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Ar vasaras vaiņagu galvā
Pa dārzu dālija iet,
Pat koki jau piekusuši,
Bet viņa vēl plaukst un zied,
Viņa vēl pierūgusi
Ar pumpuriem pilna līdz malām,
Bet nežēlojas nevienam,
Ka vasara galā…
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  Sveicam  septembra jubilārus:

Bērni ir atgriezušies skolā, 
izauguši ne tikai pa vasaru, 

bet pat pa gadu! Skolotājiem 
viņi būs jāiepazīst, tik dažādi, no 
jauna. Viņiem atkal jāiepazīst 
skola, skolotāji, jaunā kārtība. 
Tas prasa lielu dzīves gudrību – 
lai cieņpilni izlavierētu starp 
noteikumu ievērošanu un cilvēcību, 
nepieciešamību un vēlamo, starp 
aprēķiniem, datiem un plāniem 
iepretim tik ļoti straujajai dzīves 
mainībai.
Mūsdienās vairs nerunājam par to, 
ka izglītība ir pabeigta, jaunietim 
aizverot izglītības iestādes durvis. 
Tagad uzsverama ir mūžizglītība, 

un tas nozīmē, ka mainās veidi, 
kā mēs visi kopā mācāmies. 
Mūsdienās mācīšanās turpinās arī 
pēc jebkuras izglītības iestādes 
absolvēšanas – visas dzīves 
garumā. Var krāt diplomus vienu 
pēc otra, bet tie neko daudz vairs 
nedod, ja tu neturpini mācīties. 
Tātad galvenais ir iemācīties vēlmi 
turpināt izglītoties, barot sevi ar 
zināšanām, ātri mācēt reaģēt uz 
strauji mainīgām situācijām.
Kas ir laba skola? Priecē, ka 
skolu vērtēšanā sāk mainīties 
kritēriji. Pirmkārt, tā ir laba skolas 
pārvaldība. Te mēs ļoti mācāmies 
un tveram katru ieteikumu, 

lai būtu, kur augt, celties un 
pilnveidoties. Otrkārt, finanses. 
Bet arī te mēs varam diezgan labi 
jau konkurēt ne tikai ar apkārt 
esošajām skolām. Mums jau 
gandrīz visās klasēs ir interaktīvie 
displeji (par projektoriem nemaz 
vairs nerunāsim), mums ir pat 
ļoti moderna tāfele, mums ir 
lielformāta ekrāni, informatīvie 
ekrāni, ir pārvietojamais uzlādes 
skapis ar 13 portatīvajiem datoriem 
mācību procesam. Mums ir 
iegādāta plaša pieeja digitālajiem 
mācību materiāliem, atjaunots 
mācību grāmatu klāsts, gaiteņos – 
jaunāko enciklopēdiju kolekcijas. 
Mēs iekārtojam skolu, lai mums 
patiktu tajā strādāt un mācīties! 
Un, galvenais, mums ir skolotāji 
un skolas darbinieki ar mirdzošām 
acīm un vēlmi strādāt, attīstīties, 
mācīties, kas arī ir trešais labas 
skolas faktors – profesionāli un 
uz pārmaiņām un attīstību gatavi 
un vērsti pedagogi. Pagājušajā 
mācību gadā esam mācījušies 
visdažādākajos kursos vairāk 
nekā 1500 stundu – tie ir gandrīz 
nepārtraukti divi mēneši, kad kāds 
no skolotājiem mācās...
Mūsu darbs ir vērsts uz atslēgas 
vārdiem ikviens skolēns. Mēs 
meklējam katra bērna vajadzības, 
spējas un talantus, lai sniegtu 
vispiemērotāko atbalstu un veidotu 
tieši viņam attīstošu mācību 
procesu.

Novēlam izturību, skaidru prātu 
un sirdsgudrību, lai pieņemtu 
labākos lēmumus pašreizējos 
apstākļos, kā arī jums un mums 
vajadzīgo atbalstu un padomu!

(ietverti citāti no izdevuma 
Skola2030. Domāt. Darīt. Zināt.)
Jauno līderu vidusskolas direktores 
Saivas Vītolas ceļavārdi, sākot jauno 
mācību gadu. 
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Jauno līderu vidusskolas 1. klase 2021. gada 1. septembrī. 
Klases audzinātāja - Liene Pīlēģe.
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IZSLUDINĀTAS IEPIRKUMU PROCEDŪRAS:
•     Atklāts konkurss Nr. 2021/11 Elektroenerģijas piegāde 
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes un tās iestāžu, 
kapitālsabiedrību vajadzībām. 
•   Cenu aptauja Kokskaidu granulu iegāde Cēsu novada Lī-
gatnes apvienības pārvaldes vajadzībām.

BEIGUŠĀS IEPIRKUMU PROCEDŪRAS:
•     Atklāts konkurss Nr. 2021/10 Gaujas ielas pārbūve Lī-
gatnē, Cēsu novadā. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas  
SIA Vianova par kopējo piedāvājuma summu  
823 724,51 EUR bez PVN. 
•     Cenu aptauja Mēbeļu izgatavošana, piegāde un mon-
tāža Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām. Plānota jaunu 
mēbeļu piegāde Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības ie- 
stādei un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolai. Līguma slēg- 
šanas tiesības piešķirtas SIA Certes.lv par summu  
8156,00 EUR bez PVN.

CITAS AKTUALITĀTES:
Par Gaujas ielas pārbūvi

Līgatnes Gaujas ielas pārbūves projekta realizēšanai 
plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 85% apmērā no ie-
priekš minētās summas, nodrošinot līdzfinansējumu no 
pašvaldības budžeta 15% apmērā. Pārbūves gaitā plānots 
atjaunot asfalta segumu Gaujas un Miera ielā Līgatnē, 
noasfaltējot arī Miera ielas grants seguma daļu. Paralēli as-
falta seguma atjaunošanai būtiskāko uzlabojumu jutīs kā-
jāmgājēji, kas ceļu Gaujas ielas garumā beidzot varēs veikt 
pa nepārtrauktu gājēju ietvi. Plānots izbūvēt arī korektu 
un satiksmei drošu Parka ielas pieslēgumu Gaujas ielai ar 
jaunu gājēju pāreju, un ir paredzēti arī satiksmes uzlaboša-
nas darbi, padarot drošākus abus Miera ielas pieslēgumus 
Gaujas ielai, atjaunojot ātrumu ierobežojošos vaļņus un 
izveidojot gājēju pāreju Gaujas un Beiverkas ielas krusto-
jumā.

Protams, ērtākas un drošākas nākotnes vārdā kādu lai-
ku būs jābūt pacietīgiem īslaicīgu satiksmes ierobežojumu 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
IZPILDDIREKTORA AMATĀ 
VIENBALSĪGI APSTIPRINĀTS 
KASPARS AUZIŅŠ

Ceturtdien, 16. septembrī, īpaši sasauktā Cēsu novada domes 
ārkārtas sēdē vienbalsīgi par pašvaldības izpilddirektoru tika 
apstiprināts Kaspars Auziņš.

Domes sēdes laikā deputāti uzklausīja izpilddirektora amata 
kandidātu, kurš stāstīja par viņa redzējumu pašvaldības procesu 
organizēšanai, personāla vadībai, stratēģiskajai attīstībai u. tml. 

AKTUALITĀTES SEPTEMBRĪ 

dēļ. Pārbūves darbus plānots sākt jau šogad un turpināt 
nākamā gada pavasarī.  

Turpmāk Līgatnes pilsētā kā uz akūti nepieciešamiem 
ielu remontdarbiem raugāmies uz Dārza un Jumpravas ie-
las asfalta seguma atjaunošanu. Jumpravas ielā jau ir veikti 
ceļa atjaunošanas projektēšanas darbi.

Cēsu novada domē atbilstoši pieprasījumam ir iesniegts 
Līgatnes apvienības pārvaldes ceļu atjaunošanas prioritāšu 
saraksts, kas ietver arī Augšlīgatnes ciema ielas un lauku 
ceļu kritiskos posmus. Turpināsim meklēt katru iespēju bez 
ikdienas ceļu uzturēšanas darbiem veikt arī nepieciešamos 
atjaunošanas darbus dažādos ceļu un ielu posmos.    
    

  
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes  

saimniecības vadītājs Egils Kurpnieks

Par K. Auziņa apstiprināšanu vienbalsīgi balsoja visi domes sēdē 
esošie 17 deputāti. 

Jaunais izpilddirektors pateicās deputātiem par izrādīto uz-
ticību, piebilstot, ka „savā iepriekšējā darba cēlienā, kas teju 30 
gadu garumā bijis saistīts ar vadības un stratēģisko jomu, esmu 
ieguvis vērtīgu pieredzi cilvēku vadīšanā, procesu adminis-
trēšanā un organizāciju problēmu risināšanā.  Viens nav cīnī-
tājs, tāpēc uzsveru, ka vērā ņemamus panākumus var panākt 
tikai spēcīga un saliedēta komanda un daļa no komandas ir arī 
deputāti”.

Viņš arī akcentēja, ka centīsies veicināt vienotu izpratni par 
iestādes mērķiem un stiprināt organizatorisko kultūru, koman-
das saliedētību un lojalitāti. „Strādāsim arī pie pakalpojumu 
sniegšanas kvalitātes uzlabošanas, starpnozaru sadarbības, ta-
lantu veicināšanas, kā arī procesu vienkāršošanas un caurredz- 
amības,” norādīja Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pateicās 
visiem kandidātiem par dalību konkursā, kā arī atzina, ka šis bija 
visprofesionālākais atlases konkurss, kāds organizēts līdz šim. 
„Ņemot vērā atbildīgo amatu un daudzu spēcīgu pretendentu 
pieteikšanos, tika veidota speciālistu darba grupa un pieaicinā-
ti profesionāli personāla atlases speciālisti, kuri vairāku kārtu 
atlases procesā izvēlējās Auziņa kunga kandidatūru,” uzsvēra  
J. Rozenbergs. 

Vēlot enerģiju, veiksmi un panākumus, priekšsēdētājs 
pauda pārliecību, ka jaunā izpilddirektora lielā vadības piere-
dze un personiskās īpašības būs nozīmīgas Cēsu novada paš-
valdības administrācijas dažādu jomu darbības uzlabošanai 

un Cēsu novada attīstībai.
Domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins, kurš vadī-

ja pretendentu atlases komisiju, sacīja, ka uzdevums nav bijis  
viegls. Lai arī piedalījušies ļoti spēcīgi kandidāti, komisijai bija 
vienots un skaidrs redzējums, ar kādām kvalifikācijām un pras-
mēm jābūt apveltītam novada izpilddirektoram.

„Pirms atlases procesa definējām, ka izpilddirektoram jāspēj 
sekmēt iekšējos procesus un motivēt pašvaldības speciālistus 
attīstības mērķu sasniegšanai. Pēc četrām atlases kārtām mums 
ir pārliecība, ka Auziņa kungs ir atbilstošs šim amatam. Vēlu 
neizsīkstošu darba sparu un sekmes jaunajā amatā!” turpināja 
A. Šteins.

