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IEVADS 
Lēmums par Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un Darba uzdevuma 
apstiprināšanu sākotnēji tika pieņemts Krimuldas novada domes 27.09.2013. sēdē (prot.Nr.18, 14.), bet 
atkārtoti 28.03.2014. sēdē (prot. Nr.4, 14.), pieņemot lēmumu „Par grozījumiem Krimuldas novada 
domes 27.09.2013. sēdes lēmumā “Par Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 
izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.18/14.p.). 

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas apstiprināts ar 
Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no izstrādes uzdevumiem ir 
teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt individuālas kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus Krimuldas novada teritorijā 
(2.15.punkts). 

Pamatojoties uz minēto Darba uzdevuma izstrādes 2.15.punkta uzdevumu un 2015.gada 4.novembra 
sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vides 
pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos privātpersonu priekšlikumus un 
institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 12.novembra Attīstības komitejā pieņemts 
lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
izstrādāšanu, ieteikt Krimuldas novada domei noteikt, ka nepieciešams izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas šādiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns; 
2. Annaskalns - senkapi; 
3. Klintsdzirnavu senkapi; 
4. Karātavkalns – soda vieta; 
5. Pūteļu senkapi; 
6. Čiekuru senkapi; 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta; 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem; 
10. Ķipukalnu senkapi; 
11. Pilsētbūvniecības piemineklis “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss”. 

Krimuldas novadā atrodas 29 (divdesmit deviņi) nekustamie kultūras pieminekļi – objekti, kas iekļauti 
spēkā esošajā valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, no tiem – 21 arheoloģijas, 2 arhitektūras, 
4 mākslas pieminekļi. Krimuldas novadā atrodas arī daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
„Turaidas muzejrezervāts” (valsts aizsardzības Nr.2606) teritorijas. Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijas Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas 2013.gada 5.decembra sēdē Nr.04-
6.6/25 5.punkts saskaņots „Īpaši aizsargājama kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts” Siguldas 
novadā, Siguldā teritorijas robežu precizētais digitālais plāns un individuālās aizsardzības zonas projekts. 
Liela daļa individuālās aizsardzības zonas skar Krimuldas novada teritoriju.1 Krimuldas novada Turaidas 
ciemā atrodas arī daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Siguldas, Turaidas un Krimuldas 
vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) teritorijas, kuram ir noteikta individuālā 
aizsargjosla (aizsardzības zona), līdz ar to šajā projektā individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) 
netiek pārskatīta. 

Nosakot kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas lielumu, ņemts vērā kultūras pieminekļu 
statuss, ainaviskās vērtības un teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši Krimuldas novada teritorijas 
plānojumam. 

                                                                 
1 Informācijas avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 17.10.2014. nosacījumi Nr.06-05/2574 Nosacījumi 
Krimuldas novada teritorijas plānojuma (2016.-2017.gadam) izstrādei 
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Aizsardzības zonas uzturēšanas režīmu noteica Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 
(turpmāk – Inspekcija), pamatojoties uz izstrādāto valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālo 
aizsargjoslu (aizsardzības zonas) projektu. 

Valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālais aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts ir 
Krimuldas novada teritorijas plānojuma sastāvdaļa. Tas ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām 
personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot, šajā projektā 
iekļauto valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslā (aizsardzības zonā) teritorijas plānošanu un 
apbūvi, zemes īpašumu izmantošanu, sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, ēku un būvju 
projektēšanu, būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi, restaurāciju, nojaukšanu vai citu saimniecisko darbību. 

Tā izstrādē piedalījās SIA “Reģionālie projekti” speciālisti – projektu vadītāja Aira Veinberga un 
kartogrāfe Vita Jumtiņa, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Arheoloģijas departamenta vadītājs, 
arheologs Jānis Ciglis, arhitekte Iveta Lāčauniece2 un Krimuldas novada pašvaldības speciālisti.  

Foto materiālus sagatavoja SIA “Reģionālie projekti”. 

Kartes pamatdati: 

Kadastra informācijas datu attēlošanai izmantoti Valsts zemes dienesta izsniegtie dati 2014. gada 
septembrī. 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2009., 2013., 2014. g. vienkāršoto topogrāfisko karšu  

M 1:10 000 lapas. 

 

 

 
 

  

                                                                 
2 Arhitekta prakses sertifikāts Nr.10-0870 
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1. GAVĒŅU PILSKALNS 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts aizsardzības 
Nr. 

2106 

Vērtības grupa Valsts nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, pie Gavēņiem 

Zemes kadastra 
Nr. 

8068 0017 
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1.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 

Gavēņu pilskalns pazīstams kopš 19.gadsimta. To 1892.gadā savā grāmatā “Die Grenzen des lettischen 
Volksstammes… “ aprakstījis Augusts Bīlenšteins, tajā lokalizējot Indriķa hronikā minēto “villa Annonis” 
t.i. Anno ciemu. Pilskalna plašāku aprakstu un uzmērojumu publicējis Ernests Brastiņš 1930.gadā 
grāmatā “Latvijas pilskalni. Vidzeme”. Pilskalns vairākkārt apsekots un aprakstīts, visi vēlākie apsekotāji 
vadījušies pēc Brastiņa darba.  Līdz šim no pilskalna muzejos nav nonākusi neviena senlieta vai māla 
lauska, kas ļautu droši spriest par tā hronoloģiju. Pilskalns ir ļoti nozīmīgs, jo tas ir vienīgais Latvijā ar 
gredzenveida valni visapkārt pilskalna pakājē. Pilskalna apkārtnē apmetne nav konstatēta.  

1.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 

Gavēņu pilskalns atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā Krimuldas novada Raganas ciema ZA daļā. Tāpēc tā 
aizsardzības zonu vajadzētu noteikt pēc iespējas mazāku.  

A pusē robežu var novilkt salīdzinoši tuvu pilskalnam, jo no šīs puses pilskalnu aizsedz ar kokiem 
apauguši pakalni. Proti, tā aizsardzības zonā ietverot ar kokiem apaugušos pakalnus, bet izslēdzot Stūru 
māju apbūvi, bet atstājot pārējo nekustamā īpašuma “Stūri” teritorijas daļu. D pusē pilskalna tuvākā 
apkārtne nav apbūvēta.  No tās uz pilskalnu paveras lieliska ainava. Tāpēc aizsardzības zonas robeža 
būtu novelkama pa Ceriņu ielu, virzoties uz augšu pieminekļa virzienā. Z robeža Lojas upe un P6 
Saulkrasti - Sējas - Raganas autoceļš. Nosakot šādu aizsardzības zonu, tiktu saglabāta pilskalna 
dominance ainavā skatoties no apbūvētās Raganas teritorijas, bet izslēdzot jau apbūvēto teritoriju. 

