
Dabas koncertzāles 
radošā komanda 
sadarbībā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi 
aicina interesentus 
uz dabas, mūzikas, 

zinātnes, video, mākslas un dramaturģijas bezmaksas 
performanci 20. jūlijā Līgatnē, pie pārceltuves pār 
Gauju.  Šogad iepazīstam ņipro ūdens kukaini viendienīti 
(ephemera vulgata). Vairāk par viendienīšu dzīves ritumu 
un lomu ekosistēmā, kā ierasts, uzzināsim gan radošajās 
darbnīcas, gan muzikālajā stāstā. Šī gada muzikālais stāsts 
ataino viendienītes mūžu - vienu dienu. Tas ir stāsts par 
dzīves gājuma nozīmību, lai cik īss tas arī būtu. Mūziķis 
Ingus Ulmanis skaidro: 

„Pusotras stundas koncerta laikā mūzika seko 
viendienītes dzīvības ciklam – ola, kāpurs, subimago, 
imago, ola. Muzikālā valodā tas ir līdiskais aplis – tāds kā 
gaišs skanējums. Centrālā koncerta daļa - imago stadija 
- ataino senās balles principus, kad katrai dejai bija sava 
īpašā nozīme.” 

Radošās darbnīcas apmeklētājus gaidīs jau no plkst. 
19.00, savukārt multimediālā performance sāksies 
pēc saulrieta (ap plkst. 22.00). Atgādinām, ka Dabas 
koncertzālē ieeja ir bez maksas un pasākums notiek 
brīvā dabā, tādēļ iesakām paņemt līdzi pledus, tūristu 
paklājiņus, saliekamos krēslus u.c. lietas, lai varētu vakaru 
izbaudīt bez raizēm. Tāpat atgādinām, ka tirdzniecība 
Dabas koncertzālē nenotiek - iesakām paņemt līdzi arī 
savu piknika grozu.   

Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi Dabas 
koncertzāles mājaslapā www.dabaskoncertzale.lv un 
Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.
lv/, kā arī mūsu sociālajos tīklos - facebook, twitter un 
instagram. Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības 
fonda, Līgatnes novada domes un Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu. Atbalstu skatuves būvei sniedz BN “Kurši” 
un “PATA Timber”. Tehniskais atbalsts no Augstsprieguma 
sadales tīkliem “AST” un degvielas stacijas KOOL.
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Laimīgā 
zeme

Un laimīgs ir tas, kas vienmēr pa 
dzīvi 

Ar atvērtu sirdī pratis ir iet,
Kas radis teikt gaišos un mīļos 

vārdus,
Kam prieku dāvājis citu prieks.
Un reizēm šķiet, spēka kauss 

izsmelts jau sauss,
Bet visu to atsver vislielākais 

guvums,
Tev dārgu un mīļu cilvēku 

tuvums.

JŪLIJS

Jūlija jubilāri:
Vineta Lapsele
Aija Freimane
Asja Irmane

Guntars Freimanis
Jevgenijs Kočegarovs

Irena Pavlovska
Ārija Saikova

Līga Borisenkova
Arnolds Bramanis
Staņislava Ješkina

Jānis Pētersons
Anna Šaumberga

Jānis Balodis
Dzintra Biezēka
Sarma Mūrmane
Zinaida Zariņa

Zaiga Grinberga
Zenta Miķelsone
Imants Reinfelds
Dzidra Vanaga
Silvija Viņķele

Rūta Gauša
Gaļina Kambarova

Līga Aizupiete
Ingrida Kauliņa
Ināra Lejniece
Lilija Piševa

Elvīra Jurgena
Gunārs Veļķers

Broņislavs Klušs
Arvīds Akmentiņš

Jānis Kļaviņš
Marija Matjušenko

Valdis Liepiņš
Diāna Kazaka

Silvija Emberga
Lotārs Incis

Jēkabs Bemberis
Velta Krumberga
Nanija Bērziņa

Iepazīsti viendienīti 
Dabas koncertzāles performancē 

20. jūlijā Līgatnē

Līgatnes novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties 
sabiedrisko iniciatīvu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019”. 

Ja tev ir ideja un spars īstenot projektu, kas uzlabos dzīves vidi 
Līgatnes novadā, mēs nāksim talkā.

Kādus projektus iespējams īstenot? 
Projektiem jāveicina Līgatnes novada iedzīvotāju dzīves vides 

sakārtošana un uzlabošana. Tie var būt, piemēram, vides objekti, 
pasākumi, pasākumu cikli vai kas cits.  Galvenais nosacījums: 
projekta īstenošana ir aktuāla vietējai sabiedrībai vai tās daļai.

Kas var pieteikties un īstenot projektus?
Jebkura fiziska persona vai personu grupa, kā arī biedrības vai 

nodibinājumi.
Kāds būs atbalsts? 

Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 700 EUR. Kopējā 
atbalsta summa, kas pieejama konkursa ietvaros – 3 500 EUR.

Viens pieteicējs var iesniegt neierobežotu skaitu projektu 
pieteikumu, bet tie nedrīkst būt saturiski saistīti.

Kā pieteikties? 
Aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un vērtēšanas 

kritērijiem un iesniegt aizpildītu pieteikuma veidlapu Līgatnes 
novada domē (iesniedzot domes sekretārēm, nosūtot pa pastu vai 
nosūtot ar elektronisko parakstu apstiprinātu e-pastu) līdz 2019. 
gada 19. jūlija plkst. 12.00.

Tāpat aicinām iepazīties ar līgumu, kāds tiks slēgts ar apstiprināto 
projektu iesniedzējiem, un gala ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma 
pēc projekta īstenošanas.

Projektu īstenošana
Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2019. gada 26. jūlijam. 

Projekti jāīsteno līdz 2019. gada 4. novembrim. Ja projekts saistīts 
ar pasākumu organizēšanu, kas iecerēti pēc šī datuma, projekta 
īstenošanas laiku iespējams pagarināt līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar konkursa nolikumu projekta 
īstenotājam jāapņemas uzturēt projekta ietvaros radītos objektus 
labā kārtībā vismaz divus gadus. Tāpat atgādinām, ka par projekta 
ietvaros radīto objektu ekspluatācijas drošību atbildīgs ir projekta 
īstenotājs.

Vēlam veiksmi!
Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji, 

līguma un gala ziņojuma paraugi atrodami mājaslapā www.ligatne.
lv

Līgatnes novada dome aicina piedalīties iedzīvotāju 
iniciatīvu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019”
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Aktualitātes jūlijā
Izsludināti iepirkumi:
• Atklāts konkurss LND/2019/09 “Dabasgāzes 

piegāde Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību 
vajadzībām”. Konkurss ietver dabasgāzes iepirkumu 
pašvaldības ēku siltumapgādes nodrošināšanai, kā 
arī pašvaldībai piederošu dzīvokļu gāzes apgādei. 

Noslēgušies iepirkumi:
• LND/2019/08 “Siltumtrases remontdarbi 

Augšlīgatnē” SIA “Līgatnes komunālserviss” 
nepieciešamībai. Uzvarētāja tiesības piešķirtas SIA 
“INTEGO PLUS” , Reģ. Nr. 40003280457, par summu 
EUR 70 038,70 (septiņdesmit tūkstoši trīsdesmit 
astoņi eiro un 70 centi) bez PVN. Remontdarbu 
ietvaros plānots veikt siltumtrases pievadu nomaiņu 
pie daudzdzīvokļu mājām. Iepriekšējo siltumtrases 
remontdarbu laikā tika nomainīta maģistrālā 
siltumtrase. Siltumtrases pievadu tehniskais 
stāvoklis ir kļuvis kritisks – tajos apkures sezonā 
notiek regulāri plīsumi, kā arī konstruktīvo nepilnību 
dēļ siltumtrasē ir būtiski siltuma zudumi. Ņemot 
vērā apstākļus, ka siltumtrases pievadu kopgarums 
ir līdzvērtīgs maģistrālās trases kopgarumam, 
rekonstrukcijas rezultātā sagaidāms būtisks 
siltumenerģijas ietaupījums. Tā kā kapitālsabiedrībai 

nav pieejami apgrozāmie līdzekļi līguma summas 
apjomā, tiek plānots rekonstrukcijas darbu veikšanai 
lūgt aizņēmumu kredītiestādē (komercbankā).    

• LND/2019/07 Datortehnikas piegāde Līgatnes 
novada izglītības iestādēm. Iepirkums pārtraukts, jo 
saņemts finansējuma atteikums no Valsts Kases un 
iesniegtie Finanšu piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja 
rīcībā (budžetā) plānotos finanšu līdzekļus. 
Šobrīd tiek izskatīta iespēja veikt nepieciešamās 
datortehnikas nomu, iekļaujoties finanšu iespēju 
ietvarā un tādējādi nesamazinot noteiktās tehnikas 
kvalitātes prasības.

Citas aktualitātes:
• Rit noslēdzošie darbi Līgatnes grants ceļu 

atjaunošana darbos, posmos Blodziņi-Vaisuļi-
Asaru ceļš un Ratnieki-Rūpnieki. Notiek grants 
ceļa virskārtas minerālmateriāla iestrāde un grāvju 
nostiprināšanas un sakārtošanas darbi. Šajos posmos, 
īpaši posmā Ratnieki-Rūpnieki, joprojām jārēķinās 
ar īslaicīgām neērtībām satiksmes ierobežojumu dēļ. 

• Valsts kase ir lēmusi piešķirt Līgatnes novada 
pašvaldībai aizdevumu Ķempju ielas rekonstrukcijai 
Līgatnē, līdz ar to būvdarbi notiks pilnā apjomā. 
Uzņēmējs plāno darbus uzsākt šī gada jūlijā.  

Līgatnes novada domes izpilddirektors
Egils Kurpnieks

Saistībā ar dažādām lielām kultūras, tūrisma un sporta 
aktivitātēm, kurām par norises vietu organizatori izvēlējušies 
Līgatni, esmu saņēmis dažu līgatniešu vēstules, kuru autori 
pauduši neapmierinātību par notiekošo. Tāpēc vēlos paust 
savu viedokli par to, kāpēc, manuprāt, šādas norises ir ne 
tikai novada attīstību veicinošas, bet tiešā veidā var sniegt 
gan materiālu, gan emocionālu baudījumu ikvienam novada 
iedzīvotājam, ja vien viņš pats ir gatavs to saņemt.

Uzskatu, ka viss dzīvē ir relatīvs, un tieši no šāda skatupunkta 
ir jāraugās arī uz notiekošo. Mēs ļoti ātri pierodam pie lietām un 
vērtībām, un tad tās kļūst par pašsaprotamām. Bet, ja savu skatu 
uz apkārt notiekošo paveram nedaudz plašāk, ja esam drosmīgi 
paskatīties pagātnē un nebaidāmies pafantazēt par nākotni, viss 
izskatās mazliet savādāk. Katrs esam dzirdējuši atbraukušo 
viesu sajūsmu par Līgatnes dabas krāšņumu, par sakoptību, 
par laipnajiem līgatniešiem, un tad dažbrīd nākas dzirdēt pašu 
līgatniešu teikto, cik viss te ir slikti... Piekritīsiet, tā notiek! 
Un tas notiek tāpēc, ka uz esošo raugāmies kā pašsaprotamu, 
pierastu, ikdienišķu, kas neizsauc lielas emocijas.

Pirms vienpadsmit gadiem aizsākām raudzīties uz Līgatni kā 
uz vietu, kur pastāv visas iespējas attīstīt tūrismu kā industriju. 
Industriju, kas radīs iespējas līgatniešiem, industriju, ko, “soli 
pa solim” attīstot, ievēros potenciālie sadarbības partneri, kas 
noticēs šai vietai, noticēs šīs vietas cilvēkiem un būs ieinteresēti 
šeit darboties, attīstot jaunas jomas. Daudzi teica, ka tas nav 
iespējams, jo mums nav jūras, nav smilšu pludmaļu... beigu 
beigās mums nav pat Rundāles pils... Atteicu, ka dzīvē viss ir 
relatīvs – mums nav tas, kas ir citiem, bet citiem nav tas, kas ir 
mums. Un, cik pasaulē ir dažādas vietas, tik pasaulē ir dažādi 
cilvēki ar savām vēlmēm un vajadzībām.

Mums, iesaistoties daudziem līgatniešiem, kopīgā darbā 
izdevies radīt savu Līgatnes stāstu, ko atzinīgi novērtē 
gan daudzie desmiti tūkstoši atbraukušo viesu, gan jomas 
profesionāļi. Un vieni no patiesākajiem šīs vietas novērtētājiem 
ir uzņēmēji un dažādu pasākumu organizatori, kas, ieguldot 
savus privātos līdzekļus, pauž uzticību un redz Līgatni kā 
perspektīvu vietu savu projektu īstenošanai.

Ja vēl pirms gadiem desmit mēs varējām sapņot par to, ka 
šeit, mazajā Līgatnē, varētu notikt lieli valsts un starptautiska 
mēroga pasākumi, tad pēdējos gados tā kļuvusi teju par ikdienu. 
Bet katra šāda norise uz Līgatni atved aizvien jaunus cilvēkus, 
no kuriem dažs kā potenciālais investors Līgatni ierauga savu 
ideju un sapņu īstenošanai. Tas savukārt rada jaunas darbavietas 
līgatniešiem, tas palīdz attīstīt teritoriju, sakopt vidi, kas atkal 
paver jaunas iespējas sekojošajiem procesiem. Tā ir kā sniega 
bumba, kas, kļūstot lielāka, piesaista aizvien vairāk sniega.

Mēs pašvaldībā uz notiekošajiem procesiem raugāmies ar 
optimismu, bet arī ar zināmu piesardzību, jo saprotam, ka 
Līgatnes unikalitāte ir gan kultūrvēsturiskajā mantojumā, gan 
dabas daudzveidībā, gan šīs vietas cilvēkos. Mēs apzināmies, 
ka kādā brīdī šī “sniega bumba” var kļūt pārāk liela, kas, ja 
nebūsim piesardzīgi un tālredzīgi, var aprakt mūs pašus. Tāpēc 
daudzreiz esam pievērsušies tēmai – ne tikai strauji attīstīt, bet, 
ja jutīsim, ka ir pa daudz – ierobežot!

Pēdējos gados redzam strauju izaugsmi tādās vietās, kas 
daudzus gadus bija kā nolemtības brūce Līgatnes miesā. 
Uzņēmējiem tas ir bizness, bet līgatniešiem - iespējas. Gadiem 
pamestā vietā, bijušajā kasku cehā, izveidots lielisks komplekss, 
nodrošinot darbu 22 līgatniešiem. Ik nedēļu līgatniešiem un 
viesiem pieejamas plašas kultūras un izklaides programmas. 
Bijušajā fabrikas dzemdību namā pavisam drīz sāks darboties 
cita servisa iestāde. Apkārtējā teritorijā iekārtots glīts atpūtas 
un izziņu parks, kas bez maksas pieejams līgatniešiem un 
viesiem. Gadiem novārtā stāvējis grausts - papīrfabrikas 
kopmītnes - pārtop par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju... Šīs 
un vēl daudzas privātās iniciatīvas, kurās tiek ieguldīti simtiem 
tūkstoši privātās naudas, ir apliecinājums - uzņēmēji šai vietai 
tic!

Ticība vietai paver aizvien jaunas iespējas. Divus gadus 
Līgatnē norisinājušās vienas no valstī lielākajām aktīvā 
sporta aktivitātēm “Stirnu buks”, Līgatne aizvien biežāk tiek 
izvēlēta kā vieta dažādu starptautisko konferenču un semināru 
organizēšanai. Tas paver iespējas servisa uzņēmējiem - 
guldinātājiem, ēdinātājiem, tūrisma gidiem u.t.t. Ikgadējais 
brīvdabas garšu, papīra un sarunu festivāls “Pārceltuve” šogad 
būs ar daudzām jaunām aktivitātēm. Liels apmeklētāju pulks 
apciemos Līgatni, lai baudītu “Dabas koncertzāli”...

Mēs dzīvojam lieliskā vietā, par kuru interesi izrāda aizvien 
plašāks uzņēmēju loks. Mēs nevaram zināt, kurš pasākums vai 
kura norise kādam būs “klikšķis”, lai uzticētos un investētu 
Līgatnē. Bet mēs zinām, ka ar savu aktivitāti un pozitīvo 
attieksmi varam panākt aizvien vairāk labu pārmaiņu vietai, 
kuru, kaut reizēm arī nenovērtējam, sirds dziļumos katrs ļoti 
mīlam.

PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA

Vietai, ko mīlam...
APSTIPRINĀTI

Līgatnes novada domes 
2019. gada 27. jūnija sēdē

(protokols Nr. 7, 14. §)

Līgatnes novada domes 2019. gada 27. jūnija 
saistošie noteikumi Nr. 19/8

„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” šādu grozījumu:

Svītrot 9.5. punktu.

Līgatnes novada domes priekšsēdētājs      A. Šteins

Projekts “KOPA” meklē esošos un topošos kopienu 
līderus Līgatnes novadā. 

Kopiena ir cilvēku grupa, kurus vieno piederība 
konkrētai ģeogrāfiskai apkaimei (ciemam, pagastam, 
novadam u.c.). 

Ja Tev ir:
• vēlme un motivācija uzlabot dzīvi savā kopienā,
• gatavība iesaistītes un iesaistīt citus trīs darbnīcās 

Tavā kopienā,
• vēlme dalīties pieredzē ar citām kopienām un 

organizācijām, tad projekts “KOPA” meklē tieši Tevi! 
Mēs piedāvājam:
• atbalstu trīs kopienu darbnīcu organizēšanai Tavā 

kopienā,

• ekspertu atbalstu konkrētu problēmu atrisināšanai 
Tavā kopienā,

• apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus. 
Gaidīsim Tavu pieteikumu elektroniskajā anketā līdz 

21. jūlijam. https://ej.uz/pieteikumsKOPA 
Projekta “KOPA” mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti 

savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, 
sniedzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu 
izaugsmi. 

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība “Pierīgas 
partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim 
paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība 
“PPP biedrība “Ziedzeme”. 

Projekts “Kopa” meklē kopienu līderus 
Līgatnes novadā

Vasaras periodā 
Līgatnes novada 
Līgatnes pasta nodaļā 
ir mainīts darbalaiks. 

Šajā laikā pasta pakalpojumi nodaļā tiek sniegti katru 
darbdienu no plkst.10 līdz 11, bet ārpus darbalaika 
nepieciešamos pakalpojumus ir iespējams saņemt ar 
pastnieka starpniecību tieši savā dzīvesvietā.
Tāpat kā līdz šim, arī vasaras periodā Līgatnes pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem ir pieejami 
visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, 
kurus nodrošina Latvijas Pasts: vienkāršu un ierakstītu 
iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences 
saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu 
pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku 
un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, 
iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, 
naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu 
un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde 
mazumtirdzniecībā.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas 
iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus 
arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā, un šo iespēju 
var izmantot arī Līgatnes pasta nodaļas klienti ārpus 
nodaļas darbalaika. Pastnieks klienta dzīvesvietā 
nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku 
un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu 
mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu 
un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu 
apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību Līgatnes iedzīvotājiem 
iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS 

konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa 
tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos 
pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Līgatnes 
iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 27008001.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, 
iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas 
saņemšanu Līgatnes pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 un norādot 
datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, 
apmeklējot Līgatnes 1. pasta nodaļu Augšlīgatnē, 
Pastā, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma 
iespējama katru darbdienu no plkst. 7.30 līdz 13.00 un 
no plkst. 13.30 līdz 15.30.

Par VAS Latvijas Pasts
Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu 
pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 
600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma 
pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma 
sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, 
eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības 
un filatēlijas pakalpojumus. Latvijas Pasts ir valstij 
pilnībā piederošs uzņēmums, kurā strādā ap 3800 
darbinieku. Uzņēmuma iekšzemes sūtījumu piegādes 
kvalitātes mērījumus veic viena no Latvijas vadošajām 
tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūrām Kantar 
TNS, savukārt pārrobežu sūtījumu piegādes kvalitātes 
kontroles mērījumi tiek nodrošināti Starptautiskās 
pasta korporācijas (International Post Corporation) 
ietvaros ar izpētes kompāniju Kantar TNS, Ipsos un 
Quotas starpniecību.
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Līgatnes novada bibliotēkās nu jau 
kādu laiku rosās divas jaunas, enerģiskas 
un smaidīgas bibliotekāres Madaras. 
Uz sarunu par darbu un iespaidiem 
bibliotēkās, par mūsu, Līgatnes lasītāju, 
paradumiem un gaumi aicinājām 
Līgatnes pilsētas bibliotēkas vadītāju 
Madaru Žiadauu un Līgatnes pagasta 
bibliotēkas vadītāju Madaru Vorzu. 

Mēs visi zinām, kas ir klasiska 
bibliotēka: grāmatu krātuve, kur 
iespējams paņemt lasīšanai grāmatas. 
Bet mūsdienās bibliotēka ir kas daudz 
vairāk un bibliotekāri ir mūsu digitālie 
aģenti. Pastāstiet, lūdzu, kāda ir 
mūsdienu bibliotēka!

M.Ž. Pirmkārt, jau bibliotēka saglabā 
savu pamatfunkciju: grāmatu izsniegšanas 
punkts, vieta, kur var gūt informāciju 
dažādās datubāzēs vai vienkārši iegūt 
padomu sadzīvisku lietu risināšanai.  
Bibliotēka mūsdienās ir vieta, kur 
lasītājs bez maksas var saņemt digitālo 
informāciju. 

M.V. Tā ir vieta, kur lasītājam palīdzēs 
saņemt informāciju pat tad, ja tā nav 
atrodama bibliotēkā esošajās grāmatās. 
Mēs vienmēr mēģinām atrast nepieciešamo 
informāciju. Piemēram, šodien man lūdza 
palīdzēt noformēt saskaņoto aktu pa 
satiksmes negadījumu. 

Tad jau jūs esat universālie kareivji? 
M.Ž. Tā ir. Katru dienu pie mums var 

atnākt ar jebkādu jautājumu. Piemēram, 
lūdz palīdzēt noformēt uzturlīdzekļu 
pieprasījumu no Garantiju fonda. Un 
tad man jāprot operatīvi un ātri atrast, kā 
palīdzēt. 

M.V. Jā. Mūsu apmeklētāji domā, ka mēs 
zinām visu. 

Cik esmu novērojusi, cilvēki pie jums 
nāk arī vienkārši parunāties. 

M.V. Jā. Pārsvarā tie ir vientuļi vecākā 
gadagājuma cilvēki. Tad, atnākot nodot 
grāmatas, viņi pasēž un aprunājas. Ir cilvēki, 
kas nemaz nenāk pēc grāmatām. Vienkārši 
tāpat atnāk aprunāties un atpūtināt kājas. 

M.Ž. Cilvēkiem Līgatnē nav ļoti daudz 
publisku vietu, kur aiziet, arī satiksme ir 
ierobežota. Tā nu bibliotēka pilda atpūtas 
telpas funkciju, kur var atnākt un satikt 
savu kaimiņu.   

Gribu pajautāt jums abām, kāds ir 
Līgatnes lasītājs? Vai mēs esam čakli 
lasītāji? Un ko esam iecienījuši vairāk? 
Un vēl politiski nekorekts jautājums: 
Kā, jūsuprāt, atšķiras Augšlīgatnes un 
Līgatnes lasītāju paradumi? 

M.V. Atšķirības ir. Pērkot jaunās 
grāmatas, mēs vienmēr pārrunājam, ko 
kura pirksim, un nu jau zinām, ko kuras 
bibliotēkas lasītāji lasīs, ko - nē. 

M.Ž. Tā kā esmu strādājusi gan 
Augšlīgatnē, gan Līgatnē, man ir pieredze 
abās bibliotēkās. Es teiktu, ka Līgatnes 
lasītāji dalās grupās. Vīrieši tipiski lasa 
faktos balstītas dokumentālās grāmatas un 
detektīvus. Ir sievietes, kas lasa to pašu, 
ko vīrieši, bet ir lasītājas, kuras izvēlas 
tikai mīlas romānus ar laimīgām beigām, 
bez asinīm un vardarbības. Raksturīgi, ka 
Līgatnes lasītājs precīzi zina, ko grib. Es 
savus lasītājus jau labi pazīstu. Kad atnāk 
jauna grāmata, es jau zinu, ka tā ir jāatliek 
un jāiedod konkrētajam lasītājam. Ir pat 
tādas kā lasītāju grupas, par kurām zinu, 
kuru grāmatu viņi noteikti lasīs. Ir, protams, 
grāmatas, par kurām zinu, ka tās derēs tikai 
diviem, trijiem lasītājiem. Piemēram, tikai 
daži lasītāji lasa dzeju. Tomēr tādi ir. Tad 
zinu, ka nedrīkstu šiem lasītājiem piedāvāt 
vienkāršus mīlas romānus. Viņiem vajag 

ko inteliģentāku un ekskluzīvāku. Pa retam 
iegādājos kaut ko arī šiem lasītājiem. 
Augšlīgatnē, manuprāt, lasītāji nav tik 
kaprīzi grāmatu izvēlē. 

M.V. Tam var piekrist. Pie mums nelasa 
dzeju un nelasa fantastiku. 

M.Ž. Arī Līgatnē fantastika nav īpaši 
cieņā. 

M.V. Bez mīlas romāniem un detektīviem 
ļoti populāri ir arī žurnāli. Īpaši tos lasa 
vecāki cilvēki, kuri nevar atļauties žurnālus 
nopirkt, un nav arī tādas vajadzības. 
Runājot par retajām un tematiskajām 
grāmatām, jārēķinās arī ar budžetu. Tad 
mēs konsultējamies viena ar otru, ko kura 
pirks. Nevienam nav vajadzīgs, ka mēs 
abas nopirksim grāmatu, ko izlasīs viens 
cilvēks. 

Pastāstiet, lūdzu, par pasūtīšanas 
sistēmu! Iespējams, visi nemaz nezina, 
ka pastāv šāda iespēja – pasūtīt grāmatas 
no citām bibliotēkām. 

M.Ž. Visas Cēsu reģiona bibliotēkas ir 
saslēgtas vienotā tīklā. Tas ir starpbibliotēku 
abonements. Ja mums bibliotēkā nav 
nepieciešamās grāmatas, es vienmēr labprāt 
pasaku cilvēkam, kura ir tuvākā bibliotēka, 
kur šī grāmata atrodas. Vai arī piedāvāju 
grāmatu pasūtīt no Cēsīm, kur pārsvarā 
visas grāmatas arī ir atrodamas. Dažu 
dienu laikā grāmata ir pie mums. Lasītājs 
konkrētajā termiņā atgādā man grāmatu 
atpakaļ, un es to nogādāju Cēsīs. 

Jāpastāsta arī, ka mēs regulāri atjaunojam 
savu grāmatu fondu. Ne visas vecās un 
morāli novecojušās grāmatas ir jātur 
bibliotēkā. Ja kādam kādreiz kādu norakstītu 
grāmatu ievajadzēsies, to noteikti varēs 
atrast kādā lielajā bibliotēkā. 

M.V. Mazajās bibliotēkās vienkārši fiziski 
nav vietas. Telpas mums lielākas nekļūst, 
tāpēc grāmatu fonds regulāri jāmaina. 

M.Ž. Bieži ir žēl, jo jānoraksta it kā laba 
grāmata, bet, kad paskatāmies, redzam, ka 
tā pēdējo reizi lasīta pirms desmit gadiem. 

M.V. Vēl jāpiemin fakts, ko arī, 
iespējams, visi nezina. Ja lasītājs paņem 
grāmatu Līgatnē, viņš droši var to nodot 
Augšlīgatnē. Ir cilvēki, kas nāk uz abām 
bibliotēkām, un viņi tad droši var nodot 
visas grāmatas vienuviet. Mums ir ļoti laba 
sadarbība. Mēs viena otru līdzsvarojam. 

M.Ž. Reģionā mūs jau pazīst kā Līgatnes 
Madaras. 

Tā ir jauka sagadīšanās. 
M.Ž. Mēs pat esam dzimušas vienā gadā 

un mācījāmies paralēlklasēs. Arī jaunība 
dod mums degsmi neatteikt, sadarboties, 
vienmēr atrast risinājumu. Mēs vēl neesam 
iesēdušās rutīnā, darbojamies radoši. 
Bibliotekārais darbs patiesībā ir ļoti radošs. 
Ir jāspēj dažādās situācijās ātri reaģēt. 

M.V. Saviem draugiem es saku, ka es 
esmu bibliotekārs, sociālais darbinieks, 
pasākumu organizētājs un psihologs. Mēs 
darām visu, kas cilvēkam nepieciešams. 

Pastāstiet, vai kādai no jums šis darbs 
ir bērnības sapnis? Vai tā tomēr ir 
laimīga nejaušība? 

M.V. Man tas tiešām bija bērnības 
sapnītis. Es vienmēr esmu lasījusi grāmatas. 
Tā nu es arī domāju, ka būtu jauki strādāt 
bibliotēkā. Jāatzīst gan, ka priekšstats par 
šo darbu man bija mazliet cits. Es nezināju, 
kā strādā mūsdienu bibliotēkās, jo pati 
grāmatas biežāk pirku. Tā nu man bija 
pārsteigums, ka man jāorganizē pasākumi. 
Bet pie visa pierod. 

M.Ž. Es savukārt nebiju grāmatu 
tārps. Bet, beidzot Kultūras koledžu, man 
šo darbiņu piedāvāja. Var teikt, ka mani 
šajā darbā iemeta. Līgatnes bibliotekāre 
Laimiņa mani ļoti labi apmācīja. Man 
iepatikās. Es esmu komunikabla. Man patīk 
sarunāties, un cilvēki to jūt. Šis darbs ir ļoti 
sievišķīgs, ļauj iepazīt cilvēkus, dažādas 
personības. Darbs pie manis atnāca pats, 
bet šobrīd es jau mācos bibliotekāra amatu 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmācību 
programmā. Šobrīd uz darbu nāku un eju ar 
gaišu sajūtu. Šis ir ļoti pozitīvs darbs. 

Nu zinām, ka viena mūsu bibliotekāre 
ir liela lasītāja, otra varbūt mazliet 
mazāk, bet gribu pajautāt, ko lasāt jūs 
pašas? Varbūt jums ir kāds ieteikums? 

M.V. Es sāku strādāt pirms gada un 
laikam mazliet “pārdozēju” ar lasīšanu. 
Šobrīd esmu atsākusi lasīt angļu valodā. 
Diemžēl mūsu bibliotēkā nebija grāmatas 
angļu valodā. Nu Augšlīgatnes bibliotēkā 
esmu izveidojusi nelielu krājumu. Tā nu 
šobrīd latviešu valodā man ko ieteikt būs 
grūti. Varbūt varu ieteikt mūsu lasītāju jau 
iemīļoto Karīnu Račko. Cilvēkiem patīk 
kaut kas viegls, ikdienā nepiedzīvots. 

Vai Līgatnē populārākie autori ir tie 
paši, kuri visā Latvijā? 

M.V. Jā. Tā ir. Karīna Račko, Dace 
Judina – latviešu detektīvu autore. Lai gan, 
kad uztaisām lasītāko grāmatu topu, tomēr 
ir zināmas atšķirības. Īpaši jau pirmajās 
vietās. Kad mums kāds uzdāvina grāmatu, 

kas varbūt nav tikko izdota, tad pēkšņi topā 
var nonākt vecāka grāmata, kas bibliotēkā 
iepriekš nav bijusi. 

M.Ž. Mēs labprāt pieņemam vērtīgas 
vecākas grāmatas. Man pašai patīk 
grāmatas par dzimtām. Par vēsturi. Tagad 
esmu iecienījusi arī Daci Judinu. Protams, 
arī bērnu grāmatas. Tā kā man pašai ir 
mazi bērni, tad katru vakaru lasu kādu 
bibliotēkas grāmatiņu. Un tad varu ieteikt 
arī citiem bērniem. 

Par bērniem arī gribēju parunāt. Mēs 
zinām, ka lasīšana attīsta gan loģisko, 
gan radošo domāšanu. Varbūt jums ir 
padoms, kā rosināt bērnos interesi par 
lasīšanu? 

M.V. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. 
M.Ž. Es dažkārt esmu organizējusi 

bērniem lasīšanu kopā ar kultūras 
nama papagaiļiem. Tad pie mums atnāk 
bērnudārza bērni, un katrs mazliet palasa. 
Bērnam tad ir interesanti, jo viņš zina, 
ka viņā klausās arī papagailis. Līdzīgi 
pasākumi ir ļoti populāri Valmierā. Viņiem 
gan klausītājs ir suns. Jāmēģina būt 
radošiem un jāmeklē motivācija.  Vienkārši 
lasīšana bērnus tiešām nevilina. 

M.V.  Tieši tā. Īstais vārds ir motivēt, 
nevis piespiest. Tas, ko es redzu bibliotēkā, 
ka, nākot pēc obligātās literatūras darbiem, 
bērns jau ir nīgrs. Grāmata vēl pat nav 
atvērta, bet viņš jau negrib. Vārds “obligāts” 
jau pats par sevi izraisa nepatiku. Jāatrod 
vidusceļš. Es arī nezinu, kā to panākt. Man 
labāk patīk saraksti, kur ieteikts autors, bet 
grāmatu var brīvi izvēlēties. 

M.Ž. Mums ir laba sadarbība ar skolu: 
Skolotājas paņem “Bērnu žūrijas” grāmatas 
uz skolu, un tad tās klasē nonāk no viena 
bērna pie otra. Vēl esmu novērojusi, ka ir 
meitenes, kas pienāk pie grāmatplaukta un 
dalās iespaidos. Iesaka viena otrai. 

Tas droši vien ir pat efektīvāks 
pamudinājums nekā vecāki. 

M.V. Daudz efektīvāks. Ja kāds jau ir 
izlasījis, tātad tas varētu būt “stilīgi”.

M.Ž. Ir arī ģimenes un vecāki, kas nāk uz 
bibliotēku kopā ar bērniem un rosina lasīt. 
Bet jāatzīst, ka diemžēl ir arī tādi, kas saka: 
“Tu labāk neņem! Tu saplēsīsi!” Tad arī 
bērns nobīstas ņemt grāmatas lasīt. 

Ir arī daži pieaugušie, kas lasa bērnu 
grāmatas. Piemēram, ņem uz bērna vārda, 
bet tad izrādās, ka bērns nemaz tik liels 
lasītājs nav. Grāmatas lasa tētis. 

Nobeigumā lūgšu jūs ieteikt, kā atrast 
īsto grāmatu vasarai.

M.V. Vispirms jāatnāk pie mums. Tad 
mēs aprunāsimies, un varēs sākt saprast, 
ko šis cilvēks vispār varētu gribēt lasīt. 
Es vienmēr apjautājos, kādas filmas 
cilvēks skatās. Tas palīdz saprast virzienu. 
Galvenais, kas jāpasaka: Jūs varat nest 
grāmatu atpakaļ! Ja nepatīk, nesiet atpakaļ! 
Plaukti ir pilni. Sameklēsim citu! 

M.Ž. Arī es aicinu nākt uz bibliotēku. 
Mēs palīdzēsim atrast īsto grāmatu. 
Nebaidies un sper soli iekšā bibliotēkā! 

Sarunas beigās abas bibliotekāres lūdz 
atgādināt: Ja mājās atrodat grāmatas 
ar bibliotēkas zīmogiem, lūdzu, atnesiet 
tās atpakaļ! Tās nepieciešamas citiem 
lasītājiem. Neviens jūs nebārs un neprasīs 
maksāt soda naudu. Tāpat vienmēr 
priecāsimies par grāmatu dāvinājumiem 
un atgādinām, ka bibliotēkās grāmatas 
var nodot arī makulatūrai. 

Interviju sagatavoja
Inese Okonova

Nebaidīties meklēt īsto grāmatu!
Saruna ar Līgatnes bibliotekārēm Madaru Židauu un Madaru Vorzu

Madara Vorza un Madara Židaua Cēsu reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucienā 
Pēterburgā. Foto no personīgā arhīva
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Andrejs Cīrulis

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

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 
2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2019. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6

1 Linijētava jeb linētava. Nodaļa papīrfabrikā, 
kur gatavajam papīram vilka virsū dažādas līnijas, 
piemēram, ražoja nošpapīru, rūtiņu un līnijpapīru 
utt. Vēlāk šo iecirkni sauca par plašpatēriņa preču 
ražošanas cehu vai nodaļu.

2 Ekte apv. – Spars, enerģija, uzstājība, 
uzņēmība. 

4  Spīķeris novec. – Preču noliktava (parasti 
īpašā celtnē)

5 Koste novec. – Ēdiens, pārtika, uzturs, iztika
6  Zortēt, sortēt novec. – Šķirot, kārtot
7  Saģiftēšanās žarg. – Saindēšanās

Papīrmašāna 20. gadsimta 60. gados. 
Foto no Līgatnes Vēstures biedrības 

kolekcijas

Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 210 (12.09.1909) 
Pozitīva atsauksme par braucienu uz Ligati

Arodnieks, Nr. 19 (01.07.1911) 

Apdarē kalandrs. 20.gs. 2. puse.
Foto no Līgatnes Vēstures biedrības kolekcijas 

3 Lone novec. – alga

8 Holenders (Olenders) novec. – Papīru fabrikās 
lupatu plucināmā mašīna un vielu maļamā mašīna

9 Birkavs apvidus vārds – Masas, svara mēr-
vienība – aptuveni 163,81 kilograms (vecajā 
krievu mērvienību sistēmā, ko Latvijā lietoja no 
1845. g.)

10 Kalandrs Tehn. – Mašīna, iekārta, kurā ir no 
iekšpuses karsējami veltņi (piemēram, velmēšanai, 
gludināšanai un vienlaicīgai žāvēšanai). LLVV

Un tagad priekšā nāk kaut kas tāds, kas 
nav bijis nekad - visbriesmīgākā kritika, kāda 
nekad iepriekš latviešu presē vēl nebija bijusi 
par Ligates papīru fabriku.

Lai cienījamās lasītājas un godātos lasītājus 
sagatavotu tik briesmīgam triecienam, sirds 
mieram palasīsim kādu jauku čalojumu no 
Dzimtenes Vēstneša 1909. gada 12. septembra, 
Nr. 210. 

Rīgas grafiskā sabiedrība sarīkoja otrdien, 8. 
septembrī, ekskursiju uz Ligates papīru fabriku, 
lai iepazītos ar to materiālu izgatavošanu, ar 
kuru viņa biedriem katru dienu ir darīšana. 
Ligates papīru fabrika ir viena no vecākajām, 
produktīvā ziņā viena no vislabākām Krievijā. 
No viņas izgatavotais pastpapīrs nostādāms 
blakus labākiem ārzemju izgatavojumiem. 
Fabrikas direktora un vairāku citu ierēdņu 
vadībā ekskursanti apstaigāja visas fabriku 
nodaļas un ar lielu interesi sekoja cien. vadītāju 
pamatīgiem paskaidrojumiem. Dažs labs nebija 
ne iedomājies, cik visai komplicēta šī lupatu 
pārvēršana par papīru; - lupatas vispirms sadala 
kādās 68 [?] nodaļās un pēc tam izputinātas, 
mazgātas, ķīmiski balinātas, pēc tam samaltas, 
tā ka pārvēršas par sniegam līdzīgu šķidru 
masu, no kuras tad ar dažādu mašīnu palīdzību 
izgatavo, piejaucot ķīmiski sadalītas koka daļas 
un līmi, visu krāšņākos papīrus. Fabrikā strādā 
pie 800 abēju dzimuma strādnieku, kuri nostādīti 
diezgan apmierinošā stāvoklī, vīrieši pelna, 
izņemot priekšstrādniekus, sākot no 70-130 
kap. un sievietes 50-90 kap. par dienu un pie 
visa brīva, izņemot apģērbu un uzturu. Priekš 
strādnieku dzīvokļiem apkārt fabrikai kalnos 
uzceltas kādas 15 prāvas ēkas, kuras iežogotas 
puķu dārziņiem un atstāj ļoti patīkamu iespaidu 
gan no iekšienes, kā ārienes, bez tam katram 
strādniekam ir savs prāvs sakņu dārzs. No citām 
labierīcībām var pieminēt: trīsklasu skolu, kurā 
darbojas 8 skolotāji un kurā mācās vairāk nekā 
150 fabrikas strādnieku bērni, saņem par brīvu 
visas skolas vajadzības; tad slimnīcu ar kādām 
19-25 gultām un beidzot vēl no nelaiķiem V. 
un A. Mencendorfiem fabrikas strādniekiem 
dāvāto un lieliski iekārtot nespējnieku namu ar 
kādām 10 gultām. Visu kopā ņemot, jāsaka, ka 
Ligates papīru fabrikas valde paspējusi darīt jau 
labi daudz savu strādnieku labā. Rīgas fabrikas 
izņemot tikai dažas, viņai tālu palikušas pakaļ. 

Kāds ekskursants

Un tagad stiprinieties un lasiet, kas publicēts 
laikrakstā Arodnieks 1910. gada 15. augustā, 
Nr. 19.

No Ligates papīru fabrikas. Šejienes 
apkārtnē, kā arī pašu Ligates strādnieku starpā 
Ligates fabrikas darba apstākļi tiek uzskatīti par 
zelta bedri. Tas ceļas galvenām kārtām tāpēc, 
ka Ligate tiek salīdzināta ar laukstrādnieku 
apstākļiem, - un tiešām, pavirši skatoties, tā 
arī izliekas, jo lai nu tā, Ligatē tak ir aprobežots 
darba laiks, darba algu saņem naudā, un 
spēcīgi, no laukiem ienākuši strādnieki maz, 
ko iztaisa par fabrikas putekļiem, augsto 
temperatūru u.t.t. Bet patiesībā šejienes 
fabrikas darba apstākļi ir daudz daudz sliktāki 
kā lielpilsētā. Fabrikā tiek nodarbināti apm. 700-
800 strādnieku un strādnieču. No tiem kā dienas 
strādnieki 300 cilv., un maiņas strādnieki 400 
cilv. Dienas strādniekiem darba dienas garums 
ir 10 stundas, maiņas strādn., turpretim, 12 
stundas bez pārtraukuma. Viena daļa maiņas 
strādnieku strādā dienu, otra - naktī, pat kristīgu 
cilvēku svētdienas neizņemot. Reiz nedēļā šiem 
maiņas strādniekiem ir jāstrādā 24 stundas bez 

jebkāda pārtraukuma. Tāpat arī pēdējiem ir galīgi 
izputināts svētdienas miers: te ir jāstrādā viena 
svētdiena viscaur dienu, otru - vai līdz 6 no rīta, 
vai no 5 pēc pusdienas. Ja grib kāds strādnieks 
svētdien kurp iziet - un pie šādiem apstākļiem 
tas nav iespējams, tad jāiet ir “izlūgties” no 
administrācijas atstāt otru maiņas strādnieku 
savā vietā, bet par to nu ir jādzird no fabrikas 
administrācijas vesels sprediķis, pat pēdējai ir 
jāzvēr, ka neiesi tur, kur tas “kungiem” netīkas. 
Pa visu šo garo darba laiku strādnieks, vīrietis, 
dabū 16-40 rbļ. mēnesī, strādniece, sieviete,- 
12-25 rbļ. mēnesī, lai gan pēdējo darbs nav 
ne par naga melnumu vieglāks (piem. lupatu 
zālē). Bez tam ap fabriku ir sabūvētas lielas 
kazarmas, kurās strādniekiem dod dzīvokļus ar 
apsildīšanu par “brīvu”. Bet šie brīvie dzīvokļi 
ir tikai krietnas spīles, kurās tura strādniekus, 
- jo viņi visi atrodas fabrikas administrācijas 
un dažādu uzraugu acīs. Strādnieks nedrīkst 
ne kāju spert no sava dzīvokļa ārā, ne arī viņu 
drīkst apmeklēt radinieki un paziņas, - tas viss 
tiek administrācijai zināms - un Dievs pasarg 
to strādnieku, kuram bez kroga ir vēl kāda cita 
iziešana. “Brīvais” dzīvoklis ar visu ķēķi, kurš 
atrodas istabas vienā stūrī, ir apm. 6 kv. asis 
liels, un viņā ir saslānīti viena ģimene blakus 
vienam bezģimenes strādniekam, tā ka pie 
reizes šis niecīgās telpas apdzīvo pat līdz 8 
cilvēki. 

Paši darba apstākļi arī ir šausmīgi, viss tā ir 
ierīkots, ka lai fabrikas administrācijai iznāktu 
pēc iespējas lētāki; par krietnu ventilāciju 
nepavisam netiek gādāts. Lai minam tikai 
lupatu zāli, kurā sievietēm ir jāsēd garais 
darba laiks, tur no putekļiem ķepj nāsis ciet, tur 
vecu netīru lupatu putekļi ir jārij strādniecēm 
ar visādiem slimību baciļiem un tādi jārok sev 
pamazām kaps. Šajā lupatu apstrādātavā ir 
arī ne mazums dažādu lupatu iedzīvnieku, 
kuri tiesā dzīvu cilvēku miesas. Tāpat papīru 
mašīnu nodaļa ir tīrā elle, kurā jāmokās kādiem 
30 strādniekiem par no 50-95 kap. dienā. Tur 
temperatūra ir 20°-25° un pastāvīgs caurvējš. 
Pateicoties tādiem apstākļiem, visi minētās 
nodaļas strādnieki slimo ar reimatismu un citām 
kaulu slimībām. 

Strādniekiem, kuri nu ir sabeigti pie šādiem 
apstākļiem, tiek arī dots brīvs ārsts, kurš, kad 
to pagodā par lielkungu vai noskūpsta tuklo 
roku, vēl šo to padakterē, bet tie strādnieki, 
kuriem šī laizīšanās tik labi neizdodas, vai ir 
apriebusies, tie nedabū nekā. Tādēļ arī lielums 
strādnieku nopietnākos gadījumos meklē citu 
ārstu. Ja nu kādam strādniekam iekrīt prātā, 
ka šī “zelta bedre” ir tikai zelta raktuves priekš 
fabrikas akcionāriem, tad vai viņam  tādam ir 
jāatstāj Ligate uz mūžīgiem laikiem, jo “kungi” 
bīstas, ka šie strādnieki neatklāj vienam, otram 
vientiesīšam fabrikas patiesos apstākļus – “kas 
vainīgs, tas bailīgs”. Tā nupat tika padzīti no 
darba un dzīvokļa trīs strādnieki (Namnieks, 
Kļaviņš, Bulte), domājams tāpēc, ka šie cilvēki 
bij nedzērāji, nodarbojas ar grāmatu lasīšanu, 
nemācēja pateikties par pļaukām u.t.t., jo 
patiesi viens no padzītiem strādniekiem bij 
pamielots no “obera” T. ar dunkām un krekla 
saplēšanu. Cik savādi, pat likuma robežās 
nedrīkst rīkoties Ligates strādnieki, fabrikas 
administrācijai ir pašai savādi likumi. Tā viens 
no strādniekiem bij aiz pārskatīšanās arestēts, 
noturēts cietumā, pamatīgi izmeklēts un atrasts 
par nevainīgu, bet fabrikas administrācija to 
darbā vairs nepieņem. Tiek arī strādnieku starpā 
runāts par arodniecisku biedrību, - un patiesi, 
arodn. biedrība būtu viena no līdzekļiem, kā 
glābties no “kungu” niķiem. Tad būtu daudzmaz 
strādnieki organizējušies, būtu apdrošinājušies 
pret bezdarbu un varētu drošāki uzstāties par 
savu patiesību. 

Lgt. 

Nākamajā gadā tās kritiķu balsis ieskanas 
aizvien skaļāk un skaļāk, un tas izpaužas, 
piemēram, runājot par Izglītības biedrību. Par 
to raksta Jaunais laiks 1911. gada 8. februārī, 
Nr. 10. Šis materiāls pārpublicēts no Jaunās 
Dienas Lapas. 

No Ligates. Šejienes strādnieku starpā jau 
pāris gadus darbojas Paltmales Izglītības 
biedrība. No 700 fabrikas strādniekiem minētā 
biedrībā par biedriem ir ap 30, seši no tiem 
darbojas valdē, to starpā priekšnieks un 
sekretārs. Daudzi no fabrikas strādniekiem 
būtu labprāt iestājušies biedrība, bet baidās no 
administrācijas, jo tas tai nepatikšot. Tas nu gan 
ir fakts, ka direkcijai strādnieku biedrība nepatīk, 
un tā skatās šķībi uz biedrības biedriem, pat liek 
dažiem priekšā izstāties, bet tas ar ir fakts, ka 
“bailīgie” strādnieki ir sasirguši ar baiļu māniju, 
jo par atlaišanu tak runāt nevietā - darba tagad 
visur ir papilnam, pat Ligatē trūkst strādnieku un 
citādi tak direkcija var šķībi “lūrēt” cik patīk. Tas 
“netīrākais” ir tas, ka daži nedaudzi strādnieki ir 
paši lieli pļāpas, kuri uz “kunga” vienu jautājumu 
dod desmit atbildes, šie naivie muļķīši tad ar 
paslepšus un “kungu” tuvuma drošāki rāda 
uz “izglītībniekiem” ar pirkstiem un izteic pa 
vienai otrai netīrai piezīmei un “jociņam”. Bet 
vispār jāsaka, strādnieki ar katru dienu paliek 
apzinīgāki, gandrīz visi jaunie strādnieki jau 
simpatizē izglītības lietām, daudziem no viņiem 
mājās ir jau paliels plauktiņš ar grāmatām, 
katrs lasa pa avīzei, arī ķīmiskā arodnieciskajā 
biedrībā ir daži par biedriem. 

“J. D. L.”

Pēc pāris mēnešiem kritizēšanas stafeti 
pārņem laikraksts Arodnieks 1911. gada 10. 
aprīlī, Nr. 11. 

No Ligates papīru fabrikas linijētavas1. 
Strādājam še linijētavā apmēram 30 strādnieki, 
10 vīrieši un pārējās sievietes. Darba laiks no 
6 rītā līdz 6 vakarā ar ½ stundu pārtraukuma 
brokastīs un 1½ stundas pusdienā. Gaiss 
linijētavā pastāvīgi karsts un piesmacis no 
dažādām krāsām un skābēm, kas sevišķi kaitīgu 
iespaidu atstāj uz acīm un elpojamiem orgāniem. 
Virsstundu strādāšana pie mums tiek piekopta 
lielākā mērā; kad fabrikai lielāki pastellējumi, tad 
raujam katru vakaru līdz plkst. 11 un dažreiz arī 
pa svētdienām. Lai uzjautrinātu savu meistaru 
B. kungu, tad linijētavas strādnieces “uzziņģē” 
par sārtām lūpiņām un zilām actiņām. Turpretim 
meistars mūs dēļ mazākās vainas apbalvo ar 
vārdiem, kā: vecas goves, sivēni u. t. t. Minētais 
“ekte”2 pāriet reizēm pat uz darbiem, un sevišķi 
jaunākos strādniekus un strādnieces viņš mīl 
“piespicēt” [?]. Ja pie mašīnām un darba rīkiem 
ir vajadzīgi izlabojumi, tad pastāvīgi jālūdz 
un jāgaida, bet tikko kādas loksnes nepareizi 
nostrādātas, tad soda un pie “lielā”. Līšana pie 
mums pilnos ziedos. Par biedrošanos un savas 
apziņas izkopšanu mēs nerūpējamies, vienīgā 
izpriecas vieta - krogs; tur mēs, kā mēdz teikt, 
rītos ceļamies un vakarā guļamies. Mūsu 
apkaime pat tiek lietots sakāms vārds, “Ligates 
strādnieks vairāk nodzer alu un šņabi, kā 
zemnieka zirgs ūdeni”. Laikrakstos lasām par 
ķīmiski-arodnieciskās biedrības nodibināšanu, 
būtu laiks arī mums ligatiešiem izgulēt paģiras 
un sākt domāt par iestāšanos savās aroda 
biedrībās un organizācijās. Tad arī mēs drošu 
krūti stāsimies pretim saviem kalpinātājiem, 
tad nebūs mums jāklausās meistaru zaimi un 
ņirgošanās. Vienotiem spēkiem mēs iegūsim to, 
ko tagad daži cer sasniegt, virinot kungu ķēķa 
durvis un denuncējot citus par sarkaniem.

Ausainis

Skarbs vēstījums atrodams arī laikraksta 
Arodnieks 1911. gada 1. jūnija numurā, Nr. 16. 

No Ligates papīra fabrikas. Te streiko smagie 
ormaņi - akmeņogļu vedēji. Visi streikotāji 
ir galvenām kārtām “iebūvieši” pie Ligates 
stacijas; dzīvo ļoti nabadzīgos apstākļos. 
Vietējā papīra fabrika līdz šim izmantoja viņus 
pavisam nepiedodamā kārtā, kamēr beidzot arī 

šie mierīgie ļautiņi uzsāka streiku. Viņu galvenā 
prasība - paaugstināt algu par 20 %. 

Draudēja izcelties konflikts arī ar visiem 
maiņas resp. papīra un “holenderu” mašīnu 
strādniekiem. No minētām nodaļām atkarīgas 
visas pārējās fabrikas nodaļas. Iemesli - fabrikas 
direkcija gribēja piespiest minētos strādniekus 
strādāt 1905. gadā atmestas “garās stacijas”, 
t. i. tagadējās svētdienas 12 stundu darba 
pārtraukuma vietā būtu katru svētdienu vienai 
pusei maiņas strādnieku jāstrādā 24 st. bez 
pārtraukuma (!). 

Tikai redzēdams strādnieku ciešu un solidāru 
apņemšanos nestrādāt, direktors mainīja toni un 
sāka runāt par iešanu ar direkciju roku rokā, pie 
tam uzsvērdams, ka tas tiekot darīts galvenām 
kārtām pašu strādnieku labā, jo vajadzēšot 
sievām vairāk lupatu un meitām atkal būšot 
vairāk papīru, ko brāķēt. Bez tam tika lietoti arī 
citi “plāni”, lai tikai varētu strādniekus apmuļķot. 
Vispirms tika atlaists no darba kāds papīra 
mašīnu strādnieks M. kā “bīstams” cilvēks, kurš 
jaunos “pavedot un sadumpojot”. Tad meistari 
staigāja apkārt, stāstīdami ka citas nodaļas jau 
esot apņēmušās strādāt; arī pats “lielais”, kad 
iesaucis vienu papīra mašīnu priekšstrādnieku, 
pēc tam, kad nav varējis vienoties par 
strādāšanu, jo minētais strādnieks aizrādījis ka 
tas nav cilvēka organismam izturams, - brēcis: 
“Visi citi man apņēmās un ir ar mieru strādāt, 
tikai jūs nekad negribat klausīt!” - Bet lai radītu 
strādnieku starpā nevienprātību un šķelšanos 
un lai vismaz priekšstrādniekus dabūtu savā 
pusē, tad pie sarunu vešanas pirmais vārds, 
kas plūda pār “strādnieku labdara” lūpam, bija: 
“Es jums pieliek tik un tik pie lon3!” Pielika, kā nu 
kuram, sākot no 5-20 kap. (zināms, galu galā 
strādnieki nedabūja nekā.) 

Tomēr viņiem šis nolūks neizdevās, jo 
strādnieki itin pareizi prata novērtēt visus še 
lietotos paņēmienus, un, tikai pateicoties tam, 
tika svabadi no divkārša jūga. Ka jau vienmēr, tā 
arī tagad netrūka tādu, kas gāja atklāti aģitēdami 
par strādāšanu; to starpā kā visus pārspējošu 
jāmin kāds holenderu malējs M. Minētais M. 
un kompānija smērējās klāt neapzinīgākiem 
strādniekiem, tiem iegalvodami: “Ko žēlīgais 
lielskungs vēlas, tam nedrīkst pretoties - 
citādi atlaidīs no darba!” - Žēl, tiešām, ka šādi 
strādnieku lietas nodevēji vēl tiek ciesti mūsu 
vidū.

Priekš pāris gadiem, kad tika nosistas algas 
papīru brāķētājām, tad izdeva par jaunu “cenu 
tabeles”. Tagad “Beiverkas” papīru uzraksti cenu 
zālē no minētām tabelēm ir nodzisuši. Šo izlieto 
minētās nodaļas izdzinējs S. un noteica cenas 
pēc sava “visu varenā” prāta. Kad strādnieces 
reiz aizrādīja, ka viņš nepareizi dienas aprēķina, 
tad tas sāka bļaut, ka visi zāles stūrī notrīcēja. 
Ar to viņš arī panāca savu - strādniecēm “dūša” 
bija izgaisusi pa visiem vējiem. 

Kā ļoti nekorekta parādība ir jāatzīmē 
linijētavas strādnieču uzvešanās. Kad kāda no 
minētās nodaļas strādniecēm atstāja līdzšinējo 
nodarbošanos un aizgāja uz citurieni, tad visas 
līnijēto (ne citas) papīru brāķētājas devās pie 
“augstākas varas” pazemīgi lūgt, lai aizgājušās 
strādnieces vietu atstājot tukšu, gan jau viņas to 

darbu veikšot, - tad viņas arī vairāk pelnīšot, jo 
tagad iznākot ļoti maz. - Pats par sevi saprotams, 
ka kapitālisti par šo strādnieču neapdomīgo soli 
(jeb labāki sakot, ļoti rūpīgi apdomāto) tikai 
pasmīnēja un izpildīja viņu prasību; jo viņiem 
jau labāk, kad ar mazāk darba spēka var veikt 
to pašu darbu. - 

Rodas jautājums, vai tad tiešām savādākā 
ceļā mums nav vairs iespējams savu stāvokli 
uzlabot, kā tikai rāpus lienot un lišķējot? - Nē, ir 
gan! Jau vairāk reizes ir ticis uzsvērts, ka, tikai 
biedrojoties un izkopjot savu šķiras apziņu mēs 
gūsim sev paliekamus darba uzlabojumus. 
Ir arī aizrādīts, ka ir nodibinājusies “Ķīmiskās 
rūpniecības strādnieku savienība”, kurā mēs 
visi varam būt par biedriem, bet - tas paliek kā 
saucēja balss tuksnesī.

Automāts

Nākamā negatīvā ziņa ievietota laikrakstā 
Laika Balss 1911. gada 4. jūnijā, Nr. 36. 

Ligates papīru fabrikas strādnieki atrodas 
daudz sliktākos apstākļos, kā citu fabriku 
strādnieki. Pirmkārt, viņus traucē solidāri 
uzstāties par savām prasībām tas, ka vecākie 
strādnieki ir vervējušies galvenām kārtām 
no apkārtējiem zemniekiem, bet tajos vēl ir 
saglabājies senais verdzības gars. (Ne tā tas ir ar 
jaunajiem strādniekiem, kuri uzauguši fabrikas 
dūmu un putekļu atmosfērā.) Otrkārt - strādnieki 
ir stipri atkarīgi no fabrikas administrācijas, jo 
viņiem jādzīvo fabrikas kazarmās un jāatrodas 
vienmēr zem kungu acīm. 1905. gadā, kad 
strādnieki bija vienprātīgāki, tad tika iekarota 
viena otra strādnieku prasība. Bet, pēdējos 
gados fabrikas administrācija sāk tās pamatīgi 
apcirpt. Pievedīšu šādu raksturīgu gadījumu, 
kurš notika dažas nedēļas atpakaļ. Fabrikas 
administrācija gribēja priekš 300 maiņas 
strādniekiem ieviest garās stacijas, t. i., ka 
strādniekiem reizi nedēļā jāstrādā 24 stundas 
no vietas bez jebkāda pārtraukuma. Pie tam 
direkcija šo savu soli motivēja, kā jau parasts, 
ar strādnieku mīlestību (!). Fabrika, lūk, gribot 
vienu papīra mašīnu pārtaisīt, lai tā 12.000 
mārciņu vietā ražotu 15.000 mārciņas papīra, 
bet lai nu strādnieku sienām un meitām 
netrūktu darba, tad vajagot citām mašīnām 
bez pārtraukuma ripot. Bet šoreiz strādnieki 
nebij’ ar to vienis prātis, un fabrikas direkcijai 
“mīlestības kurvīti” atdeva atpakaļ. Šis konflikts 
fabrikas strādniekos tika ļoti dzīvi pārrunāts, 
strādnieku bija vienprātīgi. Parādījās arī 
proklamācijas: “Visiem Ligates strādniekiem!”, 
parakstītas no Vidienas organizācijas Ligates 
padomes ar sekošām prasībām: 1) īsāku darba 
laiku, 2) svētdienas atpūtu, 3) darba algas 

paaugstināšanu, 4) pieklājīgu apiešanos ar 
strādniekiem, 5) strādnieku izvēlētu fabrikas 
ārstu, 6) strādnieku izvēlētus fabrikas skolas 
skolotājus. Kad fabrikas “kungi” bija dabūjuši 
zināt par strādnieku rūgšanu tad viens no 
direktoriem kādu strādnieku bija pamācījuši: 
“Sakat, kur mēs jūs izsūcam, kā citronus. Pie 
manis strādā veci strādnieki ar sirmām galvām. 
Visi manas maizes paēduši - un tamdēļ zveliet 
tiem puikām pa ausīm, kas citādi runā.” Tiešām, 
vecie cilvēki ar sirmām galvām atminēsies, 
ka gadus piecdesmit atpakaļ Ligates fabrika 
bija sīka un maziņa, bet tagad savus spārnus 
ir izpletusi uz visām pusēm un visas klintis ir 
piebūvējusi ar akmeņu mājām un kūpošiem 
skursteņiem. Arī vecie strādnieki atminēsies 
ka viņi toreiz bija stipri un zaļoksni kā lauvas, 
bet tagad veci un salīkuši, izdēdējuši un viņu 
vienīgais testaments ir jaunie fabrikas strādnieki 
kuri jau mūža pirmajā pusē ir bāli un izdēdējuši 
kā lina audeklis. Tātad fabrikas maizei ir 
savādāka svētība, nebarojas vis tas, kas ēd, 
bet tas, kurš baro. Tāpat visi strādnieku nedabū 
nostrādāt līdz sirmam vecumam, daudzi tiek 
padzīti jau agrāk, sevišķi tie, kas nelokas kungu 
priekšā kā pātagas. Gadu atpakaļ jau padzina 
dažus strādniekus, šopavasar atkal strādnieku 
M., pie kam ne mazāko iemeslu neuzrādīja. Tā 
“kungi” mīlē strādniekus! Bet par spīti “kungu 
mīlestībai” strādniekos apziņa aug, to gaiši 
pierādīja aizvadītais konflikts. 

Lgt.

Laikraksts Arodnieks 1911. gada 1. jūlijā, Nr. 
19, piemin arī briesmīgu nelaimes gadījumu. 

No Ligates papīra fabrikas. Te stipri vien 
sajūtams strādnieku trūkums, jo daudzi 
strādnieki uzteic darbu un aiziet nepanesamo 
apstākļu dēļ. Sevišķi trūkst noliktavu un 
laukuma strādnieku. Šo strādnieku vietā liek 
būvuzņēmēja Meņģeļa strādniekus, kuriem 
maksā 80 kap. par dienu skaidrā nauda un 
dod arī uzturu; kurpretim fabrikas līgtiem 
strādniekiem maksā tikai 70 kap. par dienu. 
Beidzamā laikā arī minētā Meņģeļa strādnieki 
nav mierā ar šo darbu un aiziet, jo viņi esot 
līguši pie M. uz būvēm strādāt un nevis nākuši 
fabrikas putekļus rīt, kuri noliktavās ir tiešām 
briesmīgi. 

Ceturtdien 26. maija naktī pie darba papīru 
mašīnā tika grūti ievainots caur no mašīnas 
izslēdzošu rulli minētās mašīnas strādnieks 
K. I. Jau vairāk reizes no strādnieku puses ir 
ticis aizrādīts fabrikas “augstākai varai” uz 
nepilnīgiem aizsargu līdzekļiem. Tā, protams, 
arī apsolīja ierīkot, bet “solīt sola - bet nedara!” 
līdz kamēr tika slimnīcā uz gultu nogādāts viens 
kapitāla upuris vairāk. Pat pēc tam vēl mūsu 
“kungi” nav atraduši par vajadzīgu steigties, jo 
kas par to, ka viens strādnieks mazāk, nevarēs 
tas - būs cits, kas varēs.

Automāts

Laikraksts Arodnieks šo pašu tēmu turpina 
1911. gada 10. augustā, Nr. 23. 

No Ligates papīra fabrikas. Kad “beiverkas” 
papīru zāles strādnieces sāka kurnēt pret sava 
priekšnieka S. rīcību, t. i. par algas noteikumu 
neievērošanu un par zemām algām, tad arī S. 
solījās par to runāt direktoram, bet, kā viņš pats 
atzīstas, tad direktors neesot viņa “lūgumu” 
ievērojis. - 

Fabrikas administrācijas ierēdņu rīcību ļoti 
labi raksturo sekojošs fakts: kāds no bijušiem 
linijētavas strādniekiem priekš kāda laika 
gribēja apmeklēt savus draugus, resp. kādu 
zinātnisku priekšlasījumu un darīja to zināmu 

savas nodaļas priekšniekam, lūgdams, lai 
viņu atsvabina kādu svētdienu no virsstundu 
darba. Tad minētās nodaļas priekšnieks B. 
atdarīja savu bagātīgo ierēdniecības vārdnīcu, 
visu visādi izlamādams minēto strādnieku, un 
atvaļinājumu nedeva. Tagad, turpretim kāds 
no minētās nodaļas jaunākiem strādniekiem 
tiek no tā paša B. visādi skubināts apmeklēt 
visādas zaļumu un Kristiņu [?] balles. Ar šādiem 
paņēmieniem minētais B. grib iegūt atkal vienu 
“dvēseli” savam lēģerim. 

Ļoti sliktos darba apstākļos ir jāstrādā “dārza 
puišiem”. Darba alga ir 80 kap. dienā; darba 
diena - 12 stundas. Kamēr citās nodaļās minētā 
fabrika par virsstundām maksā pusi vai visu 
algu klāt, “dārza puišiem”, lai tā būtu darba 
vai svētdiena, maksā arvien tās pašas 9 kap. 
stundā. Virsstundas minētie strādnieki strādā 
ļoti lielā daudzumā, lai tikai kā nebūt iegūtu 
iespējamību cīnījies ar dzīves dārdzību. 

Automāts

Un nobeigumā - diezgan pagarš raksts, 
kas ievietots laikraksta Jaunais Laiks divos 
numuros – 1911. gada 23. novembrī un 26. 
novembrī, Nr. 35 un 36. Tiem, kas pārzina 
papīrražošanas procesu. šis raksts varētu būt 
sevišķi interesants. 

No Ligates papīru fabrikas. Apskatīšu mūsu 
darba apstākļus pēc nodaļām. Kā pirmais jāmin 
lupatu “spīķeris” 4. Šeit strādā 12 strādnieces 
un 8 strādnieki. Darba laiks no 6 - 6 ar 2 
stundu pārtraukumu. Strādnieču dienas alga 
40 kap., bet pa lielākai daļai gan tiek strādāts 
uz gabaliem, un labi raujot, var izsist kādu 
kapeiku vairāk. Vīrieši strādā uz dienas algu 
un dabū 70 kap. dienā. Daži no vīriešiem ir 
būvuzņēmēja M. strādnieki, kuriem dienas alga 
80 kap. pie brīvas “kostes” 5. Putekļi, ka ne acis 
nevar paplest. Ventilāciju nav. Un, lai varētu aiz 
pārliecīgiem putekļiem elpu atvilkt, tad cauru 
dienu tiek turētas durvis vaļā. Caurvējš un 
ziemas sals neciešami, kālab arī visi vecākie 
strādnieki slimo ar reimatismu un citām kaulu 
slimībām. Nodaļas priekšstrādnieks ar saviem 
strādniekiem un strādniecēm prot sarunāties 
tikai visneģēlīgākajiem lamu vārdiem. Lupatu 
plītētavā, sortētavā6 un kapātavā, par visām 
darbnīcām kopā, strādā līdz 200 strādnieču un 
strādnieku. Darba algas strādniekiem tādas pat 
kā iepriekš minētā nodaļā. Vīriešiem - 80 kap. 
Sievietes strādā pa lielākai daļai uz gabaliem. 
Sevišķu ievērību te pelna sortētavu telpas, lai 
gan plītētava un kapātava nav daudz labākas. 
Lupatas, ko lupatnieki pa pasaules malām 
salasījuši ar visiem netīrumiem un slimību 
dīgļiem, šeit tiek kārnītas, plēstas un sortētas, 
no kam izceļas nepanesami putekļi un kaitīgi 
izgarojumi. Ir bijuši gadījumi, kad strādnieces 
no nepanesamā tvana apreibst un pat krīt 
ģībonī. Ventilācijas nepilnīgas. Gaiss reizēm 
karsts, reizēm auksts. Strādnieces bālas kā 
līķi, ar sarkanām iekaisušām acīm un visas 
gandrīz atrodas diloņa apkampienos. Šās 
nodaļas strādnieces galvenām kārtām sastāv 
no ienākušām lauciniecēm. 

