
LĪGATNES ZIŅAS

No 1. jūlija mēs veram vaļā un kopā 
sākam veidot jaunu lapaspusi 
pašvaldības dzīvē. Administra-

tīvi teritoriālā reforma Cēsu novadā apvienojusi 
dažādas skaistas un ļoti interesantas teritorijas, 
pagastus un cilvēkus. Nenoliedzami, tas būs 
liels izaicinājums apvienot dažādās pašvaldības 
darbības sfēras, tomēr ilgtermiņā šī ir lieliska 
iespēja veidot spēcīgu un attīstītu novadu.
Mana prioritāte ir saglabāt katras vietas labo 
darbu iestrādes un idejas, vienlaikus pārne-
sot labu pieredzi citos pagastos. Priecāšos par 
jaunām kopīgām iniciatīvām. Zinu, ka tādu ne-
trūks, jo vienuviet apvienoti gan profesionāli 
un radoši cilvēki, gan kultūrvēsturiski spēcīgas 
teritorijas.
Esmu patiesi gandarīts, ka deputātu korpusā 
nodrošināta pārstāvniecība no visa jaunā Cēsu 
novada un ka šim korpusam ir liela pieredze 
pašvaldību darbā, kas būs svarīgi nākamajos čet- 
ros gados. Tā arī ir garantija, ka domes darbs būs 

Uzpūt siltu elpu man uz pirkstu galiem, dzīve,
Un tālāk viss ritēs vizēdams – tici tā būs:
Es spēju būt aka ar ūdeni pilna,
Gan taka caur rasotu dārzu,
Gan saulrieta jūra,
Jo visa dzīvošanas bagātība ir tikai dvēsele – 
Bet pārējais ir gadu gredzeni ap mums.
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Nanija Bērziņa 

profesionāls, izsvērts, neaizmirstot arī par no-
vada tālākajiem pagastiem.
Jau šonedēļ kopā ar saviem vietniekiem sākšu 
savu iepazīšanās vizīti uz visiem tagad apvie-
noto novadu centriem. Tikšos ar iedzīvotājiem, 
pašvaldības darbiniekiem, nevalstiskajām or-
ganizācijām, uzņēmējiem un kopienām. Manu-
prāt, tikai tā iespējams vislabāk sajust konkrētās 
teritorijas situāciju un noskaņojumu. Esmu ga-
tavs uzklausīt ieteikumus un vietējās iniciatīvas 
un priecāšos par aktīvu sabiedrību, kas vēlas ie-
saistīties savas vietas attīstībā.
Mans lielākais mērķis ir panākt – lai visi varam 
justies piederīgi Cēsu novadam, reizē saglabā-
jot savu lepnumu par dzimto pilsētu, ciemu vai 
pagastu. Lai katrs Cēsu novadu varam saukt par 
savām mājam!

Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs 

1.augustā Vides Deja aicina izvēlēties ceļot pa 
Līgatni un izbaudīt laikmetīgās dejas jaunies-
tudējumus trīs dažādās izrāžu takās: Vides de-

jas pastaigu takā, Vides dejas velo takā un Vides dejas 
laivu takā. Apvieno ceļošanu ar kultūras un mākslas 
baudījumu!
Vides dejas pastaigu takā apskati Līgatnes vēsturis-
kos 19. gadsimta papīrfabrikas iedzīvotāju namiņus, 
šķērso Līgatnes upi, uzkāp kādā no Līgatnes kalniem, 
atrodi izrādes vietu! Apstājies, vēro, ieraugi, sajūti un 
iztēlojies! Pārdomā, par ko runā horeogrāfe Katrīna Al-
buže savā darbā Izdzīvošana un Līva Nora Apšeniece – 
dejas performancē SYNC!
Vides dejas velo takā dodies izbraukumā gar Līgat-
nes smilšu alām un klintīm – cauri pagalmiem un pa 
meža celiņiem! Ceļo, iedvesmojies un uzzini jaunākās 
ziņas horeogrāfu Madaras Luīzes Muzikantes un Gu-
nas Brižas iestudējumā Viena tante teica! Uz mirkli 
apstājies un sajūti vēl nepamanīto – ceļojumā, sevī, 
apkārtnē, cilvēkos un horeogrāfes Arinas Bubovičas 
izrādē Pirmais lidojums!
Vides dejas laivu takā laivo gar klintīm, kas ir augs-
tākie devona iežu atsegumi Latvijā, un gleznaina-
jiem Gaujas krastiem! Laivu takā izbaudi straumi un 
nelielās krācītes! Ceļā apstājies, izkāp krastā un pēc 
norādēm vai gida pavadījumā atrodi izrādes vietu. Ho-
reogrāfu Aigara Larinova un Naura Miķeļa Gobas dejas 
performancē Izbalansēt aizdomājies par līdzsvaru laivā 
un dzīvē! Airējies tālāk pa Gauju kā pa dzīves ritumu 
un sastopies ar horeogrāfes Sabīnes Neilandes pārdo-
mām par sievietes identitāti mūsdienu sabiedrībā de-
jas izrādē Femina!
Lai nokļūtu līdz takas sākumam, būs nepieciešams 
personīgais auto transports. Tālāk ar savu vai festivāla 
sarūpētu laivu vai personīgo SUP dēli laidies braucienā 
pa Gauju! Takas noslēgumā festivāls nodrošinās trans-
portu, lai personīgo automašīnu šoferus aizvestu uz 
takas sākumu.

Visām takām reģistrēšanās ar ieejas biļetēm būs pie 
Līgatnes tūrisma informācijas centra Spriņģu ielā 2, 
Līgatnē.

Biļešu iegāde biļešu tirdzniecības portālā  
Aula – www.aula.lv.
Vides dejas pastaigu takas biļetes cena: 7,00 eiro.
Vides dejas velo takas biļetes cena (ar privāto velosi-
pēdu): 7,00 eiro. 
Vides dejas velo takas biļetes cena (ar nomas velosi-
pēdu): 13,00 eiro.
Vides dejas laivu takas biļetes cena (ar privāto laivu 
vai SUP dēli): 7,00 eiro. 
Vides dejas laivu takas biļetes cena (ar nomas laivu vai 
SUP dēli): 16,00 eiro.

Pasteidzies – biļešu skaits ir ierobežots!

Laimīgā zeme
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IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS 
UZ AMATIEM CĒSU NOVADA 
VĒLĒŠANU KOMISIJĀ
2021. gada 1. jūlija Cēsu novada domes sēdē tika nobalsots par 
Cēsu novada vēlēšanu komisijas izveidošanu, kas turpmāk 
pārraudzīs Cēsu novada vēlēšanas.
Tādējādi tiek izsludināta pieteikšanās uz Cēsu novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja un locekļu amatiem. Deputāti lēma, ka 
komisijā darbosies 7 locekļi (tai skaitā komisijas priekšsēdētājs). 
Pieteikšanās noteikta līdz 2021. gada 16. augustam.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:
• politiskajām partijām vai to apvienībām,
• katram attiecīgās domes deputātam,
• vismaz 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupai).
Katras partijas, deputāta vai vēlētāju grupas pieteikto kandidātu 
skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlē-
jamo locekļu skaitu, tātad – 7.
Vēlēšanu komisijā var darboties Latvijas pilsoņi, kuri prot latviešu 

valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu 
komisijas locekli nevar kļūt Saeimas vai novada domes deputāts.

PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA
Lai pieteiktu vēlēšanas komisijas locekļa kandidatūru, jāaizpilda 
pieteikums. Pieteikumā kandidāts apstiprina, ka viņš piekrīt savas 
kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas 
veicama saskaņā ar likuma prasībām.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram 
vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzī-
vesvietas adresi.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienī-
ba, pieteikumam jāpievieno arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi 
funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Pieteikumus līdz 2021. gada 16. augustam var iesniegt:
• Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē (Ausmas, Drabešu 

pagasts, Amatas novads, LV-4101, amatasdome@amatasno-
vads.lv);

• Cēsu novada centrālajā administrācijā (Raunas iela 4, Cēsis, 

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 30. jūnija sēdē
(protokols Nr. 9, 2. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 30. jūnija sais-
tošie noteikumi Nr. 21/19 „Grozījumi Līgatnes nova-
da domes 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 21/2 „Līgatnes novada pašvaldības budžets  
2021. gadam””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta pirmās 
daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma „Par paš-
valdību budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta 
ieņēmumus EUR 4 646 846 apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu 
veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada 
budžeta izdevumus EUR 4 797 519 apmērā saskaņā  
ar 2. pielikumu un 3. pielikumu.

Sēdes vadītājs
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs  
Ainārs Šteins

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Pamatojoties uz Līgatnes mūzikas un mākslas skolas direkto-
ra 2021. gada 29. jūnija iesniegumu Nr. D3-16/21/686, tiek no-
virzīti EUR 2000 no EKK 2322 (degviela) uz EKK 5238, lai segtu 
izdevumus par datortehniku; kā arī sakarā ar audzēkņu skaita 
palielināšanos par EUR 450 tiek palielināti plānotie ieņēmumi 
pozīcijā EKK 21.35901 (Vecāku līdzfinansējums) un attiecīgi par 
EUR 450 tiek palielināta budžeta izdevumu pozīcija EKK 6423 – 
atlaides 25% un 75% apmērā, ja skolu apmeklē 2 un vairāk bērni 
vai bērns no daudzbērnu ģimenes.
2. Līgatnes novada dome no LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
saņem lielāku mērķdotāciju, nekā plānots, Līgatnes mūzikas un 
mākslas skolas pedagogu darba samaksai. Starpība EUR 15 276 
apmērā tiek attiecināta uz EKK 18.620 budžeta ieņēmumu daļā 
un EKK 1000 budžeta izdevumu daļā.
3. Pamatojoties uz 2021. gada 29. jūnija Līgatnes novada domes 
izpilddirektora iesniegumu Nr. D3-16/21/690: 
a. pašvaldības autoceļu budžeta ietvaros tiek novirzīti EUR 25 000  
no EKK 5213 (Transporta būves) uz EKK 2246 (Ceļu ikdienas uz-
turēšana);
b. uz Pārceltuves budžeta pozīciju EKK 2244 no Sporta centra 
budžeta pozīcijas EKK 2233 (transporta pakalpojumi) tiek novir-
zīti EUR 3000, lai segtu izmaksas par pārceltuves uzturēšanu, kā 
arī uz Pārceltuves budžeta pozīciju EKK 2261 no Administrācijas 
budžeta pozīcijas EKK 2100 (darba braucieni) tiek novirzīti EUR 
1188, lai segtu izdevumus par nekustamā īpašuma nomu.
4. Projekta „Fasādes atjaunošana un energoefektivitātes pa-
augstināšana valsts kultūras piemineklim - PII ēkai Gaujas ielā 
7, Līgatnē, Līgatnes novadā” īstenošanai nepieciešamais paš-
valdības līdzfinansējums EUR 251 571 apmērā tiek novirzīts no 
Projektu līdzfinansējuma budžeta sadaļas uz Projekta “Fasādes 
atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana valsts kul-
tūras piemineklim - PII ēkai Gaujas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes no-
vadā” budžeta pozīciju EKK 5250.

Sagatavoja finanšu kontroliere, analītiķe Anete Dzērve

Sēdes vadītājs
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs   
Ainārs Šteins

APSTIPRINĀTI
Līgatnes novada domes 
2021. gada 22. jūnija sēdē
(protokols Nr. 8, 8. §)

Līgatnes novada domes 2021. gada 22. jūnija saistošie notei-
kumi Nr. 21/17 „Grozījumi Līgatnes novada domes 2021. gada 
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 21/2 „Līgatnes novada 
pašvaldības budžets 2021. gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 82.1 panta pirmās daļas 
2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu un likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 7. pantu 

1. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada budžeta 
ieņēmumus EUR 4 627 809 apmērā un sadalījumu pa ieņēmumu 
veidiem saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada budže-
ta izdevumus EUR 4 781 793 apmērā saskaņā ar 2. pielikumu  
un 3. pielikumu.
3. Apstiprināt Līgatnes novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu 
budžeta izdevumus EUR 74 433 apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.

