
Vēsturiskā Līgatnes papīrfabrikas ciemata 

industriālā mantojuma 

tagadne un nākotnes perspektīvas



Pirms 203 gadiem...
• 1815. gadā ieradās divi tirgotāji no Rīgas un 

nodibināja Līgatnes papīrfabriku.

• Pirmās 17 tonnas tika saražotas pielāgotās 

Paltmales muižas miltu dzirnavās



1830. gadā darbu uzsāk Vidusfabrika, 

jeb galvenā fabrika... 

...kura darbu pārtrauc 

2014 . gadā.



Kopš dibināšanas Papīrfabrika ir bijusi 

Līgatnes 

 ekonomiskās; 

 sociālās;

 kultūras dzīves attīstītāja.



 Ekskursijas uz papīrfabriku



 Ekskursijas Līgatnes papīrfabrikas ciemata 

vēsturiskais centrā



 Ekskursijas un pasākumi pagrabalās, 

smilšakmeņu klintīs.

• orientēšanās spēle “Alu gājējs”, 

• nakts pasākumi  -

“Nakts pastaigas “Līgatnē”, 

“Alu mistērijas”, 

mūzikas un gaismas “Dimensijas” u.c. 
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Līgatnes TIC apmeklētāju un ekskursiju dalībnieku 
skaits 2015-2017.gads
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Ārvalstu individuālie apmeklētāji
Līgatnes TIC 2017/2016 gadā

Līgatnes TIC ārvalstu individuālie apmeklētāji 
2017.gadā - 37% no kopējā apmeklētāju skaita
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Ārvalstu individuālie apmeklētāji 
Līgatnes TIC 2016 TOP 10

Vācija Igaunija Lietuva Nīderlande

Krievija Spānija Polija Francija

Lielbritānija Dānija
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Ārvalstu individuālie apmeklētāji 
Līgatnes TIC 2017 TOP 10

Vācija Igaunija Lietuva Francija

Krievija Nīderlande Spānija Beļģija

Lielbritānija Polija
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Līgatnes TIC apmeklētāji ieradās Līgatnes 
novadā 2017

ar autotrasportu ar sabiedrisko transportu (autostopiem)

organizēti ar autobusu ar velosipēdu

puse dienas 1 diena 2 dienas un vairāk

LVL 1247 2973 93

ārzemnieki 1161 2174 250
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Līgatnes TIC apmeklētāju 
uzturēšanās ilgums 2017



▪1849. gadā Līgatnē sāka darboties pirmā papīrmašīna Latvijā.

▪1896. gadā Līgatnē bija pirmā telefona līnija bij. Cēsu raj. Papīrfabrikas 
kantorī pie dzelzsceļa stacijas.

▪Līgatnes novadā kursēja šaursliežu dzelzceļš (no Augšlīgatnes līdz Līgatnes 
papīra fabrikai 1942-1992/93)

▪Līgatnes upe kādreiz darbinājusi 5 miltu dzirnavas, ražojusi elektrību un 
piedalījās” papīra ražošanā.

▪1897. gadā Līgatnes saiešanu namā (tag. Līgatnes kultūras namā) bija pirmā 
boulinga zāle ārpus Rīgas.

▪Līgatnes novadā  atrodas vienīgā patreiz funkcionējošā pārceltuve Baltijā, 
kuru darbina upes straume.

▪Līgatnes novadā  atrodas Zvejniecības muzejs un Kokamatniecības muzejs, 
tie ir vienīgie tāda veida Baltijā.

▪Līgatnē 19.-20.gs. mijā bija 24 vēsturiskie tiltiņi, katrs ar savu nosaukumu.

▪Pilsēta atrodas uz 6 apdzīvotiem kalniem: Rīgas kalns, Pluču kalns, 
Remdenkalns, Ķiberkalns, Skolas kalns un Spriņģu kalns, kā arī Zaķusala 
(tāpat kā Rīgā).

.... sarakstu var turpināt .u.t.t



22 strādnieku dzīvojamās mājas.

19.gs.2.puses modernākais strādnieku ciemats 

Eiropā, tagad vienīgais šāda tipa ciemats 

Eiropā

Pirmās dzīvojamās mājas ir celtas Zaķusalā 

Brīvības ielā 1884. - 1886.gados, pēdējās koka 

mājas ir uzceltas līdz 1914.gadam.

Katrai strādnieku ģimenei Līgatnē fabrika deva 

dzīvokli, sastāvošu no 1 istabas, virtuves, 

pieliekamā, ar atsevišķu ieeju.





Sarmīte Usāne e-pasts: kultcentrs@ligatne.lv

Fotogrāfijas: R. Vidzickis, M. Židau, N’. Juškova , 
no līgatniešu mājas arhīviem u.c.
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