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SEPTEMBRIS

Pārgājiens 8 km, 15 km un 25 km 
distancēs

Dalība bez maksas, reģistrējoties:    
www.beactivelatvia.lv

Pārgājienā aicinām doties kopā ar vismaz 
vienu draugu, ģimenes locekli, paziņu. 

Papildus prāta asumam – izzinoša 
interaktīvā izaicinājumu spēle 
viedtālrunī.

Ar plašu un daudzveidīgu pasākumu 
programmu visā Latvijā no 23.  līdz 30. 
septembrim jau sesto reizi notiks #BeActive 
Eiropas Sporta nedēļa, kuras mērķis ir pie-
saistīt cilvēkus aktīvam dzīvesveidam, ma-
zinot mazkustīguma izraisītās saslimšanas. 
26. septembrī notiks Eiropas Sporta nedēļas 
centrālais pasākums – #BeActive pārgājiens 
gleznainajā Līgatnes apkārtnē 8 km, 15 km 
un 25 km distancēs. Maršrutā dalībniekus 
sagaida izaicinājuma spēle un iespēja bur-
tiski izgaršot, izzināt un izjust apkārtnes 
stāstus. Dalība pārgājienā bez maksas, re-
ģistrējoties: www.beactivelatvia.lv.

Atbalstot Eiropas Sporta nedēļas ide-
ju – piecelies un piecel draugu! – pārgājienā 
aicinām doties kopā ar vismaz vienu draugu, 
ģimenes locekli vai paziņu, īpaši aicinot tos, 
kuri ikdienā līdz šim bijuši mazāk aktīvi. 

Pārgājiena dalībnieki pirms došanās dis-
tancē saņems drukātās distanču kartes, taču 
būs iespēja distancei sekot, arī izmantojot 
mobilās ierīces lietotni (informāciju par to 
dalībnieki saņems pēc reģistrācijas). Dalīb-
niekiem būs iespēja pārgājienu papildināt ar 
izzinošu, interaktīvu izaicinājumu spēli savā 
viedtālrunī. Maršrutam pielāgotā spēlē dalīb-
nieki varēs atbildēt uz dažādiem jautājumiem 
un, risinot uzdevumus, labi pavadīt laiku. Ar 
#BeActive pārgājiena un izaicinājuma spēles 
noteikumiem vari iepazīties mājaslapā https://
bit.ly/3heJurm.

Dalībniekus fi nišā sagaidīs dziesminieks 
Mikus Frišfelds kopā ar runasvīru Uģi Mel-
deri. Muzikālā noskaņā kopīgi atskatīsimies, 
kādi piedzīvojumi gadījušies pa ceļam, izbau-
dīsim silto tēju un līdzi paņemto sviestmaizi, 
folijā ceptu kartupeli, karstu zupu vai gardo 
belašu no Līgatnes slepenā bunkura.

„Ja kustas, veselība uzlabojas jebkurā ve-
cumā,” moži doties pārgājienā aicina šā gada 
#BeActive vēstnese šarmantā un enerģiskā 
deviņdesmitgadniece no Dundagas Aina Mar-
garēte Pūliņa. Viņa joprojām ik dienas nosoļo 
trīs kilometrus un ir pārliecināta: „Lai izkustē-
tos, laiku var atrast jebkurā brīdī, kamēr vien 
var pakustēties. No rīta, piemēram, skatoties, 
kāds ārā laiks, var pāris reizes ar rokām at-
spiesties pie palodzes, stiprinot roku un plecu 
muskulatūru.”

„Svarīgi cilvēkus nepārtraukti iedrošināt 
un aicināt uz vienkāršu un pieejamu fi zisku 
izkustēšanos,” uzsver LSFP prezidents Einars 
Fogelis. „Tieši tāpēc aicinām uz pastaigu, kurā 
katrs atbilstoši savām spējām varēs izvēlēties 
atbilstošu distanci, kurā nebūs laika kontroles 
un viena uzvarētāja. Uzvarētāji būs visi.” 

Aicinām #BeActive pārgājienam pieteik-
ties ikvienu – individuāli, ģimenes lokā, kolē-

Un kas par to, ka gadu vesels 
klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz…
Gan sūrumu, gan prieku katrs 
gads ir slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš 
sirds.
Lai sajustu, cik dzīve skaista,
Kur tā kā bite vari būt,
To sudrabu, no mirkļu kārēm 
vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Sveicam septembra 
jubilārus

Inārs Galiņš 
Evija Hauka 
Anda Krūmiņa 
Ilgonis Zvaigzne 
Elmārs Boguļko 
Svetlana Kigitoviča 
Dace Meldere 
Inta Biteniece 
Irina Hiļčuka 
Velta Jansone 
Vitalijs Kikusts 
Ināra Lapiņa
Raisa Ozoliņa 
Juris Apša 
Aivars Racibarskis 
Vladislavs Bičkovs
Ansis Pudulis 
Ieva Rozenberga 
Ilga Līvija Lazdiņa 
Vera Marija Vaska 
Astra Krūzkopa 
Aļģirds Jons Kripaitis  
Antoņina Fjodorova  
Edgars Otomārs Puriņš 
Ruta Bembere 
Aivars Gabliks
Raimonds Kažoks 
Dzidra Dančauska 
Vilma Skraustiņa 
Ina Sondore 
Eugenija Bundule 
Maigonis Liepiņš
Ilga Vorslova

26. septembrī Līgatnē notiks
Eiropas sporta nedēļas 
#BeActive pārgājiens

ģu vai draugu kompānijā! Visus Eiropas Spor-
ta nedēļas pasākumus vari atrast kartē: www.
beactivelatvia.lv.

 Taču vēl līdz Eiropas Sporta nedēļas sā-
kumam ikviens var pieteikties #BeActive izai-
cinājumam regulāri sportot, izmantojot Endo-

mondo aplikāciju (https://www.endomondo.
com/challenges/44516771). Skrienot, ejot, 
nūjojot, braucot ar riteni vai citādi (izvēloties 
citu ar GPS nosakāmu sporta veidu), vēlams 
trīs reizes nedēļā, bet ne mazāk kā 12 reizes 
izaicinājuma laikā līdz 27. septembrim, papil-
dus labai pašsajūtai un veselīgam ieradumam 
iespējams laimēt vērtīgas balvas.

Eiropas Sporta nedēļa vienlaikus notiek 
vairāk nekā 40 valstīs. Tās mērķis ir  mainīt 
iedzīvotāju paradumus, vairāk cilvēkus pie-
saistot aktīvam dzīvesveidam. 30 minūšu mē-
renas intensitātes fi ziskā slodze piecas reizes 
nedēļā būtiski samazina saslimšanas risku ar 
daudzām, tajā skaitā sirds asinsvadu slimībām, 
rekomendācijās norāda Pasaules veselības or-
ganizācija.

Eiropas Sporta nedēļas nacionālais koordinators: Latvijas Sporta federāciju padome. 
Līdzfi nansē: Eiropas Savienības programma Erasmus+, Izglītības un zinātnes ministrija. 
Partneri: Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas valsts meži, Latvijas Orientēšanas federācija, Latvijas Pel-

dēšanas federācija, Latvijas Florbola federācija, Latvijas Kērlinga asociācija, Latvijas Skvoša federācija, Biedrība 
„Engures sportam” (Stirnu buks), Māmiņu klubs, rehabilitācijas centrs POGA, VingroSev.lv. 

Atbalstītāji: Sportland, Polar, Smiltenes piens, Dobeles dzirnavnieks, Balticovo, Graci, Pulsaar Nutriton, Pic-
kAqua, Lemon Gym, My Fitness.

Informatīvie atbalstītāji: Latvijas televīzija, Delfi , žurnāls Sports.
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Izsludinātās iepirkumu 
procedūras:

Iepirkums – „Stāvlaukuma 
seguma remonts”. Plānots 
atjaunot automašīnu stāv-
laukuma asfalta segumu pie 
Līgatnes novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zvaniņi”. 
Cenu aptauja – „Trenažie-
ru iegāde Līgatnes novada 
Sporta centra vajadzībām”. 
Tiek plānota trenažieru zāles 
inventāra papildināšana ar 
skrejceliņu – kardiotrenažieri, 
slēpošanas simulatoru un di-
viem atlieciena soliem.

 
Noslēgušās iepirkumu 
procedūras:
Cenu aptaujas

Datortehnikas regulāra pie-
gāde Līgatnes novada domes 
un tās iestāžu vajadzībām. 
Līgums noslēgts ar SIA „IT 
Consulting Group” par sum-
mu 1 940,99 EUR bez PVN. 
Līgatnes novada domes ob-
jektu tehniskās apsardzes un 
ugunsdrošības pakalpoju-
mu nodrošināšana. Līgums 
noslēgts ar SIA „EVOR 
Apsardze” par summu 
5 436,00 EUR bez PVN.
Dzīvokļa telpu remonts Sko-
las ielā 2-22. Līguma slēg-
šanas tiesības piešķirtas SIA 
„BL pakalpojumi” par summu 
4 281,65 EUR bez PVN.
Kokskaidu granulu piegāde 
Līgatnes novada domes va-
jadzībām. Līgums noslēgts ar 
SIA „LATGRANULA” par 
summu 9 540 EUR bez PVN.
Tualetes pārbūve Līgatnes 
novada Sociālā dienesta tel-
pās Dārza ielā 2, Augšlīgatnē, 
Līgatnes pagastā, Līgatnes 
novadā. Līgums noslēgts ar 
SIA „MKR Būve” par summu 
4 839,42 EUR bez PVN.
Mēbeļu izgatavošana, piegā-
de un montāža Jauno Līde-
ru vidusskolas vajadzībām. 
Līgums noslēgts ar SIA 
„JA Furniture” par summu 
2 440,00 EUR bez PVN.

Iepirkumi 
Iepirkums – „ Būvprojekta iz-
strāde un autoruzraudzība par 
Gaujas ielas pārbūvi Līgatnē, 
Līgatnes novadā”. Plānota Lī-
gatnes Gaujas un Miera ielu 
seguma pārbūves projektēša-
na, kā arī Miera ielas grants 
seguma posma pārbūve uz 
asfalta segumu.

Citas aktualitātes: 
Sakarā ar Augšlīgatnes Skolas 
ielas pārbūves darbiem šajā 
mēnesī ielā turpināsies satik-
smes ierobežojumi. Līdz ar 
to šajā posmā iedzīvotājiem 
nevajadzētu plānot būtiskus 
kravu (malkas, celtniecības 
materiālu u.c.) piegādes dar-
bus.   

  
Ražas un spēka pilnu rudens 

ieskaņu vēlot,
Līgatnes novada domes 

izpilddirektors
 Egils Kurpnieks

Aktualitātes 
septembrī

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2020. gada.   27. augusta sēdē
(protokols Nr. 14,17. §)

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

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada bu-
džeta ieņēmumus EUR 4 133 522 apmērā un sadalījumu pa 
ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2020. gada bu-
džeta izdevumus EUR 4 295 466 apmērā saskaņā ar 2. pieli-
kumu un 3. pielikumu.

Līgatnes novada domes 2020. gada 
27. augusta saistošo noteikumu Nr. 20/7  
„Grozījumi Līgatnes novada domes 
2020. gada 23. janvāra saistošajos 
noteikumos „Līgatnes novada pašvaldības 
budžets 2020. gadam””
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz 2020. gada 23. jūlija Līgatnes no-1. 
vada domes sēdes lēmumu Nr. 13, 2. § „Par Līgatnes no-
vada Sociālā dienesta budžeta palielināšanu” no Līgatnes 
novada domes budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” 8 870 EUR tiek novirzīti uz EKK 6254, 6323 
un 6299 Līgatnes novada Sociālā dienesta budžetā (attiecīgi 
4 770 EUR, 3 160 EUR un 940 EUR).