 
Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabals 80680070369 Gavēņi 8068 007 0369 
Zemes gabals 80680070653 Roberti 8068 007 0653 
Zemes gabals 80680070646 Gavēņu iela A 8068 007 0646 
Zemes gabals 80680070647 Birzupes 8068 007 0647 
Zemes gabals 80680070648 Piekrastes 8068 007 0648 
Zemes gabals 80680070667 Pipari 8068 007 0009 
Zemes gabals 80680070017 Gavēņi 8068 007 0017 
Zemes gabals 80680070032 Ozoli 8068 007 0032 
Zemes gabala daļa 80680070145 Lazdāji 8068 007 0145 
Zemes gabala daļa 80680070503 Skolas iela 8068 007 0503 
Zemes gabals 80680070555 Klates 8068 007 0555 
Zemes gabals daļa 80680070540 Saraiņi 8068 007 0540 
Zemes gabala daļa 80680070498 Gavēņu iela 8068 007 0498 
Zemes gabals 80680070657 Lejasgavēņi 8068 007 0657 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 541918,412 338385,671 
2 542112,498 338339,920 
3 542116,294 338269,762 
4 542243,936 338177,002 
5 542118,978 338048,112 
6 541987,295 338164,341 
7 541936,056 338130,130 
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8 541861,359 338131,325 
9 541827,106 338193,999 
10 541779,206 338320,509 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls 
1-2 Līnija gar valsts 

reģionālo autoceļu P6 
A virzienā 

 

2-3 Līnija gar nekustamo 
īpašumu ar kadastra 
nr.80680070667 D 
virzienā 

 

3-4 Līnija DA virzienā 
 līdz Ceriņu ielai 

 

4-5 Līnija gar Ceriņu ielu 
DR virzienā līdz Skolas 
ielai 

 

5-6 No Skolas ielas pa 
nekustamo īpašumu 
ar kadastra 
nr.80680070652 DR 
virzienā līdz 
nekustamā īpašuma 
Saraiņi D punktam 

 
6-7 Līnija pa nekustamā 

īpašuma ar kadastra 
nr.80680070555 DR 
robežu 

 

7-8 Līnija R virzienā pa 
nekustamo īpašumu 
Saraiņi līdz nekustamā 
īpašuma ar kadastra 
nr.80680070555 D 
punktam  

 

8-9 Līnija pa nekustamā 
īpašuma Gavēņu iela 11 
R robežu 

 

9-10 Līnija Z virzienā pa 
nekustamā īpašuma 
“Gavēņi 2” R robežu 
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10-1 Līnija A virzienā gar 
Lojas upi 

 
 

1.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 

PRIEKŠLIKUMI 
• Aizsardzības zonas uzturēšana un kopšana veicama, neradot apdraudējumu Gavēņu pilskalna 

ārējam veidolam un struktūrai. 
• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 

negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud Gavēņu pilskalnu. Plānoto darbu projektu 
dokumentācija jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta 
prasība par arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 
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2. ANNASKALNS - SENKAPI 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts aizsardzības 
Nr. 

2107 

Vērtības grupa Vietējās nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, pie Grašiem, pie Jerkules ezera 

Zemes kadastra Nr. 8068 002 0086 
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2.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Annaskalna viduslaiku kapsētu kā arheoloģisko pieminekli pirmoreiz reģistrēja Valdemārs Vējiņš 
1928.gada 3.augustā.  Pēc ievāktajām ziņām pirms 1. pasaules kara, rokot granti, kalna DA daļā atrastas 
dažādas senlietas. Annaskalnā 1969. un 1970.gadā Dairas Kleperas vadībā notika arheoloģiskie izrakumi, 
kuros atsegti 30 16.-17.gs. apbedījumi. Izrakumu materiāli un senlietas glabājas Turaidas muzejrezervātā. 
Kapsētas un tajā esošas kapelas pastāvēšanu apliecina 17.gs. baznīcu vizitāciju protokoli. Pēc vēlākiem 
nostāstiem kapelas zvans esot iemests pie kalna esošā dīķi vai Jerkules ezerā. 

Precīzas kapsētas robežas nav zināmas. Domājams, tā aizņēmusi augstāko DA daļu, kurā ir atrastas 
senlietas un veikti nelielie izrakumi. Tā dienvidaustrumos sniegusies līdz vecā ceļa vietai, kura malā 
ņemta grants ceļa labošanai un atrastas senlietas.  

Nedabiskā nāvē mirušos viduslaikos bija aizliegts apbedīt iesvētītā kapsētā, tos apbedīja ārpus kapsētas 
žoga, tāpēc iespējami apbedījumi kalna R daļā, kuru visticamāk neaizņēma kapsētas teritorija. 

2.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Pieminekļa raksturs (viduslaiku kapsēta) ļauj noteikt samērā kompaktu aizsardzības zonu. A – A3 
Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) autoceļš, D – Grašupīte, R – notekgrāvis uz Grašupīti, bet 
Z – pašvaldības ceļš K-07. 

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa 80680020086 Brīvnieki 8068 002 0086 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 546938,542 341081,336 
2 547152,247 341051,408 
3 546960,436 340779,174 
4 546691,547 340845,149 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls 
1-2 Līnija A virzienā gar 

pašvaldības ceļu Graši -
Dzeguzes 

 
2-3 Līnija DR virzienā gar valsts 

galveno autoceļu A3 
 

3-4 Līnija R virzienā gar Grašupīti  
4-1 Līnija ZA virzienā gar grāvi no  
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Grašupītes līdz pašvaldības 
ceļam Graši-Dzeguzes 

2.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 
PRIEKŠLIKUMI 

• Aizsardzības zonas uzturēšana un košana veicama, neradot apdraudējumu senkapu reljefam un 
struktūrai. 

• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 
negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud senkapus. Plānoto darbu projektu dokumentācija 
jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta prasība par 
arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 
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3. KLINTSDZIRNAVU SENKAPI 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts aizsardzības Nr. 2110 

Vērtības grupa Vietējās nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, pie Klintsdzirnavām 

Zemes kadastra Nr. 8068 010 0020 

 

3.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Zemes ierīcības kartēs Klintsdzirnavu senkapu vieta iezīmēta pirmoreiz pēc J.Graudoņa 1979.gada 
apzināšanas rezultātiem. Savā apzināšanas pārskatā viņš to minējis kā iespējamo Klintsdzirnavu 
uzkalniņa vietu, bet viņu mulsinājuši uz tā augušie ceriņi un tā R pusē bez akmeņiem ir bijuši ķieģeļi. Šī 
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vieta atrodas kādreizējās Englārtes muižas zemē un Krimuldas pagastā. Šis ap 1,5 m augstais un ap 15 m 
diametrā esošais paugurs lauka vidū pēc ārējām pazīmēm, atgādina bronzas laikmeta senkapus, taču to 
apstiprināt vai noliegt var tikai pārbaudes izrakumi.  Kādreiz uzkalniņa tuvumā atradās Ļebēnu mājas, 
kuru pamatu paliekas, meliorācijas rezultātā, iespējams, piestumtas klāt uzkalniņam. Uzkalniņš ir 
atstājams pieminekļu sarakstā, vienīgi tam nosaukums būtu maināms uz Katrīnas dzirnavu senkapu 
uzkalniņa nosaukumu.  