Sēdes vadītājs 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs   
Ainārs Šteins

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Sakarā ar projekta „Fasādes atjaunošana un energoefektivitā-
tes paaugstināšana valsts kultūras piemineklim - PII ēkai Gau-
jas ielā 7, Līgatnē, Līgatnes novadā” realizēšanu tiek novirzīts 
ziedojums Līgatnes pirmskolas izglītības iestādei EUR 74 433 
apmērā no ziedojumu budžeta atlikuma uz Līgatnes PII renovā-
cijas projekta budžeta sadaļas EKK 5250. Ziedojums pieņemts ar 
2011. gada 15. decembra Līgatnes novada domes sēdes protoko-
lu Nr. 16.-23. § kā Marģera Riekstiņa novēlējums Līgatnes PII.
2. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Līgatnes novada domi 
un LR Izglītības un zinātnes ministriju (Nr. D3-25/21/196), Lī-
gatnes novada dome ir saņēmusi EUR 262,56 interneta pakal-
pojumu nodrošināšanai Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā un 
Jauno Līderu vidusskolā. Šī summa tiek attiecināta uz budžeta 
ieņēmumu daļu EKK 18.620 un attiecīgo izglītības iestāžu bu-
džetu izdevumu daļu EKK 2210.
3. Pamatojoties uz Jauno Līderu vidusskolas (JLV) direkto-
res 2021. gada 24. maija iesniegumu Nr. D3-9.6/21/744 un  
2021. gada 21. jūnija iesniegumu Nr. D3-16/21/660, lai seg-
tu izdevumus par interaktīvo ekrānu, interaktīvo displeju un 
uzlādes skapja iegādi, uz JLV budžeta pozīciju EKK 5000 tiek 
novirzīti EUR 1200 no JLV budžeta pozīcijas EKK 2361 un EUR 
1681 no JLV budžeta pozīcijas EKK 2370.
4. Līgatnes novada dome no Izglītības kvalitātes valsts dienes-
ta ir saņēmusi finansējumu projektam Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kas 
par EUR 1400 pārsniedz plānotos ieņēmumus. Šī summa tiek 
attiecināta uz budžeta ieņēmumu daļu EKK 18.630 un projekta  
Nr. 8.3.4.0/16/I/001 budžeta izdevumu daļu EKK 1000.
5. Līgatnes novada dome no Valsts izglītības satura centra ir 
saņēmusi finansējumu projektam Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „At-
balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” EUR 166 
apmērā. Šī summa tiek attiecināta uz budžeta ieņēmumu daļu 
EKK 18.630 un projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 budžeta izdevumu 
daļu EKK 1000. Pamatojoties uz 2021. gada 15. jūnija izglītības 
un jaunatnes lietu speciālistes iesniegumu Nr. D3-16/21/620, 
projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 budžeta atlikums EUR 6049 apmērā 
tiek novirzīts uz EKK 1000, lai segtu izmaksas par pedagogu 
atalgojumu ārkārtējās situācijas laikā.
6. Līgatnes novada dome no LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņā ar 23.02.2021. MK Rīk. Nr. 110 ir saņēmusi finansējumu 
pašvaldībām samaksai par skolotāju un atbalsta personāla indi-
viduālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā EUR 11 572  
apmērā. Šī summa tiek iekļauta budžeta ieņēmumu sadaļā EKK 
18.620 un izglītības iestāžu JLV un AJS budžeta izdevumu sadaļā 

EKK 1000 – attiecīgi EUR 6839 un EUR 4733.
7. Pamatojoties uz 2021. gada 2. jūnija Līgatnes novada domes 
Kancelejas vadītājas iesniegumu Nr. D3-16/21/562, EUR 2541 
tiek novirzīti Kancelejas budžeta ietvaros uz pozīciju EKK 2250, 
lai segtu izdevumus par informācijas tehnoloģiju infrastruk-
tūras apkalpošanas pakalpojumiem.
8. Pamatojoties uz 2021. gada 15. jūnija pašvaldības aģentūras 
„Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs” iesniegumu  
Nr. D3-9.4/21/900, tiek veikti sekojoši budžeta grozījumi: 
a. Kultūras pasākumu budžetā:
•  tiek iekļauts Vidzemes plānošanas reģiona piešķirtais finansē-
jums EUR 1420 apmērā projektam „Smilšu kino „Līgatnes vērtī-
bu stāsts””, kas tiek attiecināts gan uz budžeta ienākumu daļu 
EKK 17.200, gan izdevumu daļu EKK 2231 (EUR 1220) un EKK 
1000 (EUR 200);
•  tiek novirzīti EUR 1000 no EKK 1150 uz EKK 2231, lai segtu 
administratīvos izdevumus;
•  tiek novirzīti EUR 1000 no EKK 1150 uz EKK 2314, lai segtu 
izdevumus par materiāliem pasākumu nodrošināšanai;
b. Pūtēju orķestra budžeta ietvaros tiek novirzīti EUR 1375 no 
EKK 1210 un EUR 2400 no EKK 1119 uz EKK 2231, lai segtu izde-
vumus par nodarbību vadīšanu;
c. No TIC administrācijas budžeta uz Administrācijas budžetu tiek 
novirzīti EUR 450, lai segtu izdevumus par transporta remontu;
d. No Kultūras nama budžeta uz Administrācijas budžetu tiek 
novirzīti EUR 320, lai segtu izdevumus par darba devēja pabals-
tiem darbiniekiem;
e. No Pūtēju orķestra budžeta pozīcijas EKK 1119 tiek novirzīti 
EUR 1210 uz Administrācijas budžeta pozīciju EKK 2232, lai seg- 
tu izdevumus par revidentu apmaksu;
f. No Pūtēju orķestra budžeta pozīcijas EKK 1119 tiek novirzīti 
EUR 1220 uz Administrācijas budžeta pozīciju EKK 1147, lai seg-
tu piemaksas par papildu darbu.
9. Pamatojoties uz 2021. gada 16. jūnija Līgatnes novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas iesniegumu Nr. D3-
16/21/635, lai segtu papildu darba izmaksas, kas radušās saistībā 
ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un tās radītajiem pa-
pildus ar grāmatvedību un finanšu vadību saistītiem pienāku-
miem, novirzīt EUR 4200 no budžeta pozīcijas EKK 2250, kurā 
bija ieplānoti iespējamie ATR izdevumi, uz budžeta pozīciju EKK 
1000; kā arī, lai segtu izmaksas par datortehnikas nomaiņu, no-
virzīt EUR 3000 no EKK 2250 uz EKK 5238.
10. Pamatojoties uz 2021. gada 16. jūnija Līgatnes novada domes 
Sociālā dienesta vadītājas p.i. iesniegumu Nr. D3-16/21/632, no 
EKK 2262 (transportlīdzekļa nomas izmaksas) tiek novirzīti EUR 
1300 uz EKK 5000, lai segtu izmaksas par datortehnikas iegādi.
11. Pamatojoties uz 2021. gada 16. jūnija Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas (AJS) iesniegumu Nr. D3-16/21/648, kurā tiek lūgts 
piešķirt papildu līdzekļus AJS remontam, kura izdevumi par EUR 
8000 pārsniedz plānoto, tiek veikti šādi grozījumi, lai papildinā-
tu remontdarbu budžeta pozīciju EKK 2241:
a. no AJS budžeta pozīcijas EKK 1000 tiek novirzīti EUR 3000, 
kas bija paredzēti remontstrādnieka uzņēmuma līguma izpildei;
b. no AJS budžeta pozīcijas EKK 5000 tiek novirzīti EUR 1000;
c. no budžeta sadaļas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiek 
novirzīti EUR 4000.
12. Pamatojoties uz 2021. gada 19. jūnija Līgatnes novada do-
mes izpilddirektora iesniegumu Nr. D3-16/21/655, tiek veikti 
šādi grozījumi:
a. uz Pirts budžeta iestādes uzturēšanas pozīciju EKK 2244 tiek 
novirzīti EUR 3000 no Administrācijas budžeta pozīcijas EKK 
2262, kā arī EUR 5000 no Sporta centra budžeta pozīcijas EKK 
2239;
b. uz Veselības budžeta elektroenerģijas pozīciju EKK 2223 tiek 
novirzīti EUR 1400 no Nītaures 6 ēkas uzturēšanas budžeta elek- 
troenerģijas pozīcijas EKK 2223.

Sagatavoja finanšu kontroliere, analītiķe Anete Dzērve
Sēdes vadītājs
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs   
Ainārs Šteins

Cēsu novads, LV-4101, dome@cesis.lv);
• Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē (Gaujas iela 

4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, 
LV-4125, novadadome@ligatne.lv, dome@jaunpiebalga.lv);

• Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldē (Spriņģu iela 4, Lī-
gatne, Līgatnes novads, LV-4110, novadadome@ligatne.lv);

• Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē (Iktes, Stalbe, Stal-
bes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151, pargaujasnovads@
pargaujasnovads.lv);

• Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldē (Cēsu prospekts 5, 
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, dome@
priekuli.lv);

• Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldē (Alauksta iela 
4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-
4122, vecpiebalga@vecpiebalga.lv).

Cēsu novada vēlēšanu komisijas locekļu kanditatūras izskatīšana un 
ievēlēšana notiks domes sēdē. Pieteikuma veidlapa atrodama vietnē  
www.ligatne.lv.
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IEVĒLĒTI CĒSU NOVADA DOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKI UN 
APVIENĪBU PĀRVALŽU VADĪTĀJU P. I. 
Cēsu novada domes 1. jūlija ārkārtas sēdē ievēlēti domes priekš- 
sēdētāja vietnieki – Ainārs Šteins un Atis Egliņš-Eglītis. Deputā-
ti arī apstiprināja novada apvienību pārvalžu vadītāju pienāku-
mu izpildītājus.
Jaunās novada pašvaldības nolikums paredz līdzšinējo novadu 
pašvaldības aizstāt ar apvienību pārvaldēm, proti: Cēsu novada 
Amatas apvienības pārvalde, Cēsu novada Jaunpiebalgas ap-
vienības pārvalde, Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde, 
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, Cēsu novada Prie-
kuļu apvienības pārvalde, Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības 
pārvalde.
Attiecīgi par pārvalžu vadītāju pienākumu izpildītājiem līdz 
amatu konkursu beigām apstiprināti: Amatas apvienības pārval-
des vadītāja p. i. Elita Eglīte, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes 
vadītāja p. i. Dace Bišere-Valdemiere, Līgatnes apvienības pār-
valdes vadītāja p. i. Anete Dzērve, Pārgaujas apvienības pārval-
des vadītāja p. i. Maruta Drubiņa, Priekuļu apvienības pārvaldes 
vadītāja p. i. Evita Šīrante, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes 
vadītāja p. i. Lelde Burdaja.
Jau ziņots, ka jaunā 2021. gada sasaukuma apvienotā Cēsu novada 
domes sēdē par domes priekšsēdētāju ievēlēts Jānis Rozenbergs.

zvani pa tālruni 26132288 
piesaki neizjauktas  
nolietotas elektrotehnikas 
bezmaksas savākšanu  
SIA “ZAAO” darbības reģionā
laimē televizoru un citas  
balvas no SIA “ZAAO” un  
AS “Sadales tīkls”

Pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz jūsu norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Nolietotā elektrotehnika jānovieto brīvi pieejamā vietā ārpus telpām.

Akcijas nolikums – klientiem.zaao.lv

iekārtas 
izmērs vismaz 
60x40x40 cm

Akcija

SARGI SEVI NO 
ELEKTROTRAUMĀM,  

No 1. augusta līdz 31. augustam

eko
zvans

Droša un 
tīra vide ir 

viena zvana 
attālumā!

nelieto nokalpojušu vai bojātu elektrotehniku — 
nodod to atkritumu apsaimniekotājam!

AKCIJĀ EKO ZVANS AICINA BEZ 
MAKSAS NODOT NOLIETOTU 
ELEKTROTEHNIKU, VĒRŠ UZMANĪBU 
UZ ELEKTRODROŠĪBU
No 1. līdz 31. augustam notiks SIA ZAAO (ZAAO) organizēta 
akcija EKO ZVANS, kuras laikā, zvanot uz ZAAO biroju, varēs 
pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas bezmaksas 
savākšanu (iekārtas izmērs vismaz 60 x 40 x 40 cm). 
Ar līdzīgām akcijām tās organizatori ik gadu vērš uzmanību uz vi-
des aizsardzību, un šogad sadarbībā ar AS Sadales tīkls uzmanība 
tiek pievērsta arī elektrodrošībai, jo nolietota un bojāta elektroni-
ka katru gadu ir iemesls desmitiem elektrotraumu un ugunsgrēku.
ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: 
„Elektriskās un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās mājsaim-
niecībās un darbavietās, ir izgatavotas no dažādiem materiāliem, 
no kuriem līdz pat 90% ir iespējams pārstrādāt. Šīs iekārtas satur 
arī dažādas kaitīgas vielas, piemēram, freonu, dzīvsudrabu, svinu, 
hromu, tāpēc elektriskie un elektroniskie atkritumi nekādā ziņā 
nedrīkst nonākt dabā, tie jānodod atkritumu apsaimniekotajiem. 
ZAAO rūpējas, lai šie atkritumi nonāktu uz pārstrādi.”
Akciju šogad atbalsta AS Sadales tīkls, vēršot uzmanību uz elek-
trodrošību. AS Sadales tīkls Mācību centra elektrozinību mācību 
vadītājs Artūrs Šmats: „Savu laiku nokalpojušai un bojātai elek-
trotehnikai nav vietas mājoklī, jo tā ir bīstama mūsu veselībai un 
dzīvībai, kā arī rada ugunsgrēku riskus īpašumā. Diemžēl nereti 
turpinām lietot bojātas elektroierīces un arī cenšamies  paši tās 
saremontēt, bojātās vietas notinot ar izolācijas lenti, – šāda rīcība 
nav pieļaujama, jo bojāta elektroierīce ir kā bumba ar laika degli, 
kas liktenīgā mirklī var kļūt par iemeslu smagai vai letālai elektro-
traumai vai postošam ugunsgrēkam!”
AS Sadales tīkls uzsver, ka ik gadu elektrotraumas Latvijā gūst des-
mitiem cilvēku – gan bērni, gan pieaugušie, turklāt vidēji desmit cil-
vēkiem gūto elektrotraumu sekas ir letālas. „Šogad sešos mēnešos 
ir reģistrētas pavisam 27 elektrotraumas, tostarp pieci cilvēki gūto 
elektrotraumu rezultātā gāja bojā. Atceries – mājās nav vietas elek- 
troierīcēm ar bojātu vada izolāciju vai citiem acīmredzamiem de-
fektiem! Ja, lietojot elektroierīci, ir jūtams, ka tā sit pa pirkstiem, –  

tas ir signāls, ka no šīs ierīces ir iespējami drīz jāatbrīvojas. Akcija 
EKO ZVANS ir lieliska iespēja nodot pārstrādei savu laiku nokalpo-
jušu elektrotehniku, šādi gan parūpējoties par savu un citu īpašuma 
iemītnieku drošību, gan arī veicinot sakārtotu vidi mums apkārt,” 
papildina A. Šmats.
Akcija ir spēkā tikai ZAAO darbības reģionā – jaunajos Limbažu, 
Cēsu, Smiltenes, Valkas, Vamieras novados, kā arī jaunā Siguldas 
novada Krimuldas un Lēdurgas pagastos, jaunajā Saulkrastu no-
vadā (izņemot Sējas pagastu) un jaunajā Balvu novadā, līdzšinējo 
Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu pagastos. 
Nolietotas elektrotehnikas savākšanas pakalpojums tiks sniegts, 
izbraucot uz privātpersonas vai juridiskas personas norādīto adresi, 
iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. 
Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar elektrību vai baterijām darbinātas 
nolietotas sadzīves elektrotehnikas savākšanu no klienta adreses, 
taču akcijas periodā ir atcelta transporta maksa un akcijas laikā 
ikviens tās dalībnieks piedalīsies izlozē, iegūstot iespēju laimēt 
balvas – televizoru, rokas putekļu sūcējus, skandas un citas.
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 26132288. Saņemot neiz- 
jauktas nolietotas elektrotehnikas (televizori, ledusskapji, plītis, 
trauku mazgājamās mašīnas, putekļu sūcēji, virtuves kombaini 
u.c.) savākšanas pieteikumu un pajautājot klienta atļauju, ZAAO 
biroja darbinieks reģistrēs akcijas dalībnieku klientu uzskaites sis-
tēmā, veicot speciālu atzīmi par dalību akcijā. Katrs klients akcijā 
var veikt neierobežota skaita elektrotehnikas vienību savākšanas 
pieteikumus, balvu izlozē piedaloties vienu reizi.
Visai pieteiktajai elektrotehnikai tās izvešanas dienā jābūt novie-
totai ārpus telpām – pie kāpņu telpas ārdurvīm, biroja ārdurvīm, 
iebraucamā ceļa malā, konteineru laukumā utml.
Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma tīmekļvietnē www.zaao.lv, 
šķiroto atkritumu savākšanas sadaļā, un klientiem.zaao.lv. 
Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu elektrotehniku bez maksas 
ikdienā var nodot arī ZAAO darbības reģiona divdesmit vienā EKO 
laukumā. Nogādājot nolietotu neizjauktu elektrotehniku EKO 
laukumā, iedzīvotāji nepiedalās akcijā EKO ZVANS.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane 
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību vadītāja

Jaunajā apvienotā Cēsu novada domē ir 19 deputātu mandā-
ti. No tiem 10 ir politiskajai partijai Jaunā VIENOTĪBA: Ēriks 
Bauers, Inga Cipe, Atis Egliņš-Eglītis, Erlends Geruļskis, Andris 
Melbārdis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Marko-
va, Ainārs Šteins, Juris Žagars.
Trīs mandāti ir Latvijas Zemnieku savienībai: Indriķis Putniņš, 
Laimis Šāvējs, Hardijs Vents.
Divi mandāti ir Vidzemes partijai: Ella Frīdvalde-Andersone un 
Andris Mihaļovs.
Divi mandāti ir Latvijas attīstībai: Jānis Kārkliņš un Elīna Sta-
pulone.
Viens mandāts ir Nacionālajai apvienībai Visu Latvijai!-Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK: Guntis Grosbergs.
Viens mandāts ir Kustībai “Par!”, Progresīvajiem: Ivo Rode.
Ceturtdien, 2021. gada 1. jūlijā, darbu sākot jauno novadu do-
mēm, stājās spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. 
Tās rezultātā jaunajā Cēsu novadā tiek apvienoti līdzšinējie 
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un 
Vecpiebalgas novadi. Jaunā novada 2668,13 kvadrātkilometru 
lielajā teritorijā apvienoti teju 45 000 iedzīvotāju.

Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klien-
tu servisa pārvaldes vecākais komunikācijas speciālists  
Aleksandrs Abramovs

MĒS AICINĀM DARBĀ CĒSU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORU, KURŠ/A 
SPĒJ VEIKSMĪGI VADĪT KOMANDU UN DOT 
IEGULDĪJUMU, ATTĪSTOT CĒSU NOVADU
Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsu novadam augt, tad pie-
vienojies mūsu komandai!
Izpilddirektora galvenie amata pienākumi:
•  atbildēt par pašvaldības administrācijas darbu, doto uzdevumu 
izpildi, nodrošināt darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
•  koordinēt un kontrolēt padotībā esošo iestāžu un to vadītāju darbu;
•  organizēt domes lēmumu, domes izdoto saistošo noteikumu un 
citu normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku rīkoju-
mu izpildi;
•  domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības 
mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar ju-
ridiskajām un fiziskajām personām, pārraudzīt iepirkumu organi-
zēšanu pašvaldības administrācijā;
•  nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pār-
valdību, tai skaitā pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu;
•  nodrošināt pašvaldības administrācijas finanšu, personāla un 
citu resursu lietderīgu izmantošanu;
•  noteikt grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, nodrošinot 
centralizēto grāmatvedības uzskaiti pašvaldības iestādēs, izstrādāt 
un apstiprināt normatīvajiem aktiem grāmatvedības un budžeta 
jomā atbilstošu un pašvaldības specifikai atbilstošu vienotu grā-
matvedības uzskaites kārtību;
•  organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas 
plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saim-
nieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu;
•  pārraudzīt pašvaldības institūciju sniegtos pašvaldības pakalpo-
jumus, nodrošinot to pastāvīgu pārbaudi un kvalitātes uzlabošanu, 
tai skaitā pakalpojumu elektronizāciju;
•  organizēt darba aizsardzības, personas datu apstrādes jautāju-
mus, iesniegumu apriti pašvaldības administrācijā;
•  izdot administratīvos aktus un administratīvo aktu izpildu doku-
mentus, var izdot pašvaldības administrācijai saistošus iekšējos 
normatīvos aktus un rīkojumus pašvaldības darba organizācijas 
jautājumos; 
•  pārstāvēt pašvaldības intereses un veicināt sadarbību ar dažādām 
institūcijām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;
•  regulāri sniegt pārskatu domei par savu pienākumu izpildi un 
darbību;
•  veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīva-
jos aktos, domes lēmumos.
Izpilddirektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas izglītības 
un profesionālās pieredzes prasības:
•  augstākā izglītība;
•  vismaz 3 gadu nepārtraukta vadības pieredze vidēji lielā vai lielā 
organizācijā;
•  valsts valodas prasme augstākajā līmenī un angļu valodas un/vai 
citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepie-
ciešamajā apjomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
•  izpratne par valsts pārvaldes, pašvaldības darbu un administra-
tīvo procesu iestādē;
•  izpratne par pašvaldības administrācijas darba organizēšanu, 
tai skaitā izpratne par valsts pārvaldes iestādes budžeta plā-
nošanu un izpildes kontroli;
•  zināšanas un izpratne par kapitālsabiedrību pārvaldības 
jautājumiem;
•  labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās pras-
mes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
Izpilddirektora amata kandidātam jāpiemīt šādām kom-
petencēm:
•  orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
•  konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;
•  spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
•  komandas vadīšana un darbinieku motivēšana;
•  organizācijas vērtību apzināšanās;
•  pārmaiņu vadība.
Iesniedzamie dokumenti:
•  motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju par atbilstī-
bu izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriek- 
šējo vadības pieredzi un stilu);
•  dzīves gaitas apraksts (CV);
• augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas 
kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai 
diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
•  pašvaldības darba organizācijas, pārvaldības vīzijas un prioritā-
tes izklāsts (līdz 2 lpp.).
Mēs piedāvājam:
•  darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
•  profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
•  veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezul-
tātiem un normatīvos noteiktajam;
•  stabilu atalgojumu (2441 EUR pirms nodokļu nomaksas).
Nolikumu skatīt interneta vietnē www.ligatne.lv.
Konkursā iesniedzamos dokumentus un to kopijas sūtīt pa pastu 
vai iesniegt klātienē (Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada cen-
trālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) 
vai sūtīt uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi „Izpilddirek- 
tors” līdz 2021. gada 9. augustam.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa re-
zultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Informācija par personas datu apstrādi:
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības Cēsu 
novada centrālā administrācija (Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tāl-
runis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv).
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa no-
drošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildu informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros 
pieejama interneta vietnē www.cesis.lv, sadaļā Privātuma politika.
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KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI
Rasma Vanaga

18. turpinājums.
Sākums LNZ 2020. gada februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11, decembra Nr. 12, 

2021. gada janvāra Nr. 1, februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6.

ZAĶUSALA UN PAPĪRA 
RAŽOŠANA LĪGATNĒ
Visi braucēji, kuri no Augšlīgatnes brauc pa šoseju uz Lī-