K. Auziņš patlaban ir organizāciju drošības lektors biznesa 
augstskolā Turība, taču lielāko profesionālā mūža daļu aizvadījis 
militārajā dienestā un ar to saistītās struktūrās, līdz 2011. ga-
dam veidojot militāro karjeru dažādos Nacionālo bruņoto spēku 
Speciālo uzdevumu vienības amatos un ieņemot vadošus ama-
tus Latvijā un starptautiskajā vidē. Savukārt pēdējos desmit ga-
dus viņš bijis gan NATO spēku integrācijas vienības Operatīvās 
plānošanas pārvaldes Plānošanas daļas vecākais virsnieks, gan 
Aizsardzības ministrijas atašejs un militārais pārstāvis starptau-
tiskajā štābā Beļģijā, gan štāba virsnieks NATO Speciālo operāci-
ju štābā, kā arī ieņēmis citus ar valsts drošību saistītus amatus.

Konkurss uz Cēsu novada izpilddirektora amatu tika rīkots 
pēc administratīvi teritoriālās reformas. Iepriekšējais pašval-
dības izpilddirektors Andris Mihaļovs 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanās tika ievēlēts par Cēsu novada domes deputātu un sa-
glabāja mandātu, kas nav savietojams ar izpilddirektora amatu.

1914. gadā celtais Līgatnes papīr-
fabrikas direktora viesu nams, kopš 
1940. gada Līgatnes bērnudārzs, kļuvis 
par valsts aizsargājamo kultūrvēstures 
pieminekli. Projekta sasniedzamais 
mērķis ir ēkas fasādes apdares atjau-
nošana, t. sk. dekoratīvo kokgriezuma 
detaļu restaurācija, jumta seguma no-
maiņa, lietusūdens novadsistēmas at-
jaunošana, logu un ārdurvju restaurā-
cija, pirmā stāva grīdu siltināšana, 
pažobeļu grīdu un sienu siltināšana, 
ieejas kāpņu atjaunošana.

Kopējās izmaksas: 596 253,59 EUR.

SĀKTS INVESTĪCIJU PROJEKTS Fasādes atjaunošana un 
energoefektivitātes paaugstināšana valsts kultūras 
piemineklim – PII ēkai Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā

NOTEIKTI JAUNI APKURES TARIFI CENTRALIZĒTAJAI 
SILTUMAPGĀDEI

SIA Līgatnes Komunālserviss infor-
mē, ka, pamatojoties uz Cēsu novada 
domes 2021. gada 19. augusta lēmu-
mu Par siltumenerģijas tarifu apsti-
prināšanu klientiem, kam pakalpojumu 
nodrošina Cēsu novada pašvaldības ka-
pitālsabiedrība Līgatnes komunālserviss 
(Cēsu novada domes lēmums Nr. 133, 
protokols Nr. 7, 40. punkts), ir noteikti 
jauni turpmāk minētie tarifi:

1. Apkures tarifs centralizētajai sil-
tumapgādei Gaujasmalas dzīvojamajā 
mikrorajonā 2021./2022. gada apkures 
sezonā (01.10.2021.–30.09.2022.) – 
66,64 EUR par 1 Mwh + PVN.

Aizņēmums valsts kasē: 
400 000,00 EUR.

Pašvaldības budžets, ko veido zie-
dojums Līgatnes PII 69 895,90 EUR 
apmērā un izglītības iestāžu renovā-
cijas projektiem paredzētais finansē-
jums.

Būvniecības ierosinātājs: Cēsu no-
vada Līgatnes apvienības pārvalde.

Būvuzraugs: SIA Akords U.
Būvprojekta izstrādātājs, autor- 

uzraugs: SIA 4E.
Galvenais būvdarbu veicējs:  

SIA RERE Meistari.

2. Apkures tarifs centralizēta-
jai siltumapgādei Augšlīgatnes 
ciemā 2021./2022. gada apkures se-
zonā (01.10.2021.–30.09.2022.) –  
66,64 EUR par 1 Mwh + PVN.

3. Apkures tarifs Skaļupes 
ciemā 2021./2022. gada apkures se-
zonā (01.10.2021.–30.09.2022.) –  
66,64 EUR par 1Mwh + PVN.

Tarifi stājas spēkā 2021. gada 1. oktobrī.
SIA Līgatnes komunālserviss

Noraksts
Cēsu novada domes sēde

19.08.2021.
Protokols Nr. 7, 40. punkts 

LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

19.08.2021.            Nr. 133

Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam 
pakalpojumu nodrošina Cēsu novada pašvaldības kapitāl-
sabiedrība „Līgatnes komunālserviss”
Ziņo: SIA „Līgatnes komunālserviss” valdes loceklis Gundars 
Gustavs                                                                  
 

Līgatnes apvienības pārvalde ir saņēmusi kapitālsabiedrī-
bas SIA „Līgatnes komunālserviss” valdes locekļa Gundara 
Gustava 2021. gada 19. augusta iesniegumu Nr. KS1-6/123/21 
ar lūgumu apstiprināt vienotu siltumenerģijas apgādes 
pakalpojuma tarifu SIA „Līgatnes komunālserviss” klientiem 
2021./2022. gada apkures sezonai. 
Tarifs aprēķināts atbilstoši 24.08.2017. Līgatnes novada domē 
apstiprinātajai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tari-
fu aprēķināšanas metodikai pašvaldības kapitālsabiedrības  
SIA „Līgatnes komunālserviss” klientiem Līgatnes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
 Aprēķināšanā SIA „Līgatnes komunālserviss” izmantoja 
grāmatvedības datus no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 
30. jūnijam. Administratīvo izdevumu sadalījums starp ko-
munālajiem un labiekārtošanas-servisa pakalpojumiem tiek 
aprēķināts pēc apgrozījuma sadalījuma starp šiem pakalpo-
jumiem. Komunālo pakalpojumu administratīvās izmaksas 
tiek sadalītas proporcionāli starp apkures, ūdensapgādes un 
kanalizācijas izdevumiem.

Apkures tarifa pamatojums pievienots lēmuma pielikumā. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
14. punkta d) apakšpunktu Cēsu novada dome, ar 18 balsīm 
par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdval-
de-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Gros-
bergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), 
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA „Līgatnes komunālserviss”, reģistrācijas Nr. 54103099071, 
klientiem mēneša apkures tarifu Līgatnes apvienības centra-
lizētajai siltumapgādei 2021./2022. gada apkures sezonā EU-
R/1mWh 66,64 +PVN. 
2. Tarifs stājas spēkā ar 2021. gada 1. oktobri.

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  J. Rozenbergs 
Noraksts pareizs.
Cēsu novada centrālās administrācijas biroja sekretāre 
A. Alksnīte

Noraksts
Cēsu novada domes sēde

19.08.2021.
Protokols Nr. 7, 39. punkts 

LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

19.08.2021.            Nr. 132

Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu novada Līgat-
nes apvienības pārvaldes izglītības iestādēm no 2021. gada 
1. septembra

Ziņo: J. Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 
metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību (apstiprināta ar 
Līgatnes novada domes 2018. gada 25. oktobra sēdes lēmumu (pro-
tokols Nr. 15, 6. §) un Finanšu un grāmatvedības nodaļas veiktos 
aprēķinus par ēdināšanas izmaksām Līgatnes apvienības pārvaldes 
izglītības iestādēs, ir nepieciešams lemt par ēdināšanas maksas no-
teikšanu Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības iestādēs, sākot no 
2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
14. punkta g) apakšpunktu un 2012. gada 13. marta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām 
izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pa-
cientiem” Cēsu novada dome ar 19 balsīm par (Ainārs Šteins, 
Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs Vents, In-
driķis Putniņš, Inese Suija-Markova,  Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs),  pret – 
nav, atturas – nav, nolemj:

1. Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, sākot no  
2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam:
1.1. Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma pašizmak-
su vienai porcijai:
1.1.1. Par brokastīm  EUR 0,58.
1.1.2. Par pusdienām EUR 1,73.
1.1.3. Par launagu EUR 0,95.
1.2. Noteikt izglītojamiem Līgatnes apvienības pārvaldes līdz- 
finansējumu ēdināšanas pakalpojumu maksai par vienu porciju:
1.2.1. Valsts daļēji apmaksātajām brīvpusdienām EUR 1,02.
1.2.2. Izglītojamiem 18%:
1.2.2.1.  Par brokastīm EUR 0,10.
1.2.2.2.  Par pusdienām EUR 0,31.
1.2.2.3.  Par launagu EUR 0,17.
1.3. Apstiprināt šādu ar 1.2. apakšpunktā noteikto līdzfi-
nansējumu ēdināšanas pakalpojuma maksu vienai porcijai ie- 
stādes audzēkņiem:
1.3.1. Par brokastīm EUR 0,48.
1.3.2. Par pusdienām EUR 1,42.
1.3.3. Par launagu EUR 0,78.
1.4.  Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma maksu vie-
nai porcijai izglītības iestādes darbiniekiem:
1.4.1. Par brokastīm  EUR 0,58.
1.4.2. Par pusdienām EUR 1,73.
1.4.3. Par launagu EUR 0,95.
2. Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē un 
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņi”, sākot 
no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam:
2.1.  Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma pašizmak-

su vienai porcijai:
2.1.1. Par brokastīm (1,5–2 g.v.) EUR 0,57.
2.1.2. Par brokastīm (3–7 g.v.) EUR 0,58.
2.1.3. Par pusdienām (1,5–2 g.v.) EUR 1,65.
2.1.4. Par pusdienām (3–7 g.v) EUR 1,70.
2.1.5. Par launagu (1,5–2 g.v.) EUR 0,84.
2.1.6. Par launagu (3–7 g.v.) EUR 0,95.
2.2. Noteikt izglītojamiem Līgatnes apvienības pārvaldes 
līdzfinansējumu 18%  ēdināšanas pakalpojumu maksai par vienu 
porciju:
2.2.1. Par brokastīm (1,5–2 g.v.) EUR 0,10.
2.2.2. Par brokastīm (3–7 g.v.) EUR 0,10.
2.2.3. Par pusdienām (1,5–2 g.v.) EUR 0,30.
2.2.4. Par pusdienām (3–7 g.v) EUR 0,31.
2.2.5. Par launagu (1,5–2 g.v.) EUR 0,15.
2.2.6. Par launagu (3–7 g.v.) EUR 0,17.
2.3. Apstiprināt šādu ar 2.2. apakšpunktā noteikto līdzfi-
nansējumu ēdināšanas pakalpojuma maksu vienai porcijai ie- 
stādes audzēkņiem:
2.3.1. Par brokastīm (1,5–2 g.v.) EUR 0,47.
2.3.2. Par brokastīm (3–7 g.v.) EUR 0,48.
2.3.3. Par pusdienām (1,5–2 g.v.) EUR 1,35.
2.3.4. Par pusdienām (3–7 g.v) EUR 1,39.
2.3.5. Par launagu (1,5–2 g.v.) EUR 0,69.
2.3.6. Par launagu (3–7 g.v.) EUR 0,78.
2.4. Noteikt šādu ēdināšanas pakalpojuma vienas porcijas 
maksu izglītības iestādes darbiniekiem:
2.4.1. Par brokastīm EUR 0,58.
2.4.2. Par pusdienām EUR 1,70.
2.4.3. Par launagu EUR 0,95.
3. Jauno Līderu vidusskolā, sākot no 2021. gada  
1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam:
3.1.  Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma pašizmak-
su vienai porcijai:
3.1.1. Par pusdienām EUR 1,73.
3.1.2. Par launagu EUR 0,51.
3.2. Noteikt Līgatnes apvienības pārvaldes līdzfinansēju-
mu ēdināšanas pakalpojumu maksai par vienu porciju:
3.2.1. Valsts daļēji apmaksātajām brīvpusdienām EUR 1,02.
3.2.2. Izglītojamiem 18%:
3.2.2.1.  Par pusdienām EUR 0,31.
3.2.2.2.  Par launagu EUR 0,09.
3.3. Apstiprināt šādu ar 3.2. apakšpunktā minēto līdzfi-
nansējumu ēdināšanas pakalpojuma maksu vienai porcijai ie- 
stādes audzēkņiem:
3.3.1. Par pusdienām izglītojamiem EUR 1,42.
3.3.2. Par launagu izglītojamiem EUR 0,42.
3.4. Noteikt šādu ēdināšanas pakalpojuma vienas porcijas 
maksu izglītības iestādes darbiniekiem:
3.4.1. Par pusdienām EUR 1,73. 
3.4.2. Par launagu EUR 0,51.
4. Lēmuma izpildi uzdot Augšlīgatnes Jaunās sākumsko-
las direktorei Sanitai Ungurai,  Jauno Līderu vidusskolas direk-
torei Saivai Vītolai, Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes 
„Zvaniņi” vadītājai Gunitai Liepiņai un Līgatnes pilsētas pirms- 
skolas izglītības iestādes vadītājai Inesei Kudrjavcevai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Līgatnes apvienī-
bas pārvaldes vadītāja p. i. Anetei Dzērvei.  

Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  J. Rozenbergs  
Noraksts pareizs.
Cēsu novada centrālās administrācijas biroja sekretāre  
A. Alksnīte

KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI 
Rasma Vanaga

20. turpinājums.
Sākums LNZ 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.

GAUJAS IELA UN ĶIBERKALNS

Iepriekšējā Līgatnes Ziņu numurā mēs apstājāmies krustojumā, kur Dārza iela turpinās tais-
ni, pa kreisi paliek Kalnu iela, bet pa labi – garākā Līgatnes iela – Gaujas iela. Gaujas iela 

virzās pāri diviem kalniem – Ķiberkalnam un Remdenkalnam, tālāk cauri Gaujasmalai un beidzas 
pie Līgatnes pārceltuves.

Gaujas iela 2. 
Rasmas Vanagas foto. 

07.07.2008.

Gaujas iela 2 A. 
Sadzīves pakalpojumu ēka  
1984. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Cēsu novada izpilddirektors Kaspars Auziņš.
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 Pašā Gaujas ielas sākumā, labajā 
pusē, atrodas trīsstāvu mūra ēka – 
Gaujas iela 2, ko līgatnieši iesaukuši 
par mūra māju. Ēkas gala siena ir 
mūrēta no laukakmeņiem. Iespējams, 
ka no šīs mājas nosaukuma ir cēlies 
Līgatnes vārds, jo mājas nosaukums 
bijis Ligat. Tāds bija mūsu kopējais 
nospriedums ar Līgatnes vēstures 
pētnieku Aivaru Balodi. Pēc Lielā Zie-
meļu kara (1700–1721) visa apkārtne 
bijusi postažā. Senās kartes liecina, ka 
saglabājusies tikai šī viena māja. Pēc 
1815. gada, kad darbu sākusi Līgatnes 
papīrfabrika – papīra dzirnavas, ēka 
atjaunota un tajā ierīkots Līgatnes 
papīrfabrikas kantoris un noliktava. 
1858. gadā otrajā stāvā sākusi dar-
boties pirmā papīrfabrikas uzturētā 
skola – viena klase. Vēlākos gados šajā 
mājā bija strādnieku dzīvokļi. 

Līgatne atrodas aptuveni 70 km 
attālumā no Rīgas. Cauri Līgatnei uz 
Cēsīm no Rīgas gāja vienīgais brauca-
mais ceļš. Kā zināms, Pleskavas šoseju 
jeb, kā tagad saucam, Vidzemes šose-
ju pabeidza būvēt tikai 1859. gadā, un 
tad pamazām ceļš cauri Līgatnei zau-
dēja savu nozīmi. Tajā laikā vienīgais 
transports bija zirgu pajūgi. Papīrs, 
papīra izejvielas un kurināmais fa-
brikai no Rīgas uz Līgatni un otrādi 
ir pietiekami smagas kravas. Fabrikas 
vadība bija spiesta domāt, kur būvēt 
zirgiem staļļus, un bija secinājusi, ka 
vislabāk tos būvēt pie noliktavām, 
tātad Ķiberkalnā, Gaujas ielā 4. Pēc 
vēstures datiem, katru dienu uz Rīgu 
brauca 60–70 zirgu pajūgi, ceļā turp 
un atpakaļ pagāja divas trīs dienas. 
Tātad fabrikai vajadzēja uzturēt aptu-
veni 200 zirgu. 

Kad 1889. gadā tika atklāts dzelz-
ceļš Rīga–Valka–Tērbata, kravas 
pamazām sāka vest pa dzelzceļu. Ie-
priekšējos numuros jau rakstīju, ka iz-
veidojās Augšlīgatne un kravu pārva-
dāšanu no fabrikas uz staciju un otrādi 
pārņēma Augšlīgatnē dzīvojošie or-
maņi ar saviem zirgiem un pajūgiem. 
Pēc 1884. gada janvāra ugunsgrēka 
Līgatnes papīrfabrikā sākās lielie celt-
niecības darbi fabrikā un ārpus tās – 
papīrfabrikas miestā: tika uzbūvēts 
biedrības nams (kultūras nams), ap-
tieka, slimnīca, dzemdību nams, Fāles 
māja (pilsētas bērnudārzs) un 23 koka 
dzīvojamās mājas visos kalnos. Visos 
šajos celtniecības darbos bija nepie-
ciešams zirgu transports.

Sākoties Pirmajam pasaules ka-
ram, celtniecības darbi vairs nenotika 
un vajadzība pēc zirgiem samazinājās. 
Domājams, ka tad pamazām izveido-
jās Līgatnes papīrfabrikas palīgsaim-
niecība ar dārzniecību, govju fermu un 
cūku fermu. Govju ferma atradusies 
staļļu vietā, dārzniecība – pie taga-
dējās Gaujas ielas 5, bet cūku ferma –  
Remdenos. Par palīgsaimniecību 
savās atmiņās 2005. gada 9. septem-
brī stāstīja Inta Daugule (dzimusi  
1937. gadā, mirusi): „Gaujasmalā vi-
sapkārt fabrikas palīgsaimniecības 
labības lauki. Palīgsaimniecībā bijis  
12 zirgu, 24 govis, 12 cūkas un dārz-
niecība. Zirgus un govis turēja staļļos, 

kur tagad ir stikla plastikas cehs, cūkas 
– Remdenos, ko vēl šodien sauc par 
Cūkas Remdeniem.”

1967. gadā bijušajos papīrfabrikas 
zirgu staļļos un govju kūtīs pēc pār-
būves darbu sāka ražošanas apvienī-
bas Sputņik Līgatnes stikla plastikas 
iecirknis. Tas darbu pilnībā pārtrauca 
2002. gadā. Cehā ražoja aizsargķive-
res motobraucējiem un pilotiem, tapa 
laivas, ceļazīmes un daudz kas cits. 
Pēc darbu pārtraukšanas objektu visu 
laiku apsargāja, līdz 2017. gadā tas 
tika pārdots.

2018. gada 4. aprīlī rakstā Kasku 
ceha rekonstrukcija Monta Glumane 
norādīja: „Bijušo ķiveru fabriku vie-
tējie līgatnieši sauc par kasku cehu, jo 
tajā tika ražotas motociklistu ķiveres 
visai Padomju Savienībai. Pirms tam 
ēkā atradušies staļļi, skola, govju ferma. 
Aptuveni divdesmit gadus ēka bijusi pa-
mesta, bet pagājušajā gadā 1500 kvad- 
rātmetru lielo ēku Līgatnē iegādājās 
Inese un Marģers Zeitmaņi. Iegādājo-
ties īpašumu, ēkas tehniskais stāvoklis 
bijis salīdzinoši labs. Laika gaitā ir no-
mainīti logi, jumts, sakārtota kanalizā-
cijas un elektrosistēma, taču grīda tiks 
saglabāta esošā. Arī telpu sienu krāsa 
noņemta ar smilšu strūklu un dažās 
vietās tā tiks atstāta tāda, kāda bijusi 
sākotnēji.”

No Līgatnes vēstures hronoloģi-
jas: „2018. gada 21. jūlijā Līgatnē dar-
bu sāk pirmais Tīklu parks Latvijā un 
ZEIT kafejnīca. Tīklu parkā izveidoti 
750 m2 ar tiltiem, tuneļiem, laukumiem. 
Izveidots 300 m aplis ar 6 laukumiem 
kokos apmēram 3 m virs zemes.”

Zeit un Tīklu parks īsā laikā ir kļu-
vuši par interesantu atpūtas vietu 
gan apmeklētājiem no Latvijas, gan 
ārzemju viesiem. Tur ir „iespējams 
svinēt svētkus, apmeklēt koncertus, 
rīkot seminārus, relaksēties pēc aktī-
vās pastaigu dienas Zeit atpūtas zonā 
ar tvaika pirti un mitro saunu, nakšņot 
mūsdienīgos apartamentos un viesnīcā, 
kurā katram numuriņam ir individuāls 
stāsts un telpas tēls. Vide ir ģimenei ar 
bērniem draudzīga – plaša rotaļu telpa 
un tīklu parks, kas radis neatkārtoja-
mu brīvības sajūtu lieliem un maziem  
4–7 m augstajos tīklu labirintos”, tā 
rakstīts Līgatnes taku 2021. gada ceļ-
vedī Līgatne un tās apkārtne.

1965. gadā Cēsu sadzīves pakalpo-
jumu kombināts uzcēla nelielu vien- 
stāva māju ar adresi Gaujas iela 2a. 
Tur ilgus gadus darbojās frizētava ar 
divām frizierēm – sieviešu un vīriešu, 
bija pieejami veļas mazgāšanas, 
apģērbu ķīmiskās tīrīšanas un apavu 
remonta pakalpojumi, televizoru un 
radio labošana. Veļu mazgāja, apģēr-
bus ķīmiski tīrīja un apavus laboja 
Cēsīs, un pēc nedēļas vai divām savus 
pasūtījumus varēja saņemt atpakaļ. 
Ilgus gadus līdz Līgatnes pakalpoju-
mu punkta slēgšanai tur strādāja sie-
viešu friziere Mirdza Apine, kura man 
atgādināja, ka no sākuma ēkā darbo-
jās vīriešu apģērbu drēbnieks, bet pēc 
ilgāka pārtraukuma – divas sieviešu 
apģērbu šuvējas, kādu laiku darbojies 
arī pulksteņmeistars, bet vēlāk pulks-

kā Seidenhandlung, Kalkstass Nr. 136.
1815. gads. 31. oktobris. K. J. Stor-

hs cedējis savas dzimtsnomas tiesības  
K. Kiberam. 

1816. gada oktobris. Kārlis Kibers 
paliek par vienīgo uzņēmuma īpašnie-
ku.