Klintsdzirnavu mājas atrodas uz Lojas upes lejpus Inčukalna – Valmieras šosejai. To zeme atradās 
kādreizējās Jaunāsmuižas (Neuhof) teritorijā. Jaunāsmuižas Klintsdzirnavu māju zemē R.Hausmaņa un 
K. Lēviss of Menāra vadībā 1895.gadā tika izpētīts ap 1,5 m augsts un 9-10 m diametrā senkapu uzkalniņš, 
kurā konstatēja akmeņu konstrukcijas un atrada ar 950 – 750 pr. Kristus datējamu bronzas šķēpa galu. 
20. gadsimta 30.gadu beigās mājas tika pārsauktas par Krāšņatām. 1942.gada 14.decembrī P.Stepiņš te 
vēl konstatēja ap 1 m augstu un ap 15 m diametrā stipri noartu uzkalniņu. Tagad uzkalniņa vietā ir 
Murjāņu sporta ģimnāzija. 19. gs. beigās pētītais Klintsdzirnavu uzkalniņš gan pēc 30. gadu 
administratīvā iedalījuma, gan pēc mūsdienu administratīvā iedalījuma atrodas Sējas pagastā. 

3.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Bronzas laikmeta senkapu uzkaliņu kapulaukos parasti apbedījumi nemēdz būt ārpus uzkalniņa, tāpēc 
arheoloģiski aizsardzības zonu varētu atstāt samērā nelielu, taču tas ainaviski izceļas lauka vidū, kas 
būtiski paaugstina tā kultūrvēsturisko nozīmi. Uzkalniņa aizsardzības zona tāpēc būtu atstājama relatīvi 
liela – austrumu pusē gar valsts galveno autoceļu A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka), 
rietumos - Katrīndzirnavu ezers, dienvidu pusē – pa strautu, ziemeļu pusē pa esošo aizsargjoslu 
(aizsardzības zonu).  

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa 80680100020 Ladiņi 8068 010 0020 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 541568,895 335328,286 
2 541722,142 335148,149 
3 541442,596 334646,072 
4 541342,116 334665,072 
5 541175,470 335133,615 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls 
1-2 Līnija DA virzienā pa 

nekustamā īpašuma “Ladiņi” 
robežu līdz valsts galvenajam 
autoceļam A3  

 

2-3 Līnija DR virzienā gar valsts 
galveno autoceļu A3 

 

3-4 Līnija DR virzienā līdz 
Katrīndzirnavu ezeram 

 

4-5 Līnija Z virzienā gar 
Katrīndzirnavu ezeru 
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5-1 Līnija ZA virzienā no 
Katrīndzirnavu ezera gar 
strautiņu līdz nekustama 
īpašuma “Ladiņi” ZA punktam 

 

3.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 

PRIEKŠLIKUMI 
• Aizsardzības zonas uzturēšana un kopšana veicama, neradot apdraudējumu senkapu ārējam 

veidolam un struktūrai. 
• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 

negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud senkapus. Plānoto darbu projektu dokumentācija 
jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta prasība par 
arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 
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4. KARĀTAVKALNS – SODA VIETA 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts aizsardzības Nr. 2117 

Vērtības grupa Vietējās nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, pie Turaidas kapsētas, pie Turaidas – 
Eikažu šosejas 

Zemes kadastra Nr. 8068 009 0054 

 

4.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Karātavkalns ir reģistrēts kā soda vieta. Teikas stāsta, ka Karātavkalnā, Turaidas pils soda vietā, ar nāves 
sodu sodīja apkārtējos noziedzniekus, raganas un burvjus. Te esot sodīta skaista neprecēta sieviete. 
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Saskaņā ar dažādiem teikas variantiem tā bijusi vārdā neminēta zemniece, pieviltā naivā „Pakuļu” meita 
Milda vai muižas moderniece (lopu uzraudze). Viņas ārlaulības bērns piedzimis miris vai tīši nonāvēts, un 
aizdomās turētā māte spīdzināšanā atzinusi savu vainu „nomušīšanā”. 

Soda vieta ir lielākas pauguru grēdas augstākā D daļa, kuras R pusē ir senatnē grābta grants. Kalna 
virsotnē, nedaudz uz DA ir saglabājies neliels laukakmens ar iecirstu krustu. Kalnā iespējami ir daži sodīto 
apbedījumi, jo pēc viduslaiku tradīcijām svētītā kapsētas zemē nedabiskā nāvē mirušos apbedīt 
nedrīkstēja.  

1890.gadā R.Hausmanis, A.Hofmanis un L.Šrēders Karātavkalnā tika izpētījuši piecus lībiešu 11.-12. 
gadsimta senkapu uzkalniņus. Senlietas glabājas Tartu universitātes Arheoloģijas kabinetā. Viņu 
izrakumu aprakstā kā pētījumu vieta norādīta Krimuldas Karātavkalns, bet tā atrašanās vieta nav tuvāk 
raksturota. Arheologi J.Graudonis un Ē.Tenisons ir uzskatījuši, ka tā varētu būt Turaidas Karātavkalns, jo 
Krimuldā tāds nav zināms. Pēc viņu domām tā varētu būt Turaidas kaupo pilskalna iemītnieku 
apbedīšanas vieta. Taču jāšaubās, vai 19.gadsimta pētnieki tā būtu sajaukuši muižu un pagastu robežas 
vai nosaukumus. Pagaidām nav izdevies iegūt drošas liecības par lībiešu kapu uzkalniņu pastāvēšanu 
Turaidas Karātavkalnā. Tuvākā vēlā dzelzs laikmeta senlietu atradumu vieta ir Turaidas Kupenās, no 
kurienes Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā glabājas šķēpa gals un zvārgulis. 

4.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Arheoloģiski kā soda vietai ārpus kalna aizsardzības zonai nebūtu nozīmes, taču kalns skaisti izceļas 
ainavā. Tāpēc A aizsardzības zonas robeža varētu iet gar Turaidas kapsētas R malu, no kapsētas DR stūra 
pa zemes gabala robežu līdz Ozolkalnu mājām, no Ozolkalna līdz zemes gabala robežai, tad pa robežu 
līdz Karnītkalniem un no turienes taisnā līnijā līdz lauka malai iepretim Turaidas brāļu kapiem.   

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa 80680090017 Ozolkalni 8068 009 0017 
Zemes gabals 80680090056 Karātavkalni 8068 009 0054 
Zemes gabala daļa 80680090054 Karātavkalni 8068 009 0054 
Zemes gabala daļa 80680090266 Lezdiņi 8068 009 0266 
Zemes gabals 80680090257 Mēlmaņi 8068 009 0257 
Zemes gabala daļa 80680090316 Ilgas – Birznieki - 

Turaida 
8068 009 0316 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 551110,249 339503,172 
2 551118,117 339117,997 
3 551023,441 339083,497 
4 550734,893 339208,336 
5 550762,001 339340,910 
6 550997,057 339480,794 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls 
1-2 Līnija D virzienā gar Turaidas 

kapu R robežu 
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2-3 Līnija DR virzienā gar 
nekustamā īpašuma ” 
Karātavkalni” D robežu līdz 
nekustamā īpašuma  
“Ozolkalni” A punktam 

 
3-4 Līnija ZR virzienā pa 

nekustamo īpašumu 
“Ozolkalni” 

 
4-5 Līnija ZA virziena pa 

nekustamā īpašuma ar 
kadastra nr. 80680090056 R 
robežu līdz pašvaldības ceļam 
Ilgas-Birznieki-Turaida 

 

5-6 Līnija ZA virzienā no 
nekustamā īpašuma ar 
kadastra nr. 80680090056 Z 
punkta līdz nekustamā 
īpašuma “Karātavkalni” Z 
punktam 

 

6-1 Līnija A virzienā gar lauka 
malu līdz Turaidas kapiem 

 

4.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 
PRIEKŠLIKUMI 

• Aizsardzības zonas uzturēšana un kopšana veicama, neradot apdraudējumu Karātavkalna – soda 
vietas reljefam un struktūrai. 

• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 
negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud Karātavkalnu- soda vietu. Plānoto darbu projektu 
dokumentācija jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta 
prasība par arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 
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• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 
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5. PŪTEĻU SENKAPI 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts aizsardzības Nr. 2118 

Vērtības grupa Vietējās nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, pie Pūteļiem 

Zemes kadastra Nr. 8068 009 0125 
8068 009 0239 

 

5.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Pūteļu senkapi pazīstami kopš 1873.gada, kad tajos arheoloģiskos izrakumus veica K.Zīverss.  Viņa 
izrakumu materiāli glabājas Tartu universitātes Arheoloģijas kabinetā. Plašāk kapulauks pazīstams kopš 
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1896.gada, kad tajā notika Viskrievijas X arheologu kongresa paraugizrakumi. Pūteļu un Sikšņu māju 
zemē tika izpētīti 25 senkapu uzkalniņi, no kuriem 23 bija lībiešu kapu uzkalniņi un datējami ar 11. – 13.gs 
sākumu, bet divi senkapu uzkalniņi ar akmeņu konstrukcijām attiecināmi uz 1.gadu tūkstoti pirms 
Kristus.  Šo izrakumu dokumentācija un senlietas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. 
Kongresa izrakumu vajadzībām tika uzzīmēts arī kapulauka plāns. Kādreiz kapulaukā bijis ap 100 
senkapu uzkalniņu, taču tie tika sistemātiski postīti, kad E.Holbergs pats raka un Turaidā iepirka 
arheoloģiskās senlietas. Viņš savas izcilās kolekcijas nelielu daļu pārdeva Parīzē, kura glabājas Parīzes 
Armijas muzejā un minēti tā 1982.gadā izdotajā katalogā.  Lielāko daļu kolekcijas viņš 1912.gadā pārdeva 
Berlīnes aizvēstures muzejam. Lielākā daļa šīs kolekcijas senlietu tika pazudušas otrā pasaules kara 
beigās, bet neliela daļa (45 priekšmeti) vēl mūsdienās glabājas Berlīnē.  

Vēlāk kapulauka teritorija tika ilgstoši arta, senkapu uzkalniņu paliekas nolīdzinātas. Par to esamību 
liecina tikai daudzie senlietu savrupatradumi, kas glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un 
Turaidas muzejrezervātā. Mūsdienās grantskarjera malā ir saglabājušies 5 zemi lībiešu senkapu uzkalniņi 
un uz ZR no tiem ceļa malā Sikšņu māju zemē esošā uzkalniņa ar akmeņu konstrukcijām paliekas. 

Starp lībiešu senlietām Pūteļos ir atrastas dažas 1.-2. gadsimta senlietas, kuru konteksts nav īsti skaidrs. 
Iespējams bez uzkalniņiem šeit ir bijis akmeņu krāvuma kapulauks, kura paliekas kā gara akmeņu kaudze 
saglabājušās lauka vidū.  

5.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Ievērojot 19.gs pētīšanas paņēmienus un lībiešiem raksturīgās apbedīšanas tradīcijas, varētu būt zem 
nolīdzinātajiem uzkalniņiem saglabājušies postītu apbedījumu paliekas. Lībiešiem ir raksturīgi, ka 
kapulauka tiešā tuvumā ir ciema vieta, kurā dzīvojuši kapulaukā apbedītie. Pūteļos tā nav apzināta. 
Tāpēc aizsardzības zona ir atstājama pēc iespējas lielāka. Dienvidos to veido dabiskas robežas – 
Grašupīte un grantskarjers, bet R, Z un A aizsardzības zona saglabājama vairāku simtu metru attālumā, 
izņemot Kalnasikšņu un Pūteļu mājas.  

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa 80680090125 Pūteļi - 1 8068 006 0022 
Zemes gabala daļa 80680090126 Pūteļi - 1 8068 006 0022 
Zemes gabala daļa 80680090127 Pūteļi - 1 8068 006 0022 
Zemes gabala daļa 80680090239 Kalnsikšņi 8068 009 0239 
Zemes gabala daļa 80680090240 Igaunīši 8068 009 0240 
Zemes gabala daļa 80680090313 Graši – Austriņi 8068 002 0230 
Zemes gabala daļa 80680090357 Aizvēji 8068 009 0357 
Zemes gabals 80680090358 Puduri 8068 009 0358 
Zemes gabala daļa 80680090375 Pakuļi – Kalnbisenieki 8068 009 0375 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 551079,209 341408,598 
2 551128,431 341372,122 
3 551084,337 341322,628 
4 551147,874 341200,090 
5 551047,403 341073,648 
6 550723,314 341097,596 
7 550625,234 341342,447 
8 550331,139 341367,922 
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9 550307,626 341483,522 
10 550407,971 341472,988 
11 550443,504 341742,305 
12 550505,994 341768,646 
13 550879,420 341551,826 
14 551010,815 341734,777 
15 551107,679 341636,106 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls 
1-2 Līnija DA virzienā gar 

pašvaldības ceļu Graši – 
Austriņi  

 

2-3 Līnija DR virzienā pa 
nekustamā īpašumu ar 
kadastra nr.80680090238 ZR 
robežu 

 

3-4 Līnija DA virzienā pa 
nekustamo īpašumu ar 
kadastra nr. 80680090239 līdz 
nekustamam īpašumam 
“Pūteļi” Z punktam 

 

4-5 Līnija DR virzienā pa 
nekustamā īpašumu “Pūteļi” 
ZR robežu līdz Grašupītei 

 

5-6 Līnija R virzienā gar Grašupīti  
6-7 Līnija Z virzienā gar 

pašvaldības ceļu Pakuļi-
Kalnbisenieki 
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7-8 Līnija R virzienā gar karjeru līdz 
nekustamā īpašuma ar 
kadastra nr.80680090126 DR 
punktam 

 
8-9 Līnija Z virzienā līdz 

pašvaldības ceļam Graši – 
Austriņi 

 

9-10 Līnija A virzienā gar 
pašvaldības ceļu Graši – 
Austriņi 

 

10-11 Līnija Z virzienā pa nekustamā 
īpašuma ar kadastra 
nr.80680090127 lauka malu 

 

11-12 Līnija ZA virzienā pa 
nekustamo īpašumu ar 
kadastra nr.80680090357 līdz 
lauka malai 

 

12-13 Līnija DA virzienā gar lauka 
malu 

 