gatnes pilsētu, pilsētā un Zaķusalā nonāk pa Brīvības 
ielu. Esam pieraduši, ka Brīvības iela sākas kaut kur pie eze-
ra. Bet, manuprāt, tas ir maldīgs uzskats. Brīvības iela sākas 
pie pilsētas robežas, tas ir, pie Zanderu kapiem, un beidzas 
pie Līgatnes papīrfabrikas. Braucot pa līkumoto šoseju, ku-
rai visapkārt ir staltie koki, kas tiecas pret sauli, izbraucam 
klajā vietā, ko vietējie jau vismaz pāris gadsimtu sauc par 
Zaķusalu. Šis Brīvības ielas posms ir tikai nepilnu kilometru 
garš un pēkšņi apraujas pie Līgatnes papīrfabrikas. Līgatnes 
papīrfabrikai gan ir cita adrese – Pilsoņu iela 1. Bet tas jau ir 
cits stāsts.
Kādēļ Zaķusala? Par to mums gidu kursos 2010. gadā stāstīja 
Līgatnes vēstures pētnieks Aivars Balodis. Kad Līgatnē sāka 
ražot papīru, visi papīra ražotāji bijuši vācieši un dzīvojuši 
turpat dzirnavās. Līgatnes upe esot metusi tagadējā Zaķu-
salā lielu līkumu, un šajā līkumā, uzkalniņā, vācieši audzē-
juši trušus. Tajos gados gatavota vietējas nozīmes karte, un 
vācieši šim pauguriņam kartē devuši nosaukumu Zaķu kalns. 
Apkārtējie vietējie iedzīvotāji protestējuši, sakot: „Kas tas par 
kalnu? Skatieties apkārt – tie tik ir kalni!” Un tā visa līdzenā 
vieta tautas mutē nosaukta par Zaķusalu. Vēlākos gados Lī-
gatnes upe iztaisnota un tecējusi turpat, kur tagad, bet no-
saukums Zaķusala saglabājies.
Zaķusalā pirmā lielākā celtne Brīvības ielas labajā pusē, ar ta-
gadējo adresi Spriņģu iela 1, ir senās miltu, vēlāk arī papīra 
dzirnavas.
Ap 1770. gadu celtas Līgatnes dzirnavas, visi meistari tur 
sākumā arī dzīvojuši. Turpat bijušas miltu dzirnavas un dar-
bojusies kokzāģētava. 2021. gadā šajā ēkā atrodas veikals 
Lats, krodziņš Vilhelmīnes dzirnavas, restorāns 1815, Līgat-
nes papīra muzejs, Līgatnes ārstu prakse (bijusī), zobārs-
ta prakse, Līgatnes pirts un vairāki dzīvokļi. 20. gadsimta  
60. gados ielas pusē bija saimniecības preču veikals, vēlāk pār-
tikas veikals. Virs pirts bija Līgatnes pasta nodaļa (iepriekš –  
Ķempju pasta nodaļa) un telefonu centrāle. Diemžēl jau 
vairākus gadus nedarbojas ārstu prakse, Līgatnes papīra 
muzejs arī nav kārtīgi sācis darbu.
Vēl 1757. gada arklu revīzijās ir konstatējams, ka dzirnavas 
Līgatnē nav un nav bijušas. Tās parādās 18. gadsimta beigās. 
Vecākās ziņas ir atrodamas Hupeļa draudžu aprakstā, kur 
minēts, ka Siguldas draudzē ir pavisam četras ūdensdzirnavas 
– Siguldas, Paltmales (Līgatnes), Nurmižu un Ramas. Hupeļa 
grāmata iespiesta 1777. gadā, tātad dzirnavu sākumu var da-
tēt ar kādu laiku pirms šīs grāmatas. 
Ir divas versijas par Līgatnes papīra dzirnavu sākumu, ku-
ras Aivars Balodis izteica gidu kursos Līgatnē. Pirmā versija 
(Aivars Balodis 27.04.2010. gidu kursos): „Līgatnē papīrs sākts 
ražot, pēc Jenša ziņām, 1720. gadā. Pēc Friča Gerkes atmiņām 
(1895–1920) – pazīmes rāda, ka Līgatnē papīrs ražots jau  
150 gadus, tātad ap 1770. gadu. Pasaulē papīrs izgudrots Ķīnā  
105. gadā. Mūsu pusē papīrs nonāca pēc 1000 gadiem caur arā-
biem. Pirmās ziņas, ka papīrs Latvijā sākts ražot, 1646. gadā 
Tomes muižā, līdz pie Dzirnupes ietekas Daugavā 1727. gadā 
tās nodega un netika atjaunotas. Līgatne ir 18. vieta Latvijā, kur 
sāka ražot papīru, tātad ap 1770. gadu.”
Otrā versija (Aivars Balodis 24.09.2012. gidu kursos): „Papīrs 
Līgatnē sākts ražot tikai 1815. gadā papīra dzirnavās.” 
Dokumentēti fakti: „1815. gada 25. maijā Zemes grāmatā 
reģistrēts fabrikas īpašumā esošā gruntsgabala Conradsruhe 
plāns. Tur arī konstatēta fabrikas dibināšana un kā līdzdibinā-
tājs minēts Rīgas tirgotājs Kārlis Kībers (Kyber). Kībers Rīgas 
adresu grāmatā ierakstīts kā Seidenhandlung, Kalkstass Nr. 136.
1815. gadā Līgatnē esošajās miltu dzirnavās jau strādā papīra 
meistars un 15 strādnieki, kuri saražo pirmos 1050 pudus pa-
pīra. Līgates fabrikā, sauktā Konradsruhe, jau dzīvo kāds pa-
pīrtaisītājs – meistars Heinrihs Traugots Keisners (Keyssner), 
kā arī Siguldas draudzes dokumentos minētais Der Muhlenbau-
meister Friedrich Gottlieb Glaser, kas acīmredzot piedalās fabri-
kas celtniecībā.”
Nedaudz par Līgatnes papīrfabrikas darba periodu: Vispirms 
papīru ražoja papīra dzirnavās, tad 1815.–1816. gadā uzbūvē-
ja Anfabriku jeb Handfabrik, kur papīru ar rokām ražoja līdz 
1871. gadam. Tas bija tā saucamais manufaktūras periods. 
1830. gadā darbu sāka Galvenā fabrika – Hauptfabrik jeb Vi-
dusfabrika, kur 1849. gadā papīru sāka ražot uz papīrmašīnu. 
Ražošana turpinājās līdz 2014. gada aprīlim, kad ražošanu ap-
turēja un darbu zaudēja 97 strādājošie.
1859. gada 19. maijā tika likts pamatakmens atsevišķi celtai 
fabrikas daļai Lejas fabrikai jeb Beiverkai (papildu fabrikai). 
Tā darbojās līdz 1990. gadiem. Tagad ēkas nojauktas, palicis 
tikai vēstures piemineklis – trešais Līgatnes papīrfabrikas 
sarkano ķieģeļu skurstenis.
„Mencendorfiem esot bijusi doma celt vēl vienas dzirnavas un 

ražot enerģiju pie Līgatnes upes Gaujasmalā, pie Grīvnieku pa-
graba. Vēlāk šī domā atmesta, jo nācis cits enerģijas veids,” tā 
stāstīja Aivars Balodis gidu kursos 2010. gada 13. maijā.
Par Līgatnes papīrfabrikas vēsturi mums atgādina Līgatnē iz-
vietotie stendi ar īsu aprakstu par fabriku un pilsētu un tajā 
redzamo zīmēto Līgatnes karti ar Mencendorfu vīziju 19. gad-
simta beigās, 20. gadsimta sākumā. Šajā zīmējumā labi redza-
mi trīs fabrikas sarkanie skursteņi, un tā bijusi reklāmas lapa 
uz Līgatnes papīrfabrikas ražotās produkcijas. Šo reklāmas 
lapu bija saglabājis līgatnieša Gunta Gailīša tēvs – viens no 
pirmajiem latviešu papīrražotāju meistariem.
Vēl par Līgatnes papīrfabriku līgatniešiem un viesiem atgā-
dina Brīvības ielas malā, netālu no ezera uzstādītie dzirnak-
meņi ar uzrakstu „CONRADSRUHE 1815–1990 LĪGATNE”, 
kurus uzstādījām 1990. gada 16. jūnijā, kad atzīmējām Līgat-
nes papīrfabrikas 175 gadu jubileju. Tas Latvijā bija pārmaiņu 
laiks, un neviens jau nevarēja pateikt, kā risināsies Līgatnes 
papīrfabrikas tālākais liktenis. Liktenis bija samērā labvēlīgs, 
un ar mūsu, līgatniešu, pieliktajām pūlēm fabrika turpināja 
darbu vēl 24 gadus. Līgatnes papīrfabrika nostrādāja vairāk 
nekā 20 gadu ilgāk par citām papīrfabrikām Latvijā. Kāds būs 
fabrikas tālākais liktenis?  To var tikai minēt, jo 2021. gada 
jūlija sākumā pēc septiņu gadu dīkstāves notiks nākamā fa-
brikas ēku izsole.
1815.–1816. gadā uzcēla Handfabrik (Anfabriku), smēdi un 
mājas personālam. Tāpat uzcēla dambi un izveidoja slūžas uz 
Līgatnes upes gandrīz pie Ķempju dzirnavām, rokot arī pir-
mo kanālu apmēram 1–1,5 km augšpus Anfabrikas, pa kuru 
pievadīja ūdeni ražošanai. Kanāls tika rakts pa upes krei-
so krastu, pie Handfabrikas pāri Līgatnes upei uzcēla koka 
pārvadu, kurš darbojās līdz Otrajam pasaules karam. Vēl 
tagad ir saglabājusies daļa no kanāla un drupas no slūžām, 
un pārvada balsti. Anfabrikā papīru ar rokām ražoja līdz  
1871. gadam, pēc tam šeit līdz Otrajam pasaules karam gata-
voja papīra masu, kuru ar mazbānīti veda uz galveno fabriku, 
darbojusies arī kokzāģētava. 1897. gadā šeit sāka ražot ele-
ktrību gan ražošanas vajadzībām, gan dzīvokļu apgaismoša-
nai. Pēc papīra ražošanas pārtraukšanas 1873.–1889. gadā 
Anfabrikā darbojusies Līgatnes papīrfabrikas skola un ierīkoti 
dzīvokļi.
Pēc Aivara Baloža teiktā, lai gan precīzu ziņu neesot, Anfab- 
rikā līdz Pirmajam pasaules karam esot atradusies arī ambu-
lance un aptieka. Pēc tam aptieka pārcēlusies uz veikala ēku 
Spriņģu ielā 3. Sākotnēji Līgatnē neesot bijušas pirtis, cilvēki 
mazgājušies holenderos. Pirmā pirts uzcelta Handfabrikā ap 
1900. gadu, bijusi uzcelta pakrastē, bet ūdens bijis jānes līdzi. 
Otrā pirts uzcelta starp Līgatnes krogu un Anfabriku (aptu-
veni tur, kur šobrīd atrodas strūklaka), trešā pirts – Beiverkā. 
Ceturtā, labākā pirts, ierīkota papīra dzirnavās Spriņģu ielā 1. 
Pirts bijusi ierīkota divos stāvos – apakšā vīriešiem (turpat, 
kur tagad atrodas Līgatnes pirts), bet otrajā stāvā, kur bijusi 
ģimenes ārstu prakse un šobrīd strādā zobārste,  – sievietēm. 
Pirtij ūdens ņemts no ezera. Viss ir jau gandrīz kā senatnē ar 
nelielām izmaiņām. Tagad pirts atrodas tikai apakšstāvā, bet 
pirtī piektdienās no rīta puses peras sievietes, bet vakarā –  
vīrieši, tikai par pirts apmeklējumu jāmaksā, senāk pirts ap-
meklējums bija par brīvu.
1944. gada septembrī vāciešu mestās bumbas iznīcināja 
daļu no Anfabrikas celtnēm (par ko rakstīju LNZ 2021. gada 
maija Nr. 5).
Pēc Otrā pasaules kara Anfabrikā otrreiz ierīkoja kokzāģēta-
vu, galdniecību un taras izgatavošanas iecirkni, otrajā stāvā 
darbojās arī Līgatnes audējas. Pēc 1993. gada ražotne šeit 
pārtrauca darbu. Tagad fabrika ir pārdevusi šīs ēkas SIA Pils- 
kalns – slēpošanas trases saimniekiem, kuri pēc ilgāka laika 
mēģināja pārdot atlikušo celtni, bet acīmredzot nesekmīgi.
Tālāk daži dati par strādājošajiem un ražošanu Anfabrikā no 
Līgatnes vēstures hronoloģijas: „1816. gads. Anfabrikā bija 
nodarbināts viens vācu tautības meistars, 7 zeļļi un viens krievu 
strādnieks.
1817. gads. Konrads Ruhe jeb, kā to nosauc Siguldas draudzes 
dokumentos, Līgatnes papīrfabrikā dzīvo jau vesela rinda papīr-
taisītāju zeļļu: Bayreuther Johann Volfgang, Braun Johann Mi-
chael, Gobel Friedrich, Grunvald Johann, Klarner Gottlob, Kreit 
Gottfried, Preissing Friedrich, Schmidt Lorenz. No tiem tikai pir-
mais un trešais paliek Lpf līdz mūža beigām. Pārējie pazūd jau 
līdz 1823. gadam.
1818.–1820. gads. Handfabrikā strādā pirmais latviešu tautības 
strādnieks, Siguldas draudzes dokumentos minēts Juris Adam-
sons ar sievu Dārtu. Ap šo laiku darbā stājas latviešu brīvlais-
tais Žanis Bundziņš, kas draudzes papīros sakarā ar sievas nāvi 
minēts 1819. g., 1820. gadā minēts arī brīvlaistais Tenis Pum-
purs ar sievu Dārtu.
1827. gads. Manufaktūrā strādā: 33 kaimiņu muižas dzimtcilvē-
ki, 18 brīvie latviešu strādnieki un 11 krievu strādnieki. Rūpnīcā 
visu laiku ir nodarbināts viens vācu meistars. Bez tam pēdējos 
gados rūpnīcā strādāja kalējs. Augstākās šķirnes rakstāmpapīra 

Papīra dzirnavu zīmējums, 19. gs. Līgatnes fotoarhīvs.

Papīra dzirnavas un Lustūzis, 19. gs. sākums. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Anfabrika ap 1829. gadu. Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes papīrfabrika – Vidusfabrika ap 1870. gadu.  
Līgatnes fotoarhīvs.

Vidusfabrika, 20. gs. sākums. Priekšplānā 2008. gadā  
nodegusī noliktava. Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes papīrfabrikas reklāmas zīmējums, 20. gs. 
sākums. Līgatnes fotoarhīvs.
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balināšanā sāk lietot ķimikālijas. Galvenā izejviela lupatas.”
Anfabrikas darbības sākuma gados, kā vēsta atsevišķi ma-
teriāli, Līgatnē no lupatām ražots papīrs sāls un cukura ie-
saiņošanai. Vēlākos gados tika apgūta kvalitatīvāka papīra 
ražošana.
Pētot Līgatnes papīrfabrikas vēsturi un gatavojoties Līgat-
nes papīrfabrikas 175. gadadienas svinībām 1990. gadā, tika 
pieņemts lēmums, ka par Līgatnes papīrfabrikas dibināšanas 
gadu uzskatīsim 1815. gadu. Iepriekš, 1958. gadā, tika no- 
svinēta Līgatnes papīrfabrikas dibināšanas 100. gadadiena, 
bet izrādās tā bija tikai akciju sabiedrības Līgatnes papīru fa-
briku kompānija dibināšanas gadadiena 1858. gadā.
No Līgatnes vēstures hronoloģijas: „1858. gads. Grothuss di-
bina akciju sabiedrību Līgatnes papīru fabriku kompānija, kurai 
pārdod savu fabriku. 19. jūnijā Krievijas valdība apstiprina LPF 
akciju sabiedrības statūtus. Valdē Kārlis Georgs von Grothuss, 
Aleksander von Vegesach un tirgotājs Friedrich Deeters.”
Vēsture ir tāda interesanta lieta, ka reizēm, to pētot un me-
klējot materiālus, atrodi daudz ko, kas maina vispārpieņem-
tos faktus. Bieži vien pēc tam cilvēki brīnās: kā tad tā –  
1858. gadā fabrikai nosvinēja 100 gadus, bet pēc 32 gadiem, 
1990. gadā,  – 175 gadus.
Pie Brīvības ielas krustojuma ar Spriņģu ielu atrodas Līgatnes 
tūrisma informācijas centrs (Līgatnes TIC) ar adresi Spriņģu 
iela 2. Namiņš celts 1889. gadā kā Līgatnes papīrfabrikas 
sardzes namiņš, jo fabrikai apkārt nebija sētas un vajadzēja 
reģistrēt ienākošās un izvestās kravas. Caur fabrikas terito-
riju brīvi varēja pārvietoties gan braucēji, gan kājāmgājēji. 
Fabrikai apkārt sētu uzcēla direktora Jāņa Gustsona laikā 
20. gadsimta 50. gados. Līdz 60. gadiem tur bija dzīvojamā 
mājiņa, vēlāk – Līgatnes pasta nodaļa, kopš 2015. gada –  
Līgatnes TIC.
Atgriežamies pie Līgatnes papīrfabrikas – Vidusfabrikas  
19. gadsimta otrajā pusē. Vidusfabrikā strādājošie dzīvojuši 
turpat fabrikas teritorijā. Aptuveni tur, kur šobrīd atrodas bi-
jušais celulozes angārs, bijusi uzbūvēta trīs stāvu dzīvojamā 
baraka. Sadzīves apstākļi bijuši ļoti smagi un nepatīkami, 
katrā istabā mitinājušās četras piecas ģimenes. Par to stāsta 
Kristīne Baidiņa savās atmiņās, kuras pierakstītas 1950. gada 
jūnijā: „Pirms fabrikas degšanas dzīvojām 3 stāvu lielā mājā, 
kas atradās starp fabriku un vecupi, ar galu pret upi. Gar upes 
krastu gāja garām ceļš, bet mājas gals ar slēgtu eju bija savie-
nots ar fabriku. Vidus stāvā logs bija līdz grīdai, jo bija ierīkots  
I un II stāvam vienā laidā. Logs bija nožogots, lai bērni neiz-
dauzītu un bija istabas vienā un otrā pusē. Katrā loga pusē ap-
metās viena ģimene. Vecāku gultas parasti pie loga, bet bērnu 
gultas uz istabas vidu, gulta pie gultas, ka ne cauri iet, ne pa-
griezties. Tik bija katrai ģimenei iedzīve kā galdiņš, kāds krēsls 
un gultas. Vienā istabā bijām 4–5 ģimenes. Lai naktī netraucētu 
miegu, jo bieži naktīs no fabrikas ar petrolejas lampu rokā nāca 
celt strādniekus uz darbiem un, uzlaižot spilgtu gaismu, izbaidī-
ja cilvēkus, tad viens otrs ierīkoja ap savām gultām aizkarus. Tie 
jau nebija nekādi aizkari, bet tāpat aizkāra priekšā kādu drēbi, 
segu vai lakatu. Uz apakšējo stāvu bija jākāpj 4 pakāpes uz leju 
no zemes virsas – tas bija puspagrabā. Apakšas stāvā atradās 
lielā maizes krāsns, kur visi gāja maizi cept. Krāsns dibens iznā-
ca ārā otrā stāvā, tur varēja žāvēt drēbes, un bērni sēdējām un 
sildījāmies. Arī lielie nāca sildīties un runāties. Katrā stāvā bija 
3 istabas, bet durvju no vienas uz otru nebija. Nebija arī atslēgu. 
Ķēķa mums nebija, tikai rovis, pie kura nokļuvām pa koridoru. 
Rovis atradās mājas galā. Vārīt varēja, uzliekot katlu uz trijkāja 
vai pakarot kāsī. Kas turīgāks, tam bija trijkājis, švakākiem tikai 
kāši – viens kāsis, kurā iekārt katliņa stīpu, un otrs, kur pakārt. 
Abi kāši bija savienoti ar auklu. Kad nāca ēdiena gatavošanas 
reizes, visiem nepietika vietas, kur nolikt savu katliņu, tad lika 
vienkārši uz grīdas. Bija jau liela bāršanās un nesaprašanās. Arī 
kurināt nedrīkstēja, kad gribēja. Tā, pusdienas taisot, nedrīks-
tēja kurināt agrāk par vienpadsmitiem, bet vakarā līdz plkst. 
9 vajadzēja izbeigt vārīšanas. Kas iekūra agrāk, nāca sargs un 
lēja ūdeni virsū. Tāpat vakaros nāca dzēst uguni nost. Mātes gan 
bārās, kaut laistu izvārīt, lai būtu ko ieēst. Kad ieraudzīja nākam 
uzraugu, bērni skrēja un kliedza: „Nu nāk!” Tāds Šērs, vācietis 
vai prūsis /neskaidri runāja latviski/, bija sevišķi nikns. Tad vēl 
tāds Sinics. Tie bija tie vaktētāji. Tie paši gāja arī fabrikā pa 
nakti vaktēt cilvēkus, lai neguļ. Šēru mēs saucām par Jānīti un 
visādi nerrojām. Rovī tikām arī gaļu žāvējuši. Tur bija iemūrēta 
stanga. Pakāpās ar garām trepēm un pārsvieda pār stangu ar 
auklu kopā sasietos šķiņķus vai gaļas gabalus. Gaļa nevienam 
nezuda, vaktēja gan ar katrs savu.
Pieliekamā nevienam nebija. Malku turējām zem gultas. Pie 
griestiem bija ierīkotas ķēdes, tur stāvēja skaliņu koki un neplēs-
ti skaliņi. Atceros vēl, ka pa skaliņiem lodāja prusaki, ka čauks-
tēja vien. Citi gatavoja no vecām mašīnkastēm tādus skapjus. 
Bija vēl klētis, sauktie numurkambari. Klētiņas bija ierīkotas rin-
dā, uz vienu un otru pusi durvis, ar sienu pa vidu. Katrai klētiņai 
bija savs numurs, no tā arī cēlās nosaukums. Dažām klētiņām 
bija apakšā ierīkots pagrabs kartupeļiem. Cits kartupeļus turēja 
vienkārši bedrēs, kuras bija ierīkotas kalnā.
Pretim numurklētīm bija saceltas cūku būdas, jo cūkas varēja 
turēt. Tās bija dažādas, kādu nu kurš saslēja. Bija jau grūta dzīve 
tai vecā mājā. Apakšas stāvā bija mitrs, pa grīdu lodāja pelēkie 
slapjuma kukaiņi, spalvaini. Prusaku bija bez gala, viss brūns 
kā kapars. Svētdienā, kad mātei bija vaļas, tad slaucījām nost. 
Divi turēja deķus un viens slaucīja ar žagaru slotu no griestiem 
un sienām. Tad nesa ārā un bēra zemē, sniegā, kur tie nosala, 
vai atkal vasarā bēra sutas gravā, kur no kokariem nāca netīrie 
ūdeņi ārā.”
1884. gada naktī no 4. uz 5. janvāri Vidusfabrikā izcēlies 
ugunsgrēks un nodegusi daļa no fabrikas: lupatu spīķeri, lī-

mes ķēķis, kokari (izejvielas un masas sagatavošana), bet 9. 
janvārī – Juglas papīrfabrikas galvenie korpusi, kas arī bija 
Mencendorfu pārvaldītajā akciju sabiedrībā. „Par zaudēju-
miem kompānija saņēma 135 tūkst. rubļu apdrošināšanas kom-
pensāciju, tomēr tā bija spiesta pārdot Juglas fabriku firmai 
„Eduards Brūns un Co” par 35 tūkst. rubļu. 1885. g. rakstām-
papīru fabriku kompānija atjaunoja ražošanu Līgatnes papīr-
fabrikā.” – „Ķīmiskās ražošanas attīstība Latvijā (8500 g. pr. 
Kr.–1918.)” I. Grosvalds, U. Alksnis, A. Zalsters, I. Meirovics, 
RTU izdevniecība, Rīga, 2008.
Mencendorfi sāka īstenot savu ieceri – padarīt Līgatni par 
modernāko strādnieku ciematu Eiropā 19. gadsimta beigās, 
20. gadsimta sākumā. Viņi nolīga pirmo latviešu mācīto ar-
hitektu Jāni Fridrihu Baumani (1834–1891), kurš bija studējis 
Berlīnes Būvakadēmijā un Pēterburgas Mākslas akadēmijā, 
kur 1865. gadā ieguva arhitekta diplomu. Baumanis izvērsa 
plašu būvpraksi Rīgā, paralēli no 1870. līdz 1880. gadam vei-
cot Vidzemes guberņas valdes arhitekta pienākumus. Bauma-
nis bija viens no Rīgas Arhitektu biedrības un Rīgas Latviešu 
biedrības dibinātājiem, kā arī aktīvs Pirmo latviešu dziesmu 
svētku organizētājs un dalībnieks. Pēc Baumaņa projektiem 
ir uzcelts vairāk nekā 17 pareizticīgo baznīcu un vairāk nekā 
150 dzīvojamo un sabiedrisko ēku, piemēram, Aleksandra 
ģimnāzija (tagadējā Mūzikas akadēmija), Rīgas cirks, Apga-
baltiesas nams un citas. Baumanis projektējis arī estrādes 
pirmajiem trim Latviešu dziesmu svētkiem (1873., 1880.,  
1888. gadā), kā arī Natālijas Emmas Mencendorfas savrupmā-
ju Raiņa bulvārī 9 (tagad Francijas Republikas vēstniecības 
ēka).
Latvijas Republikas Saeimas nams jeb bijušais Vidzemes 
Bruņniecības nams ir viens no pirmā latviešu profesionālā 
arhitekta Jāņa Fridriha Baumaņa spilgtākajiem projektiem, 
kas realizēts Rīgā un saglabājies līdz mūsdienām. Palīgos  
J. F. Baumanim Mencendorfi nolīga arī viņa dēlu Artūru – 
projektētāju un zīmētāju, bet celtniecības darbu veikšanai – 
Meņģeļu dzimtu – vietējos būvuzņēmējus.
Pēc 1884. gada dzīvojamo fondu pārvietoja ārpus Vidusfa-
brikas, un līdz Pirmajam pasaules karam Meņģeļi uzbūvēja  
23 koka dzīvojamās mājas Zaķusalā, Ķiberkalnā, Remdenkal-
nā, Skolas kalnā, Pluču kalnā un Rīgas kalnā. Līdz mūsdienām 
ir saglabājušās tajā laikā būvētās 22 Līgatnes koka mājas strā-
dājošo vajadzībām. Jāuzsver, ka tās nav barakas, kā pierasts 
tautā saukt. Barakas ir pagaidu celtnes ar koridoru pa vidu 
un uz abām pusēm dzīvokļi. Līgatnes koka mājas ir celtas 
pēc Meņģeļu projekta, un katram dzīvoklim ir atsevišķa ieeja 
no ārpuses, ar nelielu puķu dārziņu dzīvokļa priekšā, sētiņu 
apkārt. Tādā mājā ir 20–22 dzīvokļi.
Pirmās koka dzīvojamās mājas, ko uzbūvēja ārpus Līgatnes 
papīrfabrikas, atrodas Zaķusalā jeb tagadējā Brīvības ielā 1 
un 3. Tās uzbūvēja 1884. gadā. Šo māju iekšējais plānojums 
nedaudz atšķiras no vēlāk celtajām mājām.
Līgatnē katrai strādnieku ģimenei bija atsevišķs dzīvoklis ar 
atsevišķu ieeju, kas sastāvēja no vienas istabas, nelielas vir-
tuves, pieliekamā, nelielas bēniņu telpas, neliela puķu dār-
ziņa, sakņu dārziņa – viss līdz Otrā pasaules kara beigām bija 
bez maksas. Bez maksas bija elektrība, kuru dzīvokļos ievilka, 
sākot ar 1897. gadu, jo Anfabrikā ražoja elektrību, saskaldīta, 
sazāģēta malka dzīvokļa apkurei, ūdens, no sākuma pumpīšos 

Vidusfabrika, elektrība fabrikas teritorijā, 1897. gads. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Zaķusala, 1911. gads. Līgatnes fotoarhīvs.

Brīvības iela 5, pa labi sardzes namiņš, 1936. gads.  
Līgatnes fotoarhīvs.

Autobusu pietura pie fabrikas, 1960. gads. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Brīvības iela 5, pa labi brūzītis, 2017. gads. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes papīrfabrikai 175 gadi, 1990. gada 16. jūnijs. 
Ar kapsulu rokās Aivars Balodis. Līgatnes fotoarhīvs.

Zaķusala. Brīvības iela 1 un 3, senā lapenīte, 
2012. gada 6. jūlijs. Līgatnes fotoarhīvs.

Pavāru māja, 2019. gads. Līgatnes fotoarhīvs.



LĪGATNES PEDAGOGI PIEDALĀS 
TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSOS
Šiem Erasmus+ pedagogu tālākizglītības kursiem bija jānotiek jau 
pirms gada. Pandēmija iejaucās mūsu plānos, projekts tika paga-
rināts, un ir liels prieks, ka tomēr to spējam īstenot. Vasarā vēs-
turiskā Līgatnes novada skolotājas piedalījās kursos gan Grieķijā, 
gan Somijā. Par pieredzi, kas tika gūta Somijā, stāstīsim augus-
tā, bet, lūk, ko par muzikālo Grieķiju stāsta Augšlīgatnes Jaunās 
sākumskolas skolotāja Mārīte Peipiņa: 
„No 3. līdz 9. jūlijam trīs skolotājas no Līgatnes un Augšlīgatnes 
– Dace Zariņa, Dace Bicāne un Mārīte Peipiņa – piedalījās starp-
tautiskajos skolotāju apmācības centra Areadne rīkotajos kursos 
Melodiskā klase, kas norisinājās Grieķijas pilsētā Kalamatā. Kursus 
vadīja brīnišķīgā mūzikas pedagoģe Marija Parara (Maria Parara), 
kuras vārds vien jau skan kā mūzika.
Kursi bija par mūzikas ietekmi uz mācīšanos, kā arī iepazīstināja 
dalībniekus ar mācību stratēģijām, kurās mūzika tiek izmantota 
kā spēcīgs instruments, lai sasniegtu mācību mērķus. Pētījumi 
ir parādījuši, ka mūzika uzlabo akadēmisko iesaisti, kognitīvo 
evolūciju, attīsta kritisko domāšanu un pašcieņu, starpkultūru 
izpratni un spēju sadarboties komandās, veicina emocionālo un 
uzvedības briedumu.
Lekcijās guvām apliecinājumu tautas mūzikas nozīmīgumam 
bērna attīstībā. Klausījāmies un pašas dziedājām dažādas grieķu 
dziesmas, izgatavojām savus mūzikas instrumentus, izmantojām 
tos un pat apguvām dažus no vienkāršākajiem grieķu mūzikas de-
jas soļiem. Pasniedzēja demonstrēja arī lielisku prasmi orientēties 
mūsdienu tehnoloģijās. Izmēģinājām dažādas ar mūziku saistītas 
aplikācijas un guvām vērtīgu pieredzi, ko centīsimies izmantot 
savā darbā.
Uzzinājām, ka Grieķijā pirmajās trīs sākumskolas klasēs visus 
priekšmetus māca viens skolotājs un mūzikas stunda notiek reizi 
nedēļā, savukārt pirmsskolā mūzika tiek integrēta dažādās nodar-
bībās. Marija Parara pauž pārliecību par mūzikas svarīgo lomu jau 
pašā izglītības posma sākumā, tāpēc mūzikas pedagoģe priecā-
jas, ka drīzumā Grieķijā reformu rezultātā mūziku pirmsskolā un 
sākumskolā mācīs speciālists. 
Pēc lekcijām un praktiskajām nodarbībām mums bija iespēja ie-
pazīties ar Peloponesas pussalas pasakaino dabu, kultūras piemi-
nekļiem un cilvēkiem. Grieķi ir laipni, viesmīlīgi un izpalīdzīgi. Vēl 
viens no ieguvumiem bija pieredzes apmaiņa ar citu valstu skolo-
tājiem, kas bija ieradušies no Spānijas, Turcijas, Kipras, Slovākijas, 
Lietuvas un Polijas. 
Paldies Jauno Līderu vidusskolas skolotājai un projektu koordina-
torei Aijai Ziediņai un Līgatnes novada domei par iespēju bagā-
tināt savu pieredzi!”

SMILŠU KINO | BRĪVDABAS 
SKATĪTĀJU ZĀLE LĪGATNES 
ALĀS
Brīvdabas skatītāju zāle Līgatnes alu pagrabā pie Lustūža 
klints būs atvērta reizi mēnesī sestdienās un svētdienās 
no plkst. 11.00 līdz 18.00, sākot no 17. jūlija. Smilšu kino 
Līgatnes vērtību stāsts, ko radījusi smilšu mākslas virtuoze 
Guna Miķelsone, tiks projicēts uz krāsainās devona smilš- 
akmens sienas. Smilšu kino stāsts 7 minūšu garumā ir ta-
pis, balstoties uz aptaujas Līgatnes novada vērtības datiem. 
Aptauja martā tika veikta sociālajā tīklā Facebook.  Šī būs 
iespēja katram Līgatnes viesim izzināt Līgatnes vērtības 
smilšu stāstā un baudīt veldzējošu atelpas brīvbrīdi kars-
tajās dienās.
Līgatne ir veidojusies, Gaujas ielejas smilšu ieskauta, tāpēc 
Līgatnes vērtību stāstu rādīsim un stāstīsim smiltīs Līgatnes 
Lustūža klints alā brīvdabas skatītāju zālē. 
Brīvdabas skatītāju zāle darbosies 17.–18. jūlijā, 14.–15. augus-
tā un 18.–19. septembrī no plkst. 11.00 līdz 18.00. Smilšu kino 
apskate būs bez maksas.
Līgatne ir kultūrvēsturisku un dabas objektu bagāta vieta, un, 
lai šī vieta saglabātu savu vērtību, ir svarīgs katrs, kurš to kopj, 
mīl un vērtē. Tāpēc martā tika izstrādāta aptauja, kuras mērķis 
bija apzināt un definēt līgatniešu vērtības. 
Līgatnes vērtību izzināšanas stāsta sākums ir balstīts uz so-
ciālajā tīklā Facebook veiktās aptaujas datiem, kurā ikviens tika 
aicināts novērtēt godājamus novada iedzīvotājus, īpašākās da-
bas vērtības, kultūrvēstures bagātību un svarīgākos notikumus 
un pasākumus Līgatnes novadā. Aptaujā tika vērtētas četras 
vērtību grupas – Kultūrvēsture, Daba, Tradīcijas/notikumi, Cil-
vēki. Viedokli sniedza 206 respondenti.
Kā šī laika nozīmīgākās vērtības Līgatnē un tās apkārtnē sadaļā 
Kultūrvēsture atzītas – Līgatnes papīrfabrika, Līgatnes pārcel-
tuve, strādnieku mājokļi, rindu māju apbūve; papīrfabrikas 
klubs (pašreizējais Līgatnes kultūras nams).

Sadaļā Daba – Līgatnes klintis – Lustūzis un Anfabrikas klints, 
Līgatnes alas-pagrabi, Līgatnes dabas takas, Līgatnes upe, 
Gaujas Nacionālais parks – Gaujas ieleja. 

Sadaļā Tradīcijas/notikumi – Uguns nakts Vienkoču parkā, Pū-
tēju orķestru svētki, Jāņi Gaujasmalā – Jāņu placī, Festivāls 
Laba daba, Līgatnes kalnu svētki.

Sadaļā Cilvēki – Mencendorfu dzimta, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs Zeperi, grupa Pekšņi, Dītrihs Kārlis Kibers, Andrejs 
Cīrulis.

Sadarbībā ar smilšu mākslas virtuozi Gunu Miķelsoni tika ra-
dīts smilšu kino Līgatnes vērtību stāsts. Šajā septiņu minūšu 
garajā video ir izzīmētas divpadsmit Līgatnes vērtības, ietverot 
elementus no aptaujas sadaļām.
Vērtību stāsta izveidi atbalstīja Vidzemes plānošanas reģions, 
Latvijas Valsts meži un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Līgatnes skolotājas Erasmus kursos. Mārītes Peipiņas foto.
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pie mājām, bet pēc 1930. gada visos dzīvokļos ierīkoja ūdens-
vadu. Bez maksas bija izmantojams brūzītis, kur pusmājiņā 
mazgāja veļu un to rullēja, žāvēja gaļu un otrā pusē cepa mai-
zīti. Starp divām trim mājām bija šādi brūzīši.
Katras mājas galos bija divu triju istabu dzīvokļi ar vannu, kur 
dzīvoja nelieli ierēdņi (brigadieri) ar savām ģimenēm. Māju 
otrajos stāvos katrā galā bija divi dzīvokļi – plītsistabas, kur 
dzīvoja neprecētie ļaudis. Kad jaunie ļaudis apprecējās, fa-
brikas vadība meklēja tiem dzīvokli pirmajā stāvā. Jaunajiem 
ļaudīm, lai precētos, bija divi noteikumi: nedrīkstēja precē-
ties tuvi asinsradinieki un neieteica ņemt otru pusīti ārpus 
papīrfabrikas miesta. Ja tādi ļaudis samīlējās, tad bija jāiet 
lūgt uz kantori pie lielās priekšniecības atļauju precēties.
Jāuzsver, ka dzīvokļos nav krāšņu, bet vēl joprojām tos apkuri-
na no nelielas plīts. Dzīvokļi ir silti. Tualetes atradās ārpusē –  
atsevišķās mājiņās.
Brīvības ielas 5 nosaukums bija Jaunā māja, jo tā piederēju-
si pie dzirnavām un uzcelta 1886. gadā. Līdz ar dzīvojamām 
mājām kā pirmais Līgatnē celts arī Zaķusalas brūzītis.
2016. gadā Līgatnē radās ideja atjaunot seno strādnieku dzī-
vokli, lai to varētu apskatīt daudzie Līgatnes viesi. Domāts –  
darīts. Līgatnes novada domē tika uzrakstīts projekts un ie-
gūta nauda projekta īstenošanai. 2018. gada pavasarī Brīvī-
bas ielā 5 durvis vēra atjaunotais 19. gadsimta beigu Līgatnes 
papīrfabrikas strādnieku dzīvoklis. Tika uzfilmēta arī nelie-
la filmiņa, kur par seno līgatniešu dzīvi šādā dzīvoklī stāsta 
Dzidra Šteina. Aplūkojot dzīvokli gida pavadībā, ir iespēja 
noskatīties šo filmiņu un aplūkot dzīvokļa vienkāršo iekār-
tojumu.
Pirmo reizi ieejot šajā dzīvoklī, secināju, ka mēs, Līgatnes vi-
dusskolas 3. izlaiduma skolēni, kuri regulāri brauca no Augš- 
līgatnes uz vidusskolu, skolas gados bijām bieži viesi pie kla-
sesbiedrenes Ineses Zariņas, kura tur dzīvoja kopā ar saviem 
vecākiem. Tagad varu kavēties tikai senās atmiņās, jo ne tikai 
Ineses vecāki, bet arī Inese jau vairākus gadus uz Līgatni no-
raugās no mākoņa maliņas. 
Padomju laikā netālu no fabrikas vārtiem tika uzcelta auto-
busu pietura, kas vēlāk tika pārbūvēta par degvielas uzpildes 
staciju (DUS) ar nelielu veikaliņu. DUS darbu pārtrauca pirms 
vairākiem gadiem. 2017. gadā šo nelielo namiņu pārdeva, un 
tagad tā ir neliela privāta mājiņa jeb ceturtā māja šajā ielā – 
Brīvības iela 1a.
2014. gada 15.–16. marta naktī izcēlās ugunsgrēks Brīvības 
ielā 1 (pirmajā dzīvojamajā koka mājā Līgatnē). Pamazām šī 
māja ir atjaunota. Pie Brīvības ielas 1 mājas gala ir saglabājies 
no ielas redzamais vasaras namiņš jeb laubīte, kura, iespē-
jams, būvēta reizē ar māju 1884. gadā.
1901. gadā pie fabrikas pāri Līgatnes upei Vilhelms Mencen-
dorfs par saviem personīgajiem līdzekļiem uzcēla dzemdību 
iestādi Wilhelma ar sešām gultām. Tā tikusi aprīkota ar tā 
laika vismodernākajām higiēnas prasībām atbilstošām iekār-
tām un uzdāvināta sabiedrībai. Interesants ir fakts, ka virs 
dzemdību mājas tika uzvilkts karogs kā bezdrāts telefons: ja 
māmiņa ieiet gaidīt bērnu – balts karogs, ja piedzimst zēns 
– zils ar burtu V, ja meitene – sarkans jeb rozā, ja dvīņi – tad 
2 karogi. Tajos gados māmiņām pirms dzemdībām neesot 
bijis atvaļinājums, bijis jāstrādā līdz laikam, kad jādodas 
uz dzemdībām. Mencendorfu teiciens: „Cilvēkam ir jāstrā-
dā – par pārējo gādās fabrika” ir darbojies arī šajā gadījumā, 
jo, iznākot no ceha, pārējie varējuši labi redzēt, kas notiek 
dzemdību mājā.
Līdz pat 1936. gadam šeit strādāja vecmāte Julianna Ceipa. 
Gadā vidēji Līgatnē piedzimuši 35–40 bērni, Juliannas Ceipas 
darba mūžā (42 gados) – aptuveni 1500 bērnu. Pēc tam dzem-
dību nodaļu pārcēla uz slimnīcas telpām.
Par dzemdību mājas tālāko likteni vairāk var izlasīt LNZ 
2020. gada augusta Nr. 8.
Vairākus gadus ēka bija tukša, mainīja īpašniekus. 2017. gadā 
to nopirka Latvijā zināmais šefpavārs Ēriks Dreibants. Dažu 
gadu laikā Ēriks Dreibants dzemdību mājas iekšpusi un ārpu-
si ir pārvērtis līdz nepazīšanai. Tā ir kļuvusi par Latvijā (do-
māju, ka ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās) pazīstamo Pavāru 
māju ar krāšņu Dabas vērotāju dārzu, kas ir sens saimnieka 
domās izlolots sapnis. Katru nedēļas nogali Dreibants ar ko-
mandu piedāvā izbaudīt tobrīd spilgtākās garšas no zemnie-
ku un dabas produktiem.
Parasti ekskursanti pie fabrikas vārtiem jautā: „Kas jums tās 
par drupām pāri Līgatnes upei, gandrīz pie dzemdību mājas?” 
Tagad jau ieaudzis kokos, bijušais brandmūris no skaistas ga-
ras koka celtnes, kas celta 19. gadsimta beigās un pārcietusi 
abus pasaules karus. Tā bija fabrikas lupatu noliktava, vēlākos 
gados mašīnšķūnis, kur glabājās rezerves daļas, – koka ar-
hitektūras piemineklis. 1990. gadu beigās un 2000. gadu 
sākumā bija klusa iecere tur izveidot mākslinieku darbnīcas, 
līdz 2008. gada 22. jūnija vakarā izcēlās kārtējais ugunsgrēks, 
un ēkas vairs nav. Tautai paskaidroja, ka esot iespēris zibens 
un celtne aizdegusies. Tikai neviens jau tam neticēja, jo tajā 
laikā nebija pērkona negaisa. Laikam jau pareizs ir teiciens, 
ko nevar atrisināt ar sarunām, to atrisina uguns.
Noslēgumā par Zaķusalu vēl varu piebilst, ka gadskārtējie 
svētki Līgatnes kalniem un lejām jeb Brīvības ielas svētki no-
tika 2018. gada 19. maijā.