1819. gads. Kibers likvidē savu Rī-
gas īpašumu un pievēršas Līgatnei. 
Domājams, tad uzcelta dzīvojamā māja 
– vecā “kungu māja” (“Herrenhaus”) 
Kiberkalnā Kiberu ģimenes vajadzībām 
(Parka iela 1). Šī māja iezīmēta jau 
1830. gada plānā, bet ap 1865. gadu 
tā bija nonākusi sabrukuma stāvoklī. 
1867. gadā un vēlākos gados kapitāli 
izremontēta.

1823. gada 27. decembrī mirst fabri-
kas īpašnieks Diedrich Karl Christian 
KYBER (dzimis 1771. gadā Liepupes 
mācītāja Kibera 14 bērnu ģimenē. 14 
gadu vecumā zaudējis tēvu, iestājas 
darbā par mācekli pie Rīgas zīda tirgo-
tāja un jau 1794. gadā atver savu vei-
kalu. 1795. gadā apprec sava principāla 
meitu Margaretu Jakobini Fock, ar kuru 
ir 6 bērni). Būdams slims, ārstējas Va-
savas un Bohēmijas dziedinātavās, bet 
bez panākumiem. Viņa brālis Georgs 
Friedrichs ( 1769–1808) ir Ērgļu mācī-
tājs. Pēdējā dēls Augusts Erichs Kibers 
(1794) ir pazīstams mediķis.

Viņa mantinieki – atraitne Marga-
reta Jakobīne Kibere un trīs dēli turpina 
ražot papīru zem markas “Kibers un 
kompānija” (Kyber und co vai Kyber 
und Compagnia).”

Hronika vēsta, ka 1887. gadā veikta 
ēkas Parka ielā 1 rekonstrukcija.

Māja Parka ielā 1 tiek apdzīvota 
vēl šobrīd. Tā vairākas reizes ir at-
jaunota, bet joprojām turpina savu 
dzīvi, domājams, jau vairāk nekā  
200 gadu. Cik atceros, šajā mājā ir dzī-
vojušas un arī turpina dzīvot vairākas 
Līgatnē pazīstamas dzimtas. Tur ilgus 
gadus dzīvoja Līgatnes papīrfabrikas 
galvenais inženieris, vēlāk komerc-
direktors Dāvis Strazds ar ģimeni, 
Līgatnes vidusskolas skolotāja Paula 
Guzaite ar ģimeni, Salmiņu ģimene, 
zobārste Tamāra Nedēļa ar ģimeni, 
līgatniešiem pazīstamā ārste Ārija 
Akmentiņa ar ģimeni un citi.

Gaujas ielas kreisā puse sākas ar 
nelielu mājiņu Gaujas ielā 1, ko kād- 
reiz apdzīvoja divas ģimenes. Vēstu-
res materiāli par šīs mājiņas celšanas 
gadu un iemesliem pie manis nav 
nonākuši. Ar katru gadu nelielā mā-
jiņa zaudē savu šarmu un sakoptību, 
vismaz no ārpuses.

Turpat pakalniņā, koku ieskau-
ta, no ielas gandrīz neievērojama, ir 
noslēpusies vēl viena koka vienstāva 
māja – Gaujas iela 3. Celšanas gadu 
nepateikšu, bet tā ir ievērojama ar 
Līgatnes papīrfabrikai svarīgiem cil-
vēkiem – direktoriem, kuri tur dzī-
vojuši. Savus dzīves pēdējos gadus 
tur pavadīja līgatniešu iecienītais 
direktors Leonards Volgins. Par Leo-
nardu Volginu jau nedaudz rakstīju 
LNZ 2021. gada maija Nr. 5. Leonards 
Volgins, īstajā vārdā Leonards Beika 
(31.07.1902.–13.02.1959.) par Līgat-
nes papīrfabrikas direktoru norīkots 
divas reizes – 1948.–1951. gadā un 
1953.–1959. gadā. Pa vidu starp abām 
reizēm fabrikas direktors īsu laiku no 
1951. līdz 1953. gadam ir bijis Žanis 
Kleķers. Kādēļ šī maiņa ir notikusi, 
man ziņu nav. 

Leonards Volgins ir bijusi daļē-
ji noslēpumaina personība. Aivars 

Balodis izpētījis, ka Beiku ģimene 
ir dzīvojusi Dobeles pusē, pēc tam  
20. gadsimta sākumā pārcēlusies uz 
dzīvi Dobelē. Ģimenē bijuši trīs brāļi. 
Leonards bijis jaunākais dēls. Vecākie 
brāļi ir bijuši revolucionāri un 1905.–
1906. gadā staigājuši pa apkārtni, 
dedzinādami muižas. Mazais brālis 
Leonards staigājis līdzi. Padomju ga-
dos Dobelē ir bijusi iela, kas nosaukta 
Beiku ģimenes vārdā. 

Vikipēdijā rakstīts: „Dāvids Beika 
(1885–1946) bija latviešu marksists 
un profesionāls revolucionārs, viens no 
Amerikas latviešu sociāldemokrātijas 
koporganizācijas vadītājiem (1907–
1917), LSPR Rūpniecības komisārs 
(1919), piedalījās Spānijas Pilsoņu 
karā (1936–1938), organizēja Inter-
nacionālās brigādes. Lielā terora laikā 
viņu 1938. gada 20. aprīlī apcietināja 
un apsūdzēja dalībā pretpadomju na-
cionālistiskā diversantu teroristu orga-
nizācijā. Pēc ilgstošām pratināšanām 
1939. gada 22. aprīlī viņam piesprieda 
20 gadu ieslodzījumu Gulaga nometnē. 
Pēc oficiālās versijas, miris ieslodzījumā 
1946. gada 6. februārī Komi APSR.”

Dāvids Beika esot bijis vecākais 
brālis. Kā Leonards Beika mainījis 
savu identitāti, vēstures materiāli 
klusē, bet Aivars Balodis gidu kur-
sos stāstīja, ka kara laikā viss ir bijis 
iespējams, ka 1939. gadā meklēts arī 
Leonards Beika, bet nav atrasts un ka 
viņam aizmuguriski Maskavā bijis pie- 
spriests nāvessods.

1975. gada 18. martā Silājas raks-
tā Cīnītājs kara un darba frontēs par 
Leonardu Volginu laikraksts Pado-
mju Druva rakstīja: „… Arhīva ma-
teriāli uzskatāmi parāda vēsturiskos  
1917. gada oktobra notikumus, Leonar-
dam bija tikai 16 gadu, kad viņš kļuva 
par 5. latviešu strēlnieka pulka izlūku… 
2. pasaules kara sākumā Leonards Vol-
gins cīnījās Volhovas frontē, piedalījās 
latviešu strēlnieku pulka formēšanā 
Gorohovecā. Kara gaitas beidza ar ma-
jora dienesta pakāpi.

1946. gada martā pēc demobilizāci-
jas ar LKP CK ceļazīmi tika nosūtīts par 
direktoru uz Līgatnes papīrfabriku…”

Vēl atmiņu fragments no  
I. Grosvalda atmiņu raksta, ko viņš 
atsūtīja pēc emeritēto zinātnieku 
ekskursijas Līgatnes papīrfabrikā  
2012. gada maijā: „No savas prakses laika  
1949. gadā labi atceros Līgatnes papīr-
fabriku un direktoru L. Volginu. Toreiz 
LVU Ķīmijas fakultātes Koksnes teh-
noloģijas studentu prakses vieta bija 
Līgatnē, par tās vadītāju tika norīkots 
docents Nikolajs Braķis, kas pa prakses 
laiku dzīvoja Līgatnē. Mana kursa bie-
dru pulkā bija vēlākais Slokas celulozes 
un papīra rūpnīcas galvenais inženieris 
Gunārs Dankfelds un daudzi vēlākie 
inženieri, kas ieņēma svarīgas vietas 
rūpniecībā, galvenokārt, Slokā.

Mūsu vidū bieži parādījās direktors 
Volgins, kas aicināja pēc beigšanas do-
ties uz Līgatni. „Mums jau nav ķīmiķu. 
Ir tikai tas puika Reiziņš laboratorijā 
(Reiziņš, kas pirms tam bija aspirants 
fakultātē, nezinu par kādiem grēkiem, 
bija nokļuvis Līgatnē).

Volgins karstā saulainā laikā 
dažkārt pēc fabrikas apskates nemaz 
negāja augšā uz savu kabinetu, bet pa-
lika kantora telpas priekšā, lai koman-
dētu savus padotos. Uzsauca sekretārei: 
„Uzsit rakstu ministram un nones žigli 
man lejā!” Arī citi darbinieki zināja, kur 
direktors, un bez saukšanas nāca lejā…Ceipu ģimene ar draugiem Ceipu mājā. 1950. gadi. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 1. 
Rasmas Vanagas foto. 

07.07.2008.

Līgatnes papīrfabrikas direktors Leonards Volgins ar viesiem 
Līgatnē. 1950. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Direktors Leonards Volgins Līgatnes 
papīrfabrikas 100 gadu jubilejā  

1958. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Vidzemes maiznieks. 1990. gadu beigas.
 Līgatnes fotoarhīvs.

Kukurūzas novākšana palīgsaimniecībā. 1950. gadi. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Konservu cehs no Pluču kalna puses. 
1990. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Ķiberkalna svētkos 
Zeit teritorijā. 
2019. gada 7. 
septembris. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Top konservu cehs. 
1970. gadi. Stabā enerģētiķis 

Laimis Šāvējs, priekšnieks 
Broņislavs Beķeris. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Ķiberkalna svētku afiša. 
2019. gada 7. septembris. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Darbi pie lecektīm 
dārzniecībā. 
1950. gadi. 
Aizmugurē pa kreisi – 
Gaujas iela 3. Līgatnes 
fotoarhīvs.

Dārzniecības siltumnīcās. 1960. gadi. 
No labās Inta Daugule (Zīle). Līgatnes fotoarhīvs.

Parka iela 1. 
Rasmas Vanagas foto. 

07.07.2008.

KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI 
teņi vesti labot uz Cēsīm. Vairākus 
gadus šajā ēkā strādājušas audējas, 
kuras audušas dekoratīvās segas.

Pēc 1989. gada aprīļa, kad nodega 
māja Spriņģu ielā 5, Līgatnes ciemata 
izpildkomiteja kādu laiku darbu tur-
pināja Līgatnes klubā Spriņģu ielā 4. 
1990. gados pienāca laiks, kad klubu 
finansiālu apstākļu dēļ vairākus ga-
dus nevarēja apkurināt. 1995. gada  
1. janvārī Līgatnes papīrfabrika at-
deva klubu, kopmītni un bērnudārzu 
pašvaldības īpašumā. Sadzīves pakal-
pojumu ēka bija pašvaldības īpašums, 
tādēļ Līgatnes pilsētas izpildkomiteja 
vairākus gadus bija spiesta savu darbu 
turpināt Gaujas ielā 2a. Pēc kāda laika 
izpildkomiteja pārkārtoja telpas klu-
bā, un Līgatnes pilsētas izpildkomite-
ja savu darbu varēja turpināt pašrei-
zējās telpās Spriņģu ielā 4.