13-14 Līnija ZA virzienā pa 
nekustamā īpašuma ar 
kadastra nr.80680090240 
lauka malu 

 

14-15 Līnija DA virzienā pa 
nekustamā īpašuma ar 
kadastra nr.80680090240 DA 
robežu 

 

15-1 Līnija D virzienā pa nekustamā 
īpašuma ar kadastra 
nr.80680090240 A robežu līdz 
pašvaldības ceļam Graši – 
Austriņi  

 

5.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 

PRIEKŠLIKUMI 
• Aizsardzības zonas uzturēšana un kopšana veicama, neradot apdraudējumu Pūteļu senkapu 

ārējam veidolam un struktūrai. 
• 50 m attālumā ap Pūteļu senkapiem ar zemes reljefa pārveidojumiem un struktūras izmaiņām 

saistītu darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas atsedzoties liecībām par senajiem 
apbedījumiem, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem. 
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• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 
negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud Pūteļu senkapus. Plānoto darbu projektu 
dokumentācija jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta 
prasība par arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 

  



25 
 

6. ČIEKURU SENKAPI 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts 
aizsardzības Nr. 

2105 

Vērtības grupa Valsts nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Krimuldas pagasts, pie Čiekuriem 

Zemes kadastra 
Nr. 

8068 002 0045 
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6.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Kapulauks pazīstams kopš 18. gadsimta beigām, kad Bīriņu muižas īpašnieki muižas teritorijā zinājuši 
divas senlietu atradumu vietas, kuru atrašanās vieta nav tuvāk norādīta. Pēc vietējā saimnieka ziņām 
senkapos senlietas meklējuši Bīriņu muižas īpašnieki grāfs Mellīns un barons Pistelhorss. Par kapulauku 
Pieminekļu valdei 1923.gadā ziņojusi Jērkules pamatskolas skolotāja E.Krieviņa. 

Pirmais kapulauku plašāk aprakstījis Valdemārs Vējiņš 1928.gada 10.augustā, kad reģistrēti 8 senkapu 
uzkalniņi. Pēc Pētera Stepiņa 1942.gadā ievāktajām ziņām kapu uzkalniņi turpinājušies uz māju pusi, kas 
jau senatnē noarti. Te esot kādreiz atrasts zobens. LIDAR DRM 40 cm zemes virsmas modelī var saskatīt 
iespējamo noarto divu uzkalniņu paliekas uz R no kapulauka. Jānis Graudonis savā 1995.gadā publicētajā 
grāmatā “Rīgas rajona arheoloģiskie pieminekļi” bez kompakti esošajiem astoņiem uzkalniņiem min vēl 
divus pāri laukam mežmalā. Arheoloģiskos izrakumus Čiekuru senkapos 1964.gadā veica Latvijas un 
Igaunijas vēstures institūtu kopīgā ekspedīcija Ēvalda Mugurēviča un Ēvalda Tenisona vadībā, kad tika 
izpētīti četri 11.-12.gadsimta lībiešu senkapu uzkalniņi. Izrakumu materiāli glabājas Latvijas vēstures 
institūtā, bet senlietas un viens izrakumu pārskata eksemplārs Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.   
Izrakumu materiālus savā 1974.gada monogrāfijā “Die Gauja – Liven und ihre materialle Kultur” plašāk 
publicējis igauņu arheologs E.Tenisons.  

Ievērojot lībiešiem raksturīgās apbedīšanas tradīcijas, varētu būt zem nolīdzinātajiem uzkalniņiem 
saglabājušies postītu apbedījumu paliekas.  

6.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Lībiešiem ir raksturīgi, ka kapulauka tiešā tuvumā ir ciema vieta, kurā dzīvojuši kapulaukā apbedītie. 
Čiekuru senkapiem tā nav apzināta, tāpēc aizsardzības zona atstājama salīdzinoši liela, iekļaujot 
apkārtējos laukus un tuvējo mežu.  

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa  80680020045 Čiekuri 8068 002 0045 
Zemes gabala daļa 80680020046 Čiekuri 8068 002 0045 
Zemes gabala daļa 80680020253 V 80 8068 002 0108 
Zemes gabals 80680020322 Pēdas 8068 002 0322 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 544055,832 344529,516 
2 544193,881 344424,033 
3 544301,727 344274,639 
4 544449,582 344143,195 
5 544296,881 343975,307 
6 544166,933 343890,892 
7 543800,733 344230,128 
8 543863,794 344325,136 
9 543902,564 344309,052 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma 
apraksts 

Robežposma fotoattēls 

1-2  Līnija DA  
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virzienā pa 
nekustamā 
īpašuma ar 
kadastra 
nr.80680020045 
ZA robežu 

2-3 Līnija DA 
virzienā pa 
nekustamā 
īpašuma ar 
kadastra 
nr.80680020322 
ZA robežu 

 
3-4 Līnija DA 

virzienā gar 
valsts vietējo 
autoceļu V91 

 

4-5 Līnija DR 
virzienā pa 
nekustamā 
īpašuma ar 
kadastra 
nr.80680020046 
DA robežu  

5-6 Līnija DR 
virzienā pa 
nekustamo 
īpašumu ar 
kadastra 
nr.80680020046  

 

6-7 Līnija ZR virzienā 
pa nekustamā 
īpašuma ar 
kadastra 
nr.80680020046 
R robežu pāri 
valsts vietējam 
autoceļam V80 
līdz nekustamā 
īpašuma 
“Čiekuri” 
robežai 

 

7-8 Līnija ZA virzienā 
pa nekustamā 
īpašuma 
“Čiekuri” robežu  

 

8-
9 

Līnija DA 
virzienā pa 
nekustamā 
īpašuma 
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“Čiekuri” robežu 
9-1 Līnija ZA virzienā 

pa nekustamā 
īpašuma 
“Čiekuri” robežu 

 

6.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 
PRIEKŠLIKUMI 

• Aizsardzības zonas uzturēšana un kopšana veicama, neradot apdraudējumu Čiekuru senkapu 
ārējam veidolam un struktūrai. 

• 50 m attālumā ap Čiekuru senkapiem ar zemes reljefa pārveidojumiem un struktūras izmaiņām 
saistītu darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā uzraudzība, kas atsedzoties liecībām par senajiem 
apbedījumiem, aizstājama ar arheoloģiskajiem izrakumiem. 

• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 
negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud Čiekuru senkapus. Plānoto darbu projektu 
dokumentācija jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta 
prasība par arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 
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7. VECPAPINU SENKAPI (PĒTERA KALNIŅŠ) 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts 
aizsardzības Nr. 

1458 

Vērtības grupa Vietējās nozīmes 

Pieminekļa 
veids 

Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, pie Kūriņiem 

Zemes kadastra 
Nr. 