Turpinājums sekos.

CĒSU NOVADA LĪGATNES APVIENĪBAS 
PĀRVALDE AICINA PIETEIKTIES UZ VAKANTO 
IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA (PROFESIJAS 
KLASIFIKATORA KODS 2634 03) VIETU 
(NORMĀLS DARBA LAIKS)
Atalgojums 1051,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (par noteik- 
to darba laiku).

AMATA MĒRĶIS:
Mācību un audzināšanas procesa, emocionālo, kognitīvo, uz-
vedības vai saskarsmes grūtību samazināšana, pozitīvas paš- 
izaugsmes veicināšana izglītojamajiem. Palīdz risināt izglīto-
jamo mācīšanās grūtības, sociālas un emocionālas problēmas, 
sadarbojas ar izglītojamo vecākiem, pedagogiem un citiem 
speciālistiem, kas iesaistīti izglītojamā problēmu risināšanā.

Izglītības psihologa darbs tiek plānots, ņemot vērā izglītoja-
mo, vecāku (aizbildņu), pedagogu, izglītības iestāžu adminis-
trācijas pieteikumus, pamatuzmanību veltot darbam ar izglī-
tojamo, viņa problēmu risināšanai – Jauno Līderu vidusskolā, 
Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, Augšlīgatnes pirmsskolas 
izglītības iestādē Zvaniņi, Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādē.

PIENĀKUMI:
•  izglītojamo psiholoģiskā izpēte;
•  izglītojamo, vecāku (aizbildņu) un pedagogu konsultēšana 
bērna psiholoģisko vai emocionālo problēmu gadījumos;

•  izglītojamo audzināšanas un izglītības problēmu risināša-
na, sadarbojoties ar izglītības iestāžu pedagogiem, adminis-
trāciju, logopēdu/citu atbalsta personālu u. c.;
•  sadarbībā ar izglītības iestāžu pedagogiem vadīt preventīva 
un izglītojoša satura nodarbības un pasākumus izglītojamajiem;
•  iespēju robežās vadīt supervīzijas izglītības iestāžu vadītā-
jiem un darbiniekiem.

PRASĪBAS PRETENDENTAM:
•  izglītība – augstākā izglītība psiholoģijā, ir iegūts izglī-
tības psihologa sertifikāts vai arī tiek noslēgts līgums ar 
psihologu pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu, 
darbojoties izglītības jomā, izglītības psihologa sertifikāta 
iegūšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Psihologu 
likuma 3. pants);
•  valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
•  pretendenta CV;
•  izglītības dokumentu kopijas;
•  motivācijas vēstule.

Dokumentus lūdzam iesniegt Cēsu novada Līgatnes apvienī-
bas pārvaldē elektroniski uz e-pasta adresi 
novadadome@ligatne.lv.

Pieteikties līdz 2021. gada 31. jūlijam. 
Tālrunis informācijai 64155451.



LĪGATNIEŠI STARP LABĀKAJIEM 
LATVIJAS TIRGOTĀJIEM
Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un Latvijas Pašvaldī-
bu savienība (LPS) tradicionāli ik gadu izvērtē iedzīvotāju 
apkalpošanas kvalitāti un daudzveidību, izceļot labākos 
tirdzniecības nozares uzņēmumus. Šogad epidemioloģisko 
ierobežojumu dēļ ilgstoši bija slēgti tirdzniecības, ēdināša-
nas un viesmīlības uzņēmumi, tāpēc objektu vērtēšana 
tika pagarināta līdz pat jūnija beigām. 2021. gada 1. jūlijā  
plkst. 14.00 pirmo reizi kombinētā veidā (attālināti un klā-
tienē) pasniedza apbalvojumus labākajiem.
Apbalvošanas ceremonijā apsveikuma vārdus konkursa 
dalībniekiem teica arī Zemkopības ministra biroja vadītājs 
Jānis Eglīts un Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekre-
tāre Mudīte Priede, savukārt mūziķis Marko Ojala ceremoni-
jā radīja īpašu noskaņojumu, izpildot visdažādāko muzikālo 
repertuāru. Pasākuma atskatu iespējams noskatīties vietnē 
https://www.facebook.com/tirgotajs/videos/
Konkurss Latvijas Labākais tirgotājs 2020 šogad svin 25 gadu 
jubileju, tas notiek kopš 1995. gada un kļuvis par stabilu tra-
dīciju Latvijas tirdzniecības nozares objektu izvērtējumā. 
Šo gadu laikā konkursa finālā atzinību izpelnījušies aptuve-
ni 1430 dažādi tirdzniecības nozares objekti un 148 vietas 
var lepoties kā Latvijas Labākais tirgotājs galvenās balvas 
saņēmēji, tā pierādot konkursa nozīmīgumu nozarē. Ob-
jektus vērtē ekspertu komisija, un tiem atbilstoši ekspertu 
vērtējumam tiek piešķirti uzvarētāja, laureāta vai dalībnieka 
goda nosaukumi, attiecīgi diplomi un tiesības izmantot Lat- 
vijas Labākā tirgotāja logo.
Vārdu tirgotājs parasti uztver tā šaurākajā izpratnē, attie-
cinot to tikai uz veikalnieku, bet tirdzniecība nav vienīgi 
pārdevēja darbs pie kases veikalā. Mūsdienās bez labām 
pārdošanas prasmēm nav iedomājams neviens veiksmīgi 

noritošs process. Tirdzniecība ietver visu, kas attiecas uz 
pārdošanu gala patērētājam, ieskaitot degvielas uzpildes 
stacijas, tirdzniecības centrus, ēdināšanas uzņēmumus – 
bistro, kafejnīcas, krogus, restorānus, viesnīcas, frizētavas 
u. c. objektus.
Šajā sezonā LTA eksperti novērtēja vairākus simtus objektu, 
no kuriem uzvarētāju līmenī klasificējās 22 objekti. 
LTA prezidents Henriks Danusēvičs norāda, ka arī šogad 
Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības, neskatoties uz te-
ritoriālās reformas līkločiem, ir aktīvi iesaistījušās konkursa 
pirmās kārtas īstenošanā, izvirzot dalībai konkursa otrajā –  
valsts līmeņa – kārtā sava novada vai pilsētas uzņēmējus. La-
bāko noteikšanai veic gan iedzīvotāju aptaujas, gan ekspertu 
viedokli. Uzņēmēju atbalsts ir sevišķi svarīgs laikā, kad bija 
un jāturpina strādāt saspringtos epidemioloģiskās drošības 
apstākļos un ierobežojumos. „Šis patiešām bija sarežģīts 
gads arī mums kā konkursa veidotājiem. Dažādie ierobežoju-
mi un ilgstošais liegums uzņēmējiem strādāt nozarē arī aiz- 
kavēja šā gada konkursa organizēšanu un vērtēšanu. Esam 
gandarīti, ka tomēr esam nonākuši līdz rezultātam un varē-
sim godināt Latvijas labākos tirgotājus. Īpašu paldies sakām 
Ventspils novada un pilsētas pašvaldībai, Alojas, Gulbenes, 
Iecavas, Jēkabpils, Limbažu, Līgatnes, Tērvetes un Viesītes 
novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām,” bilst LTA līdz- 
priekšsēdētājs Dainis Domiņš.
Konkursa Latvijas Labākais tirgotājs mērķis ir veicināt pircē-
ju un apmeklētāju apkalpošanas standartu un kultūras uzla-
bošanu uzņēmumā, vienlaikus paaugstinot tirdzniecības, 
ēdināšanas un pakalpojumu nozares uzņēmēju piedāvātā 
servisa kvalitāti, motivējot personāla individuālo ieguldī-
jumu. Tas ir nekomerciāls un atklāts – tajā var piedalīties 
jebkurš Latvijas uzņēmums, kas darbojas nozarē. Konkursu 
rīko sabiedriskās organizācijas – Latvijas Tirgotāju asociāci-
ja sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

2020. GADA UZVARĒTĀJI:

Veikali:
SIA Pie Tatjanas veikals Lats Iecavā,
veikals Daba Ventspilī,
Delfin group Banknote filiāles Daugavpilī un Tukumā,
dižveikals Maxima XXX Rīgā, Saharova ielā,
lielveikals Maxima XX Rīgā, Rusova ielā.

Aptiekas:
Apotheka 88 Alūksnē,
Apotheka 34 Liepājā,
Apotheka 45 Cēsīs,
Apotheka Beauty Rīgā, Mūkusalas ielā.

Ēdinātāji:
kafejnīca Upene Iecavā,
ģimenes restorāns Skovorotka Daugavpilī,
RESTORĀNS PAVĀRU MĀJA LĪGATNĒ,
restorāns Rātes vārti Valmierā,
kafejnīca Rātsgalds Ventspilī,
picērija Vīnkalni Pils māja Valmierā.

Viesmīlība:
Piejūras kempings Ventspilī,
krogs un apartamenti Pasiekstes vējdzirnavas Vārves pagastā,
A9 apartamenti Ventspilī,
VIESNĪCA ZEITHOTEL LĪGATNĒ,
Olimpiskā centra Ventspils viesnīca.

Atpūta un izklaide:
Ventspils piedzīvojumu parks.

Ķempju baznīca. 2009. gada 3. oktobris. Līgatnes fotoarhīvs.

Incēnu baznīciņa. 1669.-1901. gads. Levīša zīmējums. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Lielais viesulis sagāzis Ķempju baznīcu 1872. gada 10. maijā. 
Līgatnes fotoarhīvs.
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ĶEMPJU BAZNĪCAI – 180!