Pēc Latvijas neatkarības atgūša-
nas 1990. gadu sākumā darbu bei-
dza Cēsu sadzīves pakalpojumu 
kombināta Līgatnes pieņemšanas 
punkts, bet ēka palika Līgatnes izpil-
dkomitejas īpašumā. 1995. gadā 
māju Gaujas ielā 2a vispirms nomā-
ja, bet pēc tam īpašumā iegādājās 
Vidzemes maiznieks. Pirmajos ga-
dos tur cepa ļoti garšīgus kondito-
rejas izstrādājumus, kurus turpat 
veikaliņā bija iespējams nopirkt.  
Vēlākos gados tur bija tikai veikals. 
Pirms pāris gadiem, domājams,  
2019. gadā, veikals beidza savu darbu 
un ēku iegādājās Zeit. Māja ir renovē-
ta, un 2021. gadā tur darbojas pirts, 
sauna un ir citas atpūtas iespējas.

No Gaujas ielas 2a uz Remdenkal-
na pusi, pretī dārzniecībai, nelielā trij- 
stūrī bija neliela mājiņa. Tā esot biju-
si otra Līgatnes papīrfabrikas sardzes 
mājiņa, kas, iespējams, būvēta reizē 
ar pirmo sardzes mājiņu Spriņģu ielā 
2 – tagadējo Līgatnes Tūrisma infor-
mācijas centru. Atceros šo nelielo mā-
jiņu. Mājiņā dzīvoja viena ģimene, un, 
manuprāt, tā bija līdz 20. gs. 80. gadu 
sākumam. Blakus mājas iedzīvotājs 
Visvaldis Akmentiņš atceras, ka laikā, 
kad pēdējo reizi tīrīja centra dīķi, vi-
sas auto kravas ar izsmelto zemi esot 
veduši ielejā pretī dārzniecībai, tas ir 
tajā vietā, kur bija šī sardzes mājiņa. 
Austris Salmiņš atcerējās, ka pēdējo 
reizi centra dīķis tīrīts 1989. gadā. Šīs 
kravas izmantotas Gaujas ielas asfal-
tēšanas darbu sākuma posmam, lai 
paaugstinātu ielas līmeni.

Ilgus gadus Gaujas iela aptuveni 
trīs kilometru garumā nebija asfal-
tēta. Līgatniešu sapnis bija noas-
faltēt šo ielu, lai nebūtu putekļu, 
kas traucē normālai dzīvošanai ceļa 
malā. Beidzot 1980. gadu beigās šis 
sapnis piepildījās. 1984. gadā Lī-
gatnes papīrfabrikas strādnieks, 
bezpartejiskais ceturtās papīrmašī-
nas vadītājs Voldemārs Krūmiņš 
(23.08.1931.–05.06.2015.) tika ie-
vēlēts par PSRS Augstākās Padomes 
deputātu. Viņam bija iespēja Mas-
kavā iesniegt pieprasījumu līdzekļu 
piešķiršanai Līgatnes Gaujas ielas 
asfaltēšanai. Tā mūsu Gaujas iela tika 
pie asfalta seguma. Grūts un sarežģīts 

Fabrikā bija paredzēta viena stingri 
noteikta kārtība - virsmeistaram katru 
rītu vajadzēja sagaidīt direktoru pie 
vārtiem.”

Leonards Volgins devās aizsaulē 
pēkšņi – 57 gadu vecumā savā mājā 
1959. gada 13. februāra rītā, pilnā 
spēku plaukumā – un ir apglabāts 
Rīgā, Raiņa kapos. Pavadīt iemīļoto 
direktoru devās ļaužu pūļi gan Līgat-
nē, gan Rīgā. 

Pēc Leonarda Volgina no 1959. līdz 
1961. gadam Līgatnes papīrfabrikā 
par direktoru tika norīkots Jānis Gust-
sons. Kad sāku strādāt Līgatnes papīr-
fabrikā 1961. gada 24. jūlijā, tad par 
direktoru strādāja Jānis Gustsons. At-
ceros viņu kā valdonīgu direktoru ar 
skaļu balsi. Lielas saskarsmes man ar 
viņu nebija, jo sāku strādāt papīršķi-
rotavā par šķirotāju mācekli. Redzēju 
tikai, ka viņš gandrīz katru dienu iz-
gāja cauri nodaļai, skaļi runādams ar 
vecajām strādniecēm un žestikulē-
dams. Pēc šķirotavas-saiņotavas dar-
ba perioda strādāju kantorī, man bija 
citi priekšnieki, kur neiznāca tieša 
saskarsme ar direktoru.

 Jānis Gustsons dzīvoja mājā Gau-
jas ielā 3, kur iepriekš bija dzīvojis 
Leonards Volgins. Jānis Gustsons, 
strādādams par direktoru, iepazinās 
ar fabrikas medpunktā strādājošo 
medmāsu Ingrīdu Riekstiņu un iz-
veidoja ģimeni. Kopā ar Ingrīdu viņi 
nodzīvoja līdz 1991. gada 29. aprīlim, 
kad Jānis Gustsons devās aizsaulē. 
Viņš apglabāts Līgatnē, Centra kapos. 
No Vikipēdijas par Jāni Gustsonu: 
„Jānis Gustsons (1906–1991) bija Lat- 
vijas PSR Tautas komisāru padomes 
Meža rūpniecības tautas komisārs, 
tad Mežrūpniecības ministrs (1940–
1949). Līgatnes papīrfabrikas direktors 
(1959–1966), 17 latviešu komunistu 
vēstules atbalstītājs (1969). 

Dzimis 1906. gadā Valmierā gald-
nieka Jāņa Gustsona ģimenē. Mācījās 
Krišjāņa Valdemāra jūrskolā, pēc ku-
ras beigšanas strādāja par kravas kuģu 
stūrmani. 1936. gadā Jānis Gustsons 
organizēja kuģa matrožu streiku, prasot 
uzlabot darba apstākļus, par to atlaists 
no darba un bija spiests strādāt par 
ostas strādnieku. 1937. gadā iestājies 
Latvijas Komunistiskajā partijā (LKP), 
1939. gada beigās tika kooptēts (pieai-
cināts) LKP CK sastāvā. 

Pēc Latvijas okupācijas un pēc 
Latvijas inkorporācijas Padomju 
Savienībā iecelts par Latvijas PSR 
Meža rūpniecības tautas komisāru.  
1941. un 1946. gadā viņš atkārtoti kļuva 
par PSRS Augstākās Padomes deputā-
tu. 

Nacionālkomunistu ietekmes laikā 
1959. gada martā Jānis Gustsons tika 
iecelts par Līgatnes papīrfabrikas di-
rektoru, šajā amatā viņš 1966. gadā 
pensionējās. Pēc PSRS sabrukuma 
kļuva zināms, ka viņš bijis viens no  
1969. gadā uzrakstītās tā sauktās 17 
latviešu komunistu vēstules atbalstītā-
jiem. 

Perestroikas laikā Gustsons atsāka 
aktīvi piedalīties sabiedriskajā darbī-
bā. 1988. gada 8. jūlijā viņš uzstājās 
Latvijas PSR Partijas vēstures institūta 
un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
Vēstures institūta zinātnisko padomju 
kopīga paplašinātajā sēdē ar savu skai-
drojumu par 1940. gada okupācijas no-
tikumiem. 1989. gada 28. jūlijā – ar La-
tvijas PSR Augstākās Padomes lēmumu 
viņu iekļāva komisijā, kas izvērtēja po-

bija šis darbs, jo vajadzēja ierīkot arī 
trotuārus, lai brīvi var pārvietoties ne 
tikai braucēji, bet arī gājēji. Visu grū-
tību rezultātā 1990. gadā Gaujas iela 
tika pie asfalta. Tuvākajā laikā, kā lasu 
internetā, pēc vairāk nekā 30 gadiem 
ir paredzēts Gaujas ielu rekonstruēt.

Pārskatot senos preses izdevu-
mus kopā ar Anitu Jaunzemi, izdevās 
noskaidrot faktus par Gaujas ielas as-
faltēšanu un finansējuma iegūšanu. 
Pirmais fragments no laikraksta Cīņa 
1984. gada 2. marta raksta, ko sagata-
vojusi bijusī līgatniete Mudīte Rimku-
se: „Kad Voldemāra Krūmiņa acis veras 
cilvēkā, kas rajona padomes deputātam 
savas rūpes izklāstīt atnācis, viņa bites 
dziesmā ielaužas satraukums. Viņš jutī-
gi uztver cita cilvēka nemieru un rūpes, 
tāpat kā visa pilsētciemata vajadzības 
un rūpes. Jo viņā veras daudzas acis, to 
cilvēku acis, kuri viņu sauc par Krūmiņu 
Voldi. Raugās ar ticību un uzticēšanos. 
Un tagad viņi ir izlēmuši: „Tas ir mūsu 
deputāta kandidāts PSRS Augstākajai 
Padomei. Bezpartejiskais, kam raks-
turīga komunista attieksme pret visu.” 
Viņi savam Voldim uztic lielus darbus 
darīt. (iegūt finansējumu Gaujas ielas 
asfaltēšanai R. V.)

Bet lielā pasaule ir tik liela, cik savās 
mājās lieluma atrodi. Un tad viņa rūpes 
arī par pilsētciemata Gaujas ielas as-
faltēšanu kļūst nozīmīgas. Tā ir ne ti-
kai viena no galvenajām ielām Līgatnē. 
Netālu no fabrikas vārtiem sākusies, tā 
pāri Remdenkalnam aizvijas līdz pašai 
Gaujas krastmalai. Te uzņēmuma vēs-
tures grāmatas ieraksti skaidri lasāmi 
un rītdienas vaibsti manāmi. Vienstā-
va barakas tipa mājas ar vienistabas 
dzīvokļiem celtas ar domu, ka tik cil-
vēkus kur izmitināt un ka tik fabrikas 
īpašnieku kabatai lētāk iznāktu. Tām 
blakus baltas vairākstāvu ķieģeļu ēkas, 
kas celtas pēdējos gadu desmitos. Tur 
dzīvokļi ar ērtībām, atbilstoši ģimeņu 

vajadzībām.
Voldemāram Krūmiņam, pagaro 

ceļu no fabrikas vārtiem līdz ceturtajai 
papīrmašīnai vai ik dienu ejot, iznāk 
laika daudz ko pārdomāt. Par cilvēkiem, 
kas tev tic. Par to pašu Gaujas ielu. Par 
jauno dzīvojamo māju, kur Jurģi svinēti 
nesen. Arī tā ir Gaujas ielā, tikai tuvāk 
fabrikai.”

Otrs fragments no V. Rudzīša 
1990. gada 3. jūlija raksta Padomju 
Druvā: „Līdz gada beigām jāpabeidz 
Gaujas ielas kapitālais remonts. Grūti 
pat atcerēties, kad komunālo uzņēmu-
mu kombināts to iesācis. Nu ir cerības, 
ka pārtrauktie darbi tiks atsākti, ka bei-
dzot būs visi nepieciešamie materiāli, 
ka vīri vairs gumiju nestieps. Augusta 
beigās, tā vismaz informēja kombināta 
galvenais inženieris A. Gudrais, sāks 
asfaltēt Brīvības ielu Līgatnē. Bet… 
Rajona izpildkomitejas sēdē saklausīju 
jaunus draudus darbu gaitai Līgatnē.”

Turpat Ķiberkalnā ir viena pavi-
sam īsa iela ar vienu dzīvojamo māju –  
Parka iela 1. Toties tā ir viena no 
senākajām dzīvojamām koka mājām 
Līgatnē. 

Par to liecina fragmenti no Līgat-
nes vēstures hronoloģijas, ko sagata-
voju 2010. gada janvārī–februārī pēc 
materiāliem Līgatnes pilsētas biblio-
tēkā: 

„1814. gads. 13. novembris. Tiek 
korrobēts Paltmales muižas īpašnieka 
brigadiera grāfa G. Brouna un Štorha 
dzimtsnomas līgums par zemes gabalu, 
kas atdalīts no Paltmales muižas zemes 
un muižas zemes grāmatās iereģistrēts 
ar Nr. 537 un nosaukumu Ligat.

1815. gads. 25. maijs. Zemes grā-
matā reģistrēts fabrikas īpašumā 
atrodošais gruntsgabals Conradsruhe 
plāns. Tur arī konstatēta fabrikas di-
bināšana un kā līdzdibinātājs minēts 
Rīgas tirgotājs Kārlis Kibers (Kyber). 
Kibers Rīgas adresu grāmatā ierakstīts 

litiskās un tiesiskās sekas, kādas Latvi-
jai izraisīja 1939. un 1940. gadā starp 
PSRS un Vāciju noslēgtās vienošanās.”

Līgatniešiem par Jāņa Gustsona 
pilnīgu darbību izdevās uzzināt tikai 
pēc Andreja Cīruļa publikācijām LNZ 
un grāmatas Mana mīļā Līgatne iz-
nākšanas 2020. gadā. Andrejs Cīrulis 
savā grāmatā tam velta veselu nodaļu 
Komunistu noslēpums, lai parādītu 
mums pavisam citu Jāni Gustsonu, 
ko mēs, līgatnieši, nepazinām. Frag-
ments no šīs nodaļas par 1969. gadā 
uzrakstītās tā sauktās 17 latviešu ko-
munistu vēstules atbalstītājiem: „Viss 
beidzās ļoti laimīgi, vēstule nokļuva 
Rietumos, kur sacēla neaprakstāmu 
traci pa visu pasauli. Tas jau ir pavisam 
cits stāsts.

Mums būtiski saprast un novērtēt 
– Līgatnes papīrfabrikas bijušais direk-
tors Jānis Gustsons bija sapratis jaunī-
bas maldus un izdarīja visu iespējamo, 
ko varēja, lai lietas vērstu par labu. 
Viņa vecumdienas nebija mierīgas, jo 
ik mirkli pie durvīm varēja pieklauvēt 
mazrunīgi vīri no Valsts drošības ko-
mitejas (VDK) un palūgt pārsēsties 
mašīnā ar režģotiem logiem.

Un Līgatnē neviens par to neko 

nezināja.”
Uz Gaujasmalas pusi ielejā atro-

das vairākas ēkas, kas tagad izskatās 
neapsaimniekotas, bet senākos gados 
tur valdīja liela rosība. Tālāk no ielas 
ir dzīvojamā māja Gaujas ielā 5, ku-
rai liktenis pirms daudziem gadiem 
bija lēmis nodegt, bet pēc tam tā tika 
atjaunota, un daudzi līgatnieši droši 
vien šo degšanas faktu neatceras. At-
ceros, ka bija ap pusdienas laiku, kad 
bija izcēlies ugunsgrēks Gaujas ielā 
5. Iedzīvotājus izvietoja galvenokārt 
kopmītnes telpās Gaujas ielā 12 A. 
Neatceros degšanas gadu, bet atceros, 
ka īsā laikā māju atjaunoja.

No seniem laikiem Līgatnes pa-
pīrfabrikai piederēja palīgsaimniecī-
ba un dārzniecība ar lieliem laukiem 
Gaujasmalā un pie Kangarīša, kā 
vēl arī citās Līgatnes pagasta vietās. 
Pienāca 60. gadi, kā raksta Andrejs 
Cīrulis grāmatā Mana mīļā Līgatne: 
„Kaut kāda PSRS vadošā un lemjošā 
iestāde bija izspriedusi, ka rūpnīcām 
un fabrikām nekādas palīgsaimniecības 
vairs būt nevar. Bet Līgatnes papīrfa-
brikai palīgsaimniecība bijusi mūžīgi 
mūžos – vēl no iepriekšējā gadsimteņa 
– un pilnīgi pieaugusi pie sirds katram 



PASĀKUMI LĪGATNES NOVADĀ
23. septembrī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē
Valtera Krauzes autorvakars ar muzikālajām ilustrācijām.  Biļetes: 15 eiro

24. septembrī plkst. 20.00  Zeit pagalmā vai lielajā zālē
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

25. septembrī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē
Daumanta Kalniņa un Romāna Vendiņa koncerts.  Biļetes: 20 eiro

1. oktobrī plkst. 14.00  Līgatnes kultūras namā
Senioru dienas pasākums ar Jāni Jarānu un Ieviņa ermoņiku orķestri.
Ieeja bez maksas

1. oktobrī plkst. 20.00  Zeit pagalmā vai lielajā zālē
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

2. oktobrī Svecīšu vakars 
Plkst. 15.00 Ķempju kapos
Plkst. 17.00 Paltmales kapos

2. oktobrī plkst. 19.00  Zeit viesistabā
Laimja Rācenāja & Ginta Žilinska koncerts.  Biļetes: 15 eiro

6. oktobrī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē
Muzikāla kamerizrāde „Knuta Skujenieka Kro-Kro”.  Biļetes: 20 eiro
 
7. oktobrī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē
Stāstnieku vakariņas ar Kārli Kazāku un Zani Daudziņu.  Biļetes: 30 eiro
 
8. oktobrī plkst. 20.00  Zeit pagalmā vai lielajā zālē
Mūzikas vakars. Ieeja bez maksas

9. oktobrī  Svecīšu vakars 
Plkst. 15.00 Zanderu kapos
Plkst. 17.00 Spriņģu kapos

9. oktobrī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē
Kaspara Zemīša un Andas Zemītes koncerts. Biļetes: 20 eiro

13. oktobrī plkst. 19.00  Zeit lielajā zālē
Ainārs Ančevskis stand-up komēdijā „Mačo”.  Biļetes: 15 eiro

15. oktobrī plkst. 20.00  Zeit pagalmā vai lielajā zālē
Mūzikas vakars.  Ieeja bez maksas

16. oktobrī plkst. 19.00  Zeit viesistabā
Kaspara Markševica koncerts.  Biļetes: 15 eiro

21. oktobrī plkst. 19.00   Līgatnes kultūras namā
Mārtiņš Brauns ciklā „Latviešu komponisti Līgatnē”. Koncertā piedalās Aija 
Vītoliņa, Zane Gudrā, Henrijs Brants.  Biļetes: 10 eiro, ar Līgatniešu privilēģiju 
karti – 8 eiro

22. oktobrī plkst. 20.00   Zeit pagalmā vai lielajā zālē
Mūzikas vakars.  Ieeja bez maksas

23. oktobrī plkst. 19.00   Zeit lielajā zālē
Raimonda Paula koncertprogramma „Pastaiga pa Rīgu”.  Biļetes: 40 eiro

27. oktobrī plkst. 19.00   Zeit lielajā zālē
Muzikāla kamerizrāde „Knuta Skujenieka Kro-Kro”.   Biļetes: 20 eiro

29. oktobrī plkst. 20.00   Zeit pagalmā vai lielajā zālē
Mūzikas vakars.   Ieeja bez maksas

30. oktobrī plkst. 19.00    Zeit lielajā zālē
Pianista Reiņa Zariņa koncerts.    Biļetes: 25 eiro

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola 
ir sākusi jauno 2021./2022.  mācī-

bu gadu. Domājams, ka šogad vasara 
mūs pamatīgi palutinājusi ar savām 
veltēm un visi atkal esam gatavi sākt 
jaunu darba cēlienu, piepildītu ar 
jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu. 
Visi ceram, ka tieši klātienē spēsim 
organizēt mācību procesu visa mācī-
bu gada garumā, tomēr esam gatavi 
tam, ka laiku pa laikam atsevišķās 
situācijās, iespējams, būs jānodroši-
na attālinātas mācības. Klātienes 
mācības mūzikas, mākslas un dejas 
jomā ir vitāli svarīgas, lai pilnvērtīgi 
varētu īstenot profesionālās ievir-
zes izglītības programmas. Skolotāji, 
audzēkņi un vecāki atkal atsākuši 
jaunu savstarpējās sadarbības pos-
mu. Mums allaž ārkārtīgi nozīmīgi un 
svarīgi ir, lai šāda sadarbība būtu par 
pamatu jebkura jautājuma risināšanā 
un lēmuma pieņemšanā. Vienmēr 
esam gatavi konstruktīvi atrast ri-
sinājumus aktuāliem jautājumiem, 
lai mācību procesa nodrošināšana 
un īstenošana būtu efektīva, labi 
pārraugāma un skaidra. Šis septem-
bris mūsu izglītības iestādes darbā 
ir bijis īpaši rosīgs mēnesis mācī-
bu procesa organizēšanas ziņā: jau 
informējām jūs, ka no 2021. gada  
1. jūlija Līgatnes Mūzikas un māks-
las skolas izglītības programmas tiek 
īstenotas arī Ieriķos, Lielajā ielā 26. 
Šobrīd ir izkristalizējies gan jaunais 
2021./2022. mācību gada audzēkņu 
stundu saraksts, gan skolas autobu-
sa grafiks. Esam iepazīstinājuši gan 
vecākus, gan audzēkņus, gan skolas 
darbiniekus ar Kārtību, kādā Līgatnes 
Mūzikas un mākslas skolā organizē 
izglītības procesu un īsteno epidemio-
loģiskās drošības pasākumus Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Esam patiesi gandarīti un prie-
cīgi, ka 2021./2022. mācību gadā 
profesionālās ievirzes izglītības pro-
grammās esam uzņēmuši 28 jaunus 
audzēkņus – 15 audzēkņus mūzikas 
izglītības programmās un 13 au-
dzēkņus vizuāli plastiskās mākslas 
izglītības programmā. 2021./2022. 
mācību gada jaunie audzēkņi: Šarlote 
Koļesņikova (flautas spēle), Jasmī-
na Zvirgzdiņa (flautas spēle), Estere 
Velvele (flautas spēle), Elza Rijniece 
(flautas spēle), Daniels Vaskis (akor-
deona spēle), Rigo Siliņš (akordeona 
spēle), Gustavs Abramovs (akordeo-
na spēle), Anna Retjunskiha (čella 
spēle), Līva Ramāne (vijoles spēle), 
Kristaps Briedis (klavierspēle), Mar-
garita Abramova (klavierspēle), Hugo 
Korņejevs (sitaminstrumentu spēle), 
Artūrs Kudrjavcevs (sitaminstrumen-
tu spēle), Artūrs Roberts Andersons 
(kora klase), Keita Kozlovska (kora 
klase). Savukārt vizuāli plastiskās 
mākslas 1. klasē mācības sāk Klā-
vs Rijnieks, Robins Resnis, Eliza-
bete Anna Pavasara, Agnese Nora 
Pavasara, Lauma Lapinska, Sendijs 
Slišāns, Marta Vikmane, Annija Līc-

Ar        krāsainiem rudens ziedu 
pušķiem sākās Zinību diena 

Līgatnes pilsētas bērnudārzā. Šogad 
Zinību diena notika divās ēkās – Nī-
taures ielā 4, Augšlīgatnē, un Pilsoņu 
ielā 4, Līgatnē. 

Šajā mācību gadā mūsu iestādi 
apmeklēs 60 audzēkņu, kas mūsu ma-
zajam bērnudārzam ir ļoti daudz. Šo-
gad audzēkņiem tika sagatavotas ra-
došās darbnīcas. Mazo Zaķēnu grupai 
bija iespēja kopā ar vecākiem darbo-
ties rīta aplī un iepazīt grupas telpas. 
Ar svētku uzrunu mazos audzēkņus 
un darbiniekus šogad bija ieradies 
sveikt Cēsu novada domes prie-

Jau otro reizi šajā gadsimtā svinējām Rīgas kalna svētkus.
Šajā dienā daudz uzmundrinošu vēlējumu saņēma kalna iedzīvotāji:

- Lai mūžīgi vārās Rīgas kalna radošais katliņš!
- Patīkams miers un skaista, sakopta apkārtne.
- Paldies par viesmīlīgāko uzņemšanu Latvijā!
- Līgatne ir tikpat skaista kā jūsu sirdis.
 - Jo augstāk kalnā, jo tālāk redzi, jo brīvāks gars, jo vairāk vari dot.
- Lai labām idejām izcils piepildījums!

Ne jau velti šie vēlējumi izskanēja. Kalna iedzīvotāji šajā pasākumā ie-
lika ļoti daudz savu ideju, enerģijas un darba. Svētkiem iedzīvotāji gatavo-
jās laicīgi. Divās sirsnīgās apspriedēs radās domas, kā iepriecināt sevi un 
viesus. Jāteic, ka sanāca labi, pat izcili. Un kā var neizdoties, ja dara kopā 
un no sirds?

Rīgas kalna iedzīvotāji vēlējās redzēt teātri. Teātris bija, pie mums vie- 
sojās Skujenes amatierteātris (vadītāja Baiba Jukņēviča) un Mores ama-
tierteātris Oga (vadītāja Lauma Vītola).

Dziedāja sieviešu vokālais ansamblis Mantojums (vadītāja Dace Bicāne). 
Dejoja vidējās paaudzes deju kolektīvs Zeperi (vadītāja Liene Frīdberga).

Ar muzikālu pārsteigumu, pašiem spēlējot un dziedot, uzstājās kalna il-
gadējie iedzīvotāji – Anna Ķilla un Haralds Mūrmanis. Pasākumu kuplināja 
un lustināja divas tautas muzikantes – Aiga Auziņa un Santa Jermičuka. 
Svētkus vadīja un līdziesaistīties ar sarunām par notikumiem un atmiņu 
stāstiem rosināja Ingūna Millere.

Ierodoties svētkos, bija jākāpj kalnā, kas ir vienā augstumā ar Rīgas Pē-
terbaznīcas skatu platformu. Kāpjot viesiem bija jāatbild uz āķīgiem jau-
tājumiem par Rīgas kalnu. Uzkāpjot kalnā, viesu pūles tika novērtētas ar 
bērnības našķi – cukurgailīti – vai šokolādē tītu ābolu saldumu.

       
Par pasākuma rudenīgi košo noformējumu rūpējās Dace Vulfa ar ģime-

ni, kuri ir pavisam jauni šī kalna iemītnieki. Kopā ar dēlu Ādamu viņa ra-
doši un koši svinību vietu ietērpa burvīgās ziedu kompozīcijās. 

       
Svētkos viesi tika aicināti atstāt karodziņu ar novēlējumu Rīgas kalnam. 

Kalna iedzīvotāji saņēma daudz sirsnīgu vēlējumu. Savukārt par siltu cie-
nastu ciemiņiem parūpējas Iveta Ašeniece ar savu pavāru komandu. Pal-
dies par gardo zupu!

      
Rīgas kalnā dzīvo ļoti saimnieciskas un čaklas sievas, kas viesiem pie-

dāvāja izbaudīt garšas pie mielasta galda. Konstances Petrovskas burvīgie 
pīrādziņi, Asnates Sevišķās gardā, pašceptā maize un kēkss, Daces Vulfas 
fantastiskās vafeles un veldzējošā limonāde, Aldas Mūrmanes kraukšķīgie 
gurķīši, Viktorijas skaistie pīrāgi un bulciņas un vēl un vēl. Kulminācijā 
Annas Ķillas milzīgā kūka pusgalda lielumā.

       
Kad saule laižas lejā kalnam otrā pusē, ciemiņi dodas katrs uz savu pusi –  

mājup. Tikai viesības gan vēl nebeidz rimties un turpinās līdz vēlai naktij. 
Sarunās, jokos un dziesmās viesi vada skaistu, mazliet maģisku Rīgas kalna 
svētku nakti.

krastiņa, Elvita Circene, Selīna Ku-
pica-Semaško, Evija Bieziņa, Deivs 
Pētersons, Amona Dimitrijeva, Rūta 
Okonova un Šarlote Koļesņikova. 
Mācības Ieriķu ēkā turpina 23 Ama-
tas Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi. Vēlamies novēlēt veiksmi un 
mācīšanās prieku un vēlmi gan mūsu 
jaunajiem audzēkņiem, gan ikvienam 
citam Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas audzēknim. Turpinām īstenot 
mūsu skolas interešu izglītības pro-
grammas Mākslas studija un Mūzi-
kas studija. Šobrīd  mākslas studijā 
darbojas 11 audzēkņi, bet mūzikas 
studijā – 12 audzēkņi. Joprojām ai-
cinām vecākus dot saviem bērniem 
iespēju iepazīties ar mūzikas un 
mākslas pasauli šajās studijās. Tādā 
veidā audzēkņi arī tiek sagatavoti 
jau tālākai profesionālās izglītības 
ieguvei mūzikas un vizuāli plastiskās 
mākslas izglītības programmās.

2021./2022. mācību gadā esam 
sākuši īstenot sitaminstrumentu 
spēles izglītības programmu jaunā 
un talantīgā pedagoga Raita Viļumo-
va vadībā. Jaunums ir arī kora klases 
izglītības programmas īstenošana 
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā 
pieredzējušā pedagoga Aivara Kranc-
maņa vadībā. Jaunā un enerģiskā 
skolotāja Dace Zilvere pievienojusies 
vizuāli plastiskās mākslas skolotā-
ju pulkam un rūpēsies par mācību 
priekšmeta Kompozīcija īstenošanu. 
Izglītības programmas Dejas pamati 
īstenošanā Ieriķos mūsu skolotāju 
kolektīvam šajā mācību gadā pievie-
nojušies kolēģi Andis Kozaks un Mo-
nika Blocka. Sirsnīgi apsveikumi un 
veiksmes vēlējumi mūsu jaunajiem 
kolēģiem!

2021. gada 1. septembrī gan Lī-
gatnē, gan Ieriķos brīvdabas teritori-
jā norisinājās svinīgs pasākums, kur 
Līgatnes Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņi un vecāki bija aicināti 
uz klātienes atkalsatikšanos. Tika 
sumināti gan skolas jaunuzņemtie 
audzēkņi, gan skolas pedagoģiskais 
kolektīvs. Svinīgo brīdi muzikāli kup- 
lināja un izrotāja gan skolas jaunie 
audzēkņi Anete Gulbe un Šarlote 
Koļesņikova, gan skolotāju duets 
Elfrīda Švalbe un Līga Ruciņa, kuras 
meistarīgi, aizrautīgi un iedvesmo-
joši demonstrēja gan čella, gan kla-
vieru burvīgo skanējumu. Arī Kaspars 
Gulbis un Raitis Viļumovs apvienojās 
kopējā ansambļa muzicēšanā, radot 
pozitīvu un nepiespiestu gaisotni 
svinīgajam svētku pasākumam.

Eiropas kultūras mantojuma 
dienu ietvaros Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas audzēkņi strādāja 
pie lielformāta ekspozīcijas, kura tiks 
ievietota Ieriķu dzelzceļa stacijas lie-
lajos logos. Divos lielformāta darbos 
iestrādātā tēma ir nākotnes dzelzceļš 
vai stacija, jo šajā gadā Eiropas kul-
tūras mantojuma dienas veltītas tieši 
dzelzceļa tematikai. 17. septembrī 

LĪGATNES MŪZIKAS UN MĀKSLAS 
SKOLAS AKTUALITĀTES  
2021./2022. MĀCĪBU GADĀ 

RĪGAS KALNA SVĒTKI 

ZINĪBU DIENA LĪGATNES PILSĒTAS BĒRNUDĀRZĀ! 
plkst. 15:00 Ķempju kapi

Piemiņas brīdi vadīs Daina Birne

plkst. 17:00 Paltmales kapi

Piedalās Dace Bicāne un ansamblis "Mantojums"

plkst. 15:00 Zanderu kapi
plkst. 17:00 Spriņģu kapi

norisinājās šī pasākuma atklāšana Ie-
riķu dzelzceļa stacijā. Paldies skolo-
tājām Daigai Rudzurogai un Ingūnai 
Briedei par šīs ieceres iedzīvināšanu 
un īstenošanu!

Septembrī ar četriem jauniem 
datoriem papildināta skolas mate-
riāltehniskā resursu bāze. Datori iz-
vietoti Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolā mācību procesa īstenošanas 
vajadzībām. Savukārt vizuāli plastis-
kās mākslas telpa aprīkota ar jaunu 
plauktu un skapīšu sistēmu un māla 
uzglabāšanas kastēm, lai racionālāk 
izmantotu mākslas nodarbību telpu 
platību un radītu iespēju racionāli 
uzglabāt nepieciešamos mācību lī-
dzekļus un materiālus. 

Arī šā mācību gada sākumā vēlos 
sev un citiem atgādināt Jauniešu aka-
dēmijas Pacelt pasauli dibinātājas un 
vadītājas Daces Briedes-Zālītes tēzes, 
kā uzvarēt cīņā ar gribasspēka trūku-
mu un motivēt sevi mācīties. 

Parunā pats ar sevi jeb ar savu 
nākotnes es! Ja rodas pirmās šaubas, 
vai ir vērts turpināt mācības, atbildi 
sev uz vienkāršu jautājumu: kāds 
cilvēks es vēlos būt un kādu dzīvi 
vēlos dzīvot? Izglītība ir tava dzīves 
ceļa izejas punkts, pats sākums. Iz- 
svītro vārdu viduvējs. Kurš gan dzīvē 
grib būt viduvējs? Ja vēlies dzīvē ko 
sasniegt, viduvējs nav pieņemami. 
Jebkura pabeigta izglītības iestāde 
apliecina, ka tu spēj izvirzīt mērķi un 
to realizēt, ka tev piemīt sacensības 
gars, ka tu spēj pierādīt sevi mācībās 
un sasniegt labākus rezultātus. Ie- 
dvesmojies un seko paraugiem! Atro-
di savus korifejus – cilvēkus, kurus 
cieni, kuru piemērs tevi iedvesmo. 
Klausies un iepazīsti viņu daiļradi!

Vienkārši paņēmieni ikdienā, lai 
rastu enerģiju nepamest iesākto! Ja 
rodas motivācijas problēmas, pa-
domā – varbūt tev šobrīd vienkārši 
pietrūkst enerģijas. Nedaudz pamai-
not dzīvesveidu – gulēšanas režīmu, 
ēšanu un dažus citus vienkāršus ie-
radumus –, tu pavisam ātri spēsi iz-
darīt daudz vairāk, atgūt emocionālo 
līdzsvaru un darboties ar pilnu sparu.
1. Izgulies!

Ja tu piecelies neizgulējies un 
īgns, tu nevis negribi, bet pat nespēj 
īstenot savus mērķus. Ja jūti, ka uz-
mācas nelāgas domas un nekas nepa-
tīk, vispirms izgulies!
2. Kārtīgi paēd!

Cilvēks ir bioķīmiska būtne, un 
viss, ko ievadām sevī pārtikas veidā, 
atspēlējas uz mūsu pašsajūtu, it īpaši 
uz smadzeņu darbību. Padomā, ko 
ēd, un izvēlies to, kas tavam ķerme-
nim ir vērtīgs.
3. Izkusties!

Vismaz pāris reižu nedēļā no-
darbojies ar kādu fizisku aktivitāti. 
Pārbaudi: neliels krosiņš vai treniņš 
baseinā – un jau jūties labāk!
4. Satiecies ar tiem, kas tev liek 
justies labi!

Ilgi esot kopā ar nepatīkamiem 
cilvēkiem, rodas apātija un depresīvs 
noskaņojums. Tāpēc biežāk satiecies 
un runājies ar tiem, kas tev liek jus-
ties labi! Ja būsi pozitīvā noskaņo-
jumā, nekas vairs neliksies par grūtu.
5. Uzlādē smadzenes!

Regulāri dodot barību sma-
dzenēm – iegūstot informāciju, lasot, 
apgūstot ko jaunu –, tu iedvesmosies 
un tev veidosies plašāks redzesloks, 
radīsies interese par dzīvi un vēlme 
darboties.

Man šīs atziņas joprojām šķiet 
ļoti noderīgas, tāpēc vēlējos ar tām 
vēlreiz padalīties. 

Veselību un harmoniju vēlot,
Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas 
direktors Kaspars Gulbis

Svētki paiet, bet kaut kas jau paliek. Paliek prieks un viesu sveicieni: 
- no Pluču kalna,
- no ogrēniešiem,
- no Spriņģu kalna aktīvistēm,
- no vēja, jūras un Carnikavas.

Ir tik jauki, ja ir, uz ko atskatīties, un var gaidīt nākamā gada svētkus 
Skolas kalnā.

       
Sagatavoja Daina Birne, 
PA Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs

No kļavas pirmā lapa ris,
Klāt jau septembris…
Vēl vajag izpētīt,
Kā ābecītē burtus sauc,
Kā zilgmē putni trauc, 
Kā krāsu toņus jauc.
Un uzzināt vēl ļoti daudz...

kšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins.  
Bet mūsu iestādes lielākās grupas – 
Ežuki un Vāverēni – kopā ar savām 
grupas skolotājām un auklītēm dar-
bojās radošajās darbnīcās, kā arī 
iemūžināja šo dienu skaistā fotos-
tūrītī. 

Svētku prieku papildināja saim-
niecītes sarūpētais kliņģeris!

Lai mums visiem krāsains, 
enerģijas un radošām idejām pilns 
mācību gads!

Līgatnes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja Inese  
Kudrjavceva
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līgatnietim. Bet papīrfabrika sev to 
vairs nedrīkstēja paturēt – bija kaut 
kam jāatdod. Un tad dzima lēmums 
visu mantību atdot Līgatnes vidussko-
lai. Tā teikt, pašu cilvēkiem…

Bet Lejaslīgatnē vidusskolai tika 
visa lielā dārzniecība ar milzīgām sil-
tumnīcām, kur saimniekoja dārznieks 
Jansons (vēlāk sovhozlaikā Pēteris 
Straume ar sievu Dzidru), kā arī lielā 
govju ferma ar 18 govīm, par kurām 
rūpējās divas slaucējas, un Ulmaņlaika 
traktors Lanc - Buldog, kas bija iedar-
bināms ļoti jocīgā veidā, ar lodlampu 
priekšpusē uzsildot kvēldiegu un tad 
iegriežot lielo spararatu. Tautas at-
miņā palicis skolotājas Ošupes mīlulis 
zirgs Māris. Mācību saimniecībā tika 
darbināti arī divi brīnišķīgi Fordsona 
traktori, kam aizmugurē, pārkāpjot 
jebkādus drošības noteikumus, mē-
dza sakāpt liels skolēnu daudzums, 
kam bija slinkums iet kājām uz patālo 
tīrumu zem mūsu stādīto augļu koku 
terasēm.

Gan siltumnīcu priekšpusē, gan pie 
fermas risinājās rosīga tirdzniecība ar 
reizēm pat ļoti garām rindām. Notei-
ktos laikos gan no rīta, gan vakarā ar 
kanniņām, kā uz svētu rituālu sanāca 
vietējie iedzīvotāji un izpirka visu pienu 
līdz pēdējam pilienam… Siltumnīcas 
kioskā vietējie parasti pie Ritas Jaun-
zemes pirka gan gurķus, gan kāpostus, 
gan puķes, bet pavasarī milzīgs noiets 
bija visa veida dārzeņu un puķu stā-
diem…”

Par darbu palīgsaimniecībā Lat- 
vijas brīvvalsts laikā savās atmiņās 
stāsta Maiga Bērziņa – atmiņas pie-
rakstīju 2005. gada 13. oktobrī: „Mai-
ga uz Līgatni atnāca 1935. gadā no 
Ieriķiem pie tantes Annas Zvaigznes, 
lai mācītos Līgatnes skolā. Šai laikā 
viņas dzīvoja Ķiberkalnā mūra mājā, 
tagadējā Gaujas ielā 2. Anna Zvaigz-
ne tajā laikā strādāja Līgatnes papīr- 
fabrikas kantorī par apkopēju. Pēc tam 
viņas pārgāja dzīvot uz fabrikas kanto-
ri – piebūvē pie kantora ēkas uz Gaujas 
pusi. Maiga pirms kara strādāja fabri-
kas dārzniecībā pie Straumes (dārznie-
ka). Viņa atceras, ka pie Hincenberga 
mājas (Dārza ielā) bija palīgsaimniecī-
bas gurķu lauks. Gurķi bija jāsēj dobēs 
(~ 1 m platās) 2 rindās – pa 2 pēdām 
gurķu sēkla. Rudenī gurķus skābēja 
lielos toveros pie Norīšmājas (Gau-
jas ielā 6) pagrabā. No Norīšmājas uz 
fabriku bija tieši taciņa, gar taciņas 
malām bija palīgsaimniecības lecektis. 
Kur bija fabrikas kopmītne Gaujas ielā 
12 a, pirms kara bija palīgsaimniecī-
bas siena šķūnis… Fabrikas autobusa 
šoferis Savilovs dzīvoja dārzniecības 
mājā (Gaujas ielā 5), viņam bija 3 is-
tabas divos stāvos, bet uz Gaujas galu 
dzīvoja Kleimanis – palīgsaimniecības 
vadītājs.”

Gāja gadi, un palīgsaimniecību 
pārņēma padomju saimniecība Līgat-
ne, kas 1970. gados uzbūvēja plašas 
celtnes un ierīkoja konservu cehu, 
kur skābēja kāpostus un gurķus, 
pārstrādāja kabačus, patisonus, plū-
mes, aronijas, spieda sulu, raudzēja 
vīnu, pildīja pudelēs minerālūdeni 
Līgatne, vēlākos gados ražoja gaļas 
konservus. Šajā cehā man nav gadī-
jies pabūt, tādēļ nevaru daudz plašāk 
uzrakstīt. Pēc p\s Līgatne likvidācijas 
cehs pārtrauca darbu, dārzniecību 
likvidēja, siltumnīcas nojauca. Cik 
zinu, tad vairākas firmas mēģināja 
kaut ko ražot šajās telpās, bet tā arī 
nekas nopietns nenotiek. Vietējie ie-
dzīvotāji cer, ka tāpat kā Ķiberkalnā 
atdzima kasku cehs, tā dzīvība at-
griezīsies arī bijušajā konservu cehā.

 Līgatnē ir tradīcija svinēt saviem 
kalniem un lejām svētkus – katram 
savu gadu septembrī. Šī tradīcija 
sākās 2014. gadā, kad svētkus visā La-
tvijā svētīja Rīgas ielām. Ķiberkalns 
savus svētkus 2019. gada 7. septembrī 
svinēja Zeit teritorijā (Gaujas ielā 2). 
Bija sanākuši gan bijušie un tagadējie 
iedzīvotāji, gan darbinieki, kuri strā-
dājuši gan sadzīves pakalpojumos, 
gan kasku cehā, gan dārzniecībā un 
konservu cehā.

(Turpinājums sekos)

1. septembris Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā.

Top svētku noformējums.

Rīgas kalnā pulcējas svētku skatītāji un dalībnieki.

Rīgas kalna svētkos.

Rīgas kalnu svētku lielā kūka.
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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 Līgatnes apvienības pārvaldes viedoklis ne 
vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām Līgatnes iedzīvotājus 
kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem 
cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. „Līgatnes 
Ziņu” izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, var aplūkot interneta vietnē 
www.ligatne.lv.

Iespiests SIA „Baltijas Koks”.

Nākamais „Līgatnes Ziņu” izdevums iznāks 2021. gada 21. oktobrī.

Ar mīlestību izplaukst roze
Un bites ziedos medu vāc.

Ņem mīlestību vienmēr līdzi,
Kad jaunā dienā ceļu sāc!

AUGUSTĀ LĪGATNES NOVADA DZIMTSARAKSTU  
NODAĻĀ JĀVĀRDU TEICA:

JĀNIS UN AGNESE
MĀRTIŅŠ UN SABĪNE
MIHAILS UN JŪLIJA
ARTŪRS UN SINDIJA
KRISTAPS UN LAURA

VITĀLIJS UN INGA
UĢIS UN DAINA

Sveicam jaunās ģimenes!

Šodien pa atmiņu taku
Iet dvēsele basām kājām,
Apstaigā mīļotās vietas,

Sauc mežu atkal par mājām
Un pati pārtop par rasu. 

AUGUSTĀ MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:

JĀNIS ZVAIGZNE – 15. AUGUSTĀ
JURIS LENCIS – 16. AUGUSTĀ

BIRUTA NIEDRĪTE – 17. AUGUSTĀ
LIDIJA ĀBOLA – 20. AUGUSTĀ
VERA BELKINA – 21. AUGUSTĀ

KSENIJA CĪRULE – 23. AUGUSTĀ

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Kā eņģelītis balts
Mazs bērniņš piedzimis

Un laimes krekliņā
Ir mājās ienācis.

AUGUSTĀ LĪGATNES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTI TRĪS BĒRNIŅI:           

HARALDS,  
ANNA LUĪZE  
UN AUSTRA

Sirsnīgi sveicam vecākus  
un vecvecākus!

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
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