Pamatojoties uz 2020. gada 20. jūlija Līgatnes 2. 
novada domes Kancelejas iesniegumu D3-16/20/774, tiek 
veikti sekojoši budžeta grozījumi – lai segtu gaisa sausinā-
tāja iegādes izmaksas, no Kancelejas budžeta pozīcijas EKK 
5238 tiek novirzīti 154 EUR uz Kancelejas budžeta pozīciju 
EKK 2312.

Pamatojoties uz 2020. gada 17. augusta Līgatnes 3. 
novada domes izpilddirektora iesniegumu D3-16/20/902, 
tiek veikti sekojoši budžeta grozījumi – lai segtu izdevumus 
par būvprojekta izstrādi objektam „Skolas ielas segas pārbū-
ve”, no ceļu un ielu budžeta, ko sastāda valsts mērķdotācija, 
pozīcijas EKK 2246 tiek novirzīti 1 420 EUR uz budžeta 
pozīciju EKK 5250. 2 EUR tiek novirzīti no EKK 2246 uz 
EKK 2236, lai segtu izdevumus par maksājumu komisijām.

Pamatojoties uz pašvaldības aģentūras „Līgat-4. 
nes novada Kultūras un tūrisma centrs” iesniegumu D3-
16/20/833 un sadarbības līgumu Nr. D3-25/20/214, tiek 
veikti sekojoši budžeta grozījumi – lai segtu Jauno Līderu 
vidusskolas izdevumus, kas radušies, nodrošinot pašvaldības 
aģentūras atbalstītā starptautiskā laikmetīgās dejas festivā-
la „VIDES DEJA” dalībnieku ēdināšanu un izmitināšanu 
Jauno Līderu vidusskolas telpās, Strautu ielā 4, Līgatnē, par 
2 544 EUR tiek samazināta pašvaldības aģentūrai piešķirtā 
dotācija. Šie līdzekļi tiek novirzīti uz Jauno Līderu vidussko-
las budžeta pozīciju EKK 2231.

Pamatojoties uz 2020. gada 10. augusta Jaunatnes 5. 
un izglītības lietu speciālistes iesniegumu D3-16/20/851, 
tiek veikti sekojoši budžeta grozījumi – lai segtu Izglītības 
padomes iegādātā inventāra izmaksas, no Izglītības padomes 
budžeta pozīcijas EKK 2122 tiek novirzīti 222 EUR uz Izglī-
tības padomes budžeta pozīciju EKK 2312.

Pamatojoties uz 2020. gada 11. augusta Sporta cen-6. 
tra vadītāja iesniegumu D3-16/20/861, tiek veikti sekojoši 
budžeta grozījumi – lai segtu sporta zāles grīdas remonta 
izmaksas, no Sporta centra budžeta pozīcijām EKK 2120, 
2239 un 2314 tiek novirzīti attiecīgi 300, 3000 un 900 EUR 
uz Sporta centra budžeta pozīciju EKK 2241. 

LR Izglītības un Zinātnes ministrija ieskaitījusi 7. 
fi nansējumu Augšlīgatnes PII „Zvaniņi” mācību līdzekļu 
iegādei 788 EUR apmērā. Šie līdzekļi gada sākumā netika 
ieplānoti budžetā, tāpēc tie tiek attiecināti uz PII „Zvaniņi” 
budžeta ieņēmumu pozīciju EKK 18.62007.

Pamatojoties uz 2020. gada 19. augusta Augšlīgat-8. 
nes PII „Zvaniņi” vadītājas iesniegumu D3-9.6/20/1189, tiek 
veikti sekojoši budžeta grozījumi – lai segtu jauna pamat-
līdzekļa „Pasākumu telts 6 x 12 m” iegādes izmaksas, no 
budžeta pozīcijas EKK 2363 tiek novirzīti 1 121 EUR uz 
budžeta pozīciju EKK 5239. 

Sagatavoja Finanšu kontroliere, analītiķe Anete Dzērve
Sēdes vadītājs

Ainārs Šteins,
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

PIELIKUMS Nr. 6
APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2020. gada 27. augusta sēdē
(protokols Nr. 14, 21. §)

Līgatnes novada domes 2020. gada 27. augusta 
saistošie noteikumi Nr. 20/8
„Grozījums Līgatnes novada domes 2009. gada 
14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 
„Līgatnes pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 1/09 
„Līgatnes pašvaldības nolikums” grozījumu, izsakot, 5.2.1. punktu šādā redakcijā:
„5.2.1. Jaunā Līderu vidusskola “. 

Līgatnes novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu 
Nr. 20/8 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes pašvaldības nolikums””
Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Līgatnes novada domes 2009. gada 14. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Līgatnes 
pašvaldības nolikums” 5.5. punkta grozījums 
nepieciešams, lai precizētu Līgatnes novada 
domes struktūru. 

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Grozījumi nosaka Līgatnes novada vidusskolas 
nosaukuma maiņu uz „Jaunā Līderu 
vidusskola”. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumu daļu šie 
grozījumi neietekmēs.

4. Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav 

5. Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz administratīvajām 
procedūrām 

Nav

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošo 
noteikumu projektu

Nav

Ainārs Šteins, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Skolēnu autobusa kursēšanas grafiks 
2020./2021. mācību gadā (no 08.09.2020.)

Laiks Pietura      Diena
06:30 Garāža      1; 2; 3; 4; 5
06:45 Kalna Maļļi      1; 2; 3; 4; 5
06:50 Saulgrieži     1; 2; 3; 4; 5
07:00 Veikals „Elvi”     1; 2; 3; 4; 5
07:15 Kalna Skabarži     1; 2; 3; 4; 5
07:22 Pagrieziens uz Gulbjiem    1; 2; 3; 4; 5
07:30 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”, Sporta iela 14  1; 2; 3; 4; 5
07:35 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola, Upes iela 2  1; 2; 3; 4; 5
07:38 Vecbiemi     1; 2; 3; 4; 5
07:41 Ķempju pagrieziens    1; 2; 3; 4; 5
07:44 Birzgaļi      1; 2; 3; 4; 5
07:46 Ķempju baznīca     1; 2; 3; 4; 5
07:48 Ķempji ( Rijnieki)    1; 2; 3; 4; 5
07:54 Skaļupes     1; 2; 3; 4; 5
08:02 Jauno Līderu vidusskola, Strautu iela 4  1; 2; 3; 4; 5
08:15 Jauno Līderu vidusskola     1; 2; 3; 4; 5
08:25 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola   1; 2; 3; 4; 5
08:30 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”   1; 2; 3; 4; 5
13:15 Jauno Līderu vidusskola     1; 2; 3; 4; 5
13:25 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola    1; 2; 3; 4; 5
13:30 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”   1; 2; 3; 4; 5
14:00 Jauno Līderu vidusskola     1; 4
14:10 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola   1; 4
14:15 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”   1; 4
14:50 Jauno Līderu vidusskola     1; 2; 3; 4; 5
15:00 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola    1; 2; 3; 4; 5
15:05 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”   1; 2; 3; 4; 5
15:15 Jauno Līderu vidusskola    1; 2; 3; 4; 5
15:20 Ķempji      1; 2; 3; 4; 5
15:30 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola    1; 2; 3; 4; 5
15:35 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”   1; 2; 3; 4; 5
15:40 „Ezernieki”     1; 2; 3; 4; 5
15:45 Augšlīgatnes PII „Zvaniņi”   1; 2; 3; 4; 5
15:50 Veikals „Elvi” – „Saulgrieži” – „Kalna Maļļi” 1; 2; 3; 4; 5
16:15 Veikals „Elvi” – Augšlīgatnes Jaunā sākumskola 1; 2; 3; 4; 5
16:20 Augšlīgatnes Jaunā sākumskola – Kalna Skabarži 1; 2; 3; 4; 5
18:20 Zvaniņi – Gulbji – Ķempji– Skaļupes– Gaujasmala – Garāža (pēc pieprasījuma)  
       1; 2; 3; 4; 5
19:50 Zvaniņi – Gulbji – Ķempji – Skaļupes – Gaujasmala – Garāža (pēc pieprasījuma)  
       1; 2; 3; 4; 5
Kontakttālrunis informācijai par autobusu: Aija Dzene 28766095 
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turpinājums 4. lpp.

Ja pats esi vai pazīsti jaunieti 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kurš 
nemācās, nestrādā, neapgūst arodu 
un nav reģistrēts Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā bezdarbnieks – 
iesaisties!

Projekta mērķis – motivēt, ak-
tivizēt jauniešus, piedāvājot nefor-
mālās un ikdienas mācīšanās akti-
vitātes, speciālistu konsultācijas, 
dalību pasākumos (nometnes, se-
mināri, sporta aktivitātes, kultūras 
pasākumi), brīvprātīgā darba akti-
vitātes, iesaisti NVO un jauniešu, 
vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, 
pasākumos, projektos, vizītēs uz 
uzņēmumiem (aktivitātes profesijas 
specifi kas iepazīšanai, lai izvēlētos 
iegūt profesionālo kvalifi kāciju vai 
apgūt arodu pie amatu meistara, īs-
laicīgas prakses uzņēmumos u.c.).

Katram jaunietim būs savs 
programmas vadītājs un mentors, 
kura vadībā tiks izstrādāta indivi-
duāla programma, lai nodrošinātu 
jaunieša pozitīvu tālāku virzību un 
attīstību. Mentora regulārs indivi-
duāls atbalsts tiks nodrošināts vis-
maz 20 stundas mēnesī.

Rezultātā – sekmīga program-
mas pabeigšana, iesaiste sabied-
riskajā dzīvē (piemēram, Jauniešu 
garantijas pasākumos, kurus īsteno 
NVA un Valsts izglītības attīstības 
aģentūra) vai izglītībā (piemēram, 
aroda apguvē vai darba tirgū, kā arī 
NVO darbībā).

Norises laiks – no 2016. gada 

Līgatnes novada jaunieši aicināti 
iesaistīties projektā 
„PROTI un DARI!” 

septembra līdz 2021. gada 31. ok-
tobrim.

Projektu fi nansē Eiropas So-
ciālais fonds.

Būs interesanti un lietderīgi 
– katram pēc viņa vēlmēm un va-
jadzībām – mācīties vai strādāt un 
apgūt arodu!

Jaunieti, esi aktīvs, piesakies! 
Darīsim kopā un izdosies!

** Mentori darbā ar jaunie-
šiem – Līgatnes novada aizrautī-
gie un entuziastiskie pašvaldības 
darbinieki – Santa Rudmieze un 
Viesturs Dumpis. Sīkāka infor-
mācija par projekta īstenošanu 
pieejama Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras mājaslapā:  
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-
garantija/par-projektu-proti-un-
dari.

Saziņai: Dace Bērziņa (Lī-
gatnes novada domes izglītības 
un jaunatnes lietu speciāliste), 
tālr. 26866855, e-pasts: dace.
ligsk@inbox.lv

Darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifi skā atbalsta mērķa „Attīstīt 
NVA nereģistrēto NEET jauniešu 
prasmes un veicināt to iesaisti iz-
glītībā, NVA īstenotajos pasākumos 
Jauniešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” projekts „PROTI 
un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 
Nr. 6-13/11.

Rasma Vanaga
8. 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.