2021. gada 8. augustā Ķempju baznīcai būs lieli svētki 
– 180 gadu jubileja! Baznīcā notiks dievkalpojums, un 

apmeklētājiem būs iespēja aplūkot Ķempju baznīcas vēsturi 
līgatniešu senajās fotogrāfijās.
Ķempju baznīcas vēsture ir ļoti interesanta un aizvien pa-
pildinās ar jaunu informāciju.
Ķempju baznīca, Līgatnes pilsētas un Līgatnes pagasta lu-
terāņu dievnams, mūsdienās atrodas Ķempjos – 2,3 km no 
Līgatnes pilsētas centra uz Ieriķu pusi, blakus Jaunķempju 
muižai.
Ķempju baznīcas pirmsākumi meklējami tālā senatnē. 
Pēc rakstīto avotu ziņām, pie Incēniem Livonijas laikā  
(1669. gadā Siguldas pilsdraudzes pašā malā) atradusies 
kapela, pēc tautas nostāstiem, – koka baznīciņa ar salmu 
jumtu, kas vēlāk pārvesta uz Ķempjiem. Baznīciņa biju-
si koka guļbūve ar atsevišķi stāvošu zvanu tornīti. Zvanu 
pārveda uz Ķempju baznīcu, bet 1937. gadā, kad arhibīskaps 
iesvētīja jaunu zvanu, tas aizvests uz Rīgu, uz muzeju.
1841. gadā ar Jaunķempju muižas īpašnieku fon Ikskilu 
dzimtas palīdzību pašreizējā baznīcas atrašanās vietā uz-
celta jauna mūra baznīca. 1841. gada 14. septembrī noturēts 
pēdējais dievkalpojums Incēnu baznīciņā un tad pat iesvē-
tīta Ķempju jaunā baznīca. Pagasta rakstveža Jāņa Leikarta 
1900. gadā sarakstītajā Atminēšanas grāmatā atrodams, ka 
1849. gada 6. janvārī iesvētīta altārbilde. Tās autors bija Ar-
turs Torbss (Arthur Torbs). Autora vārdu izdevās izlasīt tikai 
nesen, līdz tam uzskatīja, ka autors ir nezināms.
 1872. gada 10. maijā draudze palika bez baznīcas, jo to 
gandrīz līdz pamatiem noārdīja viesuļvētra. Deviņus ga-
dus draudze dievkalpojumus noturēja muižas īpašnieka 
ierādītajās telpās. 1882. gada sākumā plašā baronu Vol-
fu dzimta, kam Jaunķempju muiža piederēja kopš 1856. 
gada, par saviem līdzekļiem lika celt jaunu mūra baznīcu ar  
600 sēdvietām. Jaunā Ķempju jeb Incēnu baznīca tā paša 
gada 31. oktobrī tika iesvētīta. Baznīca celta par Ķempju 
muižas īpašnieka atvaļinātā krievu armijas rotmistra Zi-
gismunda Gotlība fon Volfa un viņa otrās sievas grāfienes 
Annas Karolīnas fon Mellinas līdzekļiem. Ķempju baznīcas 
galvenais cēlājs bijis Pēteris Meņģelis (vecākais) ar saviem 
strādniekiem. Neogotiskā stilā celtā Ķempju mūra baznīca 
izceļas ar harmonisku būvapjomu un gaišu un plašu drau-
dzes telpu. Smailloka logus un durvis akcentē dekoratīvs 
sarkanu ķieģeļu ierāmējums. Torni balsta pakāpienveidīgi 
kontrforsi. 
Kā vienots ansamblis neogotiskā stilā darināts altāris, kan-
cele, kā arī ērģeļu prospekts baznīcas patrona un draudzes 
priekšnieka Ferdinanda fon Volfa laikā 1888. gadā. Par  
1300 rubļiem Frīdriha Veisenborna būvētās ērģeles iesvētī-
tas 1888. gada 9. oktobrī. Ērģeles pilnībā restaurētas 2005. 
gadā.
Pēc Jaunķempju muižas īpašnieka Zigismunda Gotlība fon 
Volfa (Wolff) sievas Annas fon Mellinas nāves 1883. gadā 
baznīcas altārdaļas logos tika iebūvētas divas krāšņas vi-
trāžas ar Volfu un Mellinu dzimtas ģerboņiem.
Baznīcas tornī dievkalpojumus iezvana 1937. gadā Liepājas 
drāšu fabrikā lietais zvans ar uzrakstu: „Esmu liets Ķempju 
ev. lut. baznīcai. Mūžīgi skanēs mana dziesma Dievam un 
atjaunotai Latvijai.”
Pēc Otrā pasaules kara padomju varas gados vietējo varas 

iestāžu represiju dēļ draudze panīka. Baznīcā bija pare-
dzēts ierīkot stalli. Pateicoties draudzes priekšnieka Arvī-
da Miķelsona pūlēm, tā tika nosargāta. Pēckara gados laika 
zobs un apkārtējie iedzīvotāji atstāja jūtamas pēdas baznī-
cas interjerā. Sapuva grīda, tika izpostītas ērģeles. Pēc baz-
nīcas atjaunošanas 1990. gadā draudze M. Valpētera vadībā 
daļēji atjaunoja ērģeles un ērģeļu prospektu, kā arī inter-
jeru. 2000. gada rudenī A. Melbārdis pēc Ēveles un Žeimes 
baznīcu ērģeļu parauga izgatavoja un uzstādīja 28 prospek- 
ta stabules. Laikā no 2004. gada augusta līdz 2005. gada au-
gustam ērģeles tika pilnībā restaurētas.
Baznīcas vienjoma draudzes telpu grezno Čikāgā dzīvojošo 
latviešu Ādolfa un Grietas Grabažu 2001. gada Ziemas- 
svētkos dāvinātās, Lietuvā izgatavotās lustras. Tās veltītas 
tēva Rūdolfa un mātes Emmas piemiņai. Iepriekšējās grez-
nās lustras nozaga garnadži. Vairākus gadus baznīcā bija 
vienkāršas koka lustras.
2018. gada 2. aprīlī, Otrajās Lieldienās, tika atklātas un ie- 
svētītas restaurētās Ķempju baznīcas vitrāžas. Atjaunošanas 
projektu kopš 2006. gada vadīja bijusī draudzes ērģelniece 
Ilze Kūle. Projektu finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, LMT un privātie ziedotāji. Vitrāžas restaurēja Aigars 
Roziņš. To restaurācijas laikā ar rokām notīrīti un trīs slāņos 
pārkrāsoti visi mazie stikliņi, kas veido vitrāžas, un atjauno-
ti to savienojumi. Sadarbībā ar Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas 
vidusskolu, kur restaurators Aigars Roziņš jauniešiem mācī-
ja strādāt ar stiklu, tapuši arī papildinājumi pārējo logu au-
gšdaļai, tie pielāgoti neogotiskajam baznīcas stilam.
Baznīcas atjaunošanā un tās apkārtnes sakopšanā daudz 
palīdzējusi Sv. Jāņa draudze Čikāgā un Sv. Katrīnas drau-
dze Stokholmā, individuāli ārzemju latviešu ziedotāji, kā arī 
pagasta un Līgatnes pilsētas iedzīvotāji. Lielu ieguldījumu 
baznīcas atjaunošanā un uzturēšanā devuši Skaidrīte un 
Miķelis Alberti, tagad to turpina draudzes priekšnieks Gints 
Kažemaks ar savu komandu.
 
Plašāk par Ķempju baznīcas vēsturi iespējams izlasīt Līgat-
nes Novada Ziņu 2020. gada jūnija numurā, manā rakstā Kā 
es pazīstu Līgatni.  
Raksta sākumā jau minēju, ka vēstures ziņas nemitīgi tiek 
papildinātas. Kas gan ir baznīca bez mācītāja? Pēdējā gadā 
ir papildinātas ziņas par Ķempju baznīcā kalpojušajiem mā-
cītājiem:
R. Girgensons                      (1856–1891)
H. fon Braunšveigs             (1891–1918)
vikārs M. Apalītis                (1923–1925)
Fridrihs Brēdermanis         (1925–1945)
Georgs Zālītis                       (1945–1965)
Jānis Bērziņš                        (1965–1987)
Jānis Beģis                            (1987–1990)
Jānis Vasks                            (1990–2005)
evaņģēliste Ivanda Ceijere  (2005–2006)
Armands Kondrāts              (2006–2008)
Edvīns Rumjancevs            (2008–2012)
Ainārs Rendors                    (2013–2019)
Edvīns Rumjancevs            (2019)
Nobeigumā gribu vēlēt vēl ilgus gadus Ķempju evaņģēliski 
luteriskajai baznīcai un draudzei, kopjot un lolojot senču 
mantojumu un turpinot jaunas tradīcijas!

Rasma Vanaga 
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Vien abi kopā
Jūs esat patvērums
Viens otram…
Ar vīrieša spēku
Un sievietes maigumu
Nav baiļu pret bargāko negaisu 
stāt.

Jūnijā Līgatnes novada dzimtsa-
rakstu nodaļā jāvārdu teica:

Imants un Sandra
Ainars un Egita
Fēlikss un Ieva
Mārtiņš un Zane
Ainis un Zane
Artūrs un Madara

Sveicam jaunās ģimenes!

No 2021. gada 8. jūlija Līgatnes publiskās 
pirts Spriņģu ielā, Līgatnē, pakalpojumu 
sniegšanai tiek noteikti šādi nosacījumi sa- 
skaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 
360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
prasībām:

1.   Pirts pakalpojumi tiks sniegti pēc iepriek- 
šējas pieteikšanās pa tālruni 29381785, no-
drošinot vienai personai ne mazāk kā 15 m² 
no publiski pieejamās telpu platības, vien-
laicīgi pirts telpās atrodoties ne vairāk par  
10 pirts pakalpojumu saņēmējiem.

2.   Pirts darba laiki piektdienās:

•  10.00–11.30 – tikai siltais ūdens maz-
gāšanās/dušas telpā;

•  12.00–13.30 – tikai siltais ūdens maz-
gāšanās/dušas telpā;

•  14.00–15.30;

•  16.00–17.30;

•  18.00–19.30;

•  20.00–21.30.

3.   Pirts pakalpojums tiek sniegts:

pakalpojumu saņēmējiem uz vietas aizpildot 
pašapliecinājumu:

„Līgatnes Ziņu” epasta adrese: ligatnes.zinas@gmail.com. Par publicētajiem faktiem un 
uzskatiem, personu un vietvārdu pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Cēsu novada 
Līgatnes apvienības pārvaldes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu autoru viedokli. Aicinām 
Līgatnes iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem 
cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. „Līgatnes Ziņu” uzdevumu, kas 
iznāk vienu reizi mēnesī, var aplūkot interneta vietnē www.ligatne.lv.

Iespiests SIA „Baltijas Koks”.

Nākamais “Līgatnes Ziņu” izdevums iznāks 2021. gada 18. augustā.

BRĪVDABAS KINO PIKNIKS
AUGŠLĪGATNES KULTŪRAS NAMA PAGALMS

16. jūlijs plkst. 22:30
Rūdolfa mantojums

23. jūlijs plkst. 22:30
Naktssargs un veļasmazgātāja

30. jūlijs plkst. 22:30
Vecās pagastmājas mistērija

BEZMAKSAS

•  par sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikātu;

•  par veiktu testēšanu SARS-CoV-2 faktam;

•  ka nav bijuši kontakti ar Covid-19 inficē-
tām personām vai 14 dienu laikā Latvijā ie-
braukušām personām.

4.  Pirts apmeklētājiem ievērot vismaz 2 met- 
ru distanci un sekot līdzi maksimālo cilvēku 
skaitam pirts telpās.

5. Par pirts epidemioloģisko prasību ie-
vērošanu, Slimību profilakses un kontroles 
centra norādījumiem un pirts apmeklētājiem 
atbildīgā persona apkopo informāciju par 
pakalpojumu saņēmējiem:

•  vārds, uzvārds;

•  telefons vai adrese;

•  vakcinācijas, pārslimošanas vai testa serti-
fikāta identifikators;

•  paraksts.

Apkopoto informāciju uzglabā vienu mēnesi. 

6.   Pirts pakalpojumu saņēmēji lieto personī-
gos higiēnas līdzekļus, dvieļus un drēbes.

7.   Visas pirts telpās atstātās mantas tiks iz-
nīcinātas.

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu.

Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Jūnijā Līgatnes novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti divi bērniņi:

Miks un Undīne

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

Kur vārdus var rast, kas būtu 
mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī dusēt 
steidz,
Kad negaidot ir pārrauts mūža 
gājums
Un ardievas tik daudz kam jā-
pateic.

Maijā un jūnijā mūžībā aizgājuši:

Elga Bajāre – 20. maijā
Anna Baranova – 29. maijā
Elga Augustīne Adiņa – 5. jūnijā
Rūta Gauša – 14. jūnijā
Oskars Nille – 17. jūnijā
Valija Pastuhova – 17. jūnijā
Anastasija Ceplīte – 19. jūnijā
Zelma Gedrovica – 20. jūnijā
Mirdza Platkova – 22. jūnijā
Dzintra Astrīda Biezēka – 27. jūnijā

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

PIRTS ATSĀK SAVU DARBĪBU
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