brī	 Paltmales	 pagastā	 atklāta	 pirmā	
dzelzceļa	stacija	–	Ligat.	Iepazinušies	
ar	citu	dzelzceļa	staciju	plānojumiem,	
ar	 stacijas	 ēkas	 projektēšanu	 tikuši	
galā	 paši	 Meņģeļi,	 Jānis	 un	 Pēteris-
jaunākais.

Turpinājums sekos  

Līgatne LaIku LokoS

neapbūvēta	 zemes	 gabala	 no-
mas	 maksas	 apmēru”	 apstipri-
nāšanu.

2.	 Par	nosaukuma	maiņu	nekusta-
mam	 īpašumam	 „Gustkalni	 1”,	
Līgatnes	pagasts,	Līgatnes	no-
vads	uz	„Debesauss”,	Līgatnes	
pagasts,	Līgatnes	novads.

3.	 Par	 mērniecības	 darbu	 pabeig-
šanu	 nekustamam	 īpašumam	
„Saulītes”,	 Līgatnes	 pagasts,	
Līgatnes	 novads,	 un	 zemes	
vienības	 ierakstīšanu	 zemes-
grāmatā	 uz	 Līgatnes	 novada	
pašvaldības	vārda.

4.	 Par	 Līgatnes	 novada	 pašvaldī-
bai	valdījumā	esošo	nekustamo	
īpašumu	 -	 zemes	 uzmērīšanu	
un	 ierakstīšanu	zemesgrāmatā	
uz	pašvaldības	vārda.

5.	 Par	 zemes	 ierīcības	 projekta	
izstrādi	 nekustamam	 īpašu-
mam	 „Jaunāres”,	 Līgatnes	 pa-
gasts,	Līgatnes	novads.

6.	 Par	 Līgatnes	 novada	 adrešu	
datu	sakārtošanu.

7.	 Par	 zemes	 Ķempju	 iela	 4A,	
Līgatnē,	 Līgatnes	 novadā,	
nomas	 lietošanas	 pārtrauk-
šanu.

8.	 Par	atļauju	zemes	vienības	da-
ļas	 transformācijai	 no	 zemes,	
uz	 kuras	 galvenā	 saimniecis-
kā	darbība	 ir	 lauksaimniecība	
uz	 zemi,	 uz	 kuras	 galvenā	
saimnieciskā	 darbība	 ir	 mež-
saimniecība,	 nekustamamīpa-
šumam	 „Kalnāres”,	 Līgatnes	
pagasts,	Līgatnes	novads.

9.	 Par	 zemes	 vienības	 „Blodziņi”	
ar	kadastra	apzīmējumu	4262	
006	0068	iznomāšanu.

10.	 	 Par	 nodokļa	 parāda	 piedziņu	
bezstrīda	 kārtībā	 no	 Daigas	
Jakobijas.

11.	 Par	 nodokļa	 parāda	 piedziņu	
bezstrīda	kārtībā	no	Ludmilas	
Jasinkēvičas.

12.	 Par	 Līgatnes	 novada	 pašval-
dības	 saistošo	 noteikumu	 „Lī-
gatnes	novada	ūdens	apgādes	
un	 kanalizācijas	 tīklu	 un	 to	
būvju	 lietošanas	 un	 aizsardzī-
bas	noteikumi”	apstiprināšanu	.

13.	 Par	 daļējas	 vai	 pilnīgas	 kavē-
juma	 naudas	 dzēšanu	 Rūtai	
Bērziņai.

14.	 Par	 grozījumu	 Līgatnes	 nova-
da	 domes	 2009.gada	 7.jūlija	
sēdes	 lēmumā	 „Par	 Līgatnes	
novada	 bāriņtiesas	 sastāva	
ievēlēšanu”(prot.	Nr.	3,	4.§).

15.	 Par	 grozījumiem	 Līgatnes	 no-
vada	domes	2011.gada	21.jūlija	
lēmumā	„Par	Līgatnes	novada	
domes	 un	 tās	 struktūrvienību	
darbinieku	 štata	 sarakstu	 un	
atalgojumu	no	2011.gada	1.au-
gusta”.

16.	 Par	 grozījumiem	 Līgatnes	 no-
vada	domes	2011.gada	21.jūlija	
lēmumā	„Par	Līgatnes	novada	

domes	 un	 tās	 struktūrvienību	
darbinieku	 štata	 sarakstu	 un	
atalgojumu	no	2011.gada	1.au-
gusta”.

17.	 Par	 grozījumiem	 Līgatnes	 no-
vada	domes	2011.gada	21.jūlija	
lēmumā	„Par	Līgatnes	novada	
domes	 un	 tās	 struktūrvienību	
darbinieku	 štata	 sarakstu	 un	
atalgojumu	no	2011.gada	1.au-
gusta”.

18.	 Par	 grozījumiem	 Līgatnes	 no-
vada	domes	2011.gada	21.jūlija	
lēmumā	„Par	Līgatnes	novada	
domes	 un	 tās	 struktūrvienību	
darbinieku	 štata	 sarakstu	 un	
atalgojumu	no	2011.gada	1.au-
gusta”.

19.	 Par	 licenzēto	 makšķerēšanu	
Gaujā.

20.	 Par	 Līgatnes	 novada	 domes	
galvojumu	SIA	„Līgatnes	nami”.

21.	 Par	maksas	noteikšanu	un	paš-
valdību	 savstarpējiem	 	 norēķi-

niem	par	sniegtajiem	sociālās	
aprūpes	 pakalpojumiem	 	 Lī-
gatnes	 novada	 sociālās	 aprū-
pes	centrā	2012.gadā	.

22.	 Par	 dāvinājuma	 (ziedojuma)	
līguma	apstiprināšanu.	

23.	 Par	 dāvinājuma	 (ziedojuma)	
Līgatnes	 novada	 Pirmsskolas	
izglītības	 iestādei	 pieņemša-
nu.	

24.	 Par	 deputāta	 Ivara	 Štrasera	
ievēlēšanu	 	 par	 Līgatnes	 no-
vada	 domes	 Finanšu	 komite-
jas	locekli.	

Informāciju	sagatavoja	Līgatnes	
novada	kancelejas	vadītāja	

Ilze goba 

Ar	Līgatnes	novada	domes	sēdes	
lēmumiem	 var	 iepazīties	 Līgat-
nes	 un	 Augšlīgatnes	 pakalpojumu	
centros,	kā	arī	novada	mājas	 lapā	
www.ligatne.lv.	

Dzelzceļa stacijai „LĪGATNE” 
120 gadu jubileja