Līgatne – alu pilsēta
Sākot Līgatnes gida gaitas 

2005. gadā, mani uzrunāja Gunta 
Eniņa raksts par Līgatni „Deviņu 
brīnumu pilsēta”, kas publicēts 
kādas Latvijas avīzes 1993. gada 
3. – 15. jūlija numuros. (Diemžēl 
avīzes nosaukumu neizdevās uzzi-
nāt). Tādēļ mans stāstījums visus 
šos gadus ir „Līgatne – 9 brīnumu 
pilsēta”. Daudzo gadu garumā vēs-
tures materiāli ir papildinājušies ar 
daudziem jauniem faktiem un veco 
ļaužu stāstījumiem.

Ar Gunti Eniņu personīgi sati-
kos tikai 2013. gada 22. septembrī 
Līgatnes kultūras namā, kur viņš 
deva akceptu šādam mana stāstī-
juma nosaukumam. Savā jaunībā 
G. Eniņš ir ticies ar Līgatni, un 
viņam radies paliekošs iespaids uz 
visu mūžu. 

 Lūk, Eniņa kunga iespaidi: 
„Pirms daudziem, daudziem ga-
diem es tajā pilsētā nolaidos kā 
pavasara pasakā – ar izplestām 
rokām un matos sapinušos vēju. 
Ar izbrīnas pilnām acīm stāvēju 
kājās smagās mašīnas kravas kas-
tē. Toreiz vēl tā varēja. Es biju tik 
jauns, ka man vēl nebija atmiruši 
spārni. Un tā es laidos lejā kalnu 
upes ielejā. Par mani aizvien augs-
tāk pacēlās egļu galotnes un kal-
nu sāni. Pavīdēja sarkanas klintis 
ar daudzām noslēpumainām alu 
mutēm. Es laidos gar pasakaini 
krāšņu ūdens krātuvi, kas kā die-
va trauks bija pildīts ar dzidriem 
pazemes avotu ūdeņiem un zelta 
saules spožumiem, un tajā kā milzu 
burvju spogulī parādījās otra, vēl 
teiksmaināka pasaule – vēl augs-
tāki kalni, vēl sarkanās klintis, vēl 
tumšākas alu ejas. Apvērstās de-
besīs peldēja gulbji. Šaurajā kalnu 
ielejā no mazās pilsētiņas ielām un 
namiem smaržoja aizgājušie gad-
simti… Tā es pirmoreiz ieraudzīju 
šo deviņu brīnumu pilsētu…”.       

Līgatnes pilsētas pagrabu alas 
un alu gaņģus ir pētījis un centies 
uzmērīt Guntis Eniņš, bet kā viņš 
atzīst 1993. gadā „tas nav tik viegli 
paveicams darbs. Uzskatu, ka Lī-
gatnes pagrabu perfekta uzskaite 
un izpēte līdz ar visu alu pagrabu 
smalku uzmērījumu un plānu izga-
tavošanu būtu, piemēram, vienas 
Spīdolas stipendijas cienīgs darbs. 
Man pat jāizteic zināms izbrīns par 
inteliģences un mūsu etnogrāfu pil-
nīgu neizpratni un vienaldzību par 
šo ļoti savdabīgo tautas darbību, 
unikālo un asprātīgo pagrabalu ie-
kārtošanu ielejā.”

Vēl Līgatnes pagrabu alas ir 
mēģinājis saskaitīt Ansis Opmanis. 
Pēc viņa ziņām, esot 150 pagrabu, 
13 alu gaņģu (kalnā izcirsta eja un 
tur iekšā uz abām pusēm izveidoti 
pagrabi) ar 170 pagrabiem un 5 pa-
zemes garāžas.

Kā es 
pazīstu Līgatni

Līgatnes Lustūzis 1907. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Lustūža klints 1930. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Savukārt R. Vētra 1956. gada 
ceļvedī „Sigulda” raksta: „Smilš-
akmens iežu atsegumos (Līgatnē) 
mākslīgi izveidotas ap 230 kata-
kombveidīgas alas. Daudzas no 
tām līgatnieši izlieto kā pagrabus 
kartupeļu u.c. produktu glabāša-
nai, ierīkotas pat autogarāžas.”

Vislielāko un precīzāko dar-
bu Līgatnes pagrabu alu izpētē 
2009. gadā veica Līgatnes vēstur-
nieks un bijušais Līgatnes papīr-
fabrikas (LPF) remontu mehāniskā 
ceha priekšnieks Aivars Balodis 
(01.11.1938.—17.01.2016.) kopā 
ar Jāni Vērmani. Abi šie kungi jau 
vairākus gadus uz mums noraugās 
no mākoņa maliņas. Viņi uzmērīja 
ne vien ejas, bet arī katru pagrabu 
atsevišķi. Aivars Balodis sīki šo 
darbu aprakstīja. 

 Līgatnē Lustūža kalnā šie 
pagrabi ir sākti cirst ap 1770. gadu 
(pēc A. Baloža domām, jo nav izde-
vies atrast citu ofi ciālo dokumentu) 
un pēdējie – 1973. – 1974. gadā 
Gaujasmalā, kad izveidoja Gaujas 
Nacionālo parku (GNP) un aizlie-
dza cirst pagrabus iežos.

No Aivara Baloža: “Pirmie 
pagrabi šeit veidoti ap 1770. gadu 
celto miltu dzirnavu un tajās dzīvo-
jošo iedzīvotāju vajadzībām. Daži 
no tiem samērā plaši, kas veicinā-
jis ieža nobrukumus, līdz ar to līdz 
mūsdienām saglabājušies daļēji. 
Nokļūšanai pagrabos šeit laikam 
arī bijis pirmais gājēju tiltiņš pār 
Līgatnes upi.

 Kā vēsta hronika un veco ļau-
žu atmiņu pieraksti, tad nākamais 
pagrabu būves posms šajā iezī bijis 
pēc 1815. – 1816. gadā uzcelto pa-
pīra dzirnavu Anfabrika (Handfab-

rik) un tās vajadzībām celto papīra 
žāvēšanas un galīgās apstrādes 
ēku uzcelšanas, kuras tāpat kā vecā 
miltu dzirnavu ēka, daļēji tika iz-
mantotas kā strādājošo mājokļi. 
Starp tām bija arī ēka, kura vēlāk 
pārbūvēta, un pirms nodegšanas 
bija Līgatnes domes rezidence”. Ie-
priekšējā LNZ numurā rakstīju par 
šo ēku kā Līgatnes ambulances ēku 
no 1944. līdz 1965. gadam, kura 
nodega 1989. gada aprīlī un atradās 
Spriņģu ielā 5.

Aivara Baloža un Jāņa Vērma-
ņa gigantiskā darba kopsavilkums 
2009. gadā: „Esmu atradis 156 at-
sevišķus pagrabus un pagrabu ejas 
ar 177 pagrabiem, tātad kopā 333 
pagrabi. Sanācis ļoti zīmīgs skait-
lis.

Tātad varam vien apbrīnot to, 
kādu gigantisku darbu, kaut arī 
200 gadu garumā, savā laikā lī-
gatnieši ielikuši, lai iežos iekārtotu 
pagrabus. Skaitļi tiešām sanāk ie-
spaidīgi:

Eju un pagrabu kopējais 1. 
garums ir ap 1 660 metru;

Izcirsts ap 6 280 kubik-2. 
metru iežu;

Izcirsto iežu kopējais svars 3. 
ir ap 12 560 tonnas.

Un tas viss pa kripatiņai, ar 
rociņām, neatlaidību, pacietību un 
mērķtiecību. Būsim reālisti un nelo-
losim cerības, ka kādreiz atkal visi 
pagrabi varētu kalpot to sākotnējai 
iecerei, taču izrādot cieņu cilvēku 
ieliktajam darbam un saglabājot 
kaut ko nākamajām paaudzēm un 
kaut nedaudz ziedot līdzekļus, lai no 
sabrukšanas paglābtu daļu pagrabu 

Pabeigta zivju ceļa rekonstrukcija Līgatnes upē pār Anfab-
rikas slūžām. Zivju ceļš sākotnēji izbūvēts 2013. gadā, bet šogad 
veikta atjaunošana, kurā nomainītas koka konstrukcijas, uzstā-
dīti metāla atbalsti, izveidoti ieejas baseini un pārveidots pirmais 
posms, kas ļaus zivīm atvieglot iekļūšanu konstrukcijā.

Līgatnes zivju ceļš sevi pierādījis kā labi funkcionējošs.  Pro-
jekts realizēts ar Zivju fonda, Līgatnes novada domes un Gaujas ilgt-
spējīgas attīstības biedrības fi nansējumu.
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apmeklējumiem.
Mazajā ejā (11.5 metrus gara 

ar pieciem pagrabiem) cienāju 
skolēnu grupas ar pašas ceptiem 
„mūķeņu purkšķiem”, glāzi sulas 
un augļiem. Skolēnu grupu vidū tas 
bija iecienīts pasākums. Mazajā ejā 
gala pagrabam vēlāk izcirsts atzars 
pa labi, kur pēdējos gados ir nelieli 
nogruvumi (tagad aizliktas durvis, 
un tas nav apskatāms). Mazās ejas 
sākums ir paplašināts. 

No Aivara Baloža: „Nākošais 
posms pagrabu būvei Lustūža iezī 
bijis pēc 1884. un 1886. gados uz-
celto Zaķusalas un no 1889. līdz 
1891. gadam uzceltām Krogus 
kalna, tagad Skolas kalna mājām. 
Lustūža ieža pagrabus izmantojis 
arī 1895. gadā celtais Patērētāju 
biedrības „Konzums” veikals, ēka, 
kuru šodien pazīstam kā Līgatnes 
aptieku (no 2019. gada maija tur 
darbojas Līgatnes vīna darītavas 
veikals – R. V.). Pēdīgās izmaiņas 
Lustūža dienvidu kraujas iezī noti-
kušas pēc Otrā pasaules kara, kad 
dažās bijušajās noliktavās izbūvē-
tas garāžas. Tas gan izrādījies ne-
sekmīgs pasākums, jo atšķirībā no 
kartupeļiem, kuri šajos pagrabos 
uzglabājas lieliski, automašīnas tur 
stipri bojājušās, t.i., rūsējušas.”

Līgatnē ir tāda tradīcija, ka 
alai, kurai nav durvis priekšā, var 
jebkurš cilvēks aizlikt durvis un uz-
skatīt to par savu. Vārdu sakot „ala 
uz putna tiesībām” – kurš pirmais 
aizņem, tas ir alas īpašnieks. Tā 
arī mazajā ejā pirmais pagrabs bija 
brīvs, aizliku durvis un pēc tam to 
izmantoju tūrisma pasākumiem, ta-
gad glabāju kartupeļus, ābolus u.c. 

Lustūža alas bija iepatikušās 
jaunlaulātajiem kā laika pavadī-
šana starp ofi ciālo ceremoniju un 
kāzu galdu. Tādēļ radās pasākums 
„Ciemošanās pie Līgatnes Kalnu 
saimnieka”, kur tika apmeklētas 
trīs Lustūža alas – Vēlējumu, Izvē-
les, Pārdomu alas – un veiktas citas 
aktivitātes. Šis pasākums bija ie-
cienīts gadus desmit, pēdējais bija 
manas mazmeitas kāzu pasākums 
2018. gadā. To pārtraucu savu no-
dzīvoto un tūrismā pavadīto gadu 
dēļ.  

2010. gadā Līgatnes dome iz-
veidoja tūrisma informācijas centru 
(TIC), kas darbojas Spriņģu ielā 2 – 
bijušajā Līgatnes papīrfabrikas sar-
dzes namiņā. Tajā laikā pilsētā tika 
uzstādītas norādes uz tūrisma ob-
jektiem. Pie Lustūža izveidojās alu 
amatnieku ieliņa, kur vietējie līgat-
nieši var pārdot savus izstrādājumus 
un izaudzēto ražu bez tirgus naudas.

