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4. februārī Cēsu nova-
da domes deputāti 

ar 12 balsīm par, vienu 
pret un pieciem deputā-
tiem atturoties pieņēma  
2022. gada budžetu, apsti-
prinot 84,85 miljonu eiro 
kopbudžeta ieņēmumus. 
Kopbudžeta 2022. gada 
izdevumi plānoti 81,667 
miljonu eiro apmērā, no 
kuriem 4,989 miljoni eiro 
paredzēti Līgatnes ap-
vienības pārvaldes un ap-
vienības teritorijā esošo 
iestāžu darbības no-
drošināšanai. Pašvaldība 
vienā apvienības pārval-
des iedzīvotājā gadā plā-
no ieguldīt 1466 eiro.

Līgatnes apvienī-
bas pārvaldes vadītāja 
pienākumu izpildītāja Ilze 
Goba uzsver: „Budžets 
izstrādāts, lai sekmīgi 
realizētu vietējās kopie-
nas attīstību un izaugsmi, 
kā arī saglabātu kultūr-
vēsturisko mantojumu.”

„Sagatavot pirmo 
jaunā Cēsu novada bu-
džetu bija gan liels izai-
cinājums, gan atbildība. 
Pamatuzdevums bija to 
veidot vienlīdzīgu un 
taisnīgu visam novadam, 
apvienojot iepriekšējo 
septiņu novadu labākās 
iestrādes, izlīdzinot gan 
pakalpojumu grozu un at-
balstu, gan attīstības po-
tenciālu. Tāpēc atļaušos 
šā gada budžetu saukt par 

līdzsvara budžetu, ar ko 
visā novadā tiecamies uz 
vienmērīgu pakalpojumu 
pieejamību un atbalstu,” 
stāsta Cēsu novada do-
mes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs. 

„Līgatnes apvienības 
pārvaldē pagājušajā gadā 
tika iesākti trīs vērienī-
gi projekti, kas prasa 
lielus finanšu līdzekļus, 
un tie tiks turpināti arī 
šogad. Tie ir – Gaujas 
ielas pārbūve Līgatnē, 
kam budžetā paredzēti  
114 000 eiro, Līgatnes pir-
msskolas izglītības iestā-
des fasādes atjaunošana 
un energoefektivitātes 
paaugstināšana un Au-
gšlīgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādes Zva-
niņi energoefektivitātes 
paaugstināšanas būvpro-
jekta izstrāde. Līdz ar to 
mūsu budžetā prioritāte ir 
šo lielo projektu īstenoša-
na,” paskaidro I. Goba. 

Lielākie ieguldījumi  
463 409 eiro apmērā Lī-
gatnes apvienības pārval-
dē šogad paredzēti Līgat-
nes pirmsskolas izglītības 
iestādes pārbūvei Gaujas 
ielā 7. 

Ceļu un ielu kvalitātes 
uzlabošanai, kā arī satiks-
mes drošības uzlabojumu 
veikšanai 2022. gadā plā-
noti darbi Jumpravas ielā 
un ceļa posmā Blodziņi 
(Vaisuļi)–Asaru ceļš.

Papildus paredzē-
ta ielu apgaismojuma 
izbūve Augšlīgatnē – 
Pļavas, Ķiršu, Krasta, 
Dārza ielā, kur plānots 
ierīkot 64 gaismekļus. 

Finansējums paredzēts 
arī rehabilitācijas centra  
Līgatne siltināšanai. 

Jāpiebilst, ka Līgatnes 
pilsētas un Līgatnes pa-
gasta iedzīvotājiem no šā 
gada pieejami gan jauni, 
gan visā novadā vienoti 
sociālie pakalpojumi un 
pabalsti. Piemēram, bēr-
nu piedzimšanas pabalsts 
200 eiro apmērā, jauni 
pabalsti bāreņiem, aiz- 
gādņiem, aizbildņiem, 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, personām 
ar kustību traucējumiem, 
lai pielāgotu vides pie- 
ejamību. 

Visiem novada iedzī-
votājiem būs pieejamas 
kopīgas atbalsta pro-
grammas: 
•  skolēniem – peldētpras-
mes apmācība un kultūras 
pasākumu apmeklēšana; 

•  līdzfinansējums daudz-
dzīvokļu māju energoefek- 
tivitātei un iekšpagalmu 
labiekārtošanai; 
•   atbalsts kultūrvēsturis-
kā mantojuma saglabāša-
nai; 
•   konkurss uzņēmējdar-
bības atbalstam; 
•    kultūras projektu kon- 
kursi; 
•   digitālo prasmju attīs-
tība iedzīvotājiem.

Jāpiemin, ka pašval-
dības struktūra un pār-
valdība kopš 2022. gada 
1.janvāra lielā mērā cen-
tralizēta un Līgatnes ap-
vienības pārvaldes pār-
ziņā turpmāk būs četras 
struktūrvienības: admi-
nistrācija, nekustamā 
īpašuma apsaimniekoša-
nas nodaļa, sporta centrs 
un valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkal-

pošanas centrs.
Gan Līgatnes apvienī-

bā, gan visā novadā cen-
tralizēti strādās pašval-
dības policija, bāriņtiesa, 
būvvalde, sociālais die- 
nests, dzimtsarakstu no-
daļa un bibliotēkas. 

Kopš 2022. gada 1. jan-
vāra Cēsu novada Līgat-
nes apvienības pārvalde 
ir Cēsu novada domes 
izveidota Cēsu novada 
pašvaldības iestāde, kas 
Cēsu novada teritoriāla-
jā iedalījumā – Līgatnes 
apvienībā, kuras sastāvā 
ir Līgatnes pilsēta un Lī-
gatnes pagasts, – nodroši-
na pašvaldības sniegto 
pakalpojumu pieejamību 
un citu no pašvaldības 
funkcijām izrietošu pār-
valdes uzdevumu un paš-
valdības brīvprātīgo ini-
ciatīvu izpildi.
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LATVIJĀ SĀK DARBOTIES 
DEPOZĪTA SISTĒMA 
IZLIETOTAJAM DZĒRIENU 
IEPAKOJUMAM

1. februārī visā Latvijā darbību sāk depozīta sistēma 
izlietotā dzērienu iepakojuma nodošanai otrreizē-

jai pārstrādei. Tukšos depozīta iepakojumus var nodot 
aptuveni 1400 depozīta punktos visā Latvijā. Cēsu no-
vadā patlaban pieejami 63 depozīta sistēmas punkti –  
no tiem 20 Cēsu pilsētā un 43 pārējā Cēsu novadā. Tu-
vākajā laikā novada teritorijā plānots ieviest vēl piecus 
depozīta punktus.

Līgatnes apvienības pārvaldes teritorijā pieeja-
mie depozīta sistēmas punkti:

Līgatnes pagasts – Elvi Nītaures ielā 5;
Līgatnes pagasts – LaTS Nītaures ielā 10;
Līgatnes pagasts – LaTS Skolas ielā 6; 
Līgatnes pilsēta – LaTS Spriņģu ielā 1.
Latvijā darbojas divu veidu depozīta pieņemšanas 

vietas: automātiskās (A), kur iepakojumu pieņem ta-
romāti, un manuālās (M), kur iepakojumu pieņem vei-
kala darbinieks.

Depozīta maksa noteikta 10 centu apmērā par ie-
pakojuma vienību. To varēs saņemt, ja uz nododamā ie-
pakojuma būs nolasāma speciālā atpazīstamības zīme, 
svītrkods vai kvadrātkods un iepakojums būs iztukšots.

Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, ie-
dzīvotājam atmaksās depozīta maksu bezskaidras nau-
das norēķinu veidā vai izsniegs čeku par atbilstošu sum-
mu. Vietās, kur depozīta iepakojumu pieņems manuāli, 
depozīta maksu varēs iegūt skaidrā naudā.

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas 
(PET) un metāla (skārdenes) izlietoto dzērienu iepako-
jumu:
•   stikla pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz 3 litriem 
(neieskaitot); 
•   stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem 
ar alkohola saturu līdz 6% no 0,1 līdz 0,75 litriem 
(neieskaitot);
•  plastmasas (PET materiālu grupa) pudeles ar tilpumu 
no 0,1 līdz 3 litriem (neieskaitot);
•   plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem 
produktiem ar alkohola saturu līdz 6% no 0,1 līdz 0,5 vai 
1 litram un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz 1 litram.

Visos depozīta punktos varēs nodot derīgu depozīta 
iepakojumu neatkarīgi no tā, kurā vietā tas ir iegādāts. 
Derīgs depozīta iepakojums ir iztukšots, nesaplacināts 
un nesasists, tam ir etiķete ar skaidri nolasāmu depozīta 
zīmi un svītrkodu.

Depozīta punktos pieņems tikai to iepakojumu, kas 
iegādāts pēc 2022. gada 1. februāra un ir marķēts ar de-
pozīta zīmi

Plašāka aktuālā informācija par plānotajiem depozīta 
punktiem un iepakojuma nodošanas kārtību pieejama 
tīmekļvietnē www.depozitapunkts.lv.

E-INDEKSA PĒTĪJUMA 
KOPVĒRTĒJUMĀ CĒSU NOVADA 
PAŠVALDĪBAI OTRĀ VIETA

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
(VARAM) publicējusi pašvaldību novērtējumu un 

e-indeksa pētījuma rezultātus par 2021. gadu. Cēsu no-
vada pašvaldība 2021. gada e-indeksa pētījuma kopvēr-
tējumā starp pašvaldībām ieguvusi otro vietu.

Pētījums veikts, lai noskaidrotu valsts pārvaldes un 
pašvaldību iestāžu e-indeksa jeb digitālās vides briedu-
ma novērtējumu.

Kopvērtējumā starp 95 pašvaldībām Cēsu novads 
tikai par dažiem punktiem atpaliek no pirmās vietas 
ieguvējas Ventspils pilsētas pašvaldības, attiecīgi saņe-
mot 64,8 un 64,4 punktus. Trešajā vietā ar 63 punktiem 
ierindojas Siguldas novada pašvaldība.

Līdz ar to starp reģionālas nozīmes attīstības centru 
pašvaldībām visaugstākais vērtējums ir Cēsu novada 
pašvaldībai – 75 no 100 punktiem. Otrajā vietā ir Sigul-
das novads ar 72 punktiem, savukārt Smiltenes novads 
ar 66 punktiem ieņem trešo vietu.