6656 003 0062 
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7.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Vecpapinu senkapus pirmais ir reģistrējis 1928.gada 6.augustā Arveds Gusārs. Pēc viņa ziņojumiem viena 
viduslaiku kapsēta atradās Juglas upes krastā uz Z - ZR no Rēzas mājām, kur kartupeļu bedres rokot 
atrastas senlietas.  Šī viduslaiku kapsēta līdz ar Rēzas māju vietu 20.gs. 60. - 70.gados un ap 2005.gadu 
pilnībā norakta grantī. Iespējamās paliekas noraktas grantī ap 2005.-2008.gadu. Pēc Rēzas māju 
saimnieka Eduarda Kaimiņa 1928.gadā sniegtajām ziņām Pētera kalniņā atrasti Rēzu māju viduslaiku 
kapsētai līdzīgas senlietas un cilvēku kauli, bet linu mārka malā piekalnē apbedīts kāds Pēteris. Šo vietu 
1976.gadā apsekojis J.Urtāns, kurš atradumu vietu lokalizējis pareizi, bet 1995.gadā R. Ritums, to 
apsekojot, iezīmējis pārāk tālu uz D. Viņi vietu lokalizējuši pēc A.Gusāra ziņojumā sniegtajām ziņām un 
esošās shēmas.  

Pašreizējā zemes ierīcības kartē tie ir iezīmēti nepareizā vietā. Pēc A.Gusara ziņojumā esošās shēmas, 
fotoattēla un apraksta var LIDAR DRM 40 cm zemes virsmas modelī saskatīt 1928.gada ziņojumā minēto 
gan aizaugušo linu mārku, gan ceļu uz kādreizējām Rēzu mājām. Viduslaiku kapsētas vieta atrodas ap 
100 m no Juglu – Inciema ceļa, meža celiņa kreisajā pusē (ejot D virzienā). Pareizo Vecpapinu senkapu 
lokalizāciju telefonsarunā 2016.gada 11.janvārī apstiprināja Vecapiņu māju saimniece 1945.gadā dzimusī 
Vēsma Robule.  

Telefona sarunā ar Vecapiņu māju saimnieci Vēsmu Robuli (dz. 1945. gadā) uzzināju, ka ap 200 m uz R - 
ZR no Vecpapinu senkapiem uz Kūriņu māju pusi meža takas malā mežā esot vecas baznīcas pamati. 
Zem sūnas esot samanāmi akmeņi, kas veidojot uzkalniņu. Vieta esot apmēram tikpat tālu no Juglas 
upītes.  Pēc Vēsmas Robules ziņām neviens neatceras, ka tur būtu bijušas mājas. Viņas vecvecāki 
dzīvojot Vecapiņos jau vairākās paaudzēs. Vieta būtu arheoloģiski pārbaudāma, vai tur nav akmeņu 
krāvumu kapulauks, kuri dabā parasti atgādina vecus pamatus. Vietu pavasarī Vecapiņu saimniece solīja 
parādīt. 

7.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 

Ņemot vērā aptuveno kapsētas atrašanās vietu un jauniegūtās ziņas par iespējamo akmeņu krāvumu, 
aizsardzības zonu ieteicams saglabāt relatīvi lielu, iekļaujot tajā apkārtējo meža teritoriju. Aizsardzības 
zonai pašvaldības ceļa L-14 Jugla – Mežapiņi ceļa kreisajā pusē, kur atradās viduslaiku kapsēta pie Rēzas 
mājām palikt aizsardzības zonas robežās nav jēgas, jo tās teritorija pilnībā norakta, kādreizējās kapsētas 
vietā ir dīķi.  

Aizsardzības zonas robeža būtu pašvaldības ceļš L-14 Jugla – Mežapiņi, zemes gabala robeža no 
Vecapiņiem D virzienā līdz strautam, no tā stigai pa stigu līdz agrākās aizsardzības zonas robežai un līdz 
Juglas upei, pa kuru līdz pašvaldības ceļam L-14 Jugla – Mežapiņi. Šajā zonā pilnībā iekļaujas pēc sniega 
nokušanas pārbaudāmā teritorija. 

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa 66560030062 Veczemnieki 6656 003 0088 
Zemes gabals 66560030069 Rēzas 6656 003 0055 
Zemes gabala daļa 66560030098 Jaunzemnieki 6656 003 0021 
Zemes gabala daļa 66560030099 Veczemnieki 6656 003 0088 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 551729,280 353780,003 
2 552228,958 353593,678 
3 552268,305 353260,049 



31 
 

4 552027,386 353200,815 
5 551331,697 353473,988 
6 551371,491 353733,831 
7 551501,637 353921,435 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls3 
1-2 Līnija DA virzienā gar 

pašvaldības ceļu Jugla –
Mežapiņi 

 

2-3 Līnija D virzienā pa nekustamā 
īpašuma ar kadastra 
nr.66560030069 A robežu 

 

3-4 Līnija DR virzienā gar strautu 
līdz nekustamā īpašuma ar 
kadastra nr.66560030062 A 
punktam 

 

4-5 Līnija ZR virzienā līdz grāvim  
5-6 Līnija Z virzienā gar grāvi  
6-7 Līnija ZA virzienā līdz Juglas 

upei 
 

7-1 Līnija DA virzienā gar Juglas 
upi līdz pašvaldības ceļam 
Jugla –Mežapiņi  

 

7.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 
PRIEKŠLIKUMI 

• Aizsardzības zonas uzturēšana un kopšana veicama, neradot apdraudējumu senkapu reljefam un 
struktūrai. 

• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 
negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud senkapus. Plānoto darbu projektu dokumentācija 
jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta prasība par 
arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 

  

                                                                 
3 Ņemot vērā radušās problēmas ar kultūras pieminekļa teritorijas atrašanās precīzu vietas noteikšanu, fotoattēli, kas tika 
uzņemti teritorijas apsekošanas laikā, ir neprecīzi un šajā projektā tie netiek attēloti 
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8. VASIĻA KALNS – NOSTĀTU VIETA 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts 
aizsardzības Nr. 

1457 

Vērtības grupa Vietējās nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, pie Braslām un Juglām 

Zemes kadastra 
Nr. 

6656 003 0056 
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8.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
“Vasiļa kalnu” kā senatnes pieminekli pirmoreiz apraksta J.Zaķītis žurnāla “Latvijas Saule” 1924.gada 14. 
numurā iespiestajā rakstā “Senatnes liecinieki.” Pēc J.Zakīša ziņām pie Vasiļa kalna atrasts bronzas 
šķēpa gals un gredzens, kas nodoti Straupes baronam, bet publikācijā minētie Juglu māju zemē atrastie 
akmens cirvis un apročveidīgais bronzas priekšmets glabājas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.   

Pēc A.Gusara 1928.gada 4.augusta ziņām kauli un bronzas lietas atrastas tieši Vasiļa kalnā.  

Tātad ziņas ir nekonkrētas. Vasiļa kalns ir uzskatīts gan par patvēruma pilskalnu, gan par senkapiem. To 
vairākkārt apmeklējuši un aprakstījuši arheologi P.Stepiņš, J.Urtāns, R.Ritums, E.Jemeļjanovs. Kalnam 
nav izteiktu pilskalna pazīmju un kultūrslāņa. Visticamāk tas ir bijis īslaicīgi apdzīvots, kurā vēlāk, 
iespējams, ierakti apbedījumi.  

8.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Tā kā pēc dažām ziņām apbedījumi un senlietas ir atrastas Juglu māju zemē, tad aizsardzības zona 
saglabājama relatīvi liela, iekļaujot laukus uz Z no Juglu mājām.   

Vasiļa kalns skaisti izceļas apkārtējā ainavā uz Juglas upes palieņu zemo pļavu fona, it īpaši ainavisks tas 
ir no valsts vietējā autoceļa V128 Straupe - Lēdurga – Vidriži - Skulte. Lai saglabātu šo ainavu 
nepieciešams aizsardzības zonā iekļaut arī zemās applūstošas pļavas Juglas upes labajā krastā līdz pat 
Veclīlavu mājām.   

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa 66560030028 Veclīlavas 6656 003 0028 
Zemes gabala daļa 66560030041 Lielpenči 6656 003 0040 
Zemes gabala daļa 66560030056 Juglas 6656 003 0056 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 551159,632 354327,967 
2 550990,016 354238,110 
3 550586,522 354669,338 
4 550852,251 354949,488 
5 551359,050 354723,940 
6 551241,610 354471,913 
7 551124,064 354415,733 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls 
1-2 Līnija DR virzienā gar valsts 

vietējo autoceļu V128 
 

2-3 Līnija ZR virzienā gar grāvi  
3-4 Līnija ZA virzienā gar grāvi pāri 

Juglas upei  
 



34 
 

4-5 Līnija DA virzienā līdz grāvim 

 
5-6 Līnija DR virzienā līdz viensētas 

apbūvei 

 
6-7 Līnija R virzienā gar viensētas 

apbūvi 
 

7-1 Līnija D virzienā līdz valsts 
vietējam autoceļam V128 

 

8.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 
PRIEKŠLIKUMI 

• Aizsardzības zonas kopšana un labiekārtošana veicama, neradot apdraudējumu Vasiļa kalna – 
nostāstu vietas ārējam veidolam un struktūrai.  

• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 
negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud Vasiļa kalnu- nostāstu vietu. Plānoto darbu projektu 
dokumentācija jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta 
prasība par arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 
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9. ĶIPUKALNU SENKAPI 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts 
aizsardzības Nr. 

1459 

Vērtības grupa Valsts nozīmes 

Pieminekļa veids Arheoloģija 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, starp Ķipukalniem un Bērzainēm 

Zemes kadastra 
Nr. 

6656 002 0182 
6656 002 0507 
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9.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja AO4 kolekcijā senākās ziņas ir Pētera Stepiņa 1938.gada 15.XII 
ziņojums par Ķipukalnu senkapiem, kurā sniegtas ļoti nekonkrētas ziņas. Tajā teikts, ka Lēdurgas muižas 
laukos, kuru sauc par Ķipukalnu, atrodas trīs senkapu uzkalniņi, kuros muižas kungi aizlieguši rakt. Tajos 
kādreiz atrastas senlietas. 1976.gadā senkapus apsekojis arheologs Juris Urtāns un 1995.gadā Ritvats 
Ritums. Pēc viņu apsekojumu materiāliem Ķipukalnu senkapi iezīmēti kartēs. 

Teritorijas plānojumā ir iezīmēti četri senkapu uzkalniņi: 

1) uzkalniņš ap 25 m diametrā un ap 1 m augsts, šaubīgs. Pēc ārējās formas tas īsti neatgādina 
nevienu arheologam J.Ciglim zināmo kapu uzkalniņu veidu;  

2) uzkalniņš atrodas mežā, tas ap 10 -12 m diametrā un ap 0,7 -1 m augsts, atgādina Murjāņu 
senkapu uzkalniņus (bronzas laikmets) pēc ārējās formas, varbūt nedaudz lēzenāks; 

3) uzkalniņš, liels un skaists ap 15 m diametrā un ap 1,5 m augsts, ar lielām senu rakumu bedrēm, 
tajā daudz akmeņu, visticamāk tas ir uzkalniņš ar akmeņu šķirstiem; 

4) uzkalniņš ap 12-13 m diametrā un ap 1,3 m austs, mazāk postīts, redzami daudzi akmeņi, arī šis 
uzkalniņš ir visticamāk uzkalniņš ar akmeņu šķirstiem. 

Uzkalniņu izmēri ļoti aptuveni pēc acumēra. 

Katrā ziņā šie uzkalniņi pēc ārējām pazīmēm atšķiras no lībiešu kapu uzkalniņiem un nav saistāmi ar 
Lēdurgas lībiešu apdzīvotības laiku. Visticamāk tie ir bronzas laikmeta un senākā dzelzs laikmeta sākuma 
akmeņu uzkalniņi ar akmeņu šķirstiem. Šos senkapu uzkalniņus daudzo akmeņu dēļ nav iespējams noart.  

LIDAR DRM 40 cm modelī iezīmējas vēl viens uzkalniņš uz Z no Bērzaines 1 mājām (koordinātes x (N) 57° 
18’43.647; Y (E) 24°44’51.375), kurš dabā netika apskatīts, bet iekļaujas Ķipukalnu senkapu aizsardzības 
zonā.  

9.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Tā kā citur kapulauka apkārtnes reljefā iespējami kapu uzkalniņi neiezīmējās un šī veida senkapu 
uzkalniņiem apbedījumi ārpus uzkalniņiem līdzšinējā pētniecības gaitā nav konstatēti, un to tuvākajā 
apkārtnē arheoloģiskām vērtībām nevajadzētu būt. Ņemot vērā senkapu atrašanos Lēdurgas centrā ar 
intensīvu apbūvi, individuālo aizsardzības zonu Ķipukalnu senkapiem var noteikt šādi: Z – pašvaldības 
ceļš L-20 uz Mudurgu, A – Aģes upe, D – purva grāvis, no tā gar Ābelītēm uz augļu dārza stūri un R uz 
Ķipukalna mājām. 

Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabala daļa 66560020178 Ābelītes 6656 002 0178 
Zemes gabala daļa 66560020182 Bērzaines 6656 002 0182 
Zemes gabala daļa 66560020507 Ķipkalni 1 6656 002 0454 
Zemes gabals 66560020542 Bērzaines 1 6656 002 0542 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 544697,642 352334,862 
2 545172,775 352491,103 
3 545281,406 352155,798 
4 544949,715 352117,411 

                                                                 
4 AO - muzejā esošās arheoloģisko objektu apzināšanas kolekcijas šifrs 
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5 544705,214 352172,629 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma 
apraksts 

Robežposma fotoattēls 

1-2 Līnija A virzienā gar 
pašvaldības ceļu 
Mudurgas-Ķipkalni 

 

2-3 Līnija DA virzienā gar 
Aģes upi 

 

3-4 Līnija R virzienā gar 
grāvi 

 

4-5 Līnija ZR virzienā pa 
nekustamo īpašumu 
ar kadastra 
nr.66560020507 līdz 
ābeļdārzam  

5-1 Līnija Z virzienā līdz 
pašvaldības ceļam 
Mudurgas-Ķipkalni 

 

9.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 

PRIEKŠLIKUMI 
• Aizsardzības zonas kopšana un labiekārtošana veicama, neradot apdraudējumu Ķipukalna 

senkapu ārējam veidolam un struktūrai. 
• Aizsardzības zonā mākslīgi zemes reljefa pārveidojumi un būvniecība pieļaujama, ja tā vizuāli 

negatīvi neietekmē un fiziski neapdraud Ķipukalna senkapus. Plānoto darbu projektu 
dokumentācija jāsaskaņo Inspekcijā. Atkarībā no plānoto darbu apjoma un veida var tikt izvirzīta 
prasība par arheoloģiskās izpētes nodrošināšanu. 

• Veicot ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības, var atklāties jaunas arheoloģiskas 
liecības. Darbi tādā gadījumā jāpārtrauc un par atradumiem nekavējoties jāziņo Inspekcijai. 
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10. LĒDURGAS LUTERĀŅU BAZNĪCA AR ŽOGU UN VĀRTIEM 
Kultūras piemineklis 

iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 
ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 

 
Valsts 
aizsardzības Nr. 

6439 

Vērtības grupa Valsts nozīmes 

Pieminekļa 
veids 

Arhitektūra 

Atrašanās vieta Krimuldas novads, Lēdurgas pagasts, Lēdurga 

Zemes kadastra 
Nr. 

6656 002 0111 001 

 

10.1. PIEMINEKĻA APRAKSTS 
Esošajai laukakmens mūra baznīcai pamatakmens likts 1767.gadā, būvniecība pabeigta, un baznīca 
iesvētīta 1772.gadā. Baznīca celta pēc arhitekta Bertranda Joahima fon Mazungena projekta. Skaitlis 
“1772” iekalts baznīcas pamatakmenī. Baznīca ir taisnstūra celtne ar pusapaļu altāra apsīdu un barokālu 
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torni rietumu fasādē. Tornis ir trīspakāpju, to noslēdz smaile, kuras galā bumba ar gaili. Baznīcas 
arhitektūrā vēl jūtama gotika ietekme – augstais divslīpju jumts, veidojot trīsstūra zelmini – taču portālu, 
dzegu un pilastru formās spilgti izpaužas baroka stila mākslinieciskās apdares paņēmieni. Fasāde 
simetriski sadalīta ar pilastriem, kas tagad nokrāsoti tumši pelēkā krāsā. Galvenajā fasādē pilastri stiepjas 
cauri jumta zelmiņa trīsstūrim un turpinās torņa konstrukcijā. Logi veidoti nišās, ar liektu pārsedzi, tiem 
sīkrūšu dalījums. Torņa logailas aptver dekoratīvas pusaploces. Baznīcai ir divas ieejas – rietumu un 
dienvidu fasādēs. Arhitektoniski un skulpturāli izceļas ieeju akmenī kaltie, barokālie portāli. 
Divslīpju jumts ieklāts ar metāla plāksnēm, tagad nokrāsots tumši sarkanā krāsā. (Baznīcas oriģinālo 
jumtu esot licis Johans Freijs no Berlīnes). Ķieģeļu mūra sienas apmestas, krāsotas balti pelēkas. Logi 
mainīti, saglabājot sīko rūšu dalījumu. 
Altāris un kancele izgatavoti ap 1770.gadu. Ērģeles izgatavotas 1901.gadā. Baznīca stipri cietusi Pirmā 
pasaules kara laikā, pēc tam atjaunota. Baznīcas draudzes telpa un altārtelpa ir pārsegtas ar koka 
konstrukcijām, kas imitē mūra velves. Ērģeles 1922.-1923.gadā atjaunojis ērģeļmeistars Ezergailis, tās 
restaurētas 1981.-1982.gadā. Ap 1926.gadu tapušas vitrāžas un izliets zvans.  Jauno altārgleznu “Kristus” 
darinājusi māksliniece Maija Pīlāga 1993.gadā. 2005.gada pabeigts baznīcas fasāžu krāsojums, 
remontētas ērģeles. 2006.gadā nomainīts krāsns dūmenis. 
Baznīcas teritoriju apņem laukakmeņu žogs. Vārtu stabi uz plienakmens pamatiem mūrēti no 
laukakmens ar sarkano ķieģeļu apdari. Vārti darināti no metāla stiegrām, kur iestarpināts dekoratīvs 
kalums – garenu un šauru četrlapju motīvs. 
Lēdurgas baznīcā par mācītāju kalpojis Garlība Merķeļa tēvs Daniels Merķelis. 2005.gadā pie baznīcas 
uzstādīts granīta piemineklis Garlībam Merķelim, kurš dzimis Lēdurgā. 

10.2. AIZSARDZĪBAS ZONAS APRAKSTS 
Valsts aizsardzības arhitektūras kultūras piemineklis “Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem” 
atrodas Krimuldas novada Lēdurgas pagasta Lēdurgas ciemā.  
Iebraucot Lēdurgas ciemā pa valsts vietējo autoceļu V128 un braucot virzienā uz baznīcas pusi, Lēdurgas 
luterāņu baznīca atrodas augstākā vietā pēc reljefa atzīmes un tā ir labi saskatāma, braucot pa valsts 
vietējo autoceļu V128 ārpus ciema teritorijas.  
Baznīcas A daļā vēsturiski veidojusies blīva apbūve, kas aizsedz gan tuvo skatu, gan tālo skatu punktu 
virzienā no baznīcas uz A pusi (ceļu krustojumā, kur krustojas valsts vietējie autoceļi V128 un V129). Bet 
ņemot vērā kompleksu vēsturisko apbūvi, kas veidojusies baznīcai A pusē,  aizsardzības zonā vēlams 
iekļaut visu vēsturisko apbūvi, tādejādi perspektīvā saglabājot un atjaunojot vienotu kompozicionālu 
vēsturisku ciema apbūvi. 
Baznīcai R un DR pusē atrodas neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas (t.sk. mazdārziņi 
un mājas “Laukmales”), un publiskās ārtelpas teritorijas, kas paver plašu skatu uz baznīcu.  
 
Pieminekļa aizsardzības zonā ietilpst: 

Zemes gabals vai tā 
daļa 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums Īpašuma nosaukums Īpašuma kadastra Nr. 

Zemes gabals 66560020111 Lēdurgas Evanģēliski - 
luteriskās draudzes 

zeme 

6656 002 0111 

Zemes gabals 66560020017 Maiņkalni 6656 002 0017 
Zemes gabala daļa 66560020513 Dendroparks 6656 002 0523 
Zemes gabala daļa 66560020533 E.Melngaiļa iela 3 6656 002 0533 
Zemes gabala daļa 66560020549 V128 6656 002 0549 
Zemes gabala daļa 66560020547 V129 6656 001 0236 
Zemes gabals 66560020726 Pašvaldība 6656 002 0032 
Zemes gabals 66560020544 Klinstlejas 6656 002 0544 
Zemes gabals 66560020537 Vienības 6656 002 0537 
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Zemes gabala daļa 66560020476 Krāsotava 6656 002 0476 
Zemes gabals  66560020705 Centra laukums 6656 002 0025 
Zemes gabals 66560020018 Maiņkalni 6656 002 0017 
Zemes gabals 66560020512 Ezerkalni 6656 002 0512 
Zemes gabