
LĪGATNES ZIŅAS

Jau dzeltenais virpulis griežas
Un dvēsele savādi trīs,
Kad aizdegas rūkošās dienas
Pīlādžu ugunīs.
 Sāk nobirt skumjas kā lapas,
 Lai sadegtu atspīdumos,
 Bet rudens ar krāsainu otu
 Vēl paspēj tās apgleznot.
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VALSTS SVĒTKUVALSTS SVĒTKU   
PROGRAMMAPROGRAMMA     

18. NOVEMBRIS
PLKST.12.00-21.00  BRĪVDABAS SKATĪTĀJU ZĀLE

 LĪGATNE / RĪGAS KALNA PAKĀJĒ

30. OKTOBRIS
PLKST.13.00  DAUDZSĒRIJU FILMA "EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE" 

 1.-2. SĒRIJA. BIĻETE: EUR 3.00. LĪGATNES KULTŪRAS NAMS 

6. NOVEMBRIS
PLKST.13.00  DAUDZSĒRIJU FILMA "EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE" 

 3.-4. SĒRIJA. BIĻETE: EUR 3.00. LĪGATNES KULTŪRAS NAMS 

11. NOVEMBRIS
LĀPU GĀJIENS. PIEMIŅAS BRĪDIS PALTMALES KAPOS 

PLKST.17.45 PULCĒŠANĀS AUGŠLĪGATNE / PII "ZVANIŅI" PLKST.18.00 GĀJIENS UZ PALTMALES KAPIEM

13. NOVEMBRIS
PLKST.13.00  DAUDZSĒRIJU FILMA "EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE" 

 5.-6. SĒRIJA. BIĻETE: EUR 3.00. LĪGATNES KULTŪRAS NAMS 

GAISMAS INSTALĀCIJA "LATVIJAI" 
LĪGATNE / RĪGAS KALNA PAKĀJE

PLKST.18.00  GADA CILVĒKS 2021 APBALVOŠANAS CEREMONIJA
MĀRTIŅA KANTERA KONCERTS

 LĪGATNE / LĪGATNES KULTŪRAS NAMS
IEEJA, UZRĀDOT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU UN DERĪGU COVID-19 SERTIFIKĀTU

25. NOVEMBRIS
PLKST.19.00  DZIESMINIEKI LĪGATNĒ. E.VEIDEMANE UN R.VAZDIKA

 IEEJA: EUR 9.00 / 8.00  LĪGATNES KULTŪRAS NAMS 
IEEJA, UZRĀDOT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU UN DERĪGU COVID-19 SERTIFIKĀTU

IEEJA, UZRĀDOT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU UN DERĪGU COVID-19 SERTIFIKĀTU

IEEJA, UZRĀDOT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU UN DERĪGU COVID-19 SERTIFIKĀTU

IEEJA, UZRĀDOT PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU UN DERĪGU COVID-19 SERTIFIKĀTU

  L ĪGATNĒL ĪGATNĒ

LAIMĪGĀ ZEME

  Sveicam  oktobra jubilārus:

Raimonds Trubačs 

Tekla Osīte 

Agris Rencis 

Anita Amoliņa 

Grigorijs Griļevs  

Velga Skaidrīte Saukuma 

Skaidrīte Alberte  

Millija Elfrīda Priedīte 

Rita Ekerte 

Millija Rupmeja 

Andris Birze  

Ļubova Golubkova  

Atis Zviedris 

Aina Ķiņķere  

Ināra Ārija Liepiņa 

Maija Gunta Janke 

Ņina Žuikova  

Valda Veļķere  

Velta Brante 

Ausma Bergmane 

Tatjana Jankovska 

Jānis Bundža 

Velta Meistere 

Pamatojoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, Līgatnes 2021. gada 
pasākumu kalendārā iespējamas izmaiņas. 
Aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi interneta vietnē www.ligatne.lv
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Jānis Rozenbergs, 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem šā gada pēdē-
jiem mēnešiem ir apvienotā Cēsu novada nozaru 

pārvaldes struktūras izveidošana. Domes sēdē septem-
brī deputāti akceptēja vienotu pašvaldības policijas un 
sociālā dienesta izveidi. Līdz gada beigām jānonāk pie 
pārvaldības modeļa, kurā pašvaldības funkcijām – būv- 
valdei, bāriņtiesai, dzimtsarakstu nodaļām, finanšu, at-
tīstības un komunikācijas pārvaldēm – ir centralizēta 
vadība ar precīzi definētiem pienākumiem, atbildību 
un finansējumu funkciju veikšanai. Savukārt nākamajā 
gadā lemsim par kultūras, tūrisma, vēstures, sporta, jau-
natnes jomu vienotu pārvaldi, kam sekos īpašumu ap-
saimniekošanas un komunālais bloks.

Šādas pārmaiņas ir nepieciešamas, pirmkārt, lai paš-
valdības pakalpojumi iedzīvotājiem visā novada teri-
torijā būtu pieejami vienlīdz augstā kvalitātē. Otrkārt, 
esam sākuši izstrādāt pirmo apvienotā novada budžetu. 
Uzdevums nav viegls, jo šoreiz nav iespēju kā špikeri iz-
mantot iepriekšējo gadu iestrādnes, viss jāsāk no baltas 
lapas. Un ir ļoti svarīgi jau pirmā budžeta pamatos ie- 
strādāt līdzsvarotu pieeju visa novada teritoriju attīstī-
bai, kā arī vienlīdzīgu piedāvājumu sociālajās un izglītī-
bas atbalsta programmās. 

Vēl viena joma, kur ļoti nepieciešams vienots ilgter-
miņa attīstības plāns ar noteiktu finansējumu, ir ceļu un 
ielu atjaunošanas programma. Gan pilsētā, gan laukos 
iedzīvotājiem ļoti svarīga ir kvalitatīva transporta in-
frastruktūra. Manuprāt, labākais risinājums ir izstrādāt 
ilgtermiņa plānu, kurā atspoguļota sakārtojamo ceļu, 
ielu, ietvju, arī veloceļu karte ar fiksētu laika posmu, 
kad darbus paredzēts veikt. Iedzīvotājiem būtu skaidrī-
ba, un tādējādi varētu būtiski ietaupīt budžeta līdzekļus. 
Ir atšķirība, vai līgumu ar ceļu būvniekiem slēdz pēdējā 
brīdī pavasarī vai savlaicīgi rudenī. Kad uzņēmēju pasū-
tījumu portfelis ir patukšs, cena var būt pat par 20% 
zemāka nekā tad, kad pasūtījumu ir daudz. Ņemot vērā, 
ka ceļu būves projektos tāmes bieži ir ar septiņciparu 
skaitļiem, ietaupījums var būt liels.

Esmu pārliecinās, ka būtisku ieguldījumu novada 
attīstībā un pārvaldes modeļa pilnveidē sniegs jaunais 
pašvaldības izpilddirektors Kaspars Auziņš. Viņa kan-
didatūra atzīta par labāko atklātā konkursā, izvērtēša-
nai piesaistot arī personāla atlases speciālistus. Domes 

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē Zvaniņi 
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē,

AICINA PIETEIKTIES DARBAM SEKRETĀRI LIETVEDI 
(4120 03) (0,65 slodze)

PIEDĀVĀJAM:
• darbu sekretāram lietvedim;
• plašas mācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
• stabilu atalgojumu – 637,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
• nepilnu darba laiku – 0,65 slodzes (atalgojums par 0,65 slodzi 
414,05 EUR);
• uz noteiktu laiku;
• sociālās garantijas. 

PRASĪBAS:
• vidējā izglītība;
• pieredze lietvedības, grāmatvedības, uzskaitvedības kārtošanā 
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• personāla dokumentu sagatavošana;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u. c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• valsts valodas prasmes atbilstoši augstākās pakāpes prasībām;
• obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts (Covid-19  
sertifikāts).

 
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: bernudarzszvanini@ligatne.lv līdz 

2021. gada 22. oktobrim.
Tālrunis papildu informācijai – 28661216.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemēro-

tākajiem kandidātiem sazināsimies vienas nedēļas laikā pēc pietei-
kšanās termiņa beigām.

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē Zvaniņi 
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē,

AICINA PIETEIKTIES DARBAM METODIĶI 
(2351 06) (1 slodze)

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

PIEDĀVĀJAM:
• darbu metodiķim;
• iespēju radošam darbam vēsturiski bagātā ēkā un dzīvei vienā no 
Latvijas skaistākajiem novadiem;
• plašas mācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
• plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības iespējas;
• normālu darba laiku – 40 stundas nedēļā;
• uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu – 919,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
• sociālās garantijas. 

PRASĪBAS:
• pirmsskolas izglītības metodiķa izglītība saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u. c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildības sajūta un precizitāte;
• valsts valodas prasmes atbilstoši augstākās pakāpes prasībām;
• obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts (Covid-19 ser-
tifikāts).

 
CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: bernudarzszvanini@ligatne.lv līdz 

2021. gada 31. oktobrim.
Tālrunis papildu informācijai – 28661216.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemēro-

tākajiem kandidātiem sazināsimies vienas nedēļas laikā pēc pietei-
kšanās termiņa beigām.

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē Zvaniņi 
Sporta ielā 14, Augšlīgatnē,

AICINA PIETEIKTIES DARBAM 
PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJU  

(2342 01)

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

PIEDĀVĀJAM:
• darbu pirmsskolas skolotājam no 2021. gada 13. de-
cembra;
• iespēju radošam darbam un dzīvei vienā no Latvijas 
skaistākajiem novadiem;
• plašas mācību un sevis pilnveidošanas iespējas;
• plašas kultūras, sporta, interešu un mūžizglītības 
iespējas;
• normālu darba laiku – 40 stundas nedēļā;
• uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu – 872,00 EUR (pirms nodokļu no-
maksas);
• sociālās garantijas. 

PRASĪBAS:
• pirmsskolas izglītības skolotāja izglītība saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem;
• labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Ex-
plorer u. c.);
• labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• atbildība un precizitāte;
• valsts valodas prasmes atbilstoši augstākās pakāpes 
prasībām;
• obligāts sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts 
(Covid-19 sertifikāts).
 

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: bernudarzszvanini@li-
gatne.lv līdz 2021. gada 15. novembrim.

Tālrunis papildu informācijai – 28661216.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar 

piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies vienas ne-
dēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

ārkārtas sēdē septembrī Kaspars Auziņš apstiprināts 
amatā un sācis pildīt savus pienākumus. Iepriekš viņš 
strādājis militārā jomā, tostarp Eiropas valstu NATO štā-
bā Beļģijā. Domāju, ka speciālists ar pieredzi personāla 
vadībā, plānošanā un attīstības stratēģiju izstrādē ātri 
apgūs pašvaldības darba specifiku. 

Rudenī, kā ierasts, noslēdzas nozīmīgi būvniecības 
projekti. Visā novada teritorijā rekonstruēti ceļi un ceļu 
posmi. Ar gaidītu svinīgu mirkli oktobri sāk Cēsu Pilsē-
tas vidusskolas kolektīvs, pedagogu un skolēnu rīcībā 
nonākusi jaunuzceltā skolas piebūve. Tās tapšanā bija 
ne mazums sarežģījumu, arī tiesvedība ar iepriekšējo 
būvuzņēmumu, taču nu projekts pabeigts, un ceru, go-
dam kalpos jaunās paaudzes izglītošanai.

Septembrī īsā, lietišķā vizītē Cēsīs bija izglītības un 
zinātnes ministre Anita Muižniece. Ministre zina un no-
vērtē mūsu novadā paveikto mūsdienīgas izglītības sis-
tēmas izveidē, tāpēc mūsu saruna bija, ja tā var teikt, ar 
skatu nākotnē. Spriedām par iespējām piesaistīt finansē-
jumu izglītības infrastruktūras modernizācijai nākamajā 
Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā. 
Ministre informēja par valdības ieceri pedagogu atalgo-
juma noteikšanā lielāku lomu dot pašvaldībām. Runā-
jām arī par finansējumu sporta treneru darba samaksai. 

Turpinot izglītības tēmu, jāatzīst – diemžēl ieceri 
uzbūvēt piebūvi Cēsu Valsts ģimnāzijai pagaidām neiz-
dodas īstenot. Pašvaldībai bija jālauž līgums ar projek-
tētājiem. Taču esam vienojušies ar skolas kolektīvu, ka 
līdz nākamā gada 1. septembrim ēkā tiks izbūvēta jauna 
ventilācijas sistēma, paralēli noritēs arī apjomīgi mācību 
iestādes telpu atjaunošanas un labiekārtošanas būvdar-
bi.

Septembra nogalē Amatas apvienībā sākām tikšanos 
ciklu ar iedzīvotājiem. Cilvēkiem ir svarīgi tikties, uzdot 
viņiem būtiskus jautājumus, saņemt atbildes, skaidro-
jumus. Tāpēc rudenī novada domes pārstāvji regulāri 
brauks un tiksies ar iedzīvotājiem novada pagastos un 
ciematos. Esmu pārliecināts, ka jūsu jautājumi un ietei-
kumi palīdzēs mums kopā veidot turīgu novadu ar labu 
attīstības dinamiku.

Skolotāju dienā, 3. oktobrī, pedagogiem novēlu nozū-
došu optimismu un prieku par norisēm skolu daudzvei-
dīgajā ikdienā. Mums ir un, nešaubos, arī turpmāk būs 
lieliski panākumi skolu reitingos, olimpiādēs, zinātnis-
kajās konferencēs, tomēr svarīgi pamanīt un gūt prieku 
arī no mazajām uzvarām, kas uzlabo sekmību un omu!

VEIDOSIM JAUNO CĒSU 
NOVADA TĒLU KOPĀ!

Stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, 
kopš 2021. gada 1. jūlija Cēsu novads kļuvis ģeogrāfiski 

plašāks, apvienojot iepriekšējos Amatas, Cēsu, Jaunpiebal-
gas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas nova-
dus. Lai veidotu spēcīgāku teritoriālo un simbolisko pie-
derību apvienotajam Cēsu novadam, tiks izstrādāts jauns 
novada ģerbonis.

Lai šajā nozīmīgajā un vienlaikus radošajā procesā ie-

DOMES SĒDĒS SEPTEMBRĪ

Cēsu novada domes sēdē 9. septembrī izskatīti  
68 jautājumi. Deputāti apstiprināja nolikumu paš-

valdības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības 
zemi, kā arī vairāku novada izglītības iestāžu noliku-
mus. Deputāti akceptēja arī novada izglītības iestāžu 
iesaistīšanos izglītojošos projektos. 

Deputāti sprieda arī par vairāku pašvaldības nekus-
tamo īpašumu atsavināšanu, kā arī par aizņēmumu 
pašvaldības prioritārajiem projektiem un novada in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības 
reorganizāciju.

Domes sēdē deputāti vienojās par apvienota Cēsu 
novada sociālā dienesta un pašvaldības policijas izvei-
došanu, veica izmaiņas Cēsu novada Priekuļu apvienī-
bas pārvaldes amatu vienību sarakstā. Sēdē atbalstīja 
prioritārā investīciju projekta pieteikuma Rotaļu lauku-
mu iekārtošana Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības ie- 
stādes un Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes 
teritorijās izstrādi un iesniegšanu un ievēlēja Cēsu no-
vada vēlēšanu komisiju.

Cēsu novada ārkārtas domes sēdē 16. septembrī iz- 
skatīts viens jautājums. Par Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektoru deputāti apstiprināja Kasparu Auziņu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes 
sēžu ierakstiem iespējams iepazīties tīmekļvietnes  
cesunovads.lv sadaļā Informācija par domes darbu.

RUDENS DARBI MAZĀM UN LIELĀM UZVARĀM KĀ ES PAZĪSTU LĪGATNI 

Gaujas iela 8. 
Rasmas Vanagas foto. 07.07.2008.

Gaujas iela 6. 
Rasmas Vanagas foto. 07.07.2008.

Rasma Vanaga
21. turpinājums.
Sākums LNZ 2020. gada februāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, jūlija Nr. 7, augus-
ta Nr. 8, septembra Nr. 9, oktobra Nr. 10, novembra Nr. 11, decembra Nr. 12, 2021. gada janvāra Nr. 1, fe-
bruāra Nr. 2, marta Nr. 3, aprīļa Nr. 4, maija Nr. 5, jūnija Nr. 6, LZ jūlija Nr. 7, augusta Nr. 8, septembra Nr. 9.

GAUJAS IELA. 
REMDENKALNS

Pēc nelielā Ķiberkalna Gaujas 
iela uzvijas Remdenkalnā. 

Remdenkalns savu nosauku-
mu ieguvis no tuvējo māju no-
saukuma. Līgatnes papīrfabrika  
1894. gadā par 7000 rubļiem 
nopirkusi Jaunremdenu māju 
un par 10 216 rubļiem – Kalna 
Remdenus, bet 1896. gadā – arī 
Lejas Remdenus par 12 500 ru-
bļiem. Tie, protams, ir Krievijas 
rubļi, kuriem tajos gados bija lie-
la vērtība. Šīs mājas un to zemes, 
domājams, Līgatnes papīrfabrika 
nopirka, lai varētu būvēt koka 
dzīvojamās mājas saviem strādā-
jošajiem un apgādāt tos ar zemi 
dārziņiem un palīgsaimniecību – 
ar laukiem, ganībām un pļavām.

Ielas labajā pusē, Gaujas ielā 
6, atrodas vēl viena sena divstāvu 
koka celtne. To Līgatnes papīrfa-
brikas ierēdņu vajadzībām uzcēla 
1901. gadā un nosauca par Zeļļu 
māju. Tagad tautā iegājies no-
saukums Norīšmāja. Vecie līgat-
nieši atceras, ka šajā mājā pirms 
Otrā pasaules kara bija tikai divi 
dzīvokļi – viens apakšstāvā, otrs –  
augšstāvā. No Ilmāra Lāca-
ra atmiņām, kuras pierakstīju  
2005. gada 19. septembrī: „Gaujas 
ielā 6 (Norīšmājā) dzīvoja 2 ģime-
nes: viena augšstāvā, otra apakšs-
tāvā. Viena no ģimenēm bija fabri-
kas galvenais inženieris Ruļevs.” 

Par Ruļevu savās atmiņās 
stāstīja Velta Ceipa, kuras at-
miņas pierakstīju 2006. gada  
17. februārī: „Velta dzimusi Rīgā, 
no sākuma mācījusies Rīgā, pēc 
tam Smiltenē. Smiltenes skolu bei-
dza 1938. gadā, pēc tam atnāca uz 
Līgatni. Sāka strādāt pie Līgatnes 
papīrfabrikas direktora Ruļeva par 
kalponi. Ruļevs bija krievu tautī-
bas, bet ļoti inteliģents un labsir-
dīgs. Kad ienāca Līgatnē vācieši 
40. gadu sākumā, viņš bija spiests 
emigrēt uz Šveici. Vēl vairākkārt 
Veltai rakstījis vēstules no Šveices. 
Veltai rakstījis, kad ienāks vēlreiz 
Līgatnē krievi, ņem vērā, ka tie 
vairs nebūs tie krievi, kādi bijām 
mēs, tie būs nežēlīgi utt. Velta ar 
lielu sirsnību atceras Ruļevu.”

1944. gada 2. novembrī par 
Līgatnes papīrfabrikas direktoru 
sāka strādāt Jānis Buks, kurš 
šajā amatā nostrādāja līdz 1946. 

gadam, pēc tam viņu nomainīja  
A. Lūkins. Līgatniešu atmiņas 
liecina, ka viņš ar ģimeni dzīvojis 
Norīšmājas pirmā stāva dzīvoklī. 
Par nākamo fabrikas direktoru 
Lūkinu man nekādu ziņu nav.

Kad sāku strādāt Līgatnes pa-
pīrfabrikā 1961. gada jūlijā, fabri-
kā par galveno inženieri strādāja 
Leons Kalniņš, bet direktors bija 
Jānis Gustsons. 1966. gadā pel-
nītā atpūtā devās direktors Jānis 
Gustsons, par fabrikas direktoru 
kļuva Leons Kalniņš. Leons Kal-
niņš ar ģimeni dzīvoja Gaujas 
ielā 6. Bet, manuprāt, tad mājā 
jau bija ierīkots vairāk dzīvokļu 
un bija apdzīvots arī trešais 
jeb bēniņu stāvs. Leons Kal-
niņš Līgatnes papīrfabrikā par 
direktoru nostrādāja tikai līdz  
1968. gadam, tad viņu pārcēla 
darbā uz Rīgu, uz ministriju, un 
vēlāk, kad papīrrūpniecību pie-
vienoja Vissavienības ministrijai 
un Rīgā izveidoja pārvaldi Lat-
bumprom, Leons Kalniņš kļuva 
par tās ražošanas daļas vadītāju. 
Visilgāk Līgatnes papīrfabrikā 
par direktoru nostrādāja Ilmārs 
Norītis – 26 gadus no 1968. gada 
līdz 1994. gada aprīlim. Kad 
Leons Kalniņš pārcēlās uz Rīgu, 
dzīvoklī Gaujas ielā 6 sāka dzī-
vot Norīšu ģimene, kurai šis dzī-
voklis pieder vēl šobrīd. 

Šajā mājā ilgus gadus nodzī-
voja arī Vītolu ģimene – visu lī-
gatniešu iecienītā angļu valodas 
skolotāja Olga Vītola un viņas 
vīrs Tālivaldis Vītols, bijušais Lī-
gatnes papīrfabrikas galvenais 
enerģētiķis.

Atceros, kā skolotāja Olga Vī-
tola atnāca uz Līgatnes viduss-
kolu par angļu valodas skolotā-
ju, neprazdama runāt latviski. 
Tas bija 1968. gada 1. septem-
brī. Mums, 9. klases skolēniem, 
vecajā skolā bija angļu valodas 
stunda. Klasē ienāca jauna sko-
lotāja un sāka runāt tikai angļu 
valodā. Mēs nesapratām gandrīz 
neko, viens uz otru skatāmies 
un brīnāmies. Vēlāk viņa mums 
krievu valodā teica: „Es ar ģi-
meni esmu tikko atbraukusi no 
Igarkas, apprecējusies ar latvieti, 
kurš bija tur izsūtīts, gribam dzī-
vot Latvijā – vīra dzimtenē. Jūs 
man mācīsiet latviešu valodu, 
bet es jums angļu valodu.” Tā arī 
notika – skolotāja mums iemācī-
ja perfektu angļu valodas izrunu, 

par kuru brīnījās augstskolas 
(LVU) pasniedzēji, kad tur mācī-
jos neklātienē. Skolotāja Vītola 
ātri vien apguva latviešu valodu. 
Dzīvē sagadījās tā, ka angļu valo-
du man darbā iznāca lietot maz, 
bet izrunu vārdiem vēl tagad at-
ceros. Daudzi līgatnieši papildus 
skolas mācībām gāja pie skolotā-
jas Vītolas uz mājām un apguva 
perfektu angļu valodu.

Tālāk nedaudz no līgatniešu 
atmiņām, kā izskatījās Gaujas un 
Parka iela pie Norīšmājas: 

„Līgatne bija labi sakopta, 
vienās puķēs un ziedos. Kur Norī-
tis dzīvo, gar to mājas stūri nāca 
trepes augšā no fabrikas. Tur viss 
bija vienos ziedos. Bija rožu dobe, 
neļķu dobe, bet neviens neplūca 
ziedus un nepostīja. Visi priecājās 
par skaistumu. Līgatne visa bija 
sakopta, kā jau vācu fabrika!”

(Aina Alļena 9.–15.02.2006.)
„Tā kā fabrikai apkārt sētas ne-

bija, tad bērni ziemā vizinājās no 
kalna – no tagadējā bērnudārza 
līdz papīrmašīnām. Turpat brau-
ca arī ar zirgiem, kā arī ar zirgiem 
brauca no dārzniecības uz fabriku 
(tagadējā Parka iela) pa braucamo 
ceļu, kuram gar malu bija dēļu lai-
pas (gājējiem) ar lenderi.”

(Maiga Bērziņa 13.10.2005.)
Kalna galā, labajā pusē, ir 

māja ar adresi Gaujas iela 8. Lī-
gatnes papīrfabrika uzcēla šo 
māju 1888. gadā. No sākuma tā 
celta kā direktora māja, vēlāk iz-
mantota kā viesu māja, pēc tam 
kā ārsta māja, pēc Otrā pasaules 
kara tajā neilgu laiku atradās 
papīrfabrikas kantoris, bet no 
1945. līdz 1948. gadam – FRA 
skola (arodskola). Tagad tā ir 
dzīvojamā māja. Šī ēka ir kul-
tūrvēsturisks piemineklis, bet 
padomju gados ir nodzīvota tā, 
ka tika iesaukta par bomžu māju. 
Manuprāt, mājai nepieciešams 
liels kapitālais remonts, lai varē-
tu atjaunot seno greznību. Bet tā 
jau laikam ir utopija.

Aina Alļena un Ilmārs Lācars 
savās atmiņās stāstīja, ka pirms 
Otrā pasaules kara tur dzīvojusi 
tikai viena ģimene – ārsta Sūrīša 
ģimene, kura pēc tam aizbrauku-
si uz Ameriku.  Pameklējot 
Google, atradu, ko raksta Cēsu 
Centrālās bibliotēkas novadpēt-
niecības datubāzē: „Leonhards 
Sūrītis (dzimis 28.08.1901. Cēsu 
rajona Priekuļu pagastā – miris 

saistītu iespējami lielāku sabiedrības daļu, Cēsu novada 
pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju izteikt savas 
domas par to, kādām vērtībām jābūt attēlotām jaunajā 
ģerbonī.

Šīs aptaujas rezultāti tiks nodoti ģerboņu mākslinie-
kam, kurš apkopoto materiālu ietvers jaunā ģerboņa vei-
dolā, balstoties heraldikas likumos.

Jaunā ģerboņa izstrāde neietekmē līdzšinējos pilsētu 
(Cēsu un Līgatnes) un pagastu ģerboņus. Tie paliek spēkā 
un ir izmantojami saskaņā ar līdzšinējiem saistošajiem 
noteikumiem.
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24.06.1989. ASV Sirakūzas). Psi-
hiatrs. 1931. g. beidzis Latvijas 
Universitātes Medicīnas fakultāti. 
1931.–39. g. ārsts Lizuma, Sino-
les, Līgatnes pagastā, 1940.– 44. g. 
ārsts Līgatnes papīrfabrikā, vadījis 
slimnīcu un ambulanci. 1944. g. 
nokļuva Vācijā. 1945.–50. g. ārsts 
Vircburgas latviešu nometnē. 1950. 
g. izceļoja uz ASV. 1952.–61. g. 
psihiatrs Vasaikas valsts slimnīcā, 
1961.– 68. g. šīs slimnīcas vadī- 
tājs. Darbojies Popkipsijas latviešu 
biedrībā. Korporācijas „Lettonia” 
filistrs.”

2006. gadā Aina Alļena savās 
atmiņās atceras: „Pretim bērnu 
dārzam tā māja, kur tagad ir kā 
elle, bija īsta pils. Tur dzīvoja tikai 
viena ārstu ģimene iekšā – Sūrītis. 
Viņiem bija bērni – Amanda un 
Jānītis. Tur bija rožu dobe – tāda 
liela. Tur bija simtiem rožu iekšā 
dažādās krāsās. Otra liela, liela, 
apļa dobe ar simtiem šabo neļķu. 
Tur jau tāds kā dārzs, kā parks 
priekšā, tur bija arī dārznieks, kas 
visu to sakopa. Tur bija īsta skais-
ta paradīze. Tur, kur iet iekšā uz 
saucamo Renča māju (Gaujas iela 
10 – R. V.), bija tenisa laukums, no-
bērts ar sarkaniem akmentiņiem. 
Bija zināmas dienas, stundas, kad 
direktora Fāļa meitas gāja spēlēt 
tenisu. Tas bija visiem zināms, 
un neviens tur nevarēja rādīties. 
Renča mājiņa bija maza mājiņa, un 
tur laikam dzīvoja sētnieks – dārz- 
nieks, kas kopa visus tos dārzus…

Kantoris tūlīt pēc kara bija 
„Žukova” mājā (Gaujas iela 8 –  
R. V.). Kara laikā īstais kantoris 
bija saspridzināts, ne jau pavisam, 
bet laikam bija saspridzināts tikai 
trešais stāvs. Pēc saspridzināša-
nas jau nebija, kur mesties. Vienu 
laiku mēs bijām vecajā ambulancē 
Pārupē – pavisam neilgu laiku, bet 
tur visiem nebija rūmes, tādēļ pār-

cēlāmies uz „Žukova” māju. Tad 
jau tā māja nebija nolaista, bija 
tāda kā pils. Es vēl atceros, kā mēs 
vācāmies tur pāri. Salmiņa kundze 
mums bija priekšniece – Austrim 
Salmiņam mamma. Mēs, visi skuķi, 
bijām rēķinveži, tūlīt pēc kara. Pa 
naktīm tur bija jādežurē, bija jau 
sadalīti. Kantorim piecēla drīz vien 
ceturto stāvu klāt, tad visi vācās 
atkal atpakaļ.”

Aina Alļena jau minēja, ka 
tālāk aiz Gaujas ielas 8 ir neliela 
mājiņa Gaujas ielā 10. Daudzi no 
ielas to nemaz nav pamanījuši. 
Tur agrākos gados dzīvojis fabri-
kas dārznieks, kurš sakopis Līgat-
ni, diemžēl viņa vārdu man nav 
izdevies uzzināt. Padomju gados 
tur dzīvoja Renču ģimene, pēc 
tam Ļubova Golubkova ar ģime-
ni, vēl pēc tam viena daudzbērnu 
ģimene.

Tagad laiks nedaudz pastāstīt 
par Līgatnes greznāko māju, kura 
ieguvusi Fāles mājas nosaukumu, 
vēlākais Līgatnes pilsētas bērnu-
dārzs. Par Gaujas ielu 7 daudz raks-
tīju LNZ 2020. gada maija Nr. 5.

Ēka savulaik iecerēta kā ak-
cents Mencendorfu dzimtas val-
dījumam Līgatnē. Par ēkas pro-
jektēšanu un būvniecību sāka 
domāt ap 1911. gadu, kad apritēja 
35 gadi, kopš Mencendorfu dzim-
ta bija ieguvusi akciju sabiedrības 
Rīgas rakstāmpapīru fabriku kom-
pānija kontrolpaketi. Ēkai bija 
jābūt gatavai līdz 1916. gadam. 
Taču būvnieki, juzdami Pirmā pa-
saules kara tuvošanos, būvdarbus 
pabeiguši jau 1914. gadā. 

Pēc stingri noteiktām īpaš-
nieku vēlmēm un nosacījumiem 
šo koka ēku projektējis un cēlis 
arhitekts un būvuzņēmējs Pēte-
ris Meņģelis, kurš tajā laikā bija 
galvenais Līgatnes būvuzņēmējs. 
Ēku bija plānots izgatavot Vācijā, 

 Pēc 1944. gada septembra, 
kad daļēji tika saspridzināts klubs 
Spriņģu ielā 4, klubs savu darbu 
turpināja Beiverkā līdz 1950. gada 
ziemai, kad atsāka darbu atjauno-
tais klubs. 

No Aivara Baloža stāstījuma 
Mencendorfi Līgatnē Līgatnes kul-
tūras namā 2013. gada 9. martā 
uzzināju, ka Mencendorfiem biju-
si iecere celt vēl vienu papīrfabri-
ku aiz Beiverkas – tālāk uz Gaujas 
pusi, bet tas nav izdarīts. Turpat 
Aivars Balodis stāstīja, ka tradīci-
ja pasniegt fabrikā strādājošajiem 
zelta karoti, ja fabrikā nostrādāts 
50 gadu, un sudraba karoti pēc  
25 darba gadiem sākta 1896. gada 
1. aprīlī, tas ir, laikā, kad sākusi 
darbu papīrmašīna Beiverkā. 

Remdenkalna gals pie Beiver-
kas senatnē saukts par Beiverkas 
kalnu. Iepriekšējos LZ numuros 
jau rakstīju, ka visas koka dzīvo-
jamās mājas cēla Meņģeļu dzim-
tas vadībā, kuri bija galvenie būv- 
uzņēmēji Līgatnē. Laika posmā 

no 1895. gada līdz 1898. gadam 
tika uzceltas piecas dzīvojamās 
mājas, tagadējās Gaujas iela 15, 
17, 18, 20, 22, kā arī brūzītis starp 
šīm mājām, kurš ir vislabāk sa-
glabātais un sakoptākais brūzītis 
Līgatnē. Šīs mājas tika celtas tajā 
laikā Beiverkā strādājošajiem.

Diemžēl koka dzīvojamā māja 
Gaujas ielā 22 nodega 1999. gada 
26. septembrī. Līgatnes dome 
sarūpēja dzīvokļus visām bez dzī-
vokļa palikušajām ģimenēm. Uz 
vecajiem pamatiem tika uzcelts 
un 2003. gada oktobrī atklāts 
pirmais Līgatnes viesu nams – 
restorāns Lāču miga. No sākuma 
tas bija ļoti apmeklēts un Latvijā 
iecienīts viesu nams un restorāns. 
Lāču migā bija 13 viesu istabas, 
virtuve un semināru zāle. Istabās 
es neesmu bijusi, bet biju uz pāris 
semināriem tūrisma jomā.

Pamazām darbība Lāču migā 
apsīka. Sens latviešu ticējums 
vēsta, ka nevajag neko jaunu 
celt uz nodegušiem pamatiem. 1999. gada 26. septembrī nodegusī māja Gaujas ielā 22. 

Laikraksts Druva. 08.08.2000.