Klientu apkalpošana un atbalsts Cēsu novada pašval-
dībā novērtēts ar 65% no sadaļā iegūstamajiem punk-
tiem, kas Cēsu novada pašvaldību ierindo otrajā vietā. 
Visaugstāko pozīciju ieņem Rīgas pilsētas pašvaldība. 
Starp reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām 
Cēsu novada pašvaldība ieņem pirmo vietu.

Vērtējumā par atvērto datu pieejamību Cēsu novada 
pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība, Siguldas novada 
pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība ieņem vis-
augstākās pozīcijas, katrai no pašvaldībām iegūstot 93% 
no sadaļā iegūstamajiem punktiem. Tas nozīmē, ka paš-
valdībās atvērto datu pieejamībai tiek nodrošināts vis- 
atbilstošākais risinājums. Sevišķi daudz atvērtos datus 
publicējušas Cēsu novada un Rīgas pilsētas pašvaldības. 
Cēsu novada pašvaldība publicējusi 13 datu kopas.

Sadaļā Pakalpojumu nodrošināšana starp reģionālas 
nozīmes attīstības centru pašvaldībām Cēsu novads 
ieņem otro vietu, bet Balvu novads saņem augstāko no-
vērtējumu.

Attiecībā uz e-indeksa pašvaldību iekšējo procesu 
efektivitāti visaugstāko novērtējumu starp reģionālas 
nozīmes attīstības centru pašvaldībām ieņem Siguldas 
novada pašvaldība – 86%. Cēsu novada pašvaldībai – 
84% un otrā vieta.

E-indeksa pētījums tiek veikts jau no 2014. gada. 
Pētījuma mērķis ir sekmēt mūsdienu tehnoloģiju vis- 
aptverošu un atbilstošu izmantošanu valsts iestāžu 
un pašvaldību darbā un publisko pakalpojumu no-
drošināšanā atbilstoši labas pārvaldības principiem.

Pašvaldību pašvērtējuma un ekspertu anketas tika 
aizpildītas par 95 pašvaldībām.

No pašvaldībām, kas piedalījās pētījumā, 72%  
(66 pašvaldības) ir novada nozīmes attīstības centri, 
21% (20 pašvaldības) – reģionālas nozīmes attīstības 
centri un 9% (deviņas pašvaldības) – nacionālas nozī-
mes attīstības centri. Pētījumā dati primāri tika apska-
tīti attīstības centra nozīmīguma līmenī, jo atšķirības 
starp pašvaldībām dažādos plānošanas reģionos ir 
mazāk izteiktas nekā starp to lielumu (nozīmīgumu).

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
MAKSĀJUMI 2022. GADĀ

Cēsu novada pašvaldība sākusi izsūtīt nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumu paziņojumus. 

Paziņojumi tiek izsūtīti uz personas e-adresi, reģistrēto 
e-pastu vai pasta adresi.

Paredzēts, ka pasta adresēs paziņojumiem jābūt 
nonākušiem ap 15. februāri.

Ja maksājuma paziņojums šajā laikā nav saņemts, 
par to jāinformē Cēsu novada pašvaldība, rakstot uz 
e-pastu dome@cesunovads.lv. Jāinformē arī, ja mainījies 
maksājuma paziņojuma saņemšanas veids vai faktiskā 
adrese.

Saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu 
reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. au-
gustā un 15. novembrī vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā avansa veidā (ja 

CĒSU NOVADS UN NOVADNIEKS 
FAKTOS UN SKAITĻOS

Pēc novadu reformas septiņi vēsturiskie novadi 
kļuvuši par vienu vienotu veselumu, un katrs sevi 

varam saukt par Cēsu novadnieku. Taču, vai apzinā-
mies, cik kupls, dažāds un arī bagāts ir mūsu no-
vads? Mēs visi kopā esam brangs pulks – vairāk nekā  
43 000 harmonisku un strauju, radošu un konserva-
tīvu, atpūtu cienošu un līksmot protošu Cēsu nova-
da iedzīvotāju.

Kāds ir Cēsu novads skaitļos un kontrastos?
Cēsu novadu veido divas pilsētas (Cēsis un Līgatne) 

un 21 pagasts – katrs no tiem ar savu vietējo identi-
tāti, kultūru, vēsturi, dabu un iedzīvotājiem. Mazākais 
no mūsu pagastiem – Veselavas pagasts – aizņem  
59,2 kvadrātkilometru plašu teritoriju, savukārt lielākais –  
Jaunpiebalgas pagasts – ir teju trīsreiz lielāks –  
183,9 kvadrātkilometri. Visi kopā esam viens spēk- 
pilns veselums 2668 kvadrātkilometru plašā, bagātīgā un 
skaistā novadā. Turklāt, vai zināji, ka starp novada tālāka-
jiem punktiem – Straupes pagastu un Jaunpiebalgu –  
ir 103 kilometri? Taču, lai izbrauktu visus Cēsu novada 
ceļus un ielas, nepieciešama mazliet lielāka apņēmība, jo 
to kopgarums ir garāks nekā ceļš no Cēsīm līdz Romai jeb 
precīzi 2651 kilometrs. Turklāt mūsu novadniekam patīk 
braukt, par to liecina reģistrēto transportlīdzekļu skaits –  
26 229 visā Cēsu novadā. Tas ir vidēji viens transporta 
līdzeklis uz diviem novada iedzīvotājiem.

Cēsu novadnieks un viņa darbi
Jau izsenis esam bijuši gan darbīgi, gan tirgoties 

prasmīgi – novadā ir divas senās Hanzas savienības  
pilsētas: Cēsis un Straupe. Turklāt Cēsu novadnie-
ks savu rosīgumu un spēju darīt aizvien apliecina 
arī praktiski – desmitā daļa novada iedzīvotāju ir 
arī uzņēmēji, kopskaitā Cēsu novadā radot un vadot  
4564 lielākus un mazākus, vietējus un starptautiskus 
uzņēmumus. Mūsu novadā ir arī daudz mājražotāju un 
amatnieku un bitenieki ar 5106 bišu saimēm.

Cēsu novadnieks godā tautiskās vērtības un ir ak-
tīvs pašdarbnieks! Novadā ir 93 amatiermākslas kole-
ktīvi un interešu grupas, kuru dalībnieki dejo, dzied, 
rada un veido.

Iespējams, esam viesmīlīgākais novads ārpus Rīgas 
reģiona, jo pie mums ir otrs lielākais viesu namu un 
dažādu atpūtas vietu skaits – vairāk nekā 70.

Novada daba
Cēsu novads ir bagāts ar tā dabas daudzveidību, 

krāšņumu un varenību. Novadā ir 317 seni un bran-
gi dižkoki, pats dižākais no tiem – Griķu ozols Zaubes 
pagastā ar apkārtmēru 8,4 metri. Te ir vairāk nekā  
360 lielāki un mazāki ezeri un ezeriņi. Augstākā vir-
sotne ir Elkas kalns, no kura 261 metra augstumā pa-
veras plašs skats uz Amatas ielejas mežiem, laukiem ar 
birztalām, koku puduriem un piebaldzēnu sētām. Un 
tieši no Elkas kalna savu tecējumu sāk Gauja. 

Šķiet, arī citur Latvijā zina, ka Cēsu novads ir vieta, kur 
savas saknes dzīt un laimi rast, jo Luminor bankas dati 
liecina, ka Cēsu novads ir viena no populārākajām iz-
vēlēm, kur Latvijas iedzīvotāji vēlas būvēt ģimenes māju.

Vairāk uzzini tīmekļvietnē www.cesis.lv

KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI 
Rasma Vanaga
25. turpinājums.
Sākums LNZ 2020. gada februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11, 
decembra Nr. 12, 2021. gada janvāra Nr. 1, februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, LZ jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10, 
novembra Nr. 11., decembra Nr. 12, 2022. gada janvāra Nr. 1.

SPRIŅĢU KALNS

Spriņģu kalns ir vienīgais 
apbūvētais kalns Līgatnē, 

kurā neatrodas Līgatnes pa-
pīrfabrikas celtās dzīvojamās 
mājas, bet tikai privātmājas. 
Tas ir kalns, kur zemes senat-
nē nav iegādātas no Paltmales 
muižas, bet gan no Jaunķemp-
ju muižas. 

Tikai 1935. gadā Spriņģukal-
na apbūvi – Spriņģu miestu –  
apvienoja ar Līgatnes papīr- 
fabrikas miestu un nosauca par 
Līgatnes papīrfabrikas ciemu.

Par Spriņģu kalna veidoša-
nos var izlasīt Valijas Šalgu-
novas rakstu krājumā Skati 

Līgatnes pagasta pagātnē, ko  
1998. gadā izdevusi Cēsu 
muzeju apvienība: 

„1888. gadā Jaunķempju 
muižas īpašnieks barons Si-
gismunds Volfs tā sauktajā 
Spriņģu kalnā iedalīja 22 apbū-
ves gabalus, katru ap 0,5 pūr-
vietu lielumā. Ap 1912. gadu 
sākās strauja māju celšana, un 
līdz 1919. gadam visi minētie 
zemes gabali bija apbūvēti.

Jaunķempju muižas pārval-
des iecirknī 1878. gadā ietil-
pa 11 sētas ar 18 dzīvojamām 
ēkām, no kurām tikai 2 bija 
akmens mūra celtnes. Iedzī-
votāju skaits – 105 vīrieši un  
125 sievietes:

Atkārtoti 
uzpildāms (AU) 
iepakojums

Vienreiz
 lietojams 
 iepakojums

N. p. k. Nosaukums Sētu 
skaits

 Dzīv. 
ēku 
skaits

t. sk. 
akmens 
mūra

Vīriešu 
skaits

Sieviešu 
skaits

1. Jaunķempju muiža ar muižas krogu* 1 8 1 34 40

2. Pusmuiža Spriņģi 1 10 - 10 17

3. Pusmuiža Lilienkron (Augšlīgatnes) 1 1 - 11 11

4. Krogs – Šosejas krogs 1 1 1 7 9

5. Pusmuiža Veckarbes 1 1 - 5 9

6. Pusmuiža Zusse 1 1 - 7 7

7. Pusmuiža Rozeskalns 1 1 - 7 7

8. Verneri 1 1 - 7 7

9. Vītoli (Dravanti) 1 1 - 7 9

10. Baltiņi – mežniecība 1 1 - 6 4

11. Upītes 1 1 - 3 1

IEŅĒMUMI IZDEVUMI

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Aizņēmums

Pamatbudžets

2022
GADS

Pamatbudžets

Valsts un 
pašvaldību 
transferti

Budžeta 
iestāžu 

ieņēmumi
Nenodokļu 
ieņēmumi

Naudas 
līdzekļu 

atlikums gada 
sākumā

Nodokļu 
ieņēmumi

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

Nekustamā 
īpašuma nodoklis

Nodokļi par 
pakalpjumiem 

un precēm

Izglītība

Ekonomiskā darbība

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

Sociālā aizsardzība

Atpūta, kultūra, reliģija

Vides aizsardzība

Vispārējie valdības 
dienesti

Veselība

Sabiedriskā kārtība
un drošība

Cēsu novada pašvaldība vienā 
iedzīvotājā gadā iegulda 
(ieskaitot investīciju projektus) 1856 €

2 310 214

25 596 090

670 000
84 850 751 81 666 896

32 293 119

21 294 820

7 534 991

7 366 742

6 199 268

2 589 026

1 925 501

1 571 913

891 516

termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba 
dienu).