2011. gada pavasarī Līgatnes 
vīna darītava vienā no bijušajām 
garāžām Lustūža pakājē atvēra savu 
vīna pagrabiņu, kur notiek mājas 
vīna degustācijas pēc iepriekšēja 
pieteikuma, kā arī sestdienās un 
svētdienās no 1. maija līdz 31. ok-
tobrim pašražoto izstrādājumu 
pārdošana. Līgatnes vīna darītava 
2010. gada aprīlī ieguva licenci 
mājas vīnu un citu alkoholisko dzē-
rienu ražošanai un pārdošanai.

Alu amatnieku ieliņu savu iz-
strādājumu pārdošanai ir iecienīju-
ši vairāki līgatnieši. Lustūža kalnu 
visu gadu apmeklē tūristi no dažā-
dām pasaules valstīm – ziemā ma-
zāk, bet pavasarī, vasarā un rudenī 
ļoti daudz gan individuālie ceļotāji, 
gan tūristu grupas. Šogad šo vietu 
pārsvarā apmeklē Baltijas iedzīvo-

tāji, bet ir dzirdamas arī citu valstu 
valodas.

Jāpiezīmē, ka Līgatnē ir ļoti 
daudz smilšakmens iežu un atse-
gumu, bet visskaistākie ir Lustūzis, 
Anfabrikas un Spriņģu iezis, kurš 
apraugāms vienīgi no Gaujas otras 
puses vai braucot ar laivu vai plostu 
pa Gauju. Pēc zinātnieku aplēsēm 
Līgatnes smilšakmens iežu vecums 
ir aptuveni 360 miljoni gadu. Vai 
tas nav brīnums, ka mēs varam pie-
iet pie ieža un pielikt roku tik senai 
senatnei? 

Sapnis par Līgatnes vēstures 
atdzīvināšanu radies 2006. gadā. 
Pamazām tas kļuva par realitāti. 
Par to vairāk var izlasīt „Druvas” 
2012. gada 11. septembra Nr. 142 
rakstā „No bezcerības līdz Eiropai” 
un 2012. gada 14. septembra rakstā 
„Ceļā uz laimīgo zemi”.

2009. gada vēlā rudenī vairāki 
tūrisma entuziasti – Līgatnes domes 
vadītājs Ainārs Šteins, Aivars Balo-
dis, Ināra Kārkliņa, bijusī līgatnie-
te, skolotājas Reiziņas meita, SIA 
Arhitektūras biroja „FORMA” va-
dītāja, kopā ar savas fi rmas puišiem 
no Rīgas, Rasma Vanaga un vēl 
daži citi, kuru uzvārdus neatceros, 
izstaigājām Lustūža un Anfabrikas 
iežus, Rīgas kalna pagrabu alas un 
vizuāli centāmies noteikt, kā sagla-
bāt pagrabu alas un iežus no bojā-
jumiem, lai tās redzētu nākamās 
paaudzes. Tajos gados Līgatnes 

pilsētu sāka apmeklēt daudz vai-
rāk tūristu. Rezultātā radās projekts 
„Līgatnes papīrfabrikas ciemats – 
strādnieku vēsturiskā dzīvesveida 
liecinieks”, kuru izstrādāja Ināras 
Kārkliņas fi rma kopā ar viņas dēla 
Mika Kārkliņa fi rmu „LCC Kar-
kling Design Studio” no ASV. Pro-
jekta izstrādāšanā aktīvi piedalījās 
bijušais līgatnietis Guntis Gailītis, 
kura vectēvs 64 gadus, sākot no 
cara laikiem, nostrādāja fabrikā, 
vadīja papīra ražošanas cehu, kā arī 
citi līgatnieši. Tika piesaistīts fi nan-
sējums no Eiropas Savienības.

2010. gadā un 2011. gada sā-
kumā tapa jaunās Līgatnes takas 
(lūdzu, nejaukt ar Līgatnes dabas 
takām), kuras redzam šodien: uzbū-
vētas kāpnes  un skatu platformas uz 
Lustūža  un Anfabrikas kalna virsot-
nēm, kāpnes uz Rīgas kalnu, kāpnes 
uz Skolas kalnu no fabrikas puses, 
atjaunotas sētiņas un senās malkas 
kastes pie dzīvokļiem Skolas un 
Rīgas kalnos, atjaunoti senie tiltiņi – 
Wilhelms pār kanālu, tiltiņš Eugen 
(Eižens) – un izveidota interesanta 
taka no Rīgas kalna līdz Anfabrikas 
iezim, atjaunots tiltiņš pie Līgatnes 
papīrfabrikas pāri Līgatnes upei. In-
teresanti piebilst, ka kāpnes uzbūvē-
ja un uz saviem pleciem materiālus 
uznesa līgatnieši: Edgars Vinķelis, 
Aleksandrs Pūcītis, Vasilijs Sirbu 
un Valdis Krūmiņš. (Lustūža kāpnes 
tika būvētas otra projekta – Zivju 

nārsta vērošanas takas pie Līgatnes 
upes – ietvaros).

2011. gada maijā mūsu pilsētas 
projekts ieguva EDEN balvu (Ei-
ropas izcilākais tūrisma galamēr-
ķis). Ofi ciāli Līgatnes takas atklāja 
2012. gada 8. septembrī ar Latvijas 
Valsts prezidenta Andra Bērziņa un 
kultūras ministres Žanetes Jaunze-
mes-Grendes piedalīšanos.

Ir daļēji piepildījies Aivara 
Baloža vēlējums par alu un iežu 
saglabāšanu, ko pieminēju raksta 
sākumā, tikai apmeklētājiem jābūt 
uzmanīgiem, un neiesaku kāpt pāri 
barjerām, iežus un alas apmeklēt pa 
norādītām takām.

Lustūža kalnam pagrabu alas ir 
ne tikai dienvidu pusē, bet arī rietu-
mu pusē: 12 atsevišķi pagrabi – no 
Skolas kalna uz Zaķusalas pusi –

un divi alu gaņģi – ejas (Lielā 
eja 18.3 metru garumā ar 12 pagra-
biem un mazā eja 8.2 metru garumā 
ar 7 pagrabiem). Šie pagrabi un ejas 
netiek pilnībā izmantoti un pagrūti 
pieejami. Vecie ļaudis stāsta, ka uz 
šiem eju pagrabiem kartupeļu maisi 
nogādāti ar trīsi no Skolas kalna. 

Lustūža ieža rietumu kraujas 
augšējie pagrabi un ejas attiecībā 
pret dienvidu kraujas pagrabiem 
pēc horizontālā līmeņa iznāk pat kā 
trešā stāva pagrabi. 

Pa ceļam no Lustūža uz Anfab-
rikas iezi iesaku apmeklēt Spriņ-
ģu kalna pagrabus. Pagrabi šeit 
izcirsti noturīgā smilšakmens iezī 
1897. gadā uzceltās slimnīcas va-
jadzībām. Šos divus pagrabus, kuri 
pašreiz netiek izmantoti, slimnīca 
izmantoja kā morgu un sauc par 
„morga alām”. (Vienai no slimnī-
cas alām šobrīd ir aizliktas priekšā 
durvis ar brīdinājumu neiet tajā, jo 
iespējami smilšakmens nogruvu-
mi) Trešā pagrabu ala acīmredzot 
izmantota produktu glabāšanai, jo 
uzbūvēta ar dubultdurvīm, lai sals 

un līdz ar to iežus.”
Ir saglabājies līgatnieša Jāņa 

Renča stāstījums, ko viņš dzirdē-
jis no veciem ļaudīm, ka par viena 
pagraba izciršanu cara laikos mak-
sāti pieci cara zelta rubļi, kas pēc 
mūsdienu vērtējuma ir ļoti liela 
summa. 

Salīdzināšanai no Kristīnes 
Baidiņas atmiņām par algu Līgat-
nes papīrfabrikā 1870. gadu otrajā 
pusē: „Parasti fabrikā strādāja 
vairāki ģimenes locekļi, tāpēc ko-
pējā izpeļņa bija diezgan liela. 
Mana alga pirmajos trīs gados, ka-
mēr sēdēju pie mašīnas, bija 3 rub-
ļi mēnesī. Vēl strādāja māte lupatu 
zālē un brālis. Cik viņi nopelnīja, 
neatceros. /Pētersonu Minna atce-
ras, ka viņas māte pārnākot algas 
dienā mājā, dažreiz teikusi: „Šoreiz 
stabainis”, kas laikam bijusi cara 
10 rubļu naudas zīme. Tā tad bija 
augstākā izpeļņa lupatu zālē./”

 2010. gadā, vadot grupas eks-
kursiju pa Līgatni, tajā bija arī Vi-
tolds Mašnovskis – grāmatas par 
luterāņu baznīcām autors. Stāstīju 
par Līgatnes pagrabu alām, jo nesen 
bija tapis zināms Aivara Baloža alu 
pētījuma rezultāts, kad Mašnovska 
kungs iesaucās: „Tad jau jums tik-
pat daudz alu, cik Latvijā luterāņu 
baznīcu – 333!” Tā pie manis atnā-
ca otrs zīmīgs skaitlis.       

Kaut gan ar Līgatnes pilsētu 
esmu saistīta no 1957. gada, kad 
sāku mācīties vidusskolā, nezināju 
neko par Līgatnes pagrabu alām. 
Tās vietējie iedzīvotāji uzskatīja par 
pašu par sevi saprotamu lietu, kas 
ir gandrīz katrai līgatniešu ģime-
nei. 1970. gadā, kad mana ģimene 
saņēma dzīvokli Gaujasmalā, tad 
kopā ar mazdārziņu bijusī plānu 
daļas priekšniece Ligita Grigorjeva 
man atdeva arī klinšu pagrabu pie 
Līgatnes upes ļoti stāvā kraujā. Gri-
gorjevu ģimene pārcēlās uz dzīvi ci-
tur Latvijā.  Vēl vairākas reizes tika 
apmeklēts Beiverkas alu gaņģis, un 
vīrs ar dēlu centās izmērīt tā garumu. 
Beidzās diegs spolītē (50 metri), bet 
alu gaņģis vēl turpinājās…

Nākamā iepazīšanās ar Līgat-
nes pagrabu alām un interese par 
tām man radās, kad izlasīju Gunta 
Eniņa minēto rakstu 2005. gadā. 
Drīz jau apguvu Lustūža pagrabu 
alu 1. stāvu, jo viesiem bija lie-
la interese par šīm alām. Lielajā 
alu gaņģī pirms katras ekskursijas 
izvietoju sveces lukturos, lai var 
izstaigāt un redzēt 22 metrus garo 
eju, kur izcirsti 15 pagrabi. Tā ir 
visvairāk iecienītā tūristu apmeklē-
tā eja jeb gaņģis. 

Par šo alu gaņģi ir līgatnietes 
Vallijas Pastuhovas atmiņas, ko 
pierakstīju 2005. gada 25. septem-
brī: „Kara laikā Vallija ar ģimeni 
dabūja naktis dažreiz pavadīt Lus-
tūža alās, kur viņiem un citiem ap-
kārtnes iedzīvotājiem bija pagrabi. 
Viņi tai naktī arī gulēja alā, kad tika 
uzspridzināts tilts pie aptiekas. Ala 
no sprādziena aizbruka, t. i. aizvē-
lās alai priekšā klints bluķi. Par 
laimi, otrā dienā varēja šos bluķus 
atvelt nost un tikt no alas ārā.”

 Par laimi apmeklētājiem un lī-
gatniešiem, Lustūža lielajā ejā vai-
rāk nekas tāds nav atgadījies, nav 
pat nelielu atlūzu. 15 gadus apmek-
lējot šo alu gaņģi, nav nekādu pa-
zīmju par ieža nedrošību, un varam 
uzskatīt to par drošāko eju tūristu 

turpinājums no 3. lpp.

Lustūzis 2017. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Alu amatnieku ieliņa pie Lustūža 2012. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes taku atklāšana 2012. gada 8. septembrī ar Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa piedalīšanos. Rasmas Vanagas foto.

Spriņģu kalna pagrabi, pa labi divi pirmie – „
pagrabi". Rasmas Vanagas foto 05.09

Anfabrikas ieža pagrabi un ja
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Mums priekšā taka uz Rīgas 
kalnu. Rīgas kalna takas galā izcirs-
tas trīs pagrabu alu ejas jeb gaņģi: 
lielā eja, garums 35,2 metri ar 23 
pagrabiem, vidējā eja, garums 26,4 
metri ar 15 pagrabiem, un mazā eja, 
garums 9 metri, ar 7 pagrabiem.

Rīgas kalna pagrabu alas iz-
cirstas pēc tam, kad Rīgas kalnā 
tika uzbūvētas koka dzīvojamās 
mājas: Rīgas ielā 1 un 3 no 1894. 
līdz 1895. gadam un Rīgas ielā 5 – 
1900. gadā. Pagrabu būvniecības 
darbus organizējis 1882. gadā uz 
Līgatni atnākušais jaunais un ta-
lantīgais inženieris Eižens Irmers 
(Eugen Irmer). Viņa vārdā nosaukts 
arī tiltiņš „Eugen” (Eižens), kurš 
ved gar šīm alām pāri graviņai. Se-
nais tiltiņš būvēts pēc Eižena Irmera 
projekta un viņa vadībā. Interesanti 
piezīmēt, ka pagrabu skaits katrā 
ejā bijis izcirsts atbilstoši dzīvokļu 
skaitam katrā mājā. To konstatējuši 
Aivars Balodis un viņa palīgs pie 
šo alu uzmērīšanas – Valdis Adiņš. 
Lielā un vidējā gaņģa ieejām ie-
dzīvotāji aizlikuši metāla režģa 
durvis, lai aizkavētu nelūgto viesu 
piekļūšanu pagrabiem. No šīs takas 
paveras brīnišķīgs skats uz kanālu 
ar tiltiņu Wilhelms jeb Wilhelmīne, 
kultūras namu, Līgatnes upi utt.

Līgatnes centrā atrodami arī 
Strautu ielas pagrabi. Pirmais 
pagrabs šeit izcirsts ap 1900. gadu, 
kad būvuzņēmēji Meņģeļi, kuri bū-
vēja visas Līgatnes celtnes pēc LPF 
1884. gada janvāra ugunsgrēka, ta-
gadējā Strautu ielā 1 uzcēla māju 
kā būvniecības atbalsta punktu. 
Šajā ēkā vienlaicīgi bijis kantoris, 
galdniecība un dzīvojamās telpas 
amatniekiem. Pagrabs izcirsts iezī, 
kurš sākas pārdesmit soļu attālumā 
no mājas. Pagrabs vēlāk padziļi-
nāts, un tagad tas tiek izmantots.

Pēc Otrā pasaules kara šajā 
iezī, bet no Dārza ielas puses ierī-
kots pagrabs tirgus vajadzībām, jo 
tirgus atradās otrpus Dārza ielai. 
Tā kā smilšakmens ieži šeit bijuši 
ļoti irdeni un nenoturīgi, tad celt-
niecības laikā pagrabs izbetonēts. 
Tajā gaļas liemeņu pakāršanai pie 
griestiem iebetonētas divas dzelz-
ceļa sliedes. Pagrabam šobrīd nav 
priekšā durvis.

Nedaudz augstāk pa gravu bla-
kus iezī ir izcirstas Strautu ielas 
mazā eja (9 pagrabi) un lielā eja (11 
pagrabi). Lielās ejas pagrabi ir pa-
mesti, un tie aizbrūk.

Ap 1970. gadu pāri ielai pretī 
Krūmiņa mājai Edmunda Krūmiņa 
vadībā uzbūvēti trīs pagrabi šīs mā-
jas iedzīvotāju vajadzībām. Pagrabi 
izcirsti smilšakmens ieža nogāzē, 
griesti no dzelzsbetona, un virsū 
sabērta zeme.

 Līgatnes centrā ir vēl viens 
alu gaņģis, ko sauc par Kiberkal-
na alu gaņģi. 2011. gadā Līgatnes 
TIC izveidoja jaunu tūrisma mar-
šrutu „Līgatnes smilšakmens ieži 
un alas”, kurš apskatāms tikai gida 
pavadībā nelielām tūristu grupām, 
apģērbtām drošības vestēs un aiz-
sargķiverēs. Kiberkalna alu gaņģis 
ir viens no pirmajiem šīs ekskursijas 
apskates objektiem. Kiberkalna alu 
gaņģim ir slēgtas ieejas durvis, un 
tas ir apmeklējams no Dārza ielas 
puses pa taciņu aiz mājas (aiz tir-
gus laukuma), aiz atjaunotā kanāla 
uz Līgatnes papīrfabriku Zaķusalā. 
Kiberkalna ejā jeb gaņģī ir 11 pag-
rabi, tā kopā ar gala pagrabu ir 22,8 

metrus gara. Daļu no pagrabiem vēl 
izmanto vietējie iedzīvotāji.

Aivars Balodis savā pētījumā 
raksta: „Pirmais pagrabs šinī iezī 
ierīkots jau 1818. gadā, kad Lī-
gatnes papīra dzirnavu īpašnieks 
Karls Kibers ar ģimeni pārnāca no 
Rīgas uz pastāvīgu dzīvi Līgatnē 
no 1815. līdz 1818. gadam celtajā 
mājā, tagad Parka ielā 1. Vēlāk, 
pēc tam, kad 1884. gadā Zaķu salā 
uzcēla pirmās divas dzīvojamās 
mājas, pagraba vietā izcirsta eja 
un uz sāniem ierīkoti pagrabi da-
žādu rangu fabrikas vadītājiem. 
Piekļūšanai pagrabiem, pa kalna 
nogāzi bijušas ierīkotas taciņas, kā 
arī uzbūvēts tiltiņš pāri kanālam 
„GUSTAVS”. Uzmanīgāk apskatot 
smilšakmens iezi, jādomā, ka pag-
raba un vēlāk ejas vietā bijusi ūde-
ņu izskalota ala, pēc kuras vadoties 
tad arī izcirsta eja. 

Pēdējie šīs pagrabu ejas pa-
plašināšanas darbi tika veikti ap 
1970. gadu, kad to kartupeļu un 
biešu glabāšanai bija nolēmis iz-
mantot arī Līgatnes mednieku ko-
lektīvs. Sākumā mēģināts rakt eju 
tālāk, 11. pagrabs, bet, tā kā iezis 
drīz vien palicis stipri irdens, tad 
padziļināts 8. pagrabs, kuram galā 
izcirsti sānu atzarojumi. Arī šinī 
vietā iezis izbeidzas, līdz ar to, ne-
raugoties uz betona tamponiem, 
sūcas gruntsūdeņi. To aizvadīšanai 
ejas labajā malā izcirsts padziļinā-
jums un ūdeņu aizvadīšanai ievie-
tota gofrēta caurule. Šajā laikā Ki-
berkalna pagraba ejai priekšā arī 
tika iebūvētas metāla durvis. Īpaši 
aktīvs šo darbu organizēšanā bija 
toreizējais Līgatnes iecirkņa milicis 
Arvīds Rauzenbergs, kuram bija arī 
personīgas intereses, jo bija ne vien 
mednieks, bet turpat netālu atra-
dās arī viņa māja. Lai būtu ērtāka 
piebraukšana, viņš bija sarunājis 
Līgatnes papīrfabrikas traktoristu 
Gunāru Kalniņu, lai no tirgus lau-
kuma puses, pa Kiberkalna pakras-
ti, taciņas vietā ar kāpurķēžu bul-
dozeru izdzen kārtīgu ceļu, pats par 
sevi saprotams, ka cietušas arī koku 
saknes. To izmantojuši nelabvēļi un 
pasūdzējušies. Izmeklēšanas laikā 
Gunāram Kalniņam prasīts, kāpēc 
viņš braucis bez darba norīkojuma, 
uz ko viņš atbildējis, ar pretjautāju-
mu:  Vai tad milicim var neklausīt?” 
Lietā pieņemts lēmums, – Arvīdam 
Rauzanbergam izteikts aizrādījums 
un rīkojums vietu sakārtot, kāda tā 
bijusi iepriekš. Nez kā tās koku sak-
nes varētu sastiķēt?”

Šī ir pati plašākā un ērtākā no 
visām Līgatnes pagrabu ejām.

(Turpinājums sekos)

Neliels precizējums iepriekšē-
jam rakstam „Veselības aprūpe Lī-
gatnes novadā”: 

Pēc LNZ 19. augusta 2020. Nr. 
8 iznākšanas man piezvanīja bijusī 
LPF medpunkta vadītāja Ingrīda 
Gustsone un precizēja dažus fak-
tus: 1. LPF medpunkts nepārtrauk-
ti visu diennakti sācis strādāt 1959. 
gadā, nevis 1961. gadā, kā minēts 
rakstā. 2. LPF medpunktā tajā lai-
kā ir strādājušas medmāsas, nevis 
feldšeres, kā minēts rakstā. 3. Tajos 
gados medpunktu fi nansējusi Līgat-
nes ciemata dome, LPF medpunktu 
sākusi fi nansēt vairākus gadus vē-
lāk. Atvainojos par neprecizitātēm.

Rasma Vanaga

netiktu klāt. Pagraba tālākajā daļā 
izcirsts padziļinājums kartupe-
ļu un dārzeņu glabāšanai, tādi pat 
padziļinājumi ir daudzās citās Lī-
gatnes pagrabu alās. Jāpiebilst, ka 
pie pareizi nostiprinātām durvīm 
un ventilācijas Līgatnes pagrabu 
alās labi glabājas gan dārzeņi, gan 
ievārījumi, gan āboli līdz pavasa-
rim. Ceļa otrā pusē 1972. gadā Vol-
demārs Darviņš no Spriņģu ielas 9 
uzbūvējis vēl vienu pagrabu, it kā 
gaļas veikala vajadzībām. Tad šajā 
ēkā atradās gaļas veikals, tagad tā ir 
Darviņu ģimenes privātmāja.

Otra cilvēku apmeklētākā vieta 

Līgatnes pilsētā. Otra dabiskā ala 
apskatāma, tikai braucot ar laivu pa 
Gauju, un tā atrodas Spriņģu iezī.

Par Rīgas kalna dabisko alu 
Guntis Eniņš raksta 1993. gadā: 
„Rīgas kalna sānos starp mākslīgi 
kaltajām klinšu alām ir arī viena 
dabīgas alas mute. Tās platums un 
augstums ir 1,8 m. Pēc dažiem met-
riem ir straujš sašaurinājums – jā-
rāpo. Pēc pieciem metriem nedaudz 
plašāka telpa – var piecelties sēdus 
(griestu augstums – 1,6 m) tālāk 
atkal aizvien šaurāk. Patīrot smil-
tis, es šajā alā iekļuvu 11 m dziļi. 
Tālāk bija par daudz šaurs, un bez 
nopietnas smilšu rakšanas dziļāk 
nevarēju tikt.”

Pirmie pagrabi Anfabrikas iezī 
izcirsti pēc 1815. gada vienlaicīgi 
ar papīra dzirnavu celtniecību (An-
fabrika darbu sāka 1816. gadā), un 
tie izmantoti gan kā noliktavas, gan 
kā pagrabi. Piekļūšanai pagrabiem 
bijušas izbūvētas estakādes un pāri 
upei tiltiņš. Pēdējie pagrabi izcirs-
ti pēc 1871. gada, kad Anfabrikas 
piebūves otrā stāvā papīrzāles vietā 
izbūvēja dzīvokļus, un 1873. gadā 
uz turieni no Kiberkalna pārcēla arī 
skolu.

Tagad Anfabrikas iezis uz 
mums raugās kā grezna pils ar va-
ļējiem logiem, sevišķi nākot vai 
braucot pa Spriņģu ielu uz kultū-
ras nama pusi. Ļoti bieži tūristi, it 
sevišķi skolnieki, ir jautājuši: „Vai 
mēs tajā greznajā pilī iesim iekšā?” 

tas, bet blakus iežos vēl 8 pagrabus, 
kas daļēji jau tik tikko saskatāmi. 
Anfabrikas iezī un tam blakus pie-
gulošajos iežos saglabājušies dau-
dzi ieskrāpēti ieraksti – petroglifi .

Daudzi petroglifi  iegravēti ļoti 
augstu iezī. Par to savās atmiņās 
2006. gadā stāstīja Leo Balodis: 
„Leo atceras, ka lasījis Anfabrikas 
klintī augstu iegrebtu uzrakstu „Jā-
nis Treiliņš”, tas bijis Leo tēvam 
māsas vīrs. Leo arī tā nav pajau-
tājis, kā viņš ticis tik nepieejamā 
vietā iegrebt savu vārdu.” Vēlākā 
sarunā ar Leo nonācām pie secinā-
juma, ka augšā, uz ieža, auguši lieli 
koki. Veci ļaudis viņam stāstījuši, 
ka grebējam ap viduci apsieta spē-
cīga virve, otrs virves gals ap koku, 
pāris vīru to stingri turējuši un pa-
mazām nolaiduši līdz ieža vidum, 
lai cilvēks var brīvi rakstīt, un pēc 
tam uzvilkuši rakstītāju atpakaļ uz 
ieža. 2020. gada ziemā „Druvas” 
korespondente Līga Eglīte, pētot 
Anfabrikas ieža petroglifus, atrada 
šo ierakstu – Tekstam pirmie vārdi 
ir „Krusts sirdī…” paraksts „J. Trei-
liņ. 1921.”, datumu nevar saskatīt. 
Līga domā, ka tam jābūt kādam ļoti 
svarīgam notikumam līgatniešu 
dzīvē. Pētot Līgatnes papīrfabrikas 
vēsturi, atradu, ka 1915. gadā saka-
rā ar 1. pasaules karu uz Maskavu ir 
aizvestas divas Līgatnes papīrma-
šīnas, bet 1917. gadā uz Vologdu 
aizvesta pēdējā –  trešā – papīrma-
šīna. Fabrikā darbs apstājies. Bet 

morga 
9.2020.

aunās takas. Rasmas Vanagas foto 17.10.2012.

Rīgas kalna dabiskā ala, 11 m gara. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Petroglifi  Anfabrikas iezī ar uzrakstu 
„J. Treiliņ”. Līgas Eglītes foto, 

2020. g. janvāris

Līgatnē ir Anfabrikas iezis (16,5 
metru augsts) ar tā pagrabiem 
un Rīgas kalna pagrabu alas. 
Jāpiezīmē, ka takā no Rīgas kalna 
uz Anfabrikas iezi ir apskatāma arī 
viena no divām dabiskajām alām 

Rīgas kalna pagrabu alas 2012. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes gidi pirmajā kopējā ekskursijā „Pa Līgatnes alām un iežiem” 
2011. gada jūlijā. Rasmas Vanagas foto.

Kad pieejam tuvāk, varam iepazī-
ties, kaut atmiņās, ar neregulāro 
alu ieža kreisajā pusē, kur tika uz-
ņemti kadri no Rīgas kinostudijas 
1985. gada spēlfi lmas „Sprīdītis”. 
Šajā alā sveču gaismā būrās ļaunā 
ragana, kad Sprīdītis devās savos 
ceļojumos laimi meklēt.

Anfabrikas iezī Aivars Balodis 
saskaitījis pavisam 13 pagrabu vie-

1921. gada 9. maijā Līgatnes papī-
rfabrika atsākusi darbu ar vienu pa-
pīrmašīnu, kura daļēji pārvesta no 
Krievijas un atjaunota. 1920. gada 
4. augustā Latvijas Republikas val-
dība LPF atjaunošanai piešķīrusi 
piecus miljonus Latvijas rubļu, bet 
oktobrī vēl 15 miljonus rubļu. Var-
būt ieraksts ir veltīts šim līgatnie-
šiem svarīgajam notikumam!
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25. – 27. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienas. Programma 
www.ligatne.lv 
25. septembrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Zeit muzikālais vakars: Ance 
Annija Koreņkova un Emīlija Kate Tomsone
26. septembrī  #BEACTIVE pārgājiens Līgatnes takās
26. septembrī plkst. 18.00 Zeit Cafe vokālās grupas „Anima Solla” 
koncerts. Biļetes: 10 eiro
1. oktobrī plkst. 14.00 Līgatnes kultūras namā
Starptautiskā senioru diena: TLMS „Līgatne” dalībnieču Lizetes Viņķeles 
un Dzintras Skujiņas darbu jubilejas izstāde, koncerts un sadziedāšanās ar 
Saldus akordeonistu ansambli „Akords” un SDK „Zīle”. Kursēs autobuss 
2. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Zeit muzikālais vakars
3. oktobrī plkst. 15.00 Ķempju kapsētā Svecīšu vakars
3. oktobrī plkst. 17.00 Paltmales kapsētā Svecīšu vakars
3. oktobrī plkst. 18.30 Vienkoču parkā Uguns nakts
9. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Zeit muzikālais vakars
10. oktobrī plkst. 15.00 Zanderu kapsētā Svecīšu vakars
10. oktobrī plkst. 17.00 Spriņģu kapsētā Svecīšu vakars
10. oktobrī plkst. 18.00 Līgatnes kultūras namā
Cikla „Latviešu komponisti Līgatnē” pirmais koncerts: Jāņa Lūsēna 
koncertprogramma „Neatrastai” kopā ar Ingu Pētersonu un Maritu Karpu
Biļetes: 15 eiro
16. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Zeit muzikālais vakars
22. oktobrī plkst. 19.00 Augšlīgatnes kultūras namā
Cikla „Latviešu dziesminieki Līgatnē” pirmais koncerts: Tikšanās ar 
dziesminieci Antu Eņģeli. Biļetes: 10 eiro
23. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Zeit muzikālais vakars
30. oktobrī plkst. 20.00 Zeit Cafe Zeit muzikālais vakars

Izstādes:
Līgatnes kultūras namā līdz 29. novembrim Aldoņa Cīruļa gleznu 
izstāde „4 gadalaiki”
Zeit izstāžu zālē Kristīnes Kutepovas gleznu izstāde „Pasakainās 
ainavas”

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

25. – 27. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienas. Programma

Pasākumi Līgatnes novadā

Latviešu dziesminieki Līgatnē
Ar tikšanos ar dziesminieci Antu Eņģeli 22. oktobrī plkst. 19.00 

Augšlīgatnes kultūras namā sāksies koncertu cikls „Latviešu dziesmi-
nieki Līgatnē". 

Anta iekaro klausītāju sirdis ar savu samtaino balss tembru, degsmi 
un spēju pasniegt katru dziesmu kā mākslas darbu. Antas Eņģeles koncerti 
vienmēr ir pārsteigumu pilni, jo viņas repertuārs ir ļoti plašs, sākot no tau-
tasdziesmām līdz roka klasikai. Antas koncertos katrs var atrast kaut ko 
tieši sev. Iepazīt Antu un viņas mūziku tuvāk palīdzēs koncerta moderators, 
Latvijas Radio žurnālists Jānis Ramāns.

Biļetes: 10 eiro. 

Latviešu komponisti Līgatnē
Ar Jāņa Lūsēna koncertprogrammu „Neatrastai” 10. oktobrī 

plkst. 18.00 Līgatnes kultūras namā aizsāksies koncertu cikls „Latvie-
šu komponisti Līgatnē”.

Komponists Jānis Lūsēns un dziedātājs Ingus Pētersons, pēc ilgāka 
pārtraukuma atkal sadarbojoties, izveidojuši dziesmu izlasi un devuši tai 
nosaukumu „Neatrastai”. Šajā koncertprogrammā dominē apcerīgums, ro-
mantiskas un sentimentālas noskaņas, taču netrūkst arī viegla rotaļīguma 
un smalkas ironijas. Koncertā piedalās Ingus Pētersons (balss), Jānis Lū-
sēns (klavieres) un Marita Karpa (akordeons).

Biļetes: 15 eiro. 

Biļetes uz abiem koncertu cikliem var iegādāties: www.bilesuser-
viss.lv vai Līgatnes novada kasēs. 

Līgatnes novada kases darba laiks:
Līgatnē, Spriņģu ielā 4:
pirmdiena plkst. 8.00 – 16.00, trešdiena plkst. 8.00 – 12.00
Augšlīgatnē, Nītaures ielā 4:
otrdiena plkst. 8.00 – 16.30, trešdiena plkst. 13.00 – 18.00, ceturtdiena 

plkst. 8.00 – 16.00, piektdiena plkst. 8.00 – 15.00.

Oktobra pirmajā sestdienā no 
plkst. 18.30 Vienkoču parkā no-
tiks gadskārtējā Uguns Nakts, kas 
ir gaismas un noskaņu vakars, kura 
mērķis ir vienu īso rudens dienu 
padarīt ilgāk gaišu, dot iespēju uz-
lādēt sevi ar sveču gaismu un siltu-
mu ziemas tumšajam periodam, lai 
būtu vieglāk sagaidīt pavasari. Arī 
šogad pasākuma pamatkoncepcija 
paliek nemainīga. 

Viesus gaidīs Gaismu mežs, 
mistiskā Veļu grava ar psihodēlis-
kām elektrisko ģitāru skaņām, di-
džeridū, uguns žonglieru demons-
trējumi, uguns rituāls ar folkloras 
kopu „Delve”, dziesmas ar folklo-
ras kopu „Lēdurgas putni”, lāpu 
darbnīca, vaska sveču darbnīca, 
tāšu darbnīca, viduslaiku aktivi-
tātes, rūnu likšana, loku šaušana, 
kalēja darbnīca, Kokamatniecības 
muzeja darbnīca, piparkūku koka 
formu darbnīca,  vizināšanās zirga 
mugurā, dabā gatavots ēdiens un 
citas aktivitātes. Gastronomiskās 
aktivitātes Uguns Naktī nu jau kļu-
vušas par tradīciju. Šogad Vienko-
ču parkā darbosies Mārtiņš Sirmais 
ar „Ramen Riga” komandu, Māris 
Jansons un restorāns „Kest”, El-
mārs Tannis, Renārs Purmalis, Ilze 
Valge ar malkas krāsnī ceptām pi-
cām, būs arī Līgatnes vīna darītava 
un „Ledus vīni”, „Smart Coffe” un 
„City Coffe”.

Ap plkst. 21.00 sāksies tradi-
cionālais lāpu gājiens, kura sākuma 
vieta šogad nebūs zināma, bet jeb-
kurā brīdī tam būs iespēja pievie-

3. oktobrī Vienkoču parkā notiks gadskārtējā 
Uguns nakts

noties, jo nepamanīt to būs grūti. 
Lāpu gājienam vēlams līdzi paņemt 
lāpas.

Šogad visas aktivitātes plāno-
tas tā, lai nekas nebūtu konkrētā 
laikā un vietā. Galvenās aktivitātes 
gaidāmas no plkst. 18.30 līdz 22.00, 
Gaismu mežs un lielais ugunskurs 
līdz pēdējam viesim. Visas aktivi-
tātes, nesteidzīgi staigājot, pašas 
atradīsies. Svarīgi būs nebaidīties 
ieskatīties arī attālākajos Vienkoču 
parka nostūros, kur vien mirdzēs 
kāda gaismiņa.

Šogad ļoti populāra tēma ir 
maskas. Vienalga, vai drošības vai 
maskošanās nolūkos, bet aicinām 
tās veidot kā meža gara karnevāla 
maskas, un varbūt tieši šogad aiz-
sāksies kāda jauna tradīcija, kad 
maskošanās kļūs par Uguns nakts 
neatņemamu sastāvdaļu, lai Gais-

mu mežs un takas būtu meža ga-
riem pilnas.

Ieejas maksa Uguns nakts va-
karā: pieaugušajiem – 7 eiro (ar 
„Līgatnieša” karti – 4 eiro), skolē-
niem – 4 eiro (ar „Līgatnieša” karti 
– 2 eiro), pirmsskolas vecuma bēr-
niem – bez maksas.

Lai labsajūta būtu pilnvērtīga, 
apģērbieties laika apstākļiem atbil-
stoši!

Lāpu gājienam un kopējai no-
skaņai līdzi ņemsim savas lāpas. Ie-
sakām lāpas pēc pasākuma paņemt 
līdzi, lai tās noder citai reizei. Tas 
būs arī videi draudzīgāk un ilgtspē-
jīgāk!

Informāciju sagatavoja Vien-
koču parka veidotājs Rihards Vi-
dzickis

Tiek atjaunota 
vairāk nekā 
100 gadus 

vecā Līgatnes 
caurteka 

Uz Vidzemes šosejas (A2) 
Augšlīgatnē tiek atjaunota Lī-
gatnes upes caurteka (64,8. km). 
Satiksme darbu zonā tiks regulē-
ta ar luksoforu, ātruma ierobežo-
jumu 70 un 50 km/h un platuma 
ierobežojumu 3,25 m. 

Būvdarbi paredz mūrētajai 
arkveida caurtekai atrakt vaļā 
galus un tos pārbūvēt, bet velvei 
atjaunot hidroizolāciju. Līdz ar 
to, lai nodrošinātu satiksmi, tiks 
izbūvēts pagaidu tilts. Līgatnes 
caurteka būvēta 19. gadsimta 
beigās, tai ir ķieģeļu velve un 
kaltu granīta akmeņu sienas. 
Caurteka ir 7,3 m plata un 5,5 
m augsta, tās garums – 21,5 m. 
Pēc Otrā pasaules kara caurteka 
remontu nav piedzīvojusi. 

Caurteku atjaunos SIA „8 
CBR” par līgumcenu 1,07 mil-
joni eiro (ar PVN), ko sedz no 
valsts budžeta papildu 75 mil-
jonu eiro fi nansējuma ietvaros. 
Būvdarbi tiks pabeigti nākam-
gad. 

Informāciju sagatavoja 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Komunikācijas daļa

Riharda Vidzicka foto.
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Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes, 
2020./2021. mācību gadu uzsākot

Līgatnes Mūzikas un mākslu sko-
la ir uzsākusi jauno 2020./2021. mā-
cību gadu. Pēc vasaras atpūtas brīžu 
baudīšanas atkal esam gatavi uzsākt 
jaunu darba cēlienu, jaunu zināšanu 
un prasmju apgūšanu, sevis izzināša-
nas un pilnveidošanas procesa turpi-
nāšanu. Gan skolotāji, gan audzēkņi 
un vecāki atkal uzsākuši jaunu sav-
starpējās sadarbības posmu jau jau-
najā mācību gadā. Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolai ir ārkārtīgi nozī-
mīgi un svarīgi, lai šāda trīspusējā 
sadarbība būtu par pamatu jebkura 
jautājuma risināšanā un lēmuma pie-
ņemšanā visdažādākajos jautājumos. 
Vienmēr esam gatavi konstruktīvi 
atrast risinājumus aktuāliem jautāju-
miem, lai mācību procesa nodrošinā-
šana un īstenošana būtu efektīva un 
visiem iesaistītajiem labi pārraugā-
ma un skaidra. Septembris izglītības 
iestāžu darbā vienmēr bijis ārkārtīgi 
rosīgs mēnesis mācību procesa orga-
nizēšanas ziņā. Šobrīd ir izkristalizē-
jies gan jaunais 2020./2021. mācību 
gada audzēkņu stundu saraksts, gan 
skolas autobusa grafi ks. Esam ie-
pazīstinājuši gan vecākus, gan au-
dzēkņus un skolas darbiniekus ar 
„Kārtību, kādā Līgatnes Mūzikas 
un mākslas skolā organizē izglītības 
procesu un īsteno epidemioloģiskās 
drošības pasākumus Covid-19 infek-
cijas izplatības ierobežošanai”. Šāda 
kārtība šobrīd ir noteikta saskaņā ar 
Ministru kabineta 2020. gada 9. jū-
nija noteikumiem Nr. 360. Vēlamies 
no visas sirds novēlēt visiem veselī-
bu, veselību un vēlreiz veselību.

Esam gandarīti un bezgala prie-
cīgi, ka 2020./2021. mācību gadā 
esam uzņēmuši 19 jaunus audzēk-
ņus profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmās – 11 audzēkņus 
mūzikas izglītības programmās un 
astoņus audzēkņus vizuāli plastis-
kās mākslas izglītības programmā. 
Vēlamies atzīmēt mūsu jaunos au-
dzēkņus: Paulu Broku (fl autas spē-
le), Rūtu Melni (fl autas spēle), Kati 
Vīksniņu (fl autas spēle), Aneti Gulbi 

(akordeona spēle), Annu Stumbu-
ri (čella spēle), Žani Juškovu (čella 
spēle), Vidagu Bināni (vijoles spēle), 
Niku Nikolu Kobilinsku (klavier-
spēle), Justīni Gradovsku (klavier-
spēle), Leo Juškovu (klavierspēle), 
Gustavu Priekuli (klavierspēle). 
Savukārt vizuāli plastiskajā mākslā 
prasmes un zinības uzsāks spodri-
nāt Sindija Vanesa Medne, Emīlija 
Vītola, Amarante Veinberga, Estere 
Zvirgzdiņa, Samanta Žūriņa, Sintija 
Slišāne, Karlīna Rubene un Dana 
Kvitka. Vēlamies novēlēt veiksmi 
un mācīšanās prieku un vēlmi gan 
mūsu jaunajiem audzēkņiem, gan arī 
visiem pārējiem Līgatnes mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņiem. Tur-
pinām arī īstenot mūsu skolas inte-
rešu izglītības programmas „Māks-
las studija” un „Mūzikas studija”. 
Šobrīd mākslas studijā darbojas 21 
audzēknis, bet mūzikas studijā – 
septiņi audzēkņi. Joprojām aicinām 
vecākus dot saviem bērniem iespēju 
iepazīties ar mūzikas un mākslas pa-
sauli šajās studijās. Tādā veidā au-
dzēkņi arī tiek sagatavoti jau tālākai 
profesionālās izglītības ieguvei mū-
zikas un vizuāli plastiskās mākslas 

izglītības programmās.
2020. gada 1. septembrī Līgat-

nes kultūras namā norisinājās svinīgs 
pasākums, kur Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi bija aicinā-
ti uz klātienes atkalsatikšanos. Tika 
sumināti gan skolas jaunuzņemtie 
audzēkņi, gan skolas pedagoģiskais 
kolektīvs. Svinīgo brīdi muzikā-
li kuplināja un izrotāja brīnišķīgā 
māksliniece Karlīna Īvāne ar saviem 
vijoles un alta spēles studijas „Vi-
jolīte” audzēkņiem, kuri meistarīgi, 
aizrautīgi un iedvesmojoši demons-
trēja gan vijoles, gan alta, gan vio-
la d´amore instrumentu fantastisko 
skanējumu. Tika atskaņoti tādi skaņ-
darbi kā „Bella bimba”, A. Vivaldi 
„Vasara” no cikla „Gadalaiki”, „La 
chasse” violai d’amore,  Rimska-
Korsakova „Kamenes lidojums”, 
Leonarda Koena „Halleluja”, Karlo-
sa Gardela „Por una cabeza”, Iman-
ta Kalniņa „Ceļš uz mājām” no k/f 
„Sprīdītis”. Pateicība arī mūsu sko-
las koncertmeistarei Līgai Ruciņai, 
kura šos muzikālos priekšnesumus 
padarīja klavierskaņām apvītus.

Vēlējos padalīties ar Jauniešu 
akadēmijas „Pacelt pasauli” dibi-

nātājas un vadītājas Daces Briedes-
Zālītes tēzēm, kā uzvarēt cīņā ar gri-
basspēka trūkumu un motivēt sevi 
mācīties. Manuprāt, šis ir vēl viens 
ārkārtīgi svarīgs jautājums. 

Parunā pats ar sevi jeb „nā-
kotnes es”! Ja rodas pirmās šaubas, 
vai ir vērts turpināt mācības, atbildi 
pats sev uz vienkāršu jautājumu: 
kāds cilvēks es vēlos būt un kādu 
dzīvi vēlos dzīvot? Izglītība ir tava 
dzīves ceļa izejas punkts, pats sā-
kums. Izsvītro vārdu „viduvējs”! 
Kurš gan dzīvē grib būt viduvējs? Ja 
vēlies dzīvē ko sasniegt, „viduvējs” 
nav pieņemami. Jebkura pabeigta iz-
glītības 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. Iedvesmojies 
un seko paraugiem! Atrodi savus 
korifejus – cilvēkus, kurus cieni, 
kuru piemērs tevi iedvesmo. Klau-
sies un iepazīsti viņu daiļradi, seko 
viņu blogiem sociālajos tīklos, kopē 
viņu dzīvesstilu, režīmu un visu pā-
rējo. Arī šis ir veids, kā tu vari augt. 
Vienkārši paņēmieni ikdienā, lai 
rastu enerģiju nepamest iesākto. 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas jaunie audzēkņi un pedagogi 2020. gada 1. septembrī. 

Ja rodas motivācijas problēmas, pa-
domā – varbūt tev šobrīd vienkārši 
pietrūkst enerģijas. Nedaudz pamai-
not dzīvesveidu – gulēšanas režīmu, 
ēšanu un dažus citus vienkāršus iera-
dumus, tu pavisam ātri spēsi izdarīt 
daudz vairāk, atgūt emocionālo līdz-
svaru un darboties ar pilnu sparu.

1. Izgulies
Ja piecelies neizgulējies un īgns, 

tu nevis negribi, bet pat nespēj īste-
not savus mērķus. Ja jūti, ka uzmā-
cas nelāgas domas un nekas nepa-
tīk – pirmkārt, izgulies!

2. Kārtīgi paēd
Cilvēks ir bioķīmiska būtne, un 

viss, ko ievadām sevī pārtikas veidā, 
atspēlējas uz mūsu pašsajūtu, it īpa-
ši – uz smadzeņu darbību. Padomā, 
ko ēd, un izvēlies to, kas tavam ķer-
menim ir vērtīgs.

3. Izkusties
Vismaz pāris reizes nedēļā no-

darbojies ar kādu fi zisku aktivitāti. 
Pārbaudi: neliels krosiņš vai treniņš 
baseinā – un jau jūties labāk!

4. Tiecies ar tiem, kas tev liek 
justies labi

Ilgi esot kopā ar nepatīkamiem 
cilvēkiem, rodas apātija un depresīvs 
noskaņojums. Tāpēc biežāk tiecies 
un runājies ar tiem, kas tev liek jus-
ties labi! Ja būsi pozitīvā noskaņoju-
mā, nekas vairs neliksies par grūtu.

5. Uzlādē smadzenes
Regulāri dodot barību smadze-

nēm – iegūstot informāciju, lasot, 
apgūstot ko jaunu –, tu iedvesmosies 
un tev veidosies plašāks redzesloks, 
radīsies interese par dzīvi un vēlme 
darboties.

Man šķita ļoti noderīgas šīs atzi-
ņas, tāpēc vēlējos ar tām padalīties. 
Esmu pārliecināts, ka ikviens no 
mums var meklēt risinājumus dažā-
dos problēmjautājumos šajās šķie-
tami pavisam vienkāršajās Daces 
Briedes-Zālītes tēzēs.

Veselību un harmoniju vēlot,
Kaspars Gulbis,

Līgatnes Mūzikas un mākslas 
skolas direktors

Katra valsts ir pazīstama ar 
savu eksporta preci, prasmi vai da-
bas bagātībām. Kādā tā ir vēja ener-
ģija, citā – nafta un vēl kādā – teh-
noloģijas. Katra valsts meklē savu 
“Skype” stāstu, lai iezīmētu savu at-
rašanās vietu uz pasaules skatuves. 
Latvija noteikti var lepoties ar to, 
ka ir dziedātāju un dejotāju valsts, 
bet, vai tas ir viss, ko varam pie-
dāvāt? Pavisam noteikti nē. Mums 
ir ievērojams resurss, kuru ikdienā 
neiedomājamies ieskaitīt vērtīgo 
izrakteņu sarakstā. Tie ir mūsu spe-
ciālisti – domātāji. Domātāji, kuri 
reiz spēja izveidot radio rūpnīcu un 
labākos velosipēdus, kas vēl šobrīd 
ir zelta vērtē, un daudz ko citu. Lai 
arī pēdējos gados redzam radošo 
un spējīgo domātāju atgriešanos, ir 
skaidrs, ka vēsturiski kādu laiku bi-
jām atradināti no ideju radīšanas un 
vēl joprojām redzam tā ietekmi. Lai 
efektīvi saimniekotu savā zemē un 
nestu savu vārdu pasaulē, nepiecie-
šams domātāju vilnis, kas domā vai-
rāk dimensijās, nekā mums pašiem 
ierasts. Domāšanas maiņu ir nepie-

Nākotnes speciālisti – Latvijas iespēja nest savu vārdu pasaulē
ciešams iemācīt jauniešiem un bēr-
niem, kuri radīs nākotnes Latviju.

Pēdējos gados redzam pozitīvu 
virzību uz izglītību, kas derīga ne ti-
kai uz papīra, bet dod arī praktiskas 
zināšanas un iespēju pastāvēt darba 
tirgū. Jaunā izglītības programma 
„Skola 2030”, kas balstīta uz do-
māšanu, nevis uz faktu iemācīšanos 
no galvas, ir solis pareizā virzienā, 
tomēr tās ieviešana būs laikietilpīgs 
process, kura izdošanās atkarīga no 
daudziem faktoriem – pieejamajiem 
skolotājiem, mācību resursiem un 
vecāku atvērtībai pret jaunu izglītī-
bas modeli. Līdz ar to signāliem par 
domāšanas maiņu ir jānāk no dažā-
dām pusēm. Viens no veidiem, kā 
paātrināt domāšanas maiņu, ir vei-
dot mācību iestādes, kas jau savos 
mērķos ieraksta nākotnes profesiju 
un zināšanu apguvi. Un viens no šā-
diem projektiem ir Līgatnes Līderu 
vidusskolas pilotprojekts. 

Nākotnes izglītības 
pamatprincipi

Veidojot Līgatnes līderu vidus-

skolu, kuras mērķis ir teorētisko 
zināšanu pielietošana praksē, tika 
daudz domāts par mācību procesu, 
kas nodrošinātu skolēnam dažādas 
prasmes, kuras nevienā skolā kā 
atsevišķi mācību priekšmeti nebūs 
iekļauti, bet tās būs vitāli svarīgas 
tālākajā izglītības procesā un reā-
lajā dzīvē. Mācību programma tika 
radīta, sanākot kopā darba grupai, 
kuras sastāvā ir vietējie Līgatnes 
uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji, 
mācībspēki, speciālisti un entuzi-
asti. Šāda pieeja mācību program-
mas izveidē nodrošina speciālis-
tus, kuri apgūst zināšanas, tā teikt, 
pēc nepieciešamības – zināšanas, 
kuras, apgūstot klasē, uzreiz varēs 
pielietot praktiskajā nodarbībā pie 
vietējā uzņēmēja. 

Otra svarīga nākotnes izglītī-
bas sastāvdaļa ir spēja pielāgoties 
apkārt notiekošajam. Mēs redzam, 
cik lielu lomu pasaulē ieņem vide 
un tajā notiekošās pārmaiņas cil-
vēku dēļ. Neapšaubāmi šī virzie-
na nozīmība nemazināsies, līdz 
ar to pasaulei būs nepieciešami 

speciālisti, kuri rūpējas par vides 
kvalitātes saglabāšanu un atjau-
nošanu. Tāpēc tika radīta speciā-
la programma, kas koncentrējas 
tieši uz vides pārmaiņām. Tā ir 
inovatīva pieeja izglītībai, jo rada 
nākotnes speciālistus. Līdzīgi va-
ram gaidīt, ka radīsies arvien jau-
nas profesijas, piemēram, globālās 
pandēmijas ietekmē u.tml. Tāpat 
tika radīta arī jauna mācību prog-
ramma viesmīlības nozarei. Ana-
lizējot tirgus tendences, redzam, 
ka labu apkalpošanu klients vērtē 
augstāk par produkta kvalitāti. Tā 
ir pozitīva emocionālā pieredze, 
kas motivē cilvēku atgriezties at-
kārtoti. Ņemot vērā piesātināto 
uzņēmējdarbības vidi, plašo pie-
dāvājumu, laika trūkumu, sociālo 
tīklu un interneta ietekmi, viens 
no uzņēmēja svarīgākajiem rīkiem 
ir tieši klientu serviss. Līdz ar to 
mācību programma tika pielāgota, 
lai koncentrētos uz prasmēm, kas 
vajadzīgas izcilai klienta pieredzes 
nodrošināšanai. 

Pašvaldību un uzņēmēju loma 
nākotnes izglītības radīšanā

Lielākie ieguvēji no nākotnes 
profesiju apguves būsim mēs paši, 
jo realizētās idejas aizvien biežāk 
paliks Latvijā. Līgatnes vidusskola 
pārtapa par Līderu vidusskolu ar 
pašvaldības un vietējo uzņēmēju 
atbalstu, kas noteikti ir iespējams 
arī citās Latvijas skolās. Katram re-
ģionam un pilsētai ir savas pērles, 
ar ko lepoties. Līgatnei tā ir dabas 
daudzveidība un tūrisma nozare, 
un vietējā skola ir pielāgota tā, lai 
izmantotu šīs iespējas. Pilnvei-
dojot reģionu skolu programmas, 
papildinot tās ar pašreizējo vietējo 
profesiju un potenciālo nākotnes 
profesiju zināšanām, nonāksim pie 
izciliem domātājiem, kuri vēlēsies 
saimniekot un radīt savā reģionā. 
Radīsies jauns speciālistu vilnis, 
kam piemitīs pievienotā vērtība un 
vairāku dimensiju domāšana.

Saiva Vītola, 
Līgatnes Jauno līderu vidus-

skolas direktore
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Nākamais 
„Līgatnes Novada Ziņu”

izdevums iznāks 
2020. gada 21. oktobrī

Iespiests: 
SIA „Erante”

Atstājiet mani šai pusē,
Kur zvaigznes augustā krīt!
Kur iešalko vēji un klusē,
Kad mēness aiz mākoņiem slīd.

Augustā mūžībā aizgājuši
Aija Kaminska – 11. augustā
Svetlana Kruglaja – 12. augustā
Biruta Bigare – 16. augustā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Tik daudz Tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies Tavs rīts,
Ej pasaulē, mazulīti,
Tev vecāku mīla ies līdz!

Augustā 
Līgatnes novadā 
reģistrēta 
viena meitene un divi zēni
Bille, Arvis un Tomass Dāvids

Sirsnīgi sveicam vecākus un 
vecvecākus!

Lai bērni aug veseli un laimīgi!

To mīlas uguntiņu, kas jums sirdī krita,
No visiem dzīves vējiem sargājiet,
Nekad lai nedziest tā, lai neiedegas cita,
Ja ceļš reiz sākts, tad kopā staigājiet!

Augustā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā jāvārdu 

teica:

Kārlis un Linda
Kārlis un Līva

Edgars un Amanda
Jānis un Aija

Artūrs un Evita
Aigars un Dace

Jānis un Ieva
Jānis un Sarmīte

Romāns un Oļesja
Pauls un Sarmīte
Reinis un Monta

Ķempju evaņģēliski luteriskā 
draudzē

Imants un Evija
Sveicam jaunās ģimenes!

3. oktobrī
15.00 Ķempju kapi
17.00 Paltmales kapi

10. oktobrī
15.00 Zanderu kapi
17.00 Spriņģu kapi

Piemiņas brīdi vadīs
Daina Birne.
Piedalās sieviešu 
vokālais ansamblis
“Mantojums”.

Starptautiskā 
senioru diena 

Līgatnes novadā
Šogad aicinām Līgatnes seniorus uz svinī-

bām 1. oktobrī plkst. 13.30 Līgatnes kultūras 
namā. 

Pasākums sāksies ar TLMS „Līgatne” da-
lībnieču Lizetes Viņķeles un Dzintras Skujiņas 
darbu izstādes atklāšanu. Turpinājumā plkst. 
14.00 notiks Saldus senioru akordeonistu an-
sambļa „Akords” koncerts un sadziedāšanās ar 
māksliniekiem.

Aicinām seniorus līdzi ņemt cienastu. Tiks 
nodrošināta bezmaksas autobusa satiksme uz 
un no pasākumu. Transporta maršruts: Augšlī-
gatne – Gaujasmala – Remdenkalns– Līgatnes 
kultūras nams.

Plkst. 12.30 – Augšlīgatne, veikals „Elvi”
Plkst. 12.35 – Augšlīgatne, bērnudārzs 

„Zvaniņi”
Plkst. 12.45 – Gaujasmala
Plkst. 13.50 – Remdenkalns
Plkst. 13.35 – Līgatnes kultūras nams

Ja nepieciešams transports uz citu vietu 
Līgatnes novadā, lūdzam sazināties ar Dainu 
Birni (tel. nr. 29346946).

MĀKSLAS STUDIJA
ATSĀK SAVU DARBĪBU

STUDIJU VADA
GRAFIĶIS, GLEZNOTĀJS
EINĀRS KVILIS

PIRMĀ TIKŠANĀS
30. septembrī 
plkst. 18.00
Augšlīgatnes kultūras namā
Nītaures iela 4, Augšlīgatne

GAIDĪTI VISI INTERESANTI
Informācija: 26140994