Gaujas iela 8 
1909. gadā. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 10 – bijusī dārznieka māja. Rasmas Vanagas foto. 
14.03.2007. Līgatnes bērnudārza renovācija  

2021. gada septembrī. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 7 – Fāles nams 20. gadsimta sākumā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 24. 1970.–80. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Kopmītne Gaujas 
ielā 12a  
1980. gados. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 14 20. gadsimta 
sākumā. Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 13 
(pa labi šķūnis) 1954. gadā. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Līgatnes papīrfabrikas bērnudārza darbinieki  
un grifi 1940. gados. Līgatnes fotoarhīvs.

pa daļām pārvest uz Līgatni un 
samontēt uz iepriekš izbūvētiem 
pamatiem. Tā kā tuvojās Pirmais 
pasaules karš, uz ēkas montāžu 
no Vācijas neatbrauca paredzē-
tie konsultanti. Pa ceļam noklīda 
vai vispār netika atsūtīti visi būv- 
elementi, tādēļ trūkstošās detaļas 
bija jāizgatavo uz vietas, kā arī 
ēkas montāža tika uzticēta vie-
tējiem amatniekiem. Šo ēku cēla 
trijās kārtās: vispirms vidu, tad 
sānu verandas.

Uz namu veda pusapļa uzbrau-
camais ceļš. Pie ieejas bija novie-
totas divas lauvas no fabrikas ģer-
boņa. Vēlākajos gados gan atradās 
fotogrāfija, ka tās nebija lauvas, 
bet gan grifi, kas rotāja galvenās 
kāpnes. Ceļu ieskautajā puslokā 
bija apaļa puķudobe ar puķu vāzi. 
Pāri ceļam pavērās skats uz parku 
ar tenisa kortiem, viesu māju un 
lejā uz papīrfabriku. Mājā ir uni-
kālas krāsnis-kamīni, kas kurinā-
mas no palīgtelpām. Unikālas ir 
divas koka kāpnes, platas, rotātas 
ar kokgriezumiem. Vēl ir saglabā-
jušās krāsojamās tapetes pirmajā 
kāpņutelpā. Visapkārt mājai ir 
savdabīgs parks, visi koki, ko re-
dzam sētā un aiz žoga, ir vesti no 
Vācijas tālajos 1920. gados. 

Turpat sētā ir saglabājies viens 
no ledus pagrabiem, kur tika gla-
bāta pārtika laikā, kad nebija le-
dusskapju. Ziemā no dīķa sazāģē-
ja ledu un ar zirgu pajūgiem 
saveda ledus pagrabā, kas bija 
ierakts zem zemes. Virsū uzbēra 
zāģu skaidas. Koka sienām pa 
vidu arī bija sabērtas zāģu skai-
das. Uz pagraba bija uzcelta mā-
jiņa. Uz ledus labi glabājās pro-
dukti. Bērnudārza leduspagrabā 
esmu bijusi pirms 30 gadiem, bet 
to jau vairs neizmantoja sākotnē-
jam mērķim.

Pirms vairākiem gadiem par 
Līgatnes ledus pagrabiem man 
gribēja pastāstīt Jānis Rencis, 
kurš dzīvoja aptiekas ēkā. Kaut 
kas mūsu sarunu iztraucēja. Viņš 
tikai paspēja izstāstīt, ka senatnē 
Līgatnē esot bijuši vairāki ledus-
pagrabi, kur glabāta svaiga gaļa, 
piena produkti un citi ātri bojā-
jošies produkti. Ziemā uz dīķiem 
zāģēti lieli ledus gabali un ar ra-
gavām vesti uz šiem pagrabiem. 
Ledus saglabājies labi ilgu laiku, 
un arī produkti saglabājušies 
svaigi. Diemžēl vairāk mums ne- 
izdevās aprunāties, jo Jānis Ren-
cis devas aizsaulē. Tāpat viņš ne-
paspēja man izstāstīt, kurās vie-
tās šie leduspagrabi atradušies.

Kad gatavoju šo rakstu, man 
pazvanīja Austris Salmiņš un pa-
jautāja, vai es zinot, ka pie mājas 
Parka ielā 1 uz kanālīša pusi vēl 

Nezinu, vai tādēļ vai cita iemes-
la dēļ, tas zināms tikai bijuša-
jiem īpašniekiem, darbs pilnīgi 
apstājās. Šogad nams atdzīvojās, 
un vasarā bija ļoti intensīvi orga-
nizēti pasākumi, kā arī uzņemts 
daudz viesu, kuri pavada tur ne 
tikai brīvdienas, bet arī citas ne-
dēļas dienas. Ēkai ir mainīts no-
saukums, un nu tas ir Zaļais Lā-
cis. Blakus graviņā ir neliels mini 
zoodāzs un notiek citas izklaides. 
Šo vietu ir iegādājies Zeit. Ceram, 
ka dzīve tur ritēs aši un intere-
santi – tāpat kā citos Zeitmaņu 
ģimenes aprūpes objektos.

Pēc divu gadu pārtraukuma 
atsākās koka dzīvojamo māju 
celtniecība Gaujas ielā jeb Rem- 
denkalnā. No 1901. līdz 1914. ga-
dam tur tika uzbūvētas vēl piecas 
koka mājas – Gaujas ielā 16, 14, 
12, 11, 9. Interesanti uzsvērt, ka 
Aivars Balodis stāstīja, ka visu 
Gaujas ielu dzīvojamo māju plā-
ni esot saglabājušies, izņemot 
vienu. Gaujas ielas 9 plāns esot 
nonācis fabrikas vielu maltuvē, 
kur kļuvis par jaunu papīru. Var-
būt speciālisti var noliegt vai ap- 
stiprināt šo faktu? 

Otrais brūzītis esot atradies 
starp Gaujas ielu 16 un 18. Lai-
ka gaitā šim brūzītim sienas sa-
brukušas un tā vietā uzceltas 
garāžas ar trim garāžu vietām –  
tā Guntis Bērziņš 2017. gada  
19. aprīlī rakstīja pie galerijām 
vietnē Draugi.

Trešais Remdenkalna brūzītis 
ir apsaimniekots, bet pārvērsts 
par garāžām, starp Gaujas ielu 9 
un 11. 

Divus savas dzīves gadus (no 
1961. gada jūlija līdz 1963. jūni-
jam) esmu dzīvojusi Gaujas ielas 
9 augšstāva plītsistabā, kas atro-
das uz bērnudārza pusi. Dzīvokļa 
numuru neatceros, jo tas piederē-
ja Karlīnei Cīrulei, kura bija mana 
brāļa auklītes Alvīnes Kaņepes 
māsa un dzīvoja manās tēva mā-
jās Vībotnēs. Cīruļtante dzīvoja 
pie meitas un znota Rozentālu 
ģimenē Gaujas ielā 12. Plītsista-
ba ziemās bija silta, nevajadzē-
ja daudz kurināt, tikai nedaudz 
traucēja, ka tualete bija laukā un 
samērā patālu, lai gan laukos no 
bērnības biju pie tā pieradusi. 

Apakšstāvā, gala dzīvoklī, ta-
jos gados dzīvoja Gailīšu ģimene 
ar trim dēliem. Viens no tiem ir 
Latvijā pazīstams cilvēks – Guntis 
Gailītis, kurš ļoti daudz palīdzē-
ja Līgatnes vēstures izzināšanā 
un Jauno Līgatnes taku izveidē 
2008.–2011. gadā.

 No Vikipēdijas: „Guntis Gailī-
tis (dzimis 1949. gada 11. februārī 

pēckara gados bijis leduspagrabs. 
Tas piederējis Līgatnes papīrfa-
brikas palīgsaimniecībai, un tur 
vesti cūku liemeņi no Cūkrem-
deniem, kur bija palīgsaimnie-
cības cūku ferma, un tie glabāti 
uz ledus. A. Salmiņš atceras, ka 
leduspagraba augšpusē vēl 1950. 
gados atrasti pārsienamie ma-
teriāli, jods u. c., jo kara gados 
tur acīmredzot bijis pārsieša-
nas punkts. Par šo faktu es neko 
nezināju, bet vēlos, lai to uzzina 
arī lasītāji, jo vēsture atklājas pa-
mazām. Līgatnē, domājams, ir bi-
juši vēl citi leduspagrabi.

Ēka bija paredzēta kā viesu 
nams no Rīgas atbraukušajiem 
direktoriem vai citiem akciju 
sabiedrības vadītājiem. Tomēr 
neviens no vēlētajiem direkto-
riem nekad pastāvīgi šeit nav 
dzīvojis. Ir zināms, ka šo ēku kā 
dzīvokli izmantojis papīrfabrikas 
saimnieciskais direktors Ignats 
Bukovskis. Pēc viņa ēkā uz dzī-
vi apmeties ieceltais direktors 
Vilhelms Fāle, Ziemeļu papīra un 
celulozes fabriku akciju sabiedrī-
bas ģenerāldirektora Emīla Fāles 
brālis. Tādēļ ēku mēdz dēvēt arī 
par Fāles namu. Vilhelms Fāle 
Līgatnē dzīvoja līdz 1939. gada 
1. decembrim, kad repatriējās uz 
Vāciju. 1940. gadā padomju vara 
par papīrfabrikas direktoru ie-
cēla Robertu Bīlmani. Viņa sieva 
Marija Bīlmane ierosināja Fāles 
namā ierīkot bērnudārzu un kļu-
va par pirmo bērnudārza vadītāju. 
Pirmsskolas izglītības iestāde ēkā 
darbojas joprojām.

Lepnais Līgatnes bērnudārza 
nams, valsts nozīmes arhitek-
tūras piemineklis, Gaujas ielā 7 
2021. gadā ir sagaidījis savu at-
jaunošanu un restaurāciju. Būv-
darbus veic būvfirma RERE MEIS-
TARI. Ceram, ka Līgatnes pilsētas 
bērnudārzs varēs atgriezties savā 
restaurētajā namā jau 2022. gadā.

Vēl ar grezno māju Gaujas ielā 
7 ir saistīta nelielā mājiņa Gaujas 
ielā 7a. 1960. gados to apdzīvoja 
divas ģimenes – Kalniešu un Si-
liņu. Mana vidusskolas klases-
biedrene Vija Siliņa dzīvoja šajā 
nelielajā namiņā. Vēlākajos gados 
viņa apprecējās un kļuva par Viju 
Stradi un tagad dzīvo Augšlīgat-
nē. Neatkarības gados to privati-
zēja Vērmaņu ģimene, kuri rūpīgi 
apsaimnieko savu īpašumu. 

Gaujas ielas 7a namiņš esot bi-
jis būvēts kā vistu ferma pie Fāles 
mājas. Savās 2006. gada atmiņās 
par to stāsta Aina Alļena: „Kur 
tagad ir Vērmaņu mājiņa, bija vistu 
ferma. Tā māja nebija tāda, kā ta-
gad, viņa bija nokrāsota un skais-
ta, tur turēja Fālim vistu fermu, lai 

būtu savas olas. Bija speciāls ko- 
pējs. Tik skaistas nebija dzīvojamās 
mājas kā šī ēka. Tur bija speciāli 
aploki – ganību lauki, lai vistas 
netiek ārā, viss bija nokrāsots un 
sakopts.”

Esam pieraduši, ka pēc mājām, 
kas celtas Gaujas ielā 19. gadsim-
ta beigās un 20. gadsimta sākumā, 
būtu jāseko citām strādājošo koka 
mājām. Mencendorfi rīkojušies 
citādi, atstājuši neapbūvētu ve-
selu ceļa daļu un sākuši apbūvēt 
Remdenkalnu no otra gala. 

1859. gada 19. maijā likts pa-
matakmens atsevišķi celtai Lī-
gatnes papīrfabrikas daļai – Lejas 
fabrikai jeb Beiverkai (Papildus 
fabrikai) papīra masas saga-
tavošanai. Paralēli būvēts vēl 
viens kanāls ūdens pārvadei no 
Galvenās fabrikas uz Lejas fabri-
ku. Beiverkas pamatos iemūrēti 
dokumenti. Domājams, ka pēc 
Beiverkas nojaukšanas neviens 
šos dokumentus nav meklējis 
un atradis. Par Beiverku šobrīd 
liecina tikai vientuļais trešais 
sarkanais skurstenis un bijušo 
strādnieku uzliktais koka krusts 
kā piemineklis tam, ka aptuveni 
150 gadu tur ritējusi aktīva pa-
pīrražošana un pavadīta daudzu 
cilvēku darba dzīve. 1990. gadu 
sākumā Beiverkā strādāja ap-
tuveni 100 strādājošo un ražoja 
čaulīšu papīru, kreppapīra pamat-
ni un nedaudz arī kokmasu albu-
mu un galda papīra ražošanai. 
Bija izstrādāts projekts kreppa-
pīra ražošanu mehanizēt un pār-
celt uz Beiverku, sākts celt ūdens 
attīrīšanas sākotnējās ietaises pie 
Beiverkas, lai ūdeņus tālāk pār-
vadītu pāri Remdenkalnam uz 
Kangarīti Ainavu ielā. Diemžēl to 
visu izjauca atmodas periods, vēl 
pāris ugunsgrēku pēc tam Beiver-
kā, un pēc tam jaunā Līgatnes pa-
pīrfafabrikas vadība visas celtnes 
nojauca un atstāja tikai sarkano 
skursteni. 

1895. gadā LPF Beiverkā pa-
beidza otrās kārtas celtniecību, 
tur uzstādīja trešo papīrmašīnu, 
kas sākusi darbu 1896. gada  
1. aprīlī. Pirmā pasaules kara lai-
kā uz Krieviju aizvestas visas trīs 
papīrmašīnas. Beiverkā papīr-
mašīna no jauna tika uzstādīta 
tikai 1952. gadā. Pēc Pirmā pa-
saules kara Beiverkā 1923. gadā 
sāka ražot kokmasu, vēlāk – līmē-
tus papīra maisiņus. 1930. gadu 
beigās strādniekiem bijis jālīmē 
lieli cementa papīra maisi. Do-
mājams, ka Vācija gatavojusies 
karam un šie maisi līmēti nākamo 
kritušo karavīru apbedīšanai. Tā 
vismaz man stāstīja vairāki senie 
strādnieki.

Līgatnē) ir latviešu režisors un 
sabiedriskais darbinieks. Studējis 
režiju Latvijas Mūzikas akadēmi-
jā. 2005. gadā absolvējis Latvijas 
Universitāti, kur studējis peda-
goģiju un psiholoģiju. No 1975. līdz  
2006. gadam bijis režisors Latvijas 
Nacionālajā operā. 1983. gadā sā-
cis pasniegt lekcijas Latvijas Mūzi-
kas akadēmijā. Režisējis vairāk 
nekā 500 festivālus, koncertus un 
kultūras pasākumus. 2002. gadā 
kļuvis par Rīgas Latviešu biedrības 
biedru. 2006. gadā kļuvis par „Rī-
gas pieminekļu aģentūras” direk-
toru. 2011. gadā kļuvis par Rīgas 
Latviešu biedrības priekšsēdētāju.”

Gunta Gailīša vectēvs ir bi-
jis viens no pirmajiem latviešu 
meistariem Līgatnes papīrfabri-
kā, strādājis papīrzālē un bijis 
strādnieku iecienīts meistars 
1930.–1940. gados.

Gadi gāja, un celtniecība Gau-
jas ielā atsākās 1940. gadā, kad 
divos gados uzbūvēja divstāvu 
māju Gaujas ielā 13. Iepriekš tur 
esot bijusi Remdenu rija, kurā 
iespēris zibens, un rija nodegu-
si – tā stāstīja Leo Balodis. Tā ir 
vienīgā dzīvojamā māja Līgatnē, 
kura uzbūvēta pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā.

Remdenkalnā ir vēl vairākas 
mājas, kas celtas padomju gados. 
1950. gadā uzcelta divstāvu dzī-
vojamā māja Gaujas ielā 24. Ilgus 
gadus aiz šīs mājas bija pames-
ta atkritumu izgāztuve. Latvijas 
neatkarības gados šo izgāztuvi re-
novēja un ieguva privātīpašumā 
uzņēmīgs līgatnietis, kurš dabūja 
atļauju uzcelt savu privāto koka 
guļbūves namiņu Gaujas ielā 24a. 
Par vienu sakoptāku zemes pleķī-
ti Līgatnē kļuva vairāk.

Starp Gaujas ielas mājām 
12 un 14 ilgus gadus esot bijis 
malkas laukums, kur gatavota 
– sazāģēta, saskaldīta, žāvēta – 
malka līgatniešu māju apkurei. 
Vajadzējis tikai uzrakstīt papīr-
fabrikā savam ceha meistaram 
zīmīti ar malkas pieprasījumu – 
cik sterus un kad vēlams pievest 
pie dzīvokļa. Sarunātajā dienā 
malku fabrikas strādnieki pieve-
duši pie dzīvokļiem. Ja bijusi lie-
la nepieciešamība, arī sakrāvuši 
malkas kastēs.

1960. gados fabrikas ražoša-
nas apjomi pieauga un sāka trūkt 
dzīvokļu: strādājošie novecoja 
un aizgāja pensijā, radās jaunas 
ģimenes, atbrauca jaunie spe-
ciālisti no plašās Padomju Sa-
vienības (lai gan nedaudz), jo Lat- 
vijā papīrražošanas speciālistus 
negatavoja. Fabrikai radās nepie-
ciešamība pēc plašas kopmītnes, 

un tā 1963. gadā pabeidza celt 
fabrikas kopmītni Gaujas ielā 12a 
un divstāvu nelielu dzīvojamo 
māju ar veikalam paredzētu telpu 
Gaujas ielā 13a. 

1984. gadā Līgatnes papīrfa-
brikas celtnieku brigāde pabeidza 
Remdenkalnā vēl pēdējo trīsstā-
vu māju – ģimenes kopmītni ar 24 
dzīvokļiem Gaujas ielā 12b.

Gaujas ielas 13a no sākuma 
darbojās Cēsu patērētāju biedrī-
bas pārtikas veikals, bet vēlāk 
privāts pārtikas veikaliņš, kas 
atviegloja apkārtnes iedzīvotā-
jiem pārtikas preču iegādi. Jau 
daudzus gadus veikaliņš ir slēgts, 
acīmredzot radīja zaudējumus. 
Pavasaros logā redzams, ka saim-
nieki tur audzē tomātu stādus 
savai siltumnīcai.

Pēc 1993. gada ugunsgrēka Lī-
gatnes papīrfabrikā un fabrikas 
privatizācijas strauji samazinājās 
tajā strādājošo skaits. 1995. gada 
janvārī ēkas Gaujas ielā 12a un 
12b tika nodotas Līgatnes pašval-
dībai. Ģimenes kopmītne Gaujas 
iela 12b kļuva par parastu dzīvo-
jamo māju, kur dzīvokļus varēja 
privatizēt to īrnieki, daži dzīvokļi 
palika pašvaldības īpašumā.

Pēc vairākiem gadiem bijušo 
kopmītni Gaujas ielā 12a pašval-
dība pārdeva privātam investo-
ram, bija paredzēts to pārvērst 
par viesnīcu un uzbūvēt papildu 
piebūvi ar restorānu. Diemžēl ie-
cere daudzus gadus neīstenojās 
dažādu iemeslu dēļ. 

Par ēku ieinteresējās  fir-
ma Zeit un 2019. gadā to arī ie-
gādājās. Sākās intensīvs darbs 
pie nama renovācijas, un jau  
2020. gada vasarā Līgatnes no-
vada tīmekļvietnē parādījās 
sludinājums Nāc dzīvot uz Lī-
gatni!, ka dzīvokļi apskatāmi no  
2020. gada 1. maija: „Līgatnē, 
Gaujas ielā 12a, tiek renovēts trīs 
stāvu dzīvojamais nams, kurā būs 
16 divu, trīs un četru istabu dzī-
vokļi. Namā ir divas slēdzamas 
kāpņu telpas, pagraba telpas un 
katram dzīvoklim atsevišķa slēdza-
ma noliktavas telpa velosipēdiem, 
ratiem, slēpēm u. tml. Katram 
dzīvoklim būs savs gāzes apkures 
katls, kas nodrošina ekonomis-
ku apkuri un karsto ūdeni, kā arī 
iespēju regulēt komforta līmeni. 
Namu apsaimniekos dzīvokļu īpaš-
nieki bez namu pārvaldes starp-
niecības. Dzīvokļi tiek pārdoti ar 
tā saucamo melno apdari. Atse-
višķiem dzīvokļiem ir jau starpsie-
nas ar aptuveno plānojumu. Visas 
starpsienas ir pārveidojamas (nav 
nesošās), un plānojums dzīvoklim 
ir brīvi pārveidojams un pielāgo-

Bijušais brūzītis starp Gaujas ielu 9 un 11. 
Rasmas Vanagas foto. 30.03.2017.

No kreisās – Gaujas iela 11, 12, 14  
20. gadsimta sākumā. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Lāču miga Gaujas ielā 22 2008. gadā. 
Līgatnes fotoarhīvs.

Brūzītis Gaujas ielā 22a. 
Rasmas Vanagas foto. 30.03.2017.



PASĀKUMI LĪGATNES NOVADĀ
18. novembrī   
plkst. 12.00–21.00 Brīvdabas skatītāju zāle Rīgas kalna pakājē
plkst. 18.00 Gada cilvēka apbalvošanas ceremonija; 
Mārtiņa Kantera koncerts Līgatnes kultūras namā

25. novembrī plkst. 19.00   Līgatnes kultūras namā
Raimonda Vazdika un Elita Veidemane ciklā „Latviešu 
dziesminieki Līgatnē”.  
Biļetes: 9 eiro, ar Līgatniešu privilēģiju karti – 8 eiro

Pamatojoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem, Līgat-
nes 2021. gada pasākumu kalendārā iespējamas izmaiņas. 
Aktuālajai informācijai aicinām sekot līdz interneta vietnē  
www.ligatne.lv 
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jams. Dzīvokļu plānojumos ir pa-
redzētas atsevišķas (izolētas) un 
plašas virtuves un vannasistabas 
telpas.” Braucot garām namam, 
izskatās, ka visos vai gandrīz vi-
sos dzīvokļos dzīvo jaunie īpaš-
nieki (2021. gada oktobris).

Vēl jāuzsver, ka aiz nama 
Gaujas ielā 12a 2016. gada  
10. septembrī tika rīkoti kārtējie 
Līgatnes kalnu svētki – šoreiz 
Remdenkalna svētki. Tika vārīta 
zupa, bija priekšnesumi, dzie-
dātas dziesmas, satikās draugi, 
bijušie līgatnieši. Pirms svēt-
kiem interesentus iepazīstināju 
ar nelielu ekskursiju cauri Rem-
denkalnam un senajiem nostās-
tiem.

Vēl daži fragmenti no seno lī-
gatniešu atmiņām, ko pierakstīju 
2000. gadu sākumā, sākot savas 
gides gaitas Līgatnē: 

No Ilmāra Lācara (1927–2005) 
atmiņām, pierakstīts 2005. gada 
19. septembrī.

„No Remdenkalna uz fabriku 4 
labiekārtotas noejas ar koka kāp-
nītēm, lēnēm un koka soliņiem, 
kur atpūsties. 3 takas uz Galveno 
fabriku, 4. taka uz Beiverku.

1) No ozoliņa pie Gaujas ielas 9 
gar ūdens pumpi bija tilts pār gra-
viņu (tiltiņš Hugo), pēc tam taka uz 
fabriku. Pēc kara vēl bija redzami 
tilta balsti.

2) Aiz Gaujas ielas 12b, 
apmēram, kur tagad ir taciņa.

3) Pie Gaujas ielas 18.
4) No Gaujas ielas 15 uz Bei-

verku.
Ūdens pumpis lielais - aiz Gau-

jas ielas 13a.
Pie Beiverkas sienas bija 2 akas, 

no kurienes ņēma Remdenkalnam 
ūdeni. Ar urbi tās izurba Inzels Jā-
nis un Krastiņš. Ūdens bija ļoti labs.

Adreses Līgatnē bija pēc kal-
niem un dzīvokļiem, piemēram, 
Remdenkalns 269.”

No Veltas Ozolas (1925–), pie-
rakstīts 2005. gada 17. oktobrī.

„Gaujas ielas 12a vietā bija 
šķūnis. Aiz šī šķūņa bija malkas 
laukums, kur tā bija sakrauta 
apaļās krautnēs žūšanai. Ar auto-
mašīnu pieveda malku no Strau-
pes puses. 

Pie katrām 3 mājām bija uz-
celts brūzītis: vienā galā ceplītis ar  
3 krāsnīm, otrā veļas brūzis ar ie-
būvētiem 2 toveriem, kur veļu vārīt, 
un veļas rullis, kur veļu rullēt. Mājās 
pannās sataisīja cepumus vai maizi 
un nesa uz ceplīti cept. Rupjmaizi 
cepa 1x nedēļā. Saimnieces sarunā-
ja, kad kura ceps. Lielākais vairums 
turēja kūtiņās cūkas un rudeņos žā-
vēja brūzīšos gaļu, kur šim nolūkam 
bija rovīši. Malka ceplīšos, tāpat kā 
dzīvokļos, bija par brīvu”.

No Jāņa Ritvara Zicmaņa 
(1931), pierakstīts 2005. gadā

„Puriņš Augusts bija mums bri-
gadieris. Viņš teica, ka kādreiz te 
ir bijis ķieģeļu ceplis. (Ceļot māju 
Gaujas ielā 12b) neviens jau tajā 
laikā tālāk nepētīja, bet bija red-
zams, ka tur ir kaut kas bijis senāk. 
To varu apgalvot, ka bija tāda lie-
ta, es pats tur strādāju.”

Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas Tālivalža Zemzara fonda 
materiālu kopijā par Līgatnes 
vēsturi 18.–19. gadsimtā pie-
minēts Paltmales muižas ķieģeļu 
ceplis ar precīzu tā atrašanās 
vietas aprakstu. „Spriežot pēc 
Līgatnes papīra manufaktūras  
1830. gada kartes, kā arī Rikera 

1839. gada Vidzemes guberņas 
kartes, kāds ķieģeļceplis atra-
dies tieši blakus Līgatnes papīra 
rūpnīcai, virzienā uz Gaujas upi, 
Remdēnukalnā.”

No Leo Baloža (1923–), pie-
rakstīts 2005. gada 15. septembrī

„Remdenkalnā – 4 ūdens pum-
pīši, pirms 1932–1934. gadiem, 
kad dzīvokļos ierīkoja ūdensvadus:

1) Pretīm Gaujas ielai 9 – pāri 
ielai aiz ozoliņa.

2) Aiz Gaujas ielas 11 – pie 
Mendes mājas.

3) Pie Gaujas ielas 14 – nostāk 
no ceļa.

4) Pie Gaujas ielas 22 – pāri ie-
lai starp brūzīti un māju, kur tagad 
garāžas. Ūdenspumpīši bija gal-
venā vieta, kur satikās iedzīvotāji.

Bija 3 brūzīši Remdenkalnā, Lī-

gatnē pavisam septiņi brūzīši. (Par 
Remdenkalna brūzīšiem iepriekš 
tekstā R. V.)

Fabrikas skursteņu celtniecībai 
ķieģeļus veda no Pārgaujas, no 
Ērenbota mājām.

Pēc Aivara Baloža teiktā, 
ķieģeļus fabrikas celtniecībai veda 
no Veismaņmuižas un Lakšiem.”

(Turpinājums sekos.)

Kļūdas labojums: Iepriekšē-
jā Līgatnes Ziņu septembra Nr. 9 
(18) ieviesusies kļūda zem foto 
(2 kungi Līgatnes papīrfabrikā) 
rakstīts – Ceipu ģimene ar drau-
giem Ceipu mājā. Pareizi jābūt – 
Līgatnes papīrfabrikā. Voldemārs 
Krūmiņš un Jānis Gustsons. 
1960. gadi. Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 13a ar 
veikalu 1987. gadā. 

Līgatnes fotoarhīvs.

Gaujas iela 12b celtniecība 1982. gadā. Līgatnes fotoarhīvs.

CĒSU NOVADA TŪRISMA UZŅĒMĒJU 
RUDENS TIKŠANĀS

Aktīvā tūrisma sezona ir paskrējusi vēja spārniem. Priekšā 
rudens un ziema, kad ir laiks izvērtēt padarīto, atskatīties 

uz sasniegto un plānot jaunas aktivitātes gaidāmajai vasaras 
sezonai. Lai iedvesmotos, smeltos jaunas idejas un sagatavotos 
gaidāmajam darba cēlienam, aicinām uz Cēsu novada tūrisma 
uzņēmēju rudens tikšanos, kas notiks 3. novembrī. Pielāgojoties 
epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, šogad tā noritēs tiešsaistes 
platformā ZOOM.

Zināms, ka Cēsu novads jau vairākus gadus ir iesaistījies bez- 
atkritumu dzīvesveida popularizēšanā, izglītojot pilsētas un no-
vada iedzīvotājus, kā arī uzņēmējus par tā pamatprincipiem. 
Tikšanās ietvaros uz sarunu esam aicinājuši Ruckas mākslas 
rezidences pārstāvi Ievu Ūbeli, kura dalīsies ar Ruckas muižas 
pieredzi un padomiem, kā savā ikdienā un uzņēmējdarbībā ne-
daudz pietuvoties zaļākai domāšanai un bezatkritumu filosofijai.

Dažāda rakstura un mēroga pārmaiņas piedzīvojam ik dienu. 
Īpaši aktuāls šis jautājums ir arī valstī esošās epidemioloģiskās si-
tuācijas kontekstā, kad uzņēmumu darbības nodrošināšanai nere-
ti nākas pielāgoties ļoti bieži. Pārmaiņu vadības konsultante Rita 
Sprindžuka atklās noslēpumus, kā savaldīt, pārdzīvot un pieņemt 
pārmaiņas.

Tikšanās otrā daļa būs veltīta apmācībām. Šogad varēsim ap-
gūt zināšanas par digitālo mārketingu, pievēršoties pareizai ziņo-
jumu sagatavošanai un noformēšanai. Skaidrosim atšķirības un 
izmantošanas priekšrocības dažādām sociālo tīklu platformām –  
Facebook, Instagram, TikTok un Google. Uzzināsim, kā veidojas šo 
vietņu algoritmi un kā tos izmantot savā labā. Ar zināšanām dalī-
sies Ilze Deņisova, multimediju dizainere, e-koncepta veidotāja 
ar darba pieredzi Dānijas kultūras institūtā, reklāmas aģentūrā 
Marana Production, dizaina zīmola Malvine.lv, e-veikalu un e-ko-
mercijas pakalpojumu BaticIn veidotāja.

Cēsu novada tūrisma uzņēmēju tikšanās reizei aicinām reģis-
trēties līdz 28. oktobrim, aizpildot pieteikuma formu, ka pieejama 
interneta vietnē www.ligatne.lv. 

Tikšanās darba kārtība:
9.45–10.00 Pieslēgšanās un tehniskie jautājumi
10.00–10.30 Tikšanās atklāšana un uzruna (P/A “Cēsu Kultūras 

un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone)
10.30–11.00 Bezatkritumu filosofija tūrisma uzņēmējdarbībā 

(Ruckas muižas pārstāve Ieva Ūbele)
11.00–11.30 Kā vieglāk pārdzīvot un pieņemt pārmaiņas? (pār-

maiņu vadības konsultante Rita Sprindžuka)
11.30–11.50 Virtuālā kafijas pauze
11.50–13.50 “Digitālais mārketings. Kā pareizi sagatavot in-

formāciju dažādiem komunikāciju kanāliem un ko mums māca 
sociālo tīklu algoritmi?” (Multimediju dizainere, e-koncepta vei-
dotāja ar darba pieredzi Dānijas kultūras institūtā Ilze Deņisova)

13.50–14.20 Laiks diskusijām, jautājumiem un atbildēm.

Cēsu un novada tūrisma uzņēmēju tikšanos organizē paš-
valdības aģentūra “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”. Tūrisma 
uzņēmēju tikšanās notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.
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„Līgatnes Ziņu” e-pasts: ligatnes.zinas@gmail.com. Par 
publicētajiem faktiem un uzskatiem, personu un vietvārdu 
pareizu atspoguļojumu atbild rakstu autori. Cēsu novada Līgatnes 
apvienības pārvaldes viedoklis ne vienmēr saskan ar rakstu 
autoru viedokli. Aicinām Līgatnes iedzīvotājus kļūt par avīzes 
veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, 
notikumiem, faktiem un citu aktuālu informāciju. „Līgatnes Ziņu” 
izdevumu, kas iznāk vienu reizi mēnesī, var aplūkot interneta 
vietnē www.ligatne.lv.

Iespiests SIA „Baltijas Koks”.

Nākamais „Līgatnes Ziņu” izdevums iznāks 2021. gada  
19.novembrī.

Tiem gariem gadiem,
Ko par mūžu sauc,

Tu lemta man,
Un tas ir ļoti daudz.

Un citu tavā vietā neatrast
Un nevajag…

AUGUSTĀ LĪGATNES NOVADA DZIMTSARAKSTU  
NODAĻĀ JĀVĀRDU TEICA:

RIHARDS UN AGNESE

Sveicam jauno ģimeni!

Atstājiet mani šai vietā,
Kur bērzi un vītoli plaukst,
Kur pļavas izsmaržo rietā,

Kur gājputni rudeņos sauks!
Atstājiet mani šai pusē,

Kur zvaigznes no debesīm krīt!
 Kur iešalko vēji un klusē,

 Kad mēness aiz mākoņiem slīd.

SEPTEMBRĪ MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:

GEORGIJS TURČINOVIČS  – 1. SEPTEMBRĪ
ARMANDS BĒRZIŅŠ  – 2. SEPTEMBRĪ

MĀRIS GROZIŅŠ  – 5. SEPTEMBRĪ
INTA LĪVIJA PLŪME  – 6. SEPTEMBRĪ
AIVARS KALNIŅŠ  – 14. SEPTEMBRĪ

ALEKSANDS KUZMINS  – 28. SEPTEMBRĪ

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!

Kā mākonītis zilganbalts,
Kā augošs mēnestiņš ik gads,

Lai ļauj man izaugt pasaulē
Ar saules gaismu dvēselē!

SEPTEMBRĪ LĪGATNES NOVADA DZIMTSARAKSTU 
NODAĻĀ REĢISTRĒTI ČETRI BĒRNIŅI:           

LĀSMA, 
GUSTAVS, 
ULLA UN 
KARLĪNA

Sirsnīgi sveicam vecākus  
un vecvecākus!

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

KLIENTU APKALPOŠANA LĪGATNES PILSĒTĀ

KLIENTU APKALPOŠANA AUGŠLĪGATNĒ