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu 
punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpo-
jumi.lv un www.latvija.lv.

Ņemot vērā valstī esošās ārkārtējās situācijas no-
teiktos ierobežojumus, aicinām nodokli samaksāt at-
tālināti.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski pārlie-
cināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas 
izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums 
veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN nomaksāt portālā www.epakal-
pojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami 
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī no-
dokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepie-
ciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā  

http://www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu 
arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Pakalpojumu portālā http://www.epakalpojumi.lv lie-
totāji savā profilā var autorizēties ar eParaksts mobile 
rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kas bez mak-
sas ir pieejams gan iOS, gan Android operētājsistēmu 
viedtālruņiem.

Lai nerastos pārpratumi par nodokļa samaksas ter-
miņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteik-
ties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā 
uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN samaksas termiņa tu-
vošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks 
izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet 
SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātā-
ju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN 
nodokļa apmēru un to, vai nodoklis nomaksāts pilnā 
apmērā.
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tiem, tagadējām Rotām. Vārds 
Liberti norāda uz saistību ar Vid- 
zemes lībiešiem, savukārt Roči 
pēc dažādiem skaidrojumiem var 
būt gan lībiskas, gan zviedriskas 
izcelsmes. Arī tur darbojās vīna 
ražotne. Līgatnietis Leo Balodis 
vēl atceras, ka tur jaunos gados 
bijis spiest sulu vīna taisīšanai no 
mellenēm un zilenēm. Atceraties, 
ka pirms rehabilitācijas centra 
ceļš veda lejā no Vīna kalna? Lūk, 
tie, kas Libertos bija nosvinējuši 
vīna brūzī, netika augšā šajā Vīna 
kalnā, jo vīns jau atņem nost kā-
jas. Paguļ, kamēr rīta saulīte pa-
modina. Kur tad nu rāpsies kalnā 
uz Līgatni, tuvāk jau cits ceļš, uz 
Vīķu vīna brūzi.”

Atgriežamies pie Cēsu ielas 
sākuma. Tur gandrīz katra māja 
atgādina kādu senāku notikumu 
vai cilvēku. Vēl bieži vien līgat-
nieši Spriņģu kalnā un it sevišķi 
Cēsu ielā orientējas nevis pēc 
ielas nosaukumiem un māju 
numuriem, bet gan pēc sena-
jiem iedzīvotāju māju vārdiem, 
kuri sakrita ar dzimtas uzvār-
du: Kāpostu māja, Veidemaņu 
māja, Ošiņu māja, Ozoliņu māja, 
Kūriņu māja, Skrastiņu māja, 
Kamšu māja utt. Spriņģu kal-
nu vairāk iepazinu gados, kad 
pēc darba pabeigšanas Līgat-
nes papīrfabrikā paralēli gides 
darbam veicu arī intervētājas 
pienākumus vairākām Latvijas 
sociālo pētījumu firmām. Firmu 
uzdevumā veicu, kā tagad saka, 
tiešās aptaujas cilvēku dzīves-
vietās pēc noteikta maršruta un 
noteikumiem. 

Spriņģu ciemā (Cēsu ielā 
7) 1882. gadā tikusi atvērta 
Jaunķempju pagasta privāt- 
skola, kas strādājusi līdz  
1884. gadam, kad fabrikas skola 
par skolas naudu sākusi uzņemt 
skolēnus no ārpuses. Īsu brīdi 
(1921–1922), beidzoties Pirma-
jam pasaules karam, Spriņģos 
darbojusies Dolfija privātskola. 
Adresi neesmu uzzinājusi.

Senie līgatnieši manās inter-
vētājas gaitās stāstīja, ka Cēsu 
ielā pēc Pirmā pasaules kara 
un vēlāk bijis savs kinoteātris, 
mēbeļu darbnīca, cepta maize, 
iespējams, vienā no Skrastiņu 
mājām. 

Vēl neliels fragments no Si-
gurda Rusmaņa iepriekšminē-
tā darba: „.. Mūsu ceļš pa Cēsu 
ielu ved tālāk. Tās kreisajā pusē 
ir Krastiņu māja (vai varbūt 
Skrastiņu? R. V.), kuras vietā ap  
1860. gadu govis ganījusi Anna 
Priede. Viņa stāstījusi, ka tur bi-
jusi priede, kurā pakārti no pae-
gļa koka darināti krusti kā septiņu 
zviedru virsnieku apglabāšanas 
vieta. Ne jau karā krituši. Tur bi-
jusi liela bedre, un zviedru ķēniņš 
apsolījis savu skaisto meitu tam, 
kas pār dziļo bedri pārjās. Visi ie-
krituši. Bijis arī pāršķelts akmens 
ar septiņiem iekaltiem krustiem. 
Zem priedes esot bijusi nauda 
aprakta, kas divpadsmitos naktī 
nākot žavināties. Priedi kāds no-
dedzināja (LFK 1000,123).

Cēsu ielas 13. namā (1937) dzī-
vojis koktēlnieks Teodors Kamšs, 
kurš izpildījis Antona Benjamiņa 
pasūtījumus. Viņa savāktā glie-

mežvāku kolekcija bija lielākā Lat- 
vijā, viņš vācis arī minerālus ar 
bruņuzivju nospiedumiem ..

Pirms ēkas sākas Pilskalna 
iela, kas tiešām ved gar Līgatnes 
pilskalnu (Grantskalnu, te savu-
laik ņemta grants). Par pilskal-
nu agrāk pēc E. Brastiņa versijas 
uzskatīja tikai 60 m augstā pau-
gura ZA daļu, kas ar aizmulsušu 
grāvi un valni atdalīta no pārējās 
paugura daļas. Varbūt vēl atce-
raties vēsturnieka Ginta Skutāna 
rakstu 2010. gada janvāra No-
vadniekā, kurā viņš izsaka domu, 
ka pils plakums ir piecas reizes 
lielāks, te 13. gs. varētu būt biju-
si Satekles vecākā Rūsiņa pils. Ja 
tas tiktu pierādīts, apstiprinātos 
arī Beverīnas atrašanās Raunas 
Tanīskalnā, kas līdz šim meklēta 
vismaz septiņās vietās.”

Varu piebilst, ka Teodora 
Kamša (1908–1984) savākto 
gliemežvāku, seno bruņuzivju 
atlieku un minerālu kolekciju 
nopirka Latvijas Dabas muze-
js. Viņa dēlu Gunāru Kamšu 
(1936–2016) līgatnieši pazina 
kā ļoti skaistu klūdziņu pinumu 
darinātāju, kura darbi rotā ne 
vienu vien Līgatnes un tuvākās 
apkārtnes iedzīvotāja mājvietu.

Līgatnes pilskalns atrodas 
400 m no Cēsu ielas pa kreisi 
mežā aiz Kamšu mājas. Tas vēl ir 
maz pētīts, bet 1930. gados tā bi-
jusi līgatniešu iecienīta atpūtas 
vieta. No Līgatnes pilskalna bijis 
redzams skaists skats uz apkārt-
ni, tur bijis ierīkots arī neliels 
skatu tornis. 2014. gada 4. no-
vembrī kopā ar gidi Margu Mo-
niku Dīterihu un manu brāli Juri 
Lenci devāmies apskatīt Līgat-
nes pilskalnu. Iespaids bija ļoti 
pārsteidzošs, cik gan nesakopts 
ir šis senais pilskalns, aizaudzis 
ar krūmiem, bet, labi piedomā-
jot, varējām saskatīt šīs senās 
vietas varenību un, domājams, 
stratēģisko nozīmi senatnē.

Par Līgatnes pilskalnu raks-
tīts arī senajā tūrisma ceļvedī   
K. Vētra, A. Veldre. SIGULDA.  
Latvijas Valsts Izdevniecība, 
Rīgā, 1962.: „Uzmeklējam pāre-
ju pāri Līgatnes upei un drīz 
nokļūstam pie varenā Spriņģu 
jeb Līgatnes ieža. 40 m augstais 
smilšakmens atsegums gar Gauju 
turpinās apmēram puskilometru. 
Pa ieža virsotni, kuru klāj staltas 
egles, aizejam līdz Spriņģupītes 
ietekai Gaujā. Te pagriežamies pa 
labi un pēc 1 km gara gājiena gar 
Spriņģupītes gravu nokļūstam pie 
60 m augstā Līgatnes pilskalna. 
Tā stāvās nogāzes apaugušas ar 
skuju kokiem un bērziņiem. Kul-
tūras slānis pilskalnā ir plāns, un 
tas nav arheoloģiski izpētīts. Pils-
kalna virspuse ir 20–30 m plata 
un 175 m gara, bet nelielā nocie-
tinātā vieta bijusi ziemeļu galā, 
kur redzams senais aizsarggrāvis. 
Pilskalna virsotnē uzcelts mežu 
ugunsgrēku novērošanas tornis. 
No tā atklājas plašs skats uz Gau-
jas senleju un Vidzemes Centrālo 
augstieni.”

Šajā ceļvedī aprakstīts, kā 
kājāmgājējiem, kuri nāk no Si-
guldas gar Gauju uz Līgatni, gar 
Līgatnes pārceltuvi nonākt pie 
Līgatnes pilskalna.

* 1811. gadā minēts Krogs 
Wanke ar krodzinieku Miķeli.

Uz muižas zemes atrodas 
Jaunķempju pagastskolas akmens 
mūra ēka. 