Lupatu vārītavā (kočaros) strādā 8 strādnieki 
un 2 priekšstrādnieki. Strādā pārmaiņus, viena 
grupa pa dienu, otra pa nakti. Darba laika 
garums 12 stundas bez pārtraukumiem. Dienas 
alga 80 kap.. priekšstrādniekiem vairāk. Darbs 
ļoti netīrs, visu dienu strādniecēm jājaucas pa 
netīrām lupatām un kaļķiem, no kam rokas 
saplaisā un reizēm notiek pat saģiftēšanās7. Tā 
nupat kādam strādniekam I. no ieplaisājuma 
bija roka saģiftējusēs. Strādnieks tika nogādāts 
uz Rīgas pilsētas slimnīcu. Tā kā ēšanai un roku 
mazgāšanai laiks netiek dots, tad ar tādām pat 
netīrām rokām strādniekam jāēd līdzpaņemtā 
maize, kura arī turpat darbnīcā jāuzglabā. 
Darbu pārtrauc tikai svētdienās no 6 rītā līdz 6 
vakarā, tātad pastāvīgi jāstrādā virsstundas. 

Balinātavas (blieķētavas) ir divas. Par abām 
kopā strādā 6 strādnieki. Darba nosacījumi tādi 
paši ka iepriekšminētā nodaļā. Lupatas tiek 
balinātas ar hlorkaļķu un citu skābju palīdzību, 
no kam izceļas kaitīgi un nepanesami izgarojumi. 
kas nelabvēlīgi atsaucas uz strādnieku veselību, 
sevišķi krūtīm. Visi šās nodaļas strādnieki sirgst 
ar klepu, kas izsaukts no plaušu saēdināšanas 
ar hlorkaļķa un citiem izgarojumiem. 

Olenderos8. Par abām darbnīcām strādā 
vairāk nekā 30 strādnieku. Strādā pārmaiņus, 12 
stundas no vietas, bez pārtraukumiem. Dienas 
alga 80 top. Darbnīcā ventilācijas vietu izpilda 
durvis un logi. Šeit jāatzīmē sevišķi racionāls 
izdzīšanas veids. Bez dienas algām vēl 
izmaksā procentus: (“prēmijas”) strādniekiem 
5 proc., priekšstrādniekiem 10 proc., ar kuru 
palīdzību strādnieks var izsist pāra kapeikas 
par dienu vairāk, bet toties izdzenās uz pēdējo. 
Strādniekam jānes uz muguras muciņas, 
kuru svars dažreiz sniedzas līdz 1 birkavam9. 
Priekšstrādnieks M. pazīstams kā veikls līdējs. 

Papīrmašīnās par abām telpām Vidus fabrikā 
un “Beiverkā” strādā pavisam 31 cilvēks. 
Jāstrādā pārmaiņus. Darba laiks 12 stundas 
bez pārtraukumiem. Maizes kumoss jāiekož, 
mašīnām ejot, un jāuzglabā turpat darbnīcā. 
Virsdrēbes arī turpat darbnīcā. Aizsargu 
līdzekļu pie mašīnām nav, kālab bieži strādnieki 
tiek sakropļoti. Dienas alga no 50-95 kap. 
Priekšstrādnieki, mašīnisti jeb kā pie mums 
viņus pieņemts godāt “oberi” izpelna no 130-
180 kap. dienā. Arī te tiek piekopts jau augšā 
minētais racionālais izdzīvošanas līdzeklis ar 
“prēmiju” izsniegšanu, kam vēl pievienojas 
tas, ka “oberi” gribēdami izsist sev lielāku 
procenti cenšas mašīnas gaitu saskrūvēt uz 
ātrāko, kālab strādniekiem jārauj pa galvu 
pa kaklu. “Obers”, kurš starp strādniekiem 
pazīstams zem nosaukuma “krancis”, piekopj 
pat strādnieku piekaušanu. Viņam līdzīgs kāds 
cits “obers” Z. atrodas “Beimerkā”, kurš nupat 
dažas dienas atpakaļ piekāva strādnieku R. 
Pastāvīgi jāstrādā virsstundas un svētdienas 
darbs, tā ka nav nevienas svētdienas brīvas.

Kalandru10 zāles ir divas. Par abām kopā 
strādā vairāk nekā 30 strādnieku. Darba 
nosacījumi tādi pat kā nodaļā. Tikai darbs tiek 
izdots uz gabalu, lai vairāk varētu izdzīt.

Pa abām papīru zālēm un linijētavu strādā 
ap 180 strādnieču un strādnieku. Sievietēm 
darbs tiek dots uz gabaliem un, raujot bez 
elpas atvilkšanas tās izpelna 40-90 kap. 
par dienu. Darbs sievietēm ļoti grūts: jānes 
līdz 100 mārciņas smagas papīru pakas. 
Priekšstrādnieces jeb “saimnieces” ļoti rupjas, 
un nereti pielaiž arī “pārmācīšanu” ar sišanu pa 
pirkstiem un grūstīšanu.

Fabrikā ir vēl kurinātāju un atslēdznieku 
nodaļas, kurās nodarbināto skaits diezgan liels. 
Darba apstākļi tādi pat kā pārējās nodaļās. 
Dienas alga drusku lielāka. Tā sauktiem 
atslēdzniekiem par svētkiem, kad mašīnas stāv 
mierā, jāizdara to remonts. Par to tad viņiem 
“kungi”, bez dienas algas, pirmajā sestdienā pēc 
svētkiem dod krietni piedzerties. Atslēdznieku 
lielākā daļa pastāvīgi mirkst alkoholā, ar ko arī 
izskaidrojama starp viņiem attīstītā līšana.

Bez visiem šiem labumiem strādniekiem 
vēl tiek dots no fabrikas “brīvs” dzīvoklis, 
skola, pirts, slimnīca (ārsts un zāles) un - 
kapsēta. Dzīvoklis tiek dots vienstāva mājā 
- kazarmā. Un, kā jau kazarmās, katrā istabā 
tiek sabāzti 3-4 darbā gājēji, kam vēl nāk klāt 
darba nespējīgie ģimenes locekļi, tātad istabās 
iedzīvotāju skaits pavairojas reizēm par otrtik. 
Ģimenēm, kurām nav 3 darbā gājēju, tiek likts 
klāt vēl kāds neprecējies cilvēks. Strādnieku 
dzīve ārpus fabrikas tiek stingri uzraudzīta no 
fabrikas administrācijas un tās dienderiem. 
Sevišķi tiek uzraudzīts, vai strādnieki nesaietas 
ar “svešiem” cilvēkiem. Administrācija cenšas 
strādniekos ieaudzēt verdziski padevīgu 
paklausības garu, un, ja kāds tam nepadodas, 
tad pret to tiek griezti visādi līdzekļi. Tā, nupat 
kāds strādnieks V., kurš atteicās bez atlīdzības 
nest katru vakaru no kantora uz savu darbnīcu 
fabrikas rēķinu grāmatas, tika atlaists. Pie kam 
vēl tika iesaukts kantori V. tēvs un piedraudēts 
arī tam ar atlaišanu, ja viņš nepiespiedīšot savu 
dēlu pieņemt atpakaļ darbu un nest grāmatas. 
Tā ka dēls negribēja, lai viņa tēvs tiktu atlaists, 
tad bija jāpiekāpjas. Lielākā daļa strādnieku 
sastāv no ienākušiem lauciniekiem, kuri ir 
pieraduši pie veļ grūtākiem darba apstākļiem. 
Šeit augušie strādnieki lielā mērā izceļo uz 
pilsētām, kas sevišķi nomanāms pēdējā laikā. 
Liecību par šejienes nepanesamiem apstākļiem 
dod kapu kopiņu skaita pārmērīgā augšana. 

Ērglis
Turpinājums sekos
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Andrejs Cīrulis

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

oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2015. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, 
Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; augusts, Nr. 7; septembris, Nr. 8; 
oktobris, Nr. 9; novembris, Nr. 10; decembris, Nr. 11; 2016. gads: janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 
2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2017. gads: februāris, Nr. 2; 
marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs, Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, Nr. 8; septembris, 
Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2018. gads: janvāris, Nr. 1; 
februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6; jūlijs Nr. 7; augusts, 
Nr. 8; septembris, Nr. 9; oktobris, Nr.10; novembris, Nr. 11; decembris, Nr. 12; 2019. gads: 
janvāris, Nr. 1; februāris, Nr. 2; marts, Nr. 3; aprīlis, Nr. 4; maijs, Nr. 5; jūnijs Nr. 6

1 Linijētava jeb linētava. Nodaļa papīrfabrikā, 
kur gatavajam papīram vilka virsū dažādas līnijas, 
piemēram, ražoja nošpapīru, rūtiņu un līnijpapīru 
utt. Vēlāk šo iecirkni sauca par plašpatēriņa preču 
ražošanas cehu vai nodaļu.

2 Ekte apv. – Spars, enerģija, uzstājība, 
uzņēmība. 

4  Spīķeris novec. – Preču noliktava (parasti 
īpašā celtnē)

5 Koste novec. – Ēdiens, pārtika, uzturs, iztika
6  Zortēt, sortēt novec. – Šķirot, kārtot
7  Saģiftēšanās žarg. – Saindēšanās

Papīrmašāna 20. gadsimta 60. gados. 
Foto no Līgatnes Vēstures biedrības 

kolekcijas

Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 210 (12.09.1909) 
Pozitīva atsauksme par braucienu uz Ligati

Arodnieks, Nr. 19 (01.07.1911) 

Apdarē kalandrs. 20.gs. 2. puse.
Foto no Līgatnes Vēstures biedrības kolekcijas 

3 Lone novec. – alga

8 Holenders (Olenders) novec. – Papīru fabrikās 
lupatu plucināmā mašīna un vielu maļamā mašīna

9 Birkavs apvidus vārds – Masas, svara mēr-
vienība – aptuveni 163,81 kilograms (vecajā 
krievu mērvienību sistēmā, ko Latvijā lietoja no 
1845. g.)

10 Kalandrs Tehn. – Mašīna, iekārta, kurā ir no 
iekšpuses karsējami veltņi (piemēram, velmēšanai, 
gludināšanai un vienlaicīgai žāvēšanai). LLVV

Un tagad priekšā nāk kaut kas tāds, kas 
nav bijis nekad - visbriesmīgākā kritika, kāda 
nekad iepriekš latviešu presē vēl nebija bijusi 
par Ligates papīru fabriku.

Lai cienījamās lasītājas un godātos lasītājus 
sagatavotu tik briesmīgam triecienam, sirds 
mieram palasīsim kādu jauku čalojumu no 
Dzimtenes Vēstneša 1909. gada 12. septembra, 
Nr. 210. 

Rīgas grafiskā sabiedrība sarīkoja otrdien, 8. 
septembrī, ekskursiju uz Ligates papīru fabriku, 
lai iepazītos ar to materiālu izgatavošanu, ar 
kuru viņa biedriem katru dienu ir darīšana. 
Ligates papīru fabrika ir viena no vecākajām, 
produktīvā ziņā viena no vislabākām Krievijā. 
No viņas izgatavotais pastpapīrs nostādāms 
blakus labākiem ārzemju izgatavojumiem. 
Fabrikas direktora un vairāku citu ierēdņu 
vadībā ekskursanti apstaigāja visas fabriku 
nodaļas un ar lielu interesi sekoja cien. vadītāju 
pamatīgiem paskaidrojumiem. Dažs labs nebija 
ne iedomājies, cik visai komplicēta šī lupatu 
pārvēršana par papīru; - lupatas vispirms sadala 
kādās 68 [?] nodaļās un pēc tam izputinātas, 
mazgātas, ķīmiski balinātas, pēc tam samaltas, 
tā ka pārvēršas par sniegam līdzīgu šķidru 
masu, no kuras tad ar dažādu mašīnu palīdzību 
izgatavo, piejaucot ķīmiski sadalītas koka daļas 
un līmi, visu krāšņākos papīrus. Fabrikā strādā 
pie 800 abēju dzimuma strādnieku, kuri nostādīti 
diezgan apmierinošā stāvoklī, vīrieši pelna, 
izņemot priekšstrādniekus, sākot no 70-130 
kap. un sievietes 50-90 kap. par dienu un pie 
visa brīva, izņemot apģērbu un uzturu. Priekš 
strādnieku dzīvokļiem apkārt fabrikai kalnos 
uzceltas kādas 15 prāvas ēkas, kuras iežogotas 
puķu dārziņiem un atstāj ļoti patīkamu iespaidu 
gan no iekšienes, kā ārienes, bez tam katram 
strādniekam ir savs prāvs sakņu dārzs. No citām 
labierīcībām var pieminēt: trīsklasu skolu, kurā 
darbojas 8 skolotāji un kurā mācās vairāk nekā 
150 fabrikas strādnieku bērni, saņem par brīvu 
visas skolas vajadzības; tad slimnīcu ar kādām 
19-25 gultām un beidzot vēl no nelaiķiem V. 
un A. Mencendorfiem fabrikas strādniekiem 
dāvāto un lieliski iekārtot nespējnieku namu ar 
kādām 10 gultām. Visu kopā ņemot, jāsaka, ka 
Ligates papīru fabrikas valde paspējusi darīt jau 
labi daudz savu strādnieku labā. Rīgas fabrikas 
izņemot tikai dažas, viņai tālu palikušas pakaļ. 

Kāds ekskursants

Un tagad stiprinieties un lasiet, kas publicēts 
laikrakstā Arodnieks 1910. gada 15. augustā, 
Nr. 19.

No Ligates papīru fabrikas. Šejienes 
apkārtnē, kā arī pašu Ligates strādnieku starpā 
Ligates fabrikas darba apstākļi tiek uzskatīti par 
zelta bedri. Tas ceļas galvenām kārtām tāpēc, 
ka Ligate tiek salīdzināta ar laukstrādnieku 
apstākļiem, - un tiešām, pavirši skatoties, tā 
arī izliekas, jo lai nu tā, Ligatē tak ir aprobežots 
darba laiks, darba algu saņem naudā, un 
spēcīgi, no laukiem ienākuši strādnieki maz, 
ko iztaisa par fabrikas putekļiem, augsto 
temperatūru u.t.t. Bet patiesībā šejienes 
fabrikas darba apstākļi ir daudz daudz sliktāki 
kā lielpilsētā. Fabrikā tiek nodarbināti apm. 700-
800 strādnieku un strādnieču. No tiem kā dienas 
strādnieki 300 cilv., un maiņas strādnieki 400 
cilv. Dienas strādniekiem darba dienas garums 
ir 10 stundas, maiņas strādn., turpretim, 12 
stundas bez pārtraukuma. Viena daļa maiņas 
strādnieku strādā dienu, otra - naktī, pat kristīgu 
cilvēku svētdienas neizņemot. Reiz nedēļā šiem 
maiņas strādniekiem ir jāstrādā 24 stundas bez 

jebkāda pārtraukuma. Tāpat arī pēdējiem ir galīgi 
izputināts svētdienas miers: te ir jāstrādā viena 
svētdiena viscaur dienu, otru - vai līdz 6 no rīta, 
vai no 5 pēc pusdienas. Ja grib kāds strādnieks 
svētdien kurp iziet - un pie šādiem apstākļiem 
tas nav iespējams, tad jāiet ir “izlūgties” no 
administrācijas atstāt otru maiņas strādnieku 
savā vietā, bet par to nu ir jādzird no fabrikas 
administrācijas vesels sprediķis, pat pēdējai ir 
jāzvēr, ka neiesi tur, kur tas “kungiem” netīkas. 
Pa visu šo garo darba laiku strādnieks, vīrietis, 
dabū 16-40 rbļ. mēnesī, strādniece, sieviete,- 
12-25 rbļ. mēnesī, lai gan pēdējo darbs nav 
ne par naga melnumu vieglāks (piem. lupatu 
zālē). Bez tam ap fabriku ir sabūvētas lielas 
kazarmas, kurās strādniekiem dod dzīvokļus ar 
apsildīšanu par “brīvu”. Bet šie brīvie dzīvokļi 
ir tikai krietnas spīles, kurās tura strādniekus, 
- jo viņi visi atrodas fabrikas administrācijas 
un dažādu uzraugu acīs. Strādnieks nedrīkst 
ne kāju spert no sava dzīvokļa ārā, ne arī viņu 
drīkst apmeklēt radinieki un paziņas, - tas viss 
tiek administrācijai zināms - un Dievs pasarg 
to strādnieku, kuram bez kroga ir vēl kāda cita 
iziešana. “Brīvais” dzīvoklis ar visu ķēķi, kurš 
atrodas istabas vienā stūrī, ir apm. 6 kv. asis 
liels, un viņā ir saslānīti viena ģimene blakus 
vienam bezģimenes strādniekam, tā ka pie 
reizes šis niecīgās telpas apdzīvo pat līdz 8 
cilvēki. 

Paši darba apstākļi arī ir šausmīgi, viss tā ir 
ierīkots, ka lai fabrikas administrācijai iznāktu 
pēc iespējas lētāki; par krietnu ventilāciju 
nepavisam netiek gādāts. Lai minam tikai 
lupatu zāli, kurā sievietēm ir jāsēd garais 
darba laiks, tur no putekļiem ķepj nāsis ciet, tur 
vecu netīru lupatu putekļi ir jārij strādniecēm 
ar visādiem slimību baciļiem un tādi jārok sev 
pamazām kaps. Šajā lupatu apstrādātavā ir 
arī ne mazums dažādu lupatu iedzīvnieku, 
kuri tiesā dzīvu cilvēku miesas. Tāpat papīru 
mašīnu nodaļa ir tīrā elle, kurā jāmokās kādiem 
30 strādniekiem par no 50-95 kap. dienā. Tur 
temperatūra ir 20°-25° un pastāvīgs caurvējš. 
Pateicoties tādiem apstākļiem, visi minētās 
nodaļas strādnieki slimo ar reimatismu un citām 
kaulu slimībām. 

Strādniekiem, kuri nu ir sabeigti pie šādiem 
apstākļiem, tiek arī dots brīvs ārsts, kurš, kad 
to pagodā par lielkungu vai noskūpsta tuklo 
roku, vēl šo to padakterē, bet tie strādnieki, 
kuriem šī laizīšanās tik labi neizdodas, vai ir 
apriebusies, tie nedabū nekā. Tādēļ arī lielums 
strādnieku nopietnākos gadījumos meklē citu 
ārstu. Ja nu kādam strādniekam iekrīt prātā, 
ka šī “zelta bedre” ir tikai zelta raktuves priekš 
fabrikas akcionāriem, tad vai viņam  tādam ir 
jāatstāj Ligate uz mūžīgiem laikiem, jo “kungi” 
bīstas, ka šie strādnieki neatklāj vienam, otram 
vientiesīšam fabrikas patiesos apstākļus – “kas 
vainīgs, tas bailīgs”. Tā nupat tika padzīti no 
darba un dzīvokļa trīs strādnieki (Namnieks, 
Kļaviņš, Bulte), domājams tāpēc, ka šie cilvēki 
bij nedzērāji, nodarbojas ar grāmatu lasīšanu, 
nemācēja pateikties par pļaukām u.t.t., jo 
patiesi viens no padzītiem strādniekiem bij 
pamielots no “obera” T. ar dunkām un krekla 
saplēšanu. Cik savādi, pat likuma robežās 
nedrīkst rīkoties Ligates strādnieki, fabrikas 
administrācijai ir pašai savādi likumi. Tā viens 
no strādniekiem bij aiz pārskatīšanās arestēts, 
noturēts cietumā, pamatīgi izmeklēts un atrasts 
par nevainīgu, bet fabrikas administrācija to 
darbā vairs nepieņem. Tiek arī strādnieku starpā 
runāts par arodniecisku biedrību, - un patiesi, 
arodn. biedrība būtu viena no līdzekļiem, kā 
glābties no “kungu” niķiem. Tad būtu daudzmaz 
strādnieki organizējušies, būtu apdrošinājušies 
pret bezdarbu un varētu drošāki uzstāties par 
savu patiesību. 

Lgt. 

Nākamajā gadā tās kritiķu balsis ieskanas 
aizvien skaļāk un skaļāk, un tas izpaužas, 
piemēram, runājot par Izglītības biedrību. Par 
to raksta Jaunais laiks 1911. gada 8. februārī, 
Nr. 10. Šis materiāls pārpublicēts no Jaunās 
Dienas Lapas. 

No Ligates. Šejienes strādnieku starpā jau 
pāris gadus darbojas Paltmales Izglītības 
biedrība. No 700 fabrikas strādniekiem minētā 
biedrībā par biedriem ir ap 30, seši no tiem 
darbojas valdē, to starpā priekšnieks un 
sekretārs. Daudzi no fabrikas strādniekiem 
būtu labprāt iestājušies biedrība, bet baidās no 
administrācijas, jo tas tai nepatikšot. Tas nu gan 
ir fakts, ka direkcijai strādnieku biedrība nepatīk, 
un tā skatās šķībi uz biedrības biedriem, pat liek 
dažiem priekšā izstāties, bet tas ar ir fakts, ka 
“bailīgie” strādnieki ir sasirguši ar baiļu māniju, 
jo par atlaišanu tak runāt nevietā - darba tagad 
visur ir papilnam, pat Ligatē trūkst strādnieku un 
citādi tak direkcija var šķībi “lūrēt” cik patīk. Tas 
“netīrākais” ir tas, ka daži nedaudzi strādnieki ir 
paši lieli pļāpas, kuri uz “kunga” vienu jautājumu 
dod desmit atbildes, šie naivie muļķīši tad ar 
paslepšus un “kungu” tuvuma drošāki rāda 
uz “izglītībniekiem” ar pirkstiem un izteic pa 
vienai otrai netīrai piezīmei un “jociņam”. Bet 
vispār jāsaka, strādnieki ar katru dienu paliek 
apzinīgāki, gandrīz visi jaunie strādnieki jau 
simpatizē izglītības lietām, daudziem no viņiem 
mājās ir jau paliels plauktiņš ar grāmatām, 
katrs lasa pa avīzei, arī ķīmiskā arodnieciskajā 
biedrībā ir daži par biedriem. 

“J. D. L.”

Pēc pāris mēnešiem kritizēšanas stafeti 
pārņem laikraksts Arodnieks 1911. gada 10. 
aprīlī, Nr. 11. 

No Ligates papīru fabrikas linijētavas1. 
Strādājam še linijētavā apmēram 30 strādnieki, 
10 vīrieši un pārējās sievietes. Darba laiks no 
6 rītā līdz 6 vakarā ar ½ stundu pārtraukuma 
brokastīs un 1½ stundas pusdienā. Gaiss 
linijētavā pastāvīgi karsts un piesmacis no 
dažādām krāsām un skābēm, kas sevišķi kaitīgu 
iespaidu atstāj uz acīm un elpojamiem orgāniem. 
Virsstundu strādāšana pie mums tiek piekopta 
lielākā mērā; kad fabrikai lielāki pastellējumi, tad 
raujam katru vakaru līdz plkst. 11 un dažreiz arī 
pa svētdienām. Lai uzjautrinātu savu meistaru 
B. kungu, tad linijētavas strādnieces “uzziņģē” 
par sārtām lūpiņām un zilām actiņām. Turpretim 
meistars mūs dēļ mazākās vainas apbalvo ar 
vārdiem, kā: vecas goves, sivēni u. t. t. Minētais 
“ekte”2 pāriet reizēm pat uz darbiem, un sevišķi 
jaunākos strādniekus un strādnieces viņš mīl 
“piespicēt” [?]. Ja pie mašīnām un darba rīkiem 
ir vajadzīgi izlabojumi, tad pastāvīgi jālūdz 
un jāgaida, bet tikko kādas loksnes nepareizi 
nostrādātas, tad soda un pie “lielā”. Līšana pie 
mums pilnos ziedos. Par biedrošanos un savas 
apziņas izkopšanu mēs nerūpējamies, vienīgā 
izpriecas vieta - krogs; tur mēs, kā mēdz teikt, 
rītos ceļamies un vakarā guļamies. Mūsu 
apkaime pat tiek lietots sakāms vārds, “Ligates 
strādnieks vairāk nodzer alu un šņabi, kā 
zemnieka zirgs ūdeni”. Laikrakstos lasām par 
ķīmiski-arodnieciskās biedrības nodibināšanu, 
būtu laiks arī mums ligatiešiem izgulēt paģiras 
un sākt domāt par iestāšanos savās aroda 
biedrībās un organizācijās. Tad arī mēs drošu 
krūti stāsimies pretim saviem kalpinātājiem, 
tad nebūs mums jāklausās meistaru zaimi un 
ņirgošanās. Vienotiem spēkiem mēs iegūsim to, 
ko tagad daži cer sasniegt, virinot kungu ķēķa 
durvis un denuncējot citus par sarkaniem.

Ausainis

Skarbs vēstījums atrodams arī laikraksta 
Arodnieks 1911. gada 1. jūnija numurā, Nr. 16. 

No Ligates papīra fabrikas. Te streiko smagie 
ormaņi - akmeņogļu vedēji. Visi streikotāji 
ir galvenām kārtām “iebūvieši” pie Ligates 
stacijas; dzīvo ļoti nabadzīgos apstākļos. 
Vietējā papīra fabrika līdz šim izmantoja viņus 
pavisam nepiedodamā kārtā, kamēr beidzot arī 

šie mierīgie ļautiņi uzsāka streiku. Viņu galvenā 
prasība - paaugstināt algu par 20 %. 

Draudēja izcelties konflikts arī ar visiem 
maiņas resp. papīra un “holenderu” mašīnu 
strādniekiem. No minētām nodaļām atkarīgas 
visas pārējās fabrikas nodaļas. Iemesli - fabrikas 
direkcija gribēja piespiest minētos strādniekus 
strādāt 1905. gadā atmestas “garās stacijas”, 
t. i. tagadējās svētdienas 12 stundu darba 
pārtraukuma vietā būtu katru svētdienu vienai 
pusei maiņas strādnieku jāstrādā 24 st. bez 
pārtraukuma (!). 

Tikai redzēdams strādnieku ciešu un solidāru 
apņemšanos nestrādāt, direktors mainīja toni un 
sāka runāt par iešanu ar direkciju roku rokā, pie 
tam uzsvērdams, ka tas tiekot darīts galvenām 
kārtām pašu strādnieku labā, jo vajadzēšot 
sievām vairāk lupatu un meitām atkal būšot 
vairāk papīru, ko brāķēt. Bez tam tika lietoti arī 
citi “plāni”, lai tikai varētu strādniekus apmuļķot. 
Vispirms tika atlaists no darba kāds papīra 
mašīnu strādnieks M. kā “bīstams” cilvēks, kurš 
jaunos “pavedot un sadumpojot”. Tad meistari 
staigāja apkārt, stāstīdami ka citas nodaļas jau 
esot apņēmušās strādāt; arī pats “lielais”, kad 
iesaucis vienu papīra mašīnu priekšstrādnieku, 
pēc tam, kad nav varējis vienoties par 
strādāšanu, jo minētais strādnieks aizrādījis ka 
tas nav cilvēka organismam izturams, - brēcis: 
“Visi citi man apņēmās un ir ar mieru strādāt, 
tikai jūs nekad negribat klausīt!” - Bet lai radītu 
strādnieku starpā nevienprātību un šķelšanos 
un lai vismaz priekšstrādniekus dabūtu savā 
pusē, tad pie sarunu vešanas pirmais vārds, 
kas plūda pār “strādnieku labdara” lūpam, bija: 
“Es jums pieliek tik un tik pie lon3!” Pielika, kā nu 
kuram, sākot no 5-20 kap. (zināms, galu galā 
strādnieki nedabūja nekā.) 

Tomēr viņiem šis nolūks neizdevās, jo 
strādnieki itin pareizi prata novērtēt visus še 
lietotos paņēmienus, un, tikai pateicoties tam, 
tika svabadi no divkārša jūga. Ka jau vienmēr, tā 
arī tagad netrūka tādu, kas gāja atklāti aģitēdami 
par strādāšanu; to starpā kā visus pārspējošu 
jāmin kāds holenderu malējs M. Minētais M. 
un kompānija smērējās klāt neapzinīgākiem 
strādniekiem, tiem iegalvodami: “Ko žēlīgais 
lielskungs vēlas, tam nedrīkst pretoties - 
citādi atlaidīs no darba!” - Žēl, tiešām, ka šādi 
strādnieku lietas nodevēji vēl tiek ciesti mūsu 
vidū.

Priekš pāris gadiem, kad tika nosistas algas 
papīru brāķētājām, tad izdeva par jaunu “cenu 
tabeles”. Tagad “Beiverkas” papīru uzraksti cenu 
zālē no minētām tabelēm ir nodzisuši. Šo izlieto 
minētās nodaļas izdzinējs S. un noteica cenas 
pēc sava “visu varenā” prāta. Kad strādnieces 
reiz aizrādīja, ka viņš nepareizi dienas aprēķina, 
tad tas sāka bļaut, ka visi zāles stūrī notrīcēja. 
Ar to viņš arī panāca savu - strādniecēm “dūša” 
bija izgaisusi pa visiem vējiem. 

Kā ļoti nekorekta parādība ir jāatzīmē 
linijētavas strādnieču uzvešanās. Kad kāda no 
minētās nodaļas strādniecēm atstāja līdzšinējo 
nodarbošanos un aizgāja uz citurieni, tad visas 
līnijēto (ne citas) papīru brāķētājas devās pie 
“augstākas varas” pazemīgi lūgt, lai aizgājušās 
strādnieces vietu atstājot tukšu, gan jau viņas to 

darbu veikšot, - tad viņas arī vairāk pelnīšot, jo 
tagad iznākot ļoti maz. - Pats par sevi saprotams, 
ka kapitālisti par šo strādnieču neapdomīgo soli 
(jeb labāki sakot, ļoti rūpīgi apdomāto) tikai 
pasmīnēja un izpildīja viņu prasību; jo viņiem 
jau labāk, kad ar mazāk darba spēka var veikt 
to pašu darbu. - 

Rodas jautājums, vai tad tiešām savādākā 
ceļā mums nav vairs iespējams savu stāvokli 
uzlabot, kā tikai rāpus lienot un lišķējot? - Nē, ir 
gan! Jau vairāk reizes ir ticis uzsvērts, ka, tikai 
biedrojoties un izkopjot savu šķiras apziņu mēs 
gūsim sev paliekamus darba uzlabojumus. 
Ir arī aizrādīts, ka ir nodibinājusies “Ķīmiskās 
rūpniecības strādnieku savienība”, kurā mēs 
visi varam būt par biedriem, bet - tas paliek kā 
saucēja balss tuksnesī.

Automāts

Nākamā negatīvā ziņa ievietota laikrakstā 
Laika Balss 1911. gada 4. jūnijā, Nr. 36. 

Ligates papīru fabrikas strādnieki atrodas 
daudz sliktākos apstākļos, kā citu fabriku 
strādnieki. Pirmkārt, viņus traucē solidāri 
uzstāties par savām prasībām tas, ka vecākie 
strādnieki ir vervējušies galvenām kārtām 
no apkārtējiem zemniekiem, bet tajos vēl ir 
saglabājies senais verdzības gars. (Ne tā tas ir ar 
jaunajiem strādniekiem, kuri uzauguši fabrikas 
dūmu un putekļu atmosfērā.) Otrkārt - strādnieki 
ir stipri atkarīgi no fabrikas administrācijas, jo 
viņiem jādzīvo fabrikas kazarmās un jāatrodas 
vienmēr zem kungu acīm. 1905. gadā, kad 
strādnieki bija vienprātīgāki, tad tika iekarota 
viena otra strādnieku prasība. Bet, pēdējos 
gados fabrikas administrācija sāk tās pamatīgi 
apcirpt. Pievedīšu šādu raksturīgu gadījumu, 
kurš notika dažas nedēļas atpakaļ. Fabrikas 
administrācija gribēja priekš 300 maiņas 
strādniekiem ieviest garās stacijas, t. i., ka 
strādniekiem reizi nedēļā jāstrādā 24 stundas 
no vietas bez jebkāda pārtraukuma. Pie tam 
direkcija šo savu soli motivēja, kā jau parasts, 
ar strādnieku mīlestību (!). Fabrika, lūk, gribot 
vienu papīra mašīnu pārtaisīt, lai tā 12.000 
mārciņu vietā ražotu 15.000 mārciņas papīra, 
bet lai nu strādnieku sienām un meitām 
netrūktu darba, tad vajagot citām mašīnām 
bez pārtraukuma ripot. Bet šoreiz strādnieki 
nebij’ ar to vienis prātis, un fabrikas direkcijai 
“mīlestības kurvīti” atdeva atpakaļ. Šis konflikts 
fabrikas strādniekos tika ļoti dzīvi pārrunāts, 
strādnieku bija vienprātīgi. Parādījās arī 
proklamācijas: “Visiem Ligates strādniekiem!”, 
parakstītas no Vidienas organizācijas Ligates 
padomes ar sekošām prasībām: 1) īsāku darba 
laiku, 2) svētdienas atpūtu, 3) darba algas 

paaugstināšanu, 4) pieklājīgu apiešanos ar 
strādniekiem, 5) strādnieku izvēlētu fabrikas 
ārstu, 6) strādnieku izvēlētus fabrikas skolas 
skolotājus. Kad fabrikas “kungi” bija dabūjuši 
zināt par strādnieku rūgšanu tad viens no 
direktoriem kādu strādnieku bija pamācījuši: 
“Sakat, kur mēs jūs izsūcam, kā citronus. Pie 
manis strādā veci strādnieki ar sirmām galvām. 
Visi manas maizes paēduši - un tamdēļ zveliet 
tiem puikām pa ausīm, kas citādi runā.” Tiešām, 
vecie cilvēki ar sirmām galvām atminēsies, 
ka gadus piecdesmit atpakaļ Ligates fabrika 
bija sīka un maziņa, bet tagad savus spārnus 
ir izpletusi uz visām pusēm un visas klintis ir 
piebūvējusi ar akmeņu mājām un kūpošiem 
skursteņiem. Arī vecie strādnieki atminēsies 
ka viņi toreiz bija stipri un zaļoksni kā lauvas, 
bet tagad veci un salīkuši, izdēdējuši un viņu 
vienīgais testaments ir jaunie fabrikas strādnieki 
kuri jau mūža pirmajā pusē ir bāli un izdēdējuši 
kā lina audeklis. Tātad fabrikas maizei ir 
savādāka svētība, nebarojas vis tas, kas ēd, 
bet tas, kurš baro. Tāpat visi strādnieku nedabū 
nostrādāt līdz sirmam vecumam, daudzi tiek 
padzīti jau agrāk, sevišķi tie, kas nelokas kungu 
priekšā kā pātagas. Gadu atpakaļ jau padzina 
dažus strādniekus, šopavasar atkal strādnieku 
M., pie kam ne mazāko iemeslu neuzrādīja. Tā 
“kungi” mīlē strādniekus! Bet par spīti “kungu 
mīlestībai” strādniekos apziņa aug, to gaiši 
pierādīja aizvadītais konflikts. 

Lgt.

Laikraksts Arodnieks 1911. gada 1. jūlijā, Nr. 
19, piemin arī briesmīgu nelaimes gadījumu. 

No Ligates papīra fabrikas. Te stipri vien 
sajūtams strādnieku trūkums, jo daudzi 
strādnieki uzteic darbu un aiziet nepanesamo 
apstākļu dēļ. Sevišķi trūkst noliktavu un 
laukuma strādnieku. Šo strādnieku vietā liek 
būvuzņēmēja Meņģeļa strādniekus, kuriem 
maksā 80 kap. par dienu skaidrā nauda un 
dod arī uzturu; kurpretim fabrikas līgtiem 
strādniekiem maksā tikai 70 kap. par dienu. 
Beidzamā laikā arī minētā Meņģeļa strādnieki 
nav mierā ar šo darbu un aiziet, jo viņi esot 
līguši pie M. uz būvēm strādāt un nevis nākuši 
fabrikas putekļus rīt, kuri noliktavās ir tiešām 
briesmīgi. 

Ceturtdien 26. maija naktī pie darba papīru 
mašīnā tika grūti ievainots caur no mašīnas 
izslēdzošu rulli minētās mašīnas strādnieks 
K. I. Jau vairāk reizes no strādnieku puses ir 
ticis aizrādīts fabrikas “augstākai varai” uz 
nepilnīgiem aizsargu līdzekļiem. Tā, protams, 
arī apsolīja ierīkot, bet “solīt sola - bet nedara!” 
līdz kamēr tika slimnīcā uz gultu nogādāts viens 
kapitāla upuris vairāk. Pat pēc tam vēl mūsu 
“kungi” nav atraduši par vajadzīgu steigties, jo 
kas par to, ka viens strādnieks mazāk, nevarēs 
tas - būs cits, kas varēs.

Automāts

Laikraksts Arodnieks šo pašu tēmu turpina 
1911. gada 10. augustā, Nr. 23. 

No Ligates papīra fabrikas. Kad “beiverkas” 
papīru zāles strādnieces sāka kurnēt pret sava 
priekšnieka S. rīcību, t. i. par algas noteikumu 
neievērošanu un par zemām algām, tad arī S. 
solījās par to runāt direktoram, bet, kā viņš pats 
atzīstas, tad direktors neesot viņa “lūgumu” 
ievērojis. - 

Fabrikas administrācijas ierēdņu rīcību ļoti 
labi raksturo sekojošs fakts: kāds no bijušiem 
linijētavas strādniekiem priekš kāda laika 
gribēja apmeklēt savus draugus, resp. kādu 
zinātnisku priekšlasījumu un darīja to zināmu 

savas nodaļas priekšniekam, lūgdams, lai 
viņu atsvabina kādu svētdienu no virsstundu 
darba. Tad minētās nodaļas priekšnieks B. 
atdarīja savu bagātīgo ierēdniecības vārdnīcu, 
visu visādi izlamādams minēto strādnieku, un 
atvaļinājumu nedeva. Tagad, turpretim kāds 
no minētās nodaļas jaunākiem strādniekiem 
tiek no tā paša B. visādi skubināts apmeklēt 
visādas zaļumu un Kristiņu [?] balles. Ar šādiem 
paņēmieniem minētais B. grib iegūt atkal vienu 
“dvēseli” savam lēģerim. 

Ļoti sliktos darba apstākļos ir jāstrādā “dārza 
puišiem”. Darba alga ir 80 kap. dienā; darba 
diena - 12 stundas. Kamēr citās nodaļās minētā 
fabrika par virsstundām maksā pusi vai visu 
algu klāt, “dārza puišiem”, lai tā būtu darba 
vai svētdiena, maksā arvien tās pašas 9 kap. 
stundā. Virsstundas minētie strādnieki strādā 
ļoti lielā daudzumā, lai tikai kā nebūt iegūtu 
iespējamību cīnījies ar dzīves dārdzību. 

Automāts

Un nobeigumā - diezgan pagarš raksts, 
kas ievietots laikraksta Jaunais Laiks divos 
numuros – 1911. gada 23. novembrī un 26. 
novembrī, Nr. 35 un 36. Tiem, kas pārzina 
papīrražošanas procesu. šis raksts varētu būt 
sevišķi interesants. 

No Ligates papīru fabrikas. Apskatīšu mūsu 
darba apstākļus pēc nodaļām. Kā pirmais jāmin 
lupatu “spīķeris” 4. Šeit strādā 12 strādnieces 
un 8 strādnieki. Darba laiks no 6 - 6 ar 2 
stundu pārtraukumu. Strādnieču dienas alga 
40 kap., bet pa lielākai daļai gan tiek strādāts 
uz gabaliem, un labi raujot, var izsist kādu 
kapeiku vairāk. Vīrieši strādā uz dienas algu 
un dabū 70 kap. dienā. Daži no vīriešiem ir 
būvuzņēmēja M. strādnieki, kuriem dienas alga 
80 kap. pie brīvas “kostes” 5. Putekļi, ka ne acis 
nevar paplest. Ventilāciju nav. Un, lai varētu aiz 
pārliecīgiem putekļiem elpu atvilkt, tad cauru 
dienu tiek turētas durvis vaļā. Caurvējš un 
ziemas sals neciešami, kālab arī visi vecākie 
strādnieki slimo ar reimatismu un citām kaulu 
slimībām. Nodaļas priekšstrādnieks ar saviem 
strādniekiem un strādniecēm prot sarunāties 
tikai visneģēlīgākajiem lamu vārdiem. Lupatu 
plītētavā, sortētavā6 un kapātavā, par visām 
darbnīcām kopā, strādā līdz 200 strādnieču un 
strādnieku. Darba algas strādniekiem tādas pat 
kā iepriekš minētā nodaļā. Vīriešiem - 80 kap. 
Sievietes strādā pa lielākai daļai uz gabaliem. 
Sevišķu ievērību te pelna sortētavu telpas, lai 
gan plītētava un kapātava nav daudz labākas. 
Lupatas, ko lupatnieki pa pasaules malām 
salasījuši ar visiem netīrumiem un slimību 
dīgļiem, šeit tiek kārnītas, plēstas un sortētas, 
no kam izceļas nepanesami putekļi un kaitīgi 
izgarojumi. Ir bijuši gadījumi, kad strādnieces 
no nepanesamā tvana apreibst un pat krīt 
ģībonī. Ventilācijas nepilnīgas. Gaiss reizēm 
karsts, reizēm auksts. Strādnieces bālas kā 
līķi, ar sarkanām iekaisušām acīm un visas 
gandrīz atrodas diloņa apkampienos. Šās 
nodaļas strādnieces galvenām kārtām sastāv 
no ienākušām lauciniecēm. 

Lupatu vārītavā (kočaros) strādā 8 strādnieki 
un 2 priekšstrādnieki. Strādā pārmaiņus, viena 
grupa pa dienu, otra pa nakti. Darba laika 
garums 12 stundas bez pārtraukumiem. Dienas 
alga 80 kap.. priekšstrādniekiem vairāk. Darbs 
ļoti netīrs, visu dienu strādniecēm jājaucas pa 
netīrām lupatām un kaļķiem, no kam rokas 
saplaisā un reizēm notiek pat saģiftēšanās7. Tā 
nupat kādam strādniekam I. no ieplaisājuma 
bija roka saģiftējusēs. Strādnieks tika nogādāts 
uz Rīgas pilsētas slimnīcu. Tā kā ēšanai un roku 
mazgāšanai laiks netiek dots, tad ar tādām pat 
netīrām rokām strādniekam jāēd līdzpaņemtā 
maize, kura arī turpat darbnīcā jāuzglabā. 
Darbu pārtrauc tikai svētdienās no 6 rītā līdz 6 
vakarā, tātad pastāvīgi jāstrādā virsstundas. 

Balinātavas (blieķētavas) ir divas. Par abām 
kopā strādā 6 strādnieki. Darba nosacījumi tādi 
paši ka iepriekšminētā nodaļā. Lupatas tiek 
balinātas ar hlorkaļķu un citu skābju palīdzību, 
no kam izceļas kaitīgi un nepanesami izgarojumi. 
kas nelabvēlīgi atsaucas uz strādnieku veselību, 
sevišķi krūtīm. Visi šās nodaļas strādnieki sirgst 
ar klepu, kas izsaukts no plaušu saēdināšanas 
ar hlorkaļķa un citiem izgarojumiem. 

Olenderos8. Par abām darbnīcām strādā 
vairāk nekā 30 strādnieku. Strādā pārmaiņus, 12 
stundas no vietas, bez pārtraukumiem. Dienas 
alga 80 top. Darbnīcā ventilācijas vietu izpilda 
durvis un logi. Šeit jāatzīmē sevišķi racionāls 
izdzīšanas veids. Bez dienas algām vēl 
izmaksā procentus: (“prēmijas”) strādniekiem 
5 proc., priekšstrādniekiem 10 proc., ar kuru 
palīdzību strādnieks var izsist pāra kapeikas 
par dienu vairāk, bet toties izdzenās uz pēdējo. 
Strādniekam jānes uz muguras muciņas, 
kuru svars dažreiz sniedzas līdz 1 birkavam9. 
Priekšstrādnieks M. pazīstams kā veikls līdējs. 

Papīrmašīnās par abām telpām Vidus fabrikā 
un “Beiverkā” strādā pavisam 31 cilvēks. 
Jāstrādā pārmaiņus. Darba laiks 12 stundas 
bez pārtraukumiem. Maizes kumoss jāiekož, 
mašīnām ejot, un jāuzglabā turpat darbnīcā. 
Virsdrēbes arī turpat darbnīcā. Aizsargu 
līdzekļu pie mašīnām nav, kālab bieži strādnieki 
tiek sakropļoti. Dienas alga no 50-95 kap. 
Priekšstrādnieki, mašīnisti jeb kā pie mums 
viņus pieņemts godāt “oberi” izpelna no 130-
180 kap. dienā. Arī te tiek piekopts jau augšā 
minētais racionālais izdzīvošanas līdzeklis ar 
“prēmiju” izsniegšanu, kam vēl pievienojas 
tas, ka “oberi” gribēdami izsist sev lielāku 
procenti cenšas mašīnas gaitu saskrūvēt uz 
ātrāko, kālab strādniekiem jārauj pa galvu 
pa kaklu. “Obers”, kurš starp strādniekiem 
pazīstams zem nosaukuma “krancis”, piekopj 
pat strādnieku piekaušanu. Viņam līdzīgs kāds 
cits “obers” Z. atrodas “Beimerkā”, kurš nupat 
dažas dienas atpakaļ piekāva strādnieku R. 
Pastāvīgi jāstrādā virsstundas un svētdienas 
darbs, tā ka nav nevienas svētdienas brīvas.

Kalandru10 zāles ir divas. Par abām kopā 
strādā vairāk nekā 30 strādnieku. Darba 
nosacījumi tādi pat kā nodaļā. Tikai darbs tiek 
izdots uz gabalu, lai vairāk varētu izdzīt.

Pa abām papīru zālēm un linijētavu strādā 
ap 180 strādnieču un strādnieku. Sievietēm 
darbs tiek dots uz gabaliem un, raujot bez 
elpas atvilkšanas tās izpelna 40-90 kap. 
par dienu. Darbs sievietēm ļoti grūts: jānes 
līdz 100 mārciņas smagas papīru pakas. 
Priekšstrādnieces jeb “saimnieces” ļoti rupjas, 
un nereti pielaiž arī “pārmācīšanu” ar sišanu pa 
pirkstiem un grūstīšanu.

Fabrikā ir vēl kurinātāju un atslēdznieku 
nodaļas, kurās nodarbināto skaits diezgan liels. 
Darba apstākļi tādi pat kā pārējās nodaļās. 
Dienas alga drusku lielāka. Tā sauktiem 
atslēdzniekiem par svētkiem, kad mašīnas stāv 
mierā, jāizdara to remonts. Par to tad viņiem 
“kungi”, bez dienas algas, pirmajā sestdienā pēc 
svētkiem dod krietni piedzerties. Atslēdznieku 
lielākā daļa pastāvīgi mirkst alkoholā, ar ko arī 
izskaidrojama starp viņiem attīstītā līšana.

Bez visiem šiem labumiem strādniekiem 
vēl tiek dots no fabrikas “brīvs” dzīvoklis, 
skola, pirts, slimnīca (ārsts un zāles) un - 
kapsēta. Dzīvoklis tiek dots vienstāva mājā 
- kazarmā. Un, kā jau kazarmās, katrā istabā 
tiek sabāzti 3-4 darbā gājēji, kam vēl nāk klāt 
darba nespējīgie ģimenes locekļi, tātad istabās 
iedzīvotāju skaits pavairojas reizēm par otrtik. 
Ģimenēm, kurām nav 3 darbā gājēju, tiek likts 
klāt vēl kāds neprecējies cilvēks. Strādnieku 
dzīve ārpus fabrikas tiek stingri uzraudzīta no 
fabrikas administrācijas un tās dienderiem. 
Sevišķi tiek uzraudzīts, vai strādnieki nesaietas 
ar “svešiem” cilvēkiem. Administrācija cenšas 
strādniekos ieaudzēt verdziski padevīgu 
paklausības garu, un, ja kāds tam nepadodas, 
tad pret to tiek griezti visādi līdzekļi. Tā, nupat 
kāds strādnieks V., kurš atteicās bez atlīdzības 
nest katru vakaru no kantora uz savu darbnīcu 
fabrikas rēķinu grāmatas, tika atlaists. Pie kam 
vēl tika iesaukts kantori V. tēvs un piedraudēts 
arī tam ar atlaišanu, ja viņš nepiespiedīšot savu 
dēlu pieņemt atpakaļ darbu un nest grāmatas. 
Tā ka dēls negribēja, lai viņa tēvs tiktu atlaists, 
tad bija jāpiekāpjas. Lielākā daļa strādnieku 
sastāv no ienākušiem lauciniekiem, kuri ir 
pieraduši pie veļ grūtākiem darba apstākļiem. 
Šeit augušie strādnieki lielā mērā izceļo uz 
pilsētām, kas sevišķi nomanāms pēdējā laikā. 
Liecību par šejienes nepanesamiem apstākļiem 
dod kapu kopiņu skaita pārmērīgā augšana. 

Ērglis
Turpinājums sekos



Jau trešo gadu augusta otrajā nedēļas 
nogalē šefpavāri Ēriks Dreibants un 
Mārtiņš Sirmais ar komandu rīko 
brīvdabas garšu, papīra un sarunu 
festivālu “Pārceltuve” Līgatnē. 
Festivāla notikumos visas dienas 
garumā izzināt Latvijas dabu, 
garšas un cilvēkus varēs gan lielie, 
gan mazie. Bet dienas noslēgumā 
Līgatnes kultūras namā tiks klāti 
garie galdi un radītas mūsdienu 
latvieša dzīres gardēžiem. 

Garo galdu restorāns brīvdabas 
garšu, papīra un sarunu festivāla 
“Pārceltuve” ietvaros ir ikgadējs 
notikums un neapšaubāmi viens 
no spilgtākajiem. Pie garajiem 
galdiem pulcēsies simts gardēži, 
kuriem šefpavāri Mārtiņš Sirmais, 
Ēriks Dreibants, Juris Dukaļskis 
un Artūrs Trinkuns gatavos vasarā 
atrodamās garšas savā interpretācijā 
par mūsdienu Latvijas virtuvi. 
Ceļot galdā vairāku kārtu vakariņas 
pie klātiem galdiem un vietējiem 
muzikantiem skandējot dziesmas, 
kultūras namā tiks radītas īstas 
latviešu dzīres. Biļetes uz garo galdu 
restorānu kultūras namā jāiegādā 
iepriekš, to var izdarīt mājaslapā 
www.bezrindas.lv. 

Festivāla diena veidota tā, lai 
jēgpilni un jautri būtu kā lielajiem, 
tā mazajiem un darāmā būtu visai diena. 
Ieplānotas dažādas meistardarbnīcas un 
ekskursijas uz papīrfabriku, padomju 
slepeno bunkuru un citviet, vietējo 
amatnieku tirgus, brīvdabas kafejnīcas 
un Dabas garšas sarunas. Šajās sarunās, 
kuras ikgadēji vadīs biologs Māris Olte, 
ar saviem stāstiem dalīsies žurnāliste un 
Pasaules dabas fonda vēstnese Kristīne 
Garklāva, grafikas dizaineris Miķelis 
Baštiks, šefpavārs no Krievijas Aleksandrs 
Žerebcovs, starptautiskās Slow food 
kustības pārstāve Anna Kanšijeva un citas 
personības. Dienas laikā uz plosta Līgatnes 
dīķī koncertēs ģitārists Mārcis Auziņš, 
koklētājs Ansis Jansons un citi, savukārt 
pēcpusdienā pie Anfabrikas klintīm īpašu 
skaņu performanci Meklētājs rādīs mūziķe 
Dace Straume kopā ar multiinstrumentālistu 
Kasparu Tobi. Pēcpusdienā, kā jau minēts, 

šefpavāri atvērs garo galdu restorānu 
Līgatnes kultūras namā, bet festivāla 
noslēgumā būs iespēja baudīt brīvdabas 
kino.

Šogad festivāls īpašu uzmanību pievērsis 
slow food tēmai, jo tieši šajā gadā Latvija 
ar saviem labākajiem šefpavāriem 
pievienojas pasaules kustības slow food 
šefpavāru aliansei. Ar šīs kustības stāstu 
festivāla viesus tuvāk iepazīstinās un 
šefpavāru aliansi svinīgi atklās Anna 
Kanšijeva, programmas pārstāve Eiropā un 
Āzijā. Šim notikumam par godu šajā reizē 
festivāla tirgus sadaļu īpaši veidos Straupe 
Slow food organizācija. Tāpēc iepazīt un 
iegādāt godīgus, tīrus vietējos ražojumus 
un darinājumus šoreiz varēs izslavētajā 
Straupes lauku labumu tirdziņā, kas uz 
vienu reizi no savas mājvietas Straupē pāri 
Gaujai pārcelsies uz Līgatni.

Uz festivālu aicināti visi tiem, kam tuva 
mūsu pašu Latvijas iepazīšana caur garšām, 
sarunām un būšanu dabā. Jo vērtīga būs ne 
vien festivāla programma, bet arī iespēja 

ķermenim tikt pie svaiga gaisa, zaļas ainas 
un iespēja prātam apstāties, atgūties no 
ikdienas steigas un ļauties svarīgākajam 
– būšanai kopā ar savējiem.

Ieeja festivālā ir bez maksas. Atsevišķām 
aktivitātēm un ekskursijām būs neliela 
dalības maksa, taču, ja vēlies doties uz 
vakariņām Līgatnes kultūras namā, biļetes 
jāiegādā pirms notikuma www.bezrindas.
lv kasē.

Festivālu organizē Restorāna 3 un 
Trīs pavāru restorāna komanda kopā ar 
Līgatnes novada domi. Notikumu atbalsta 
Lielvārdes alus, Slow food Straupe un 
Pārgaujas novada pašvaldība. 

Vairāk: facebook.com/parceltuve un 
festivalsparceltuve@gmail.com
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Šefpavāri Dreibants un Sirmais Līgatnē rīko izzinošu 
festivālu ģimenēm un atver vienas dienas restorānu 

Festivāla namatēvs Ēriks Dreibants

Pasākumi Līgatnes novadā
19. jūlijā 

plkst. 21.00 

Ratniekos 
Festivāls “LABA DABA”

2.-4. augustā 

Kapusvētki Paltmales kapsētā4. augustā 
plkst. 13.00 

IZSTĀDES

Līgatnes kultūras namā 
Mākslinieču Aijas Gailes un Daces Ozolas darbu izstāde “Visi mūsu gadalaiki”

No 12. jūlija līdz 12. septembrim Zeit izstāžu zālē
Kristīnes Kutepovas darbu izstāde

Sīkāka informācija www.ligatne.lv

26. jūlijā 
plkst. 21.00 

10. augustā Līgatnē 
Brīvdabas, garšu, sarunu un papīra festivāls “Pārceltuve”

pie pārceltuves pār Gauju
Dabas koncertzāle 

20. jūlijā 
no plkst. 19.00 

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: Karīna Tatarinova

Zeit Cafe
Zeit muzikālais vakars: grupa Inqognito

Kapusvētki Spriņģu kapsētā4. augustā 
plkst. 15.00

Kapusvētki Paltmales un Spriņģu 
kapsētās notiks 4. augustā:
Plkst. 13.00 Paltmales kapsētā
Plkst. 15.00 Spriņģu kapsētā 
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Kas ir Laba Daba?
LABA DABA ir mūzikas un mākslas 

festivāls, kas norisināsies Latvijas 
Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki, 
Līgatnes pagastā no 2. līdz 4. augustam. 
Festivālā tiks pārstāvēti dažādi mūzikas 
žanri: regejs, etno folks, roks, elektronika, 
punk, ska un cita mūzika, ko izpildīs gan 
pašmāju mūziķi, gan mākslinieki no 
ārvalstīm. Kopumā būs dzirdami vairāk 
nekā 60 koncerti. Paralēli muzikālajam 
piedāvājumam festivālā darbosies kino 
māja, ģipša krūšu atliešanas darbnīca, 
sporta (futbols, pludmales volejbols, 
krokets) turnīri, teātra un mākslas 
performanču skatuve un dažādas radošās 
un izzinošās darbnīcas visām paaudzēm. 

Tas nav festivāls. Tā ir atmosfēra, 
kurā satiekas dažādu paaudžu cilvēki!

Laba Daba 11 pastāvēšanas gadu 
laikā ir kļuvis par vienu no ģimenēm 
draudzīgākajiem festivāliem Latvijā. Ik 
gadu festivālu apmeklē ne vien gados 
jauni cilvēki, bet arī vecvecāki un aizvien 
vairāk ģimeņu ar maziem bērniem. 
Labai Dabai draudzīga attieksme pret 
visu paaudžu cilvēkiem piedēvēta gluži 
dabiski - festivāla atšķirīgās atmosfēras 
dēļ. Īpašo atmosfēru veido dažādi faktori: 
skaistā vieta un dabas tuvums; labdabīgi 
noskaņoti un atvērti cilvēki; pateicīgais 
apmeklētāju skaits; tīrība festivāla laikā; 
vienlīdzīgais daudzums gan muzikālajā 
piedāvājumā, gan paralēlajās aktivitātēs. 

Aizvadītajos gados Laba Daba atkārtoti 
ieguva Latvijas Pasākumu Producentu 
asociācijas apbalvojumu par labāko lielo 
publisko pasākumu Latvijā. 

Festivāla ideja un programma.
Festivāla pamatideja slēpjas programmas 

nestandarta izpausmē, meklējot un 
piedāvājot arvien ko jaunu, līdz šim 
Latvijas mūzikas festivālos neredzētu 
un nedzirdētu. Katru gadu programmā ir 
kāds jauns vai sen nedzirdēts projekts.

 
“Šogad pirmatskaņojums būs 

dzirdams apvienībai Gobziņš un 
Dullais, kas ir muzikāls projekts, kurā 
apvienojies Dullais no dueta Čipsis un 
Dullais un Roberts Gobziņš. Kā arī pēc 
25 gadu pārtraukuma uzstāsies grupa 
33 Letnij podonok jeb 33LP (hc punk 
žanrs). Atkalapvienošanās notiek kā 
underground projekts – paspēlēt vecos 
gabalus savam priekam un uzstāties 
vienā vienīgā koncertā, festivālā Laba 
daba. Un šie nav vienīgie pārsteigumi, 
ko plānojam.”

/Kristīne Pinkule, festivāla 
organizatoru pārstāve/

Festivāls iepriekš saucās Starptautiskais 
mūzikas festivāls Laba Daba, bet šogad 
nosaukums mainījies uz mūzikas un 
mākslas festivāls Laba Daba, kas norāda 
uz festivāla formāta maiņu, papildinot 
muzikālo programmu ar mākslas 

programmu - eksperimentālo teātri, dejām 
un performancēm. Kopumā dažādās 
festivāla norises vietās būs vērojamas 
vairāk nekā 20 laikmetīgās dejas, objektu 
un netradicionālo formu teātra un cirka 
izrādes, kā arī audiovizuālas mākslas 
performances, kuras pievērsīsies sociāli 
nozīmīgiem tematiem. Piemēram, dejas 
kamerizrāde “No miglas”, režisora 
Klāva Knuta Sukura humora izrāde 
“Par normālu čali”, laikmetīgās dejas 
izrāde “Rokzvaigzne”, teātra un cirka 
grupa The Lady no Izraēlas ar izrādi 
bērniem no 3 gadu vecuma, izrāde 
“Zenīts”, ko piedāvā Latvijas Nacionālais 
simfoniskais orķestris. Festivālā 
piedalīsies Rīgas cirka skola ar dažādām 
bezmaksas meistarklasēm, kā arī būs 
skatāmas dažādas Latvijas Kultūras 
koledžas un Latvijas Kultūras akadēmijas 
performances un izrādes. Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris izspēlēs ainas no 
Fjodora Dostojevska romāna “Noziegums 
vai sods”.

Uz Labu Dabu noteikti jādodas kopā ar 
ģimeni, Festivāls piedāvās arī programmu 
bērniem, kā arī darbosies jau apmeklētāju 
iemīļotais bērnu dārzs “Laba vieta” un 
būs pieejama mazuļu “Babyroom” terase 
un telšu pilsētiņā atsevišķa, labiekārtota 
klusāka zona ģimenēm. Ieeja festivālā 
bērniem līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot), 
vecāku pavadībā, ir bez maksas. Ja bērni 
ir vecumā virs 13 gadiem, ģimenes 
par izdevīgāku cenu var iegādāties arī 
festivāla grupas biļetes, kas iegādājamas 
komplektos pa piecām biļetēm. Visi biļešu 
veidi pieejami Biļešu servisa kasēs. 

Dabīgi, ka jābrauc! 
Festivāla organizētāju mērķis ir radīt 

tādu atmosfēru festivālā, kas atbilstu 
nosaukumam. Tāpēc LABA DABA ir 
vasaras notikums, ko nemainīgi raksturo 
labdabīga attieksme pret cilvēkiem, 
notikumiem un dabu mums apkārt.

Vairāk informācijas: www.labadaba.lv. 

Līgatnes novada 
Ratniekos 11. reizi notiks 

mūzikas un mākslas 
festivāls Laba Daba

Foto: www.mengisphotography.com 
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“Līgatnes Novada Ziņu” e-pasta adrese:  ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu 
atbild rakstu autori. Līgatnes novada domes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes 

veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. “Līgatnes Novada Ziņu” izdevumu, kas 
iznāk vienu reizi mēnesī, elektroniski var apskatīt Līgatnes novada mājaslapā www.ligatne.lv.

Nākamais 
“Līgatnes Novada Ziņu”

 izdevums iznāks
2019. gada 14. augustā

INFORMĒ DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Aicinām līgatniešus piedalīties brīvdabas 
garšas, papīra un sarunu festivāla 

“Pārceltuve” tirdziņā. 
Tirgosim visu, kas izaudzis pašu dārzā, kas salasīts pļavā, mežā, noķerts upē vai 

ezerā. Piedāvāsim viesiem mūsu roku darinājumus. Pārsteigsim viņus ar garšu, 
smaržu un sajūtām! 

Tirdzniecībai piesakies pie manis – Dainas, 29346946.

Saviem bērniem mēs varam atstāt
divus vērtīgus mantojumus.
Viens no tiem ir saknes,
otrs-spārni..

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

Jūnijā Līgatnes novadā reģistrēti četri zēni: 

Klīvs, Ramana, Renārs un Mārtiņš

Ik dvēsele alkst siltuma un gaismas,
Ik aizgājējs vēl sapņos mīt.

Caur atmiņām dzīvs paliek sirdī ilgi,
Ko grūti aizmirst - atvirzīt.

Marika Snahovska  – 1. jūnijā
Valdis Eglīte – 3. jūnijā

Jānis Aleksandrs Klūga  - 17. jūnijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Jūnijā mūžībā aizgājuši

Sveicam jaunās ģimenes!

Jūnijā Līgatnes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

jāvārdu teica: Es Tev izdziedāšu lakstīgalu,
Jāņu nakti, rasu, papardes,
Izdziedāšu baltu puķu salu, -
Uz tās salas tikai Tu un Es! Arvīds un Elīna

Sandis un Marika
Kārlis un Sanita

Āris un Elīna
Ojārs un Elza

Pašvaldības aģentūra “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” izsludina 
pretendentu pieteikšanos vakancei

 “Pašvaldības aģentūras “Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” 
direktora vietnieks kultūras jomā

(profesijas klasifikatora kods 1431 12)  

Darba pamatpienākumi:
• Novada kultūras dzīves stratēģijas un vīzijas izstrādāšana;
• Novada kultūras norišu procesu organizēšana un vadīšana;
• Novada teritorijā un kultūras namos notiekošo pasākumu plānošana, organizēšana un 
vadīšana;
• Pasākumu plānu, scenāriju un tāmes izstrādāšana;
• Līdzdalība tūrisma nozares pasākumu un projektu īstenošanā;
• Ārpakalpojuma kultūras projektu un finansējumu piesaistīšana novada kultūras dzīves 
spektra bagātināšanai;
•  Fondu līdzekļu un privāto institūciju līdzekļu piesaistīšana kultūras norišu un 
amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai. 

Prasības pretendentam:
• Izglītība ne zemāka par vidējo ar specialitāti saistītā jomā;
• Kolektīva vadītāja darba pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Spēja pielāgoties un darboties elastīgi, strādājot gan patstāvīgi, gan komandā;
• Spēja saprasties ar cilvēkiem;
• Atbildība un iniciatīva;
• Labas datorlietošanas prasmes;
• Izpratne par ES struktūrfondu un citu projektu līdzekļu piesaisti;
• Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
•  Autovadītāja apliecība (B kategorija). 

Piedāvājam:
• Darba vidi vienā no tradīcijām bagātākajiem un senākajiem kultūras namiem 
Latvijā; 
• Stabilu atalgojumu (Bruto 875,00 EUR mēnesī), sociālās garantijas (t.sk. daļēju 
veselības apdrošināšanu);
• Iespēju attīstīt savas idejas un pilnveidot prasmes skaistā un radošā darba vidē.  

Pieteikumu vēstules un CV gaidīsim līdz 2019. gada 10. augustam, sūtot uz e-pastu 
kultcentrs@ligatne.lv

Rehabilitācijas centrs “Līgatne”
aicina darbā

klientu apkalpošanas operatoru
uz noteiktu laiku

Mēs piedāvājam:
• darbu profesionālā komandā;
• stabilu darba vidi;
• adekvātu atalgojumu (stundas tarifa likme - EUR 3.10) un sociālās garantijas;
• darbs pēc grafika (nakts stundas)

Prasības:
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• valodu zināšanas (latviešu, krievu, angļu);
• datorprasmes (Microsoft Office, uzskaites programmas);
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• orientēties sava darba plānošanā un darba organizācijā;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte un lojalitāte;
• prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
• prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• spēja strādāt sistemātiski un pastāvīgi;
• spēja radoši strādāt un pozitīva attieksme pret klientiem un darbu.  

Cilvēku psiholoģijas pārzināšanu un iepriekšēju pieredzi līdzvērtīgā darbā uzskatīsim 
par priekšrocībām. 

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: ligatne.rehcentrs@gmail.com vai pa faksu 64161912

Līgatnes novada dome (90000057333)
aicina pieteikties darbam 

Līgatnes novada vidusskolā, Strautu ielā 4, Līgatnē
krievu valodas skolotāju (2330 01) 

 
Ja jūs jūtat sevī spēku, zināšanas un vēlmi jauniem izaicinājumiem, esat ar pozitīvu 
attieksmi, mīlat bērnus un esat gatavs ieviest jauno mācību saturu un pieeju ikdienas 
darbā, jūs nebaida draudzīgas attiecības ar bērniem un kolēģiem, aicinām uz sarunu.

Piedāvājam:
• darbu krievu valodas skolotājam, sākot ar 0,9 slodzēm (Bruto par 1 slodzi - 710,00 
EUR);
• iespēju radošam darbam un dzīvei vienā no Latvijas skaistākajiem novadiem;
• plašas apmācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
• pilna spektra sociālās garantijas;
• plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;
• dzīves vietas nodrošināšanu.

Prasības:
• izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 
“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamos izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”; 
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildība un precizitāte;
• valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
 
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: skola@lnv.lv, Līgatnes novada 
vidusskolā, līdz 2019. gada 16. augustam.