1878. gadā Jaunķempju pa-
gastā bija 25 lauku sētas ar  
28 dzīvojamām ēkām, no tām 4 
bija akmens mūra celtnes. Pa-
gastā dzīvoja 314 vīrieši un 392 
sievietes. 1878. gadā Jaunķempju 
pagastā ietilpa šādas lauku ap-
dzīvotas vietas: Viesulēni, Bigas, 
Vīķi, Jaunzemi, Rukas (2 dzīvo-
jamās ēkas, 1 no tām akmens 
mūra), Kalnēni (2 dzīvojamās 
ēkas), Slavēkas (mūra dzīvojamā 
ēka), Slavēļi (mūra dzīvojamā 
ēka), Leimaņi, Kukuti, Kalniņi  
(2 dzīvojamās ēkas), Kaliņi, 
Apogas, Mazvankas, Mazincēni, 
Lielincēni, Sauleskalns, Veclēči, 
Skaļupi, Vecgarteici (mūra dzī-
vojamā ēka), Jaungarteici, Ennes, 
Kumada, Jaunkarbe un Kalpu 
māja.

1919. gadā Ķempju (doku-
mentos lietots nosaukums Ķem-
pu) pagasta vecākā amatā bija  
K. Šķesters, pagasta padomes 
priekšsēdētājs K. Kalnzemnieks, 
viņa vietnieks Jānis Grasis, pa-
domes locekļi K. Jansons, M. Mo-
rauska, A. Tērauds, A. Kaibe, K. 
Purgailis, P. Dolfijs, J. Verners, P. 
Lūsiņš. 

Pagasta padome necēla ie-
bildumus, ka Ed. Dolfijs Spriņģu 
miestiņā bija atvēris privātu sko-
lu, kurā iet vairāki tā gala bērni, 
jo Ķempju skola atrodas vienā 
pagasta malā un daudziem bēr-
niem grūti pieejama

Šajā laikā (1922. g.) pagastā 
jau bija reģistrēti šādi tirgotāji un 
rūpnieki:

1) Paltmales–Ķempju patērē-
tāju biedrība ar koloniālpreču tir-
gotavu Spriņģos,

2) Ed. Ģipslis – gaļas tirgotājs 
Spriņģos,

3) Balduss – pārtikas preču un 
gaļas tirgotājs Spriņģos,

4) Dāvis Vīgants – tējnīcas 
īpašnieks Ķempju krogā.

Ar kaļķu ieguvi Kaudzītēs no-
darbojās K. Meijats.

Ķempju dzirnavās mala Drei-
manis.

Ar kokmateriālu sagatavošanu 
nodarbojās Šutte, Blumbergs, 
Treija, H. Levenšteins, D. Staro-
binskis, E. Dolfijs.

Kuļmašīnas īpašnieks bija Jā-
nis Deimuts.

.. 1922. gada 14. novembrī tika 
sastādīts Jaunķempju muižas un 
divu pusmuižu – Spriņģu un Au-
gšlīgatnes – sadalīšanas zemes 
ierīcības projekts.”

Neesmu ieguvusi datus, kur 
atradās Spriņģu pusmuiža, tādēļ 
nevaru aprakstīt tās atrašanās 
vietu, domājams, kaut kur 
Spriņģu kalnā.

Spriņģu kalnu šķērso vairākas 
galvenās vietējas satiksmes ar-
tērijas: Spriņģu iela, kas sākas 
Līgatnes centrā pie Brīvības 
ielas, pēc tam Spriņģu kalna 
centrā sadalās Cēsu un Ķemp-
ju ielās. Spriņģu iela kopumā ir 
0,732 km gara ar asfalta segumu, 
padomju gados tās nosaukums 
bija Komjaunatnes iela.

Spriņģu kalna centrā Spriņģu 

Atgriežamies pie triju ielu 
krustojuma, kur sākas Ķempju 
iela. Valija Brutāne savā stās-
tu un tēlojumu grāmatā Uz Lī-
gatni man brauciet līdz! (1969) 
raksta: „.. Dzīvojām pie papīr- 
fabrikas nelielajā miestiņā ar jau-
tro nosaukumu Spriņģi. Tagad 
visapkārt ap fabriku augošajā 
pilsētciematā pat smilšainākos 
lauku ceļus dēvē par ielām un vi-
sas mājas ir numurētas. Vecākā 
un vidējā paaudze pieturas pie 
agrākajiem vietu nosaukumiem.”

Šis krustojums ir bijis Spriņģu 
centrs, jo tur atradušies veikali, 
maizes ceptuve, pasts, telefona 
centrāle, ūdens pumpis, frizēta-
va. Laika gaitā tur bijuši vairāki 
pārtikas, saimniecības preču, 
gaļas, dzērienu, grāmatu veikali 
un, iespējams, tika pārdotas vēl 
citas preces.

Spriņģu kalna veikali sākas, 
tūlīt kā uzbraucam pa Spriņģu 
ielu kalnā aiz Centra (Spriņģu) 
kapiem. Kreisajā pusē ir pagara 
pelēka dzīvojamā māja – Dar-
viņa māja (pēc saimnieka uz-
vārda). 1960. gados tur atradās 
gaļas veikals, Līgatnes grāmat-
nīca, frizētava un vēl daži dzī-
vokļi. Ar šo māju man saistās 
bērnības, jaunības un vēlāko 
gadu atmiņas. Manā bērnībā, 
1940. gadu beigās, mums mājās 
laukos vēl nebija radioaparāta. 
Kaimiņu mājā Skudrukalns dzī-
voja Milda Andermane, vairāku 
dēlu māte. Viens no dēliem Vi-
limons ar sievu medmāsu Ilgu 
dzīvoja tagadējā Darviņa mājā, 
un viņam bija iespēja manam tē-
vam sagādāt nelielu radioaparā-
tu. Tēvs paņēma mani līdzi uz 
velosipēda, un mēs pārvedām 
pirmo mūsmājas radioaparātu. 
Tā bija arī viena no pirmajām 
manām iepazīšanās reizēm ar 
Līgatnes strādnieku ciematu.

Skolas gados regulāri ar ve-
losipēdu braucu uz Līgatnes 
grāmatnīcu pēc burtnīcām, grā-
matām un citiem priekšmetiem 
pirms mācību gada sākuma.

Kad jau strādāju Līgatnes pa-
pīrfabrikā, 1970. gados tur strā-
dāja arī mums zināmais Andrejs 
Cīrulis, grāmatas Mana mīļā 
Līgatne autors. Tajos gados Lat- 
vijā radās kustība Grāmatu sa-
biedriskais izplatītājs. Andrejam 
Cīrulim vienmēr bija ašas idejas. 
Zinot, ka lielākā daļa Līgatnes 
papīrfabrikas strādnieku strādā 
maiņu režīmā un Līgatnes grā-
matnīca atrodas Spriņģu kalnā, 
kuru lielākā daļa līgatniešu ap-
meklē reti, viņš ierosināja man 
uzņemties sabiedriskā grāmatu 
izplatītāja darbu. Tas nozīmēja 
regulāri uzturēt ciešus kontak-
tus ar grāmatnīcas vadītāju Viju 
Jansoni. Kad pienāca jaunākās 
grāmatas, viņa daļu atlika mums 
kioskam Saulīte (Andreja Cīruļa 
izdomāts nosaukums), izrakstīja 
pavadzīmi, un mēs ar kolēģēm 
atnesām grāmatu saiņus uz 
plānu–ekonomisko daļu, kur 
tās brīvi varēja nopirkt fabri-
kā strādājošie. Kad bija vairāk 
saiņu, fabrikas vadība neliedza 
arī transportu grāmatu atveša-
nai. Parasti grāmatu nešana vai 
vešana notika mūsu pusdienas 

iela pa kreisi pārvēršas par Cēsu 
ielu un turpinās aiz pilsētas ro-
bežas kā asfaltēts ceļš, kas aiz-
ved uz Līgatnes rehabilitācijas 
centru un padomju bunkuru, 
tālāk var aizbraukt uz Ķūķu krā-
cēm, Veclauču tiltu, Zvārtes iezi, 
Kārļiem un Cēsīm. Senatnē tas 
daļēji bija Rīgas–Wendenes ceļš, 
par kuru vairākkārt jau esmu 
rakstījusi. Pa šo ceļu bija jābrauc 
līdz Krustkalnu krogam, kur at-
dalās ceļš uz Zvārtes iezi, tad 
jāpagriežas pa kreisi, un tur gājis 
senais ceļš uz Wendeni (Cēsīm), 
Cēsīs tad varēja iebraukt caur 
Rakšiem pāri Rakšupītei un 
tālāk pa tagadējo Līgatnes ielu. 
Rakši ir atjaunojuši šo seno ceļu 
uz Līgatnes pusi, bet ne pilnībā. 
Redzēju 2021. gadā interneta 
portālā Draugiem bildes ar ko-
mentāriem.

Cēsu iela Līgatnes pilsētā ir 
0,541 km gara, tās abās pusēs ir 
lielākoties mājas, kas uzceltas 
līdz 1919. gadam, kad barons 
Volfs tur izdalīja apbūves gaba-
lus no Jaunķempju muižas.

No Spriņģu ielas atdalās otra 
iela – Ķempju iela –, kuras no-
saukums padomju gados bija  
1. Maija iela, jo aizveda uz Ķemp-
jiem, kur apkārtnē bija kolhozs 1. 
Maijs, kas vēlāk iekļāvās padom- 
ju saimniecības Līgatne sastā-
vā. Ķempju iela ir 0,919 km gara 
ar asfalta segumu. Ielas labajā 
pusē, bet no sākuma arī krei-
sajā pusē līdz Rītausmas ielai 
ir senās mājas, kas galvenokārt 
uzbūvētas līdz 1919. gadam uz 
iepriekš minētajiem apbūves 
gabaliem.

Jāpiemin vēl viena iela, kas 
ved ārā no pilsētas uz laukiem. 
Tā ir Rītausmas iela, kuras no-
saukums padomju gados bija 
Kolhoznieku iela. Rītausmas 
iela ir 0,498 km gara ar grants 
segumu.

Tās ielas malā vecāku pri-
vātmājā ilgus gadus dzīvoja 
mana bijusī darbabiedrene Bi-
ruta Priede (vēlāk Ērge, Ērģele). 
Visus gadus līdz pensijai viņa 
strādāja Līgatnes papīrfabri-
kas plānu–ekonomiskajā daļā 
un papildus apmācīja fabrikas 
sanitāro kopu, kas padomju ga-
dos bija aktuāli. Biruta Priede 
bija tā fabrikas darbiniece, kurai 
katru agru darbadienas rītu bija 
jāapkopo dati par iepriekšējā 
diennaktī saražoto un nolikta-
vā nodoto produkciju un līdz  
plkst. 9.00 jānodod pa telefonu 
ziņas uz Rīgas ministriju, lai līdz 
plkst. 10.00 tās varētu nodot 
tālāk uz Maskavas ministriju. 
Protams, bija jāapkopo arī visi 
iemesli, kādēļ kādā no papīr-
mašīnām vai burtnīcu automā-
tiem nebija saražots plānotais 
apjoms. Katra nākamā mēneša 
pirmajā datumā bija jāapkopo 
un jānodod tālāk vēl precīzākas 
ziņas. Biruta Priede bija tas cil-
vēks, uz kuru varēja paļauties, 
ka viss tiks izdarīts rūpīgi, pre-
cīzi un noteiktajā laikā. Tagad 
tas varbūt daudziem lasītājiem 
liksies nesaprotami, ka tādas 
prasības varēja būt, bet tā nu tas 
bija, tie bija tādi laiki.

Šoruden izbraucu pa Rītaus-

mas ielu un tālāk, līdz ceļazīme 
atļāva, apskatīju apkārtni, un 
ceļš beidzās pie Vīķiem. Ne- 
atradu nekur norādi, kur beidzas 
pilsēta un sākas lauki.

Par šo Līgatnes pusi labi 
uzrakstījis Sigurds Rusma-
nis savā darbā No Līgatnes 
Spriņģu ieža līdz Vāļu kalnam.  
Druva–Novadnieks 25.09.2010.–
03.09.2011.:

„Rītausmas iela gar Bigām, 
pie kurām kādreiz audzis Bigu 
ozols (7,3 m), jau labu laiku kā 
gājis bojā, bet dažviet literatūrā 
tiek minēts kā vēl eksistējošs, aiz- 
ved uz Vīķiem, kas atrodas Z no 
Bākaskalna. Te 30. gados darbo-
jās viena no divām Līgatnes vīna 
fabrikām, kura piederēja Kārlim 
Kreišmanim (dzimis mūsu jau 
pieminētajās Skultēs Nītaures vir-
zienā). Viņš bija ne tikai zemnieks 
un vīnrūpnieks, ērģelnieks un 
ķesteris, bet arī Siguldas–Ķem-
pju draudzes baznīcas priekš- 
nieks, Ķempju–Paltmales lauk-
saimniecības biedrības patērētāju 
sabiedrības priekšnieks.

Apmēram 0,6 km uz A no 
Vīķiem ir Ellītes grava, pa kuru 
tek Ellītes strauts. Pie strauta 
ietekas Skaļupē gravas dziļums 
sasniedz jau 52 m. Šajā gravā ir 
liela iežu dažādība, vietām atse- 
dzas Amatas svītas lodīšu smi-
lšakmeņi, ir bagāta veģetācija. 
Tas – tikai zināšanai, jo tur val-
da mūža meža pirmatnība, grūti 
nokāpt pa kritušiem kokiem bagā-
tajām kraujām. Sīkāk par šo gravu 
var palasīt žurnāla Vides Vēstis  
1998. gada 1. numurā. Raksta au-
tors Imants Jurģītis ticies ar Jaun-
bigu māju saimnieku Ernestu, 
kurš stāstījis, ka muižu laikos pa 
gravas stāvo nogāzi lejā noripo-
jusi kunga kariete ar visiem brau-
cējiem un zirgiem. Dzīvs neesot 
palicis neviens. Tā cēlies gravas 
nosaukums.”

Bigās ilgus gadus dzīvoja 
kolhoza 1. Maijs pirmā priekš- 
sēdētāja Marta Zimina, par kuru 
daudz biju dzirdējusi senā bēr-
nībā, bet nekad neesmu satikusi. 
Marta Zimina (1900–1985) no 
1939. gada bija saistīta ar Līgat-
nes apkārtni. Viņa strādāja pie-
notavā, kara laikā – uz šosejas 
remontdarbos, pēc kara Līgat-
nes un Ķempju pagasta izpild- 
komitejās, no 1948. gada  
10. marta, kad Ķempjos nodi-
bināja kolhozu 1. Maijs, – par tā 
priekšsēdētāju līdz pat 1955. ga-
dam. No 1955. gada līdz aizieša-
nai pensijā M. Zimina strādāja 
par Līgatnes ciema izpildkomi-
tejas priekšsēdētaju.

Interesanti bija apskatīt uz 
necila šķūņa netālu no Bigām no-
vietotās saules baterijas elektro- 
enerģijas ieguvei. 

Līgatnes apkārtnē 1930. ga-
dos ir bijušas 3 vīna darītavas –  
viena pāri Gaujai Līņos, otra 
Libertos (tagadējās Rotās, kas 
atrodas Roču rezervātā) un trešā 
Vīķos. Vīķu mājas izskatās sakop-
tas, varētu būt, ka vasarās tur 
norit raita dzīve. Tālāk citāts no 
minētā Sigurda Rusmaņa darba:

„.. Pa labi ceļš (tas jau no Rī-
gas–Cēsu ceļa. R.V) uz kādreizē-
jām virsmežziņa mājām Liber-

Auera māja Spriņģu kalna centrā – pasta un telefona 
centrāles ēka, aiz tās nepabeigtā ēka, kurā vēlāk tirgojās 
ebreji Gordoni (1930–1932), pa labi Balduss māja  
1920. gados. Cēsu muzeja krājumi.

Pie Līgatnes pilskalna. 
2014. gada 4. novembris. 
Rasmas Vanagas foto.

Jaunuzceltie apartamenti 
Ķempju ielā. 2021. gada 

6. novembris. Rasmas 
Vanagas foto.

Spriņģu akas bijusī 
vieta skvērā. 2021. gada 

6. novembris. Rasmas 
Vanagas foto. 

Spriņģos ap 1960. gadu. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Veikals Ķempju ielā jeb Auermājā.  
2021. gada 6. novembris. Rasmas Vanagas foto.

Tornis Līgatnes 
pilskalnā 20. gs. vidū. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Balduss māja Spriņģu ielā. 1930. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Skats no Līgatnes pilskalna uz Remdenkalnu 1930. gados. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Pie Vīķiem. 2021. gada 6. novembris. 
Rasmas Vanagas foto.

Ķempju iela. 2005. gada 1. novembris. 
Jāņa Jansona foto.

Spriņģu kalna skvērā.  
1960. gadi. Līgatnes 
fotoarhīvs.

Spriņģu kalna trīs ielu krustojums. 2021. gada 
6. novembris. Rasmas Vanagas foto.

Darviņa māja Spriņģu ielā. 2016. gada 11. augusts. 
Rasmas Vanagas foto.



CĒSIS 2025. GADĀ KĻŪS PAR LATVIJAS 
KULTŪRAS GALVASPILSĒTU 

NOSŪTĪJUMS UZ MUZEJU: NOVADA MUZEJI VIENOJAS KOPĪGĀ 
PROJEKTĀ EMOCIONĀLĀS LABBŪTĪBAS UZLABOŠANAI Līgatnes meitenes ar Kolizeju fonā.

Kopā ar lietuviešu skolēniem, 
iepazīstot jaunas lietotnes.

LĪGATNES ZIŅAS LĪGATNES ZIŅASFebruāris 2022 76 Februāris 2022

Cēsu novadā atklāts projekts 
Nosūtījums uz muzeju. Ple-

cu pie pleca četri Cēsu novada 
muzeji un kultūras mantojuma 
institūcijas – Āraišu ezerpils 
arheoloģiskais parks, Cēsu Vēs-
tures un mākslas muzejs, Eduar-
da Veidenbauma muzejs Kalāči 
un Piebalgas muzeju apvienība 

T urot publiski pausto solī-
jumu par Eiropas kultūras 

galvaspilsētai 2027. gadam sa-
gatavotās kultūras program-
mas īstenošanu, Cēsis kopā ar 
novada pagastiem īstenos ap-
jomīgu kultūras programmu 
un 2025. gadā iemirdzēsies kā 
Latvijas kultūras galvaspilsēta. 
Šis būs ievērojamu nacionālu 
un starptautisko notikumu 
kopums visa gada garumā ar 
vadmotīvu – Kultūra galvās,  
pilīs, sētās.

Cēsis 2025. gadā kļūs par Lat- 
vijas kultūras galvaspilsētu

Jau ziņots, ka Cēsis piedalījās 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 
2027. gada atlases posmā, kurā 
Cēsu pieteikums netika virzīts 
otrajā kārtā. Gūstot lielu sabied- 
rības atbalstu pēc atlases pos-
ma, novērtējot ieguldīto Eiropas 
kultūras galvaspilsētas darba 
grupas veikumu un godājot ie-
vērojamo kultūras iestāžu ie- 
saisti procesā, pieņemts lēmums 
veidot neatkarīgu, apjomīgu un 
iesaistošu kultūras norišu pro-
grammu 2025. gadā.

„Cēsu novads ir bagāts – 
te dzīvo neskaitāmi radoši, 
uzņēmīgi un idejām pārpilni 
cilvēki. Tieši Cēsu novada sa-
biedrībai esam lēmuši radīt ko 
īpašu – radīt piedzīvojumu gada 
garumā, kas ieskauts kultūras 
norišu baudījumā. Mēs solījām 

pārtraukumā. Kantora 1. stāva 
gaitenī bija ierīkoti plaukti, kur 
algas dienās grāmatas pārde-
vām, lai tās būtu iespējams iegā-
dāties plašākam lasītāju lokam. 
Drīz bija iespēja iesaistīties arī 
Brīvprātīgo grāmatu draugu 
biedrības darbā, tad saņēmām 
grāmatas arī no Cēsu centrālās 
grāmatnīcas, kļuvām par vienu 
no labākajiem sabiedriskajiem 
grāmatu izplatītājiem Latvijā, 
pabiju arī biedrības organizētā 
ekskursijā Baltkrievijā. Grāma-
tu kiosks Saulīte nostrādāja līdz 
Līgatnes grāmatnīcas slēgšanai 
1980. gadu beigās.

Darviņa mājā visus gadus 
līdz mājas atgūšanai personīgā 
īpašumā strādāja gaļas veikals. 
Atceros, ka iesākumā tur bija Lī-
gatnes patērētāju biedrības vei-
kals, tad privātais veikals. Blakus 
grāmatnīcai atradās frizētava, 
līdz 1965. gadā Kiberkalnā uzcēla 
sadzīves pakalpojumu māju.

Nedaudz uz augšu pa Spriņģu 
ielu kreisajā pusē atrodas pēdējā 
māja – Balduss māja, kurā šobrīd 
(2022. gadā) atrodas Dārza teh-
nikas remonts. Senatnē šī māja 
piederējusi Balduss ģimenei, 
tādēļ arī šāds nosaukums. No šīs 
ģimenes nākusi ilggadējā Līgat-
nes papīrfabrikas medpunkta 
vadītāja un medmāsa Ingrīda 
Gustsone. Raksta sākumā jau 
minēju, ka 1922. gadā bija reģis-
trēts „Balduss – pārtikas preču 
un gaļas tirgotājs Spriņģos”.

Senie līgatnieši atceras:  
„.. pirms kara tur atradusies arī 
šūšanas darbnīca ar ieeju no 
sāna” un cepti arī garšīgi kliņģe-
ri. Jānis Gulbis (juniors) savos 
komentāros pie foto par šo māju 
raksta: „Balduss bija slavens ar 
kliņģeru pārdošanu (pats gata-
voja), jo dārzā bija brūzītis ar 
cepamkrāsni. Ja pirka 9 gab., tad 
10. deva par brīvu. Kliņģeri bija 
mīksti un garšīgi.” 

Tālāk jau Spriņģu centrs, kur 
krustojumā, kurā sākas Ķemp-

priekšējā LZ 2022. gada janvāra 
numurā Nr. 1. Pilsoņu ielas laba-
jā pusē gandrīz pie ielas atrodas 
divas nelielas dzīvojamās mājas 
un tālāk no ielas vēl divas mā-
jas – viena neliela, otra paprāva. 
Mazajā mājiņā ilgus gadus dzīvo 
Laubertu ģimene, pēc vecāku 
nāves viņu meita Millija ar savu 
ģimeni.

Otra balta divstāvu māja, kas 
celta kā skolotāju dzīvojamā 
māja padomju gados. Tur manos 
vidusskolas laikos dzīvoja mūsu 
iecienītā klases audzinātāja 
Erna Šterna, kura vēlāk appre-
cējās ar fizikas skolotāju Ojāru 
Pakalnu un turpināja tur dzī-
vot, līdz viņu ģimene pārcēlās 
uz Rīgu. Ar savu iecienīto klases 
audzinātāju un literatūras sko-
lotāju mūsu vidusskolas klase 

ju iela, kreisajā pusē ir neliels 
skvērs, kur padomju gados bija 
novietota sportista ģipša fi-
gūra, bet pirms tam atradās 
ūdens pumpis, kur parasti sati-
kās cilvēki un varēja atpūsties, 
ne tikai paņemt ūdeni. Labajā 
pusē māja, kur, cik vien atce-
ros, bija un ir veikals. Skatoties 
senos foto, kurus ieguvu no 
Cēsu vēstures muzeja, šajā mājā  
1920. gados atradies pasts un 
telefona centrāle. Tur atradusies 
arī viena no Līgatnes ceptuvēm, 
un beķeris bijis Auers. Māja ie-
guvusi nosaukumu Auera māja. 
Jānis Gulbis (juniors) komen-
tāros pie foto raksta: „Šajā mājā 
pēc kara dzīvoja manas mātes 
māsas Annas Šmites ģimene. 
Ieeja bija no dārza puses. Lielajā 
telpā, kur vēlāk bija veikals, vien-
mēr tika rīkotas ballītes, patafons 
spēlēja un cilvēki dejoja.”

1950. gadu beigās tur atra-
dās Līgatnes patērētāju bie-
drības dažādu preču veikals –  
kreisajā pusē, ko sauca par 
Mergupa veikalu (pēc vadītāja 
uzvārda), un labajā pusē pār-
tikas preču veikals. Pēc tam 
tur bija sakņu veikals, vēlāk 
dzērienu veikals (Šņabja bode), 
kad bija talonu sistēma. Vēlāk 
atkal veikals, jau privātais, kas 
darbojas vēl 2022. gadā. 

Par Līgatnes maizniekiem 
ir pāris veco ļaužu stāstījumi. 
Maigas Bērziņas (1923–201.. 
Ķempju kapos), dzimusi Ieriķos, 
meitas uzvārds Cipulis, Līgatnē 
no 1935. gada, atmiņas pieraks-
tītas 13.10.2005.:

 „Līgatnē bija 2 maiznieki – 
Auers un Nāzers. Abi svētdienās 
veda ar zirgiem savus maizes iz- 
strādājumus pa Līgatnes ielām 
pārdot. Katram bija savādas 
skaņas taurīte. Pēc tās pircēji varē-
ja zināt, kurš maiznieks brauc, un 
izvēlēties, no kura preci pirkt.”

Elfrīdas Celmas (dzim.  
1906. gadā Līgatnē) atmiņu 
pieraksts par dzīvi un darbu 

Līgatnes papīrfabrikas ciema-
tā. Pierakstīja Indra Čekstere  
1996. gadā Rīgā.: 

„Līgatnē bija 2 beķeri – 
Spriņģos un Pluču beķerejā – tur, 
ku` skola, pa kreiso roku – tur 
viens, Spriņģos viens. Beķerzeļļi 
nesa brokastlaikā – ap 8 un ap 
pusdienlaiku – ar lieliem kurv-
jiem pienesa kliņģerus. 1 kliņģeris 
maksāja 1 kapeiku gabalā.

„Beķerzelli, brauc uz elli, Atved 
man to cukurlelli!” tā bērni kai-
tināja tos beķerzeļļus.”

Ķempju ielā aiz Rītausmas 
ielas labajā pusē ir senās mājas, 
kuras vēl saglabājušas arī seno 
saimnieku vārdus, bet kreisa-
jā – pēckara un mūsdienu pri-
vātās mājiņas ar veselu nelielu 
ieliņu režģi – Zvaigžņu, Mēness, 
Saules u. c.  Labās puses mājas 
saglabājušas seno iedzīvotāju 
atmiņās savu bijušo un tagadē-
jo saimnieku uzvārdus: Klūgas 
māja, Eizenbergu māja, Poļu 
māja, Zviedru māja (jau tūlīt aiz 
pilsētas robežas) u. c. Pie Klūgas 
mājiņas – pāris lielu siltumnī-
cu, kur čakli strādā saimnieks, 
kurš audzē tomātus, gurķus u. c. 
un spēj apgādāt daudzus līgat-
niešus ar svaigiem dārzeņiem 
no pavasara līdz rudenim, pats 
tos pārdodams vietējā tirdziņā.

Ķempju ielas labajā pusē pē-
dējos gados uzņēmīgi cilvēki 
ir uzcēluši divas jaunas mūs-
dienīgas mājas, kas tiek izman-
totas kā apartamenti un tiek 
izīrētas Līgatnes viesiem. Mājās 
esot ierīkota ekonomiska dabai 
draudzīga apkure. Šajās mājās 
iekšā gan neesmu bijusi, bet no 
ārpuses tās izskatās interesan-
tas.

Tālāk zemes ceļš aizved uz 
Ķempjiem, Ķempju baznīcu un 
tālāk līdz Vidzemes šosejai.

Vēlreiz jāatgriežas pie Cen-
tra kapiem, kur sākas Pilsoņu 
iela, kas kopš 1935.gada atdala 
Spriņģu kalnu no Skolas (Kro-
gus) kalna, par kuru rakstīju ie-

satikāmies regulāri vēl daudzas 
reizes gan klases un skolas sali-
dojumos Līgatnē, gan saturīgās 
ekskursijās pa Latvijas vēstu-
riskām vietām. Skolotāja vēl 
sirmā vecumā noorganizēja šīs 
ekskursijas un iepazīstināja mūs 
ar tām vietām, ko nebija ļauts 
iepazīt padomju laikā, – Oskara 
Kalpaka vietām Meirānos, An-
dreja Eglīša dzimtajām vietām 
Ļaudonā, Kārļa Skalbes Saulrī-
tiem, aizveda mūs satikties ar 
līgatnieti Gunti Gailīti un viņa 
izveidoto pirmās latviešu na-
cionālās operas Baņuta muzeju 
Skrāģu krogā Zosēnos.

Pēdējos gados māja ir privāt- 
īpašums un tur izveidots tūris-
ma objekts Pasaku māja, kuras 
darbs gan pandēmijas laikā ir 
ierobežots.

Pilsoņu iela, kas atdala 
divus senos miestus 
jeb kalnus. Pa kreisi – 
Skolas kalns, pa labi –  
Spriņģu kalns. 
2016. gada 11. augusts. 
Rasmas Vanagas foto.

Ceļš uz Pasaku māju. 
2016. gada 11. augusts.
 Rasmas Vanagas foto.

Pasaku māja Pilsoņu ielā. 2016. gada 11. augusts. Rasmas 
Vanagas foto.

Sākusies pieteikšanās mācībām pieau-
gušo izglītības projekta Nodarbināto 

personu profesionālās kompetences piln- 
veide 7. kārtā, pieteikšanās termiņš ir 
līdz 24. februārim. Mācību pieauguša-
jiem 7. kārtas piedāvājums balstīts uz 
darba tirgū aktuālas profesijas apguvi 
vai profesionālo pilnveidi, lai uzlabotu 
nodarbināto profesionālās prasmes at-
bilstoši darba tirgus aktualitātēm. In-
formācija par visām mācībām pieejama: 
www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācību 
centrs BUTS 7. kārtā piedāvā vairāk nekā 
50 programmu visā Latvijā.

Mācību centra BUTS Cēsu filiāles 
vadītājs Aleksandrs Sarkanis: „Mācību 
centrs BUTS ir piedalījies visās mācību 
pieaugušajiem kārtās, un šī projekta ie-
tvaros pie mums mācījušies vairāk nekā 
deviņi tūkstoši izglītojamo. Šī pieredze 
ļauj mums piedāvāt aktuālas izglītības 
programmas un piesaistīt augstas rau-
dzes pasniedzējus. 

Vai, ēdot picu, itāļi izmanto nazi un 
dakšiņu? Vai tiešām visi ceļi ved uz 

Romu? Vai vēl kaut kur ir tik stingri Co-
vid-19 ierobežojumi, kā Latvijā?

Šos un vēl daudzus citus jautājumus 
janvārī bija iespēja noskaidrot Jauno 
Līderu vidusskolas skolotājām Dzintrai 
Upītei un Aijai Ziediņai un skolniecēm 
Anetei Trallei, Laurai Ozolai un Sa-
mantai Budrevičai. Jau avīzes decembra 
numurā rakstījām, ka pandēmijas dēļ 
iekavētais Erasmus+ projekts Power of 
wisdom jārealizē ļoti īsā laika posmā un 
3. mobilitāte notika Vasto – Itālijas vi-
duslaiku pilsētiņā Adrijas jūras krastos. 
Sākums bija grūts – lai tur nokļūtu, bija 
jāmaina lidmašīnas biļetes, jāuztraucas 
par iekļūšanu Covid-19 kontaktpersonu 
statusā un jāveic maksas pcr testi, taču 
tagad prieks par iegūtajiem iespaidiem 
un draugiem ir milzīgs. Galvenā pro-
jekta tēma ir darbs ar mobilajām teh-
noloģijām, tādēļ itāļu tehniskajā licejā 

MĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM VISI CEĻI VED UZ... ITĀLIJU!

Orisāre – radījuši programmas 
cilvēku labsajūtas un labbūtī-
bas uzlabošanai muzejos. Katrs 
no tiem ir sagatavojis savai te-
matikai atbilstošu programmu, 
apmeklētājiem kopā piedāvājot 
bagātīgu un daudzveidīgu pie-
redzi.

No 1. februāra muzeju saga-

tavotās programmas būs pieeja-
mas Āraišu ezerpils arheoloģis-
kajā parkā un Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejā, savukārt no 
1. maija – Eduarda Veidenbau-
ma memoriālajā muzejā Kalāči 
un Piebalgas muzeju apvienībā 
Orisāre. Interesenti aicināti se-
kot informācijai muzeju tīmekļ- 

vietnēs un sociālo tīklu plat- 
formās, kur būs atrodami gan 
programmu apraksti, gan pieteik- 
šanās kārtība.

Pēdējos gados pasaulē aizvien 
biežāk tiek aktualizēts jautājums 
par muzeju un kultūras man-
tojuma lomu cilvēku labsajūtas 
veicināšanā un emocionālās 
veselības uzlabošanā. Līdzās jau 
zināmajiem terminiem muzej- 
pedagoģija un mūžizglītība muze-
jos parādās muzejterapija. Kanā-
dā, Lielbritānijā, Beļģijā un citās 
valstīs muzeja apmeklējumu 
kā zāles emocionālās labsajūtas 
uzlabošanai var izrakstīt ārstu 
kabinetos, muzeja apmeklējumi 
un programmas iekļautas ve-
selības apdrošināšanas polisēs. 
Cēsu novada muzeju pilotpro- 
jekts ir pirmais solis, lai aktuali-
zētu cilvēku emocionālās vese-
lības un labbūtības jautājumus, 

kā arī iezīmētu kultūras manto-
juma insitūciju lomu sabiedrī-
bas emocionālās veselības uzla-
bošanā.

Pilotprojekta atklāšanas 
pasākumā 19. janvārī līdzās čet- 
ru Cēsu novada muzeju pro-
grammu prezentācijai ar savu 
pieredzi veselības un labbūtī-
bas projektos dalījās kultūras 
nozares pārstāvji no Rumāni-
jas un Igaunijas. Cēsu projekta 
veidošanā nozīmīga bijusi šo 
un citu līdzīgu projektu analīze 
un konsultācijas ar ārvalstu 
kolēģiem. Atklāšanas pasākums 
norisinājās tiešsaistē, un tā ie-
raksts ir pieejams iesaistīto 
muzeju sociālo tīklu profilos vai 
tīmekļvietnēs.

Šis ir pirmais projekts, kas 
kopš novada reformas apvie-
nojis vairākas novada kultūras 
mantojuma institūcijas.

īstenot Eiropas kultūras galvas-
pilsētas  programmu un to darī-
sim vēl ātrāk, nekā bijām iecerē-
juši, – jau 2025. gadā. Un tieši 
programmas vērienīguma dēļ ar 
pārliecību šo sauksim par kul-
tūras galvaspilsētas gadu,” uzs-
ver Cēsu novada domes priekš- 
sēdētāja vietnieks un gaidāmo 
norišu programmas vadītājs Atis 
Egliņš-Eglītis.

Gada laikā tiks īstenoti 
vairāki simti Latvijas un starp-
tautiska līmeņa kultūras noti-
kumu visā Cēsu novadā. Norise 
būs balstīta piecos tematiskos 
pīlāros, caur kuriem tiks skatī-
ti gan lokāli, gan starptautiski 
jautājumi un izaicinājumi: de-
mokrātija, izglītība, vide un kli-
mata pārmaiņas, atjaunotne un 
Cēsu novada izcilība.

„Ar izceltajiem atslēgas vār-
diem par kultūru galvās, pilīs, sē-
tās, kas atvasināti no vārda gal-
vaspilsēta, vēlamies izcelt Cēsu 
novada bagātības un vērtības. 
Vārds galvās sevī ietver sabiedrī-
bu, tās zināšanas, domas, idejas, 
aktivitātes un iespējas. Vārds 
pilīs manifestē Cēsu pilsētas kā 
kultūras, izglītības un sociāleko-
nomisko procesu virzītājspēku. 
Savukārt sētās simbolizē Cēsu 
novada vēsturi, ainavu, objektus, 
viensētas un apsola notikumus 
katrā novada pagastā,” turpina 
A. Egliņš-Eglītis.

Saglabājot un cienot iestrā-
des no gatavošanās 2027. gada 
atlases posmam, jau šā gada lai-
kā turpināsies darbs ar vietējiem 
un starptautiskajiem sadarbības 
partneriem. Tas garantēs gan 
Latvijas un Cēsu novada kul-
tūras iestāžu, gan starptautisko 
partneru iesaisti procesos un 
ārzemju tūristu pieplūdumu no-
vadā, Cēsu vārdam ievibrējoties 
ne vien Latvijā, bet visā reģionā.

Kopš 2009. gada, kad Cēsis 
pirmoreiz virzīja savu kandida-
tūru Eiropas kultūras galvaspil-
sētas  statusa iegūšanai, novada 
kultūras dzīve kļuvusi daudz 
bagātāka un intensīvāka. Cēsu 
kultūras infrastruktūru papil-
dinājusi koncertzāle Cēsis, kas 
jau teju astoņus gadus piedāvā 
baudīt pasaules līmeņa koncer-
tus, teātra izrādes un kino pro-
grammu, pulcējot tūkstošiem 
apmeklētāju ne tikai no Latvijas, 
bet arī kaimiņvalstīm. Audzis 
Cēsu Mākslas festivāls, starp-
tautisku atzinību izpelnījies 
festivāls Čello Cēsis, kam vienī-
gajam Latvijā piešķirts Festivālu 
asociācijas veidotais Eiropas ie-
vērojamāko festivālu kvalitātes 
zīmols EFFE Label. Aizvadīti jau 
septiņi sarunu festivāli LAMPA.  
Apjomīgi līdzekļi ieguldīti arī 
kultūras mantojuma sagla-
bāšanā, konservējot un restaurē-
jot Cēsu pils kompleksu un Cēsu 

Sv. Jāņa baznīcu. Esam guvuši 
starptautisku atzinību kultūras 
jomā – gan laikraksts Daily Mail 
izcēlis Cēsis kā vienu no ievēro-
jamākajiem galamērķiem, gan 
Eiropas Komisija Cēsis ievieto-
jusi starp 70 pasaules kultūras 
pilsētām. Un, protams, plašais 
Cēsu novads glabā neskaitāmus 
unikālus notikumus, kultūrvie-
tas un radošas personības, ko 
iespējams atklāt ar jauniem un 
moderniem kultūras izteiksmes 
līdzekļiem. 

Kandidējot uz 2027. gada Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas ti-
tulu, Cēsu novada dome noteica 
galvenos mērķus, kas jāizpilda, 
realizējot programmu. Šie mērķi 
saglabāti, plānojot 2025. gada 
norises:
•   Cēsu kultūras telpas attīs-
tīšana un reģionālās un starp-
tautiskās sadarbības kultūrā 
un citās starpdisciplinārās no-
zarēs stiprināšana;
•   nacionālas un starptautis-
kas nozīmes kultūras notiku-
mu piesaiste Cēsu novadam;
•   kultūras un radošo industri-

ju ekonomiskās attīstības vei-
cināšana;
•   kultūras nozares kapacitātes 
stiprināšana, īstenojot Eiropas 
sadarbības projektus;
•   kultūrtūrisma veicināšana 
un attīstība;
•   novada atpazīstamības vei-
cināšana, kā arī kultūras un 
tūrisma infrastruktūras uzla-
bošana.

Cēsis dibinātas 1206. gadā, 
tā ir trešā vecākā pilsēta Latvi-
jā un Latvijas karoga dzimtene. 
Pēc 2021. gada novadu refor-
mas jaunajā Cēsu novadā ap-
vienoti: Amatas pagasts, Cēsu 
pilsēta, Drabešu pagasts, Dzēr-
benes pagasts, Inešu pagasts, 
Jaunpiebalgas pagasts, Kaives 
pagasts, Liepas pagasts, Līgat-
nes pilsēta, Līgatnes pagasts, 
Mārsnēnu pagasts, Nītaures pa-
gasts, Priekuļu pagasts, Raisku-
ma pagasts, Skujenes pagasts, 
Stalbes pagasts, Straupes pa-
gasts, Taurenes pagasts, Vaives 
pagasts, Vecpiebalgas pagasts, 
Veselavas pagasts, Zaubes pa-
gasts un Zosēnu pagasts.

Arī mācību forma dažādām pro-
grammām ir atšķirīga – klātienē, daļēji 
klātienē vai attālināti. Nodarbību laiki 
tiks pielāgoti strādājošiem – darbadienu 
vakaros vai brīvdienās. Mēs aicinām ie-
dzīvotājus nevilcināties un izmantot šo 
lielisko iespēju jaunu prasmju apguvei 
un savas konkurētspējas paaugstināša-
nai. Ja ir vajadzīga konsultācija par iz-
glītības programmām vai pieteikšanās 
kārtību, zvaniet vai rakstiet mums, mēs 
ar prieku jums palīdzēsim.” 

Mācību programmās pieaugušajiem 
var piedalīties ikviens nodarbinātais, 
kas ir vecāks par 25 gadiem. Mācību 
maksu 90–95% apmērā sedz Eiropas 
Savienības fondi un valsts, 5–10% ir 
strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinā-
tajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas statusu mācības ir bez mak-
sas. Projektā ikviens nodarbinātais var 
piedalīties divas reizes, ja mācības nav 
pārtrauktas.

iepazinām tādas lietotnes kā asana, 
genial.ly un relive, bet pilsētu izpētījām, 
izmantojot actionbound. Latviešu, lietu-
viešu, grieķu, portugāļu un itāļu skolēni, 
sadalīti daudznacionālās grupās, veido-
ja videofilmas par redzēto un piedzīvo-
to Apenīnu kalnos, dabas parkos Oasi 
del Verde un Punta Aderci un pilsētās. 
Mācījām saviem jaunajiem draugiem 
plaukstiņpolku, un paši mācījāmies cit- 
tautu dejas. Noteikti atmiņā paliks pi-
cas dzimtenes Neapoles apmeklējums, 
kuras karaļnama zālē pat saskatījām 
līdzību ar Līgatnes pilsētas kultūras 
namu. Bet pēdējo dienu Itālijā izmanto-
jām mūžīgās pilsētas Romas un mazākās 
valsts – Vatikāna – apskatei. Siltais un 
saulainais laiks ļāva izbaudīt vietas, 
par kurām māca vēstures stundās. Un, 
protams, iemetām monētiņas Trevi 
strūklakā – uz atgriešanos un īpašu vēl-
mju piepildīšanos!

Erasmus+ projekta koordinatore Aija 
Ziediņa
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„Līgatnes Ziņu” e-pasts: ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Cēsu novada 
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www.ligatne.lv.

Iespiests SIA „Baltijas Koks”.

Nākamais „Līgatnes Ziņu” izdevums iznāks 2022. gada 17. martā.

ROMANTISKA PASTAIGA PA LĪGATNI
MAZĀ BILŽU RĀMĪTĪ MAN IR BILDE TAVA

LĪGATNĒ DARBU SĀK VIENOTAIS KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRS

No 17. līdz 20. februārim 
Līgatnes kultūras 

nams, atzīmējot februāri kā 
mīlestības mēnesi, organizē 
akciju Mazā bilžu rāmītī man 
ir bilde tava… Aicinām ikvienu 
doties romantiskā pastaigā 
vai nelielā izbraucienā pa Lī-
gatni un atrast lielformāta 
bilžu rāmjus, kuros veikt ro-
mantiskus mirkļa foto. Bilžu 
rāmjus varēsiet atrast Lustūža 
klintī, Skolas kalna skatu plat- 
formā, pie Anfabrikas klints, 
pie Līgatnes pārceltuves un 
Ratnieku ezera.

Iesūti savus mirkļa attēlus, 
kas radīti 3–5 norādītajos 
objektos, un mēs izveidosim 
individuālu fotokolāžu, ko 
drukātā veidā varēsi saņemt 
Līgatnes kultūras namā.

dodies romantiskā pastaigā Līgatnē
NO 17 .  -20 .  FEBRUĀRIM

ROMANTISKA PASTAIGA L ĪGATNĒ

Mazā b i lžu rām ī t ī
man i r b i l d e tava

Mazā b i lžu rām ī t ī
man i r b i l d e tava

Radi skaistus mirkļa attēlus piecos lielformāta bilžu rāmjos un iesūti tos
WhatsApp nr.29142176. Bilžu rāmjus tu atradīsi Lustūža klintī, Skolas kalna
skatu platformā, pie Anfabrikas, pie Līgatnes pārceltuves un Ratnieku ezera.

Iesūti no 3-5 norādītajiem objektiem savus mirkļa attēlus un mēs izveidosim
individuālu foto kolāžu, ko drukātā veidā varēsi saņemt Līgatnes kultūras namā.

PASĀKUMI LĪGATNES NOVADĀ
17.–20. februārī   Līgatnē  
Akcija Mazā bilžu rāmīti man ir bilde tava… 

18. februārī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē 
Zeit itāļu garšu un mūzikas vakars ar Roberto Meloni.   Izpārdots

19. februārī plkst. 18.00  Zeit lielajā zālē 
Aija Vītoliņa un draugi aicina uz koncertu.  Biļetes: 25 eiro

20. februārī plkst. 17.00   Zeit lielajā zālē 
Koncerts Februāra kaprīze.   Biļetes: 10 eiro

23. februārī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē  
Stāstnieku vakariņas: Kārlis Kazāks un pilots Pēteris Zaretoks.  
Dalība: 35 eiro

25. februārī plkst. 19.00   Zeit lielajā zālē 
Zeit franču garšu un mūzikas vakars ar Imantu Toču.  Biļetes: 10 eiro 

26. februārī plkst. 18.00   Zeit lielajā zālē
Ainara Mielava un Aigara Voitišķa koncerts.  Izpārdots

5. martā plkst. 18.00  Zeit lielajā zālē 
Jura Kaukuļa solo rokkoncerts.  Biļetes: 25 eiro

8. martā plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē 
Īpašās stāstnieku vakariņas: Ainārs Ančevskis un Valters Krauze. 
Dalība: 45 eiro

12. martā plkst. 18.00  Zeit lielajā zālē  
Andreja Osokina koncerts. Biļetes: 25 eiro  

IESPĒJAMS SAŅEMT COVID-19 SERTIFIKĀTU DRUKĀTĀ VEIDĀ

LĪGATNES APVIENĪBAS PĀRVALDE INFORMĒ, KA 
LĪGATNES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA ATSĀKUSI DARBU UN 
KLIENTU APKALPOŠANA NORIT IERASTAJĀ KĀRTĪBĀ UN 
DARBA LAIKĀ.

L ai iedzīvotājiem nodrošinā-
tu ērtāku Cēsu novada paš-

valdības un valsts pakalpojumu 
saņemšanu, 1. februārī darbu 
sācis Cēsu novada Līgatnes 
pagasta Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs (VPVKAC) Nītaures 
ielā 6, Augšlīgatnē. Tajā iedzī-
votājiem tiks sniegta palīdzība 
darbā ar e-pakalpojumiem un 
konsultācijas par citām iespē-
jām e-vidē, kā arī dažādi paš-
valdības pakalpojumi.

Cēsu novada Līgatnes pa-
gasta VPVKAC apmeklētā-
jiem būs pieejams katru darba 
dienu. Tā darba laiks:
Pirmdienās plkst. 8.00–18.00
Otrdienās plkst. 8.00–17.00
Trešdienās plkst. 8.00–17.00
Ceturtdienās plkst. 8.00–17.00
Piektdienās plkst. 8.00–13.00
Sestdienās, svētdienās BRĪVS

Līgatnes apvienības pārvalde informē, ka Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkal-
pošanas centrā (VPVKAC) Augšlīgatnē, Nītaures ielā 6, iespējams saņemt Covid-19 serti-

fikātu drukātā veidā.
Sertifikātu iespējams saņemt arī katru trešdienu Līgatnē, Spriņģu ielā 4, pārvaldes ēkā.
Lai saņemtu sertifikātu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. Darbinieks vizītes 
laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā. 

Pusdienu pārtraukums pirm- 
dienās, otrdienās, trešdienās un 
ceturtdienās – no plkst. 12.00 
līdz 12.30.

Ar Līgatnes pagasta VPVKAC  
konsultantu iespējams sazinā-
ties elektroniski, rakstot vēstuli 
uz e-pastu ligatne@pakalpoju-
mucentri.lv.

VPVKAC darbojas dažādās 
Latvijas pašvaldībās atbilstoši 
vienotiem pakalpojumu snieg- 
šanas principiem.

VPVKAC SNIEGTIE 
PAKALPOJUMI:
•   pakalpojumu pieteikšana 
klātienē
iespēja klātienē pieteikt Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras un Lauksaimniecības 
datu centra pakalpojumus, kā 
arī saņemt savas pašvaldības 
pakalpojumus;

•   konsultācijas par e-pakal-
pojumiem
konsultācijas par deviņu valsts 
iestāžu e-pakalpojumiem un 
praktisku palīdzību darbā ar 
datoru, internetu un eID kartes 
lasītāju;
•   informācija un konsultācijas
informācija par tuvāko valsts 
iestāžu reģionālo struktūr-
vienību, tās darba laikiem un 
pieteikšanās kārtību.

Svarīgi atcerēties!
Dodoties uz Valsts un paš-

valdības vienoto klientu apkal-
pošanas centru, līdzi jāņem per-
sonu  apliecinošs dokuments –  
pase vai personas apliecība (eID).

Lai saņemtu e-pakalpoju-
mu, personai jāautentificējas 
ar savu internetbanku, eID 
karti (kurā ir aktivizēts e-pa-
raksts) vai elektroniskā pa-
raksta viedkarti.

CĒSU NOVADA TŪRISMA PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJI SAŅEM ZĪMI GĀJĒJAM 
DRAUDZĪGS 

Z īmi Gājējam draudzīgs saņēmuši vēl 12 tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji, kas piedāvā kājāmgājējiem nepieciešamos pakalpo-

jumus. Atzinību guvušo uzņēmēju vidū ir pieci Cēsu novada tūris-
ma uzņēmēji. Gājējiem draudzīgu viesmīlību šobrīd ir iespējams 
izbaudīt jau 190 Gājējam draudzīgs uzņēmumos visā Latvijā.

Zīme Gājējam draudzīgs (Hiker-friendly) tiek piešķirta tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs. Tā parāda, ka uzņē- 
mējs saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir 
gaidīti. Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepie-
ciešamus pakalpojumus, piemēram, informāciju par maršrutu, 
dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, 
naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, 
zābakus un citu ekipējumu.

2022. gada 19. janvārī notika piektā zīmes Gājējam draudzīgs 
(Hiker-friendly) komisijas sēde Latvijā. Tika pieņemts lēmums 
zīmi piešķirt 12 uzņēmumiem, kas atbilda Gājējam draudzīgs 
(Hiker-friendly) kritērijiem. Cēsu novadā šo zīmi saņēma pieci 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji:
•   Līgatnes vīna darītava Cēsu novadā,
•   Krodziņš Vilhelmīnes dzirnavas Cēsu novadā,
•   Vilhelmīnes apartamenti Cēsu novadā,
•   Viesnīca Springšļu dzirnavas Cēsu novadā,
•   Viesu māja Pie Pētera Cēsu novadā.

Aicinām pārgājienu cienītājus baudīt aktīvas brīvdienas dabā 
gan Mežtakā un Jūrtakā, gan citos pārgājienu maršrutos un pašiem 
pārliecināties par gājējiem draudzīgo uzņēmumu viesmīlību. 
Vairāk par garās distances pārgājienu maršrutiem Mežtaka un Jūr-
taka – www.baltictrails.eu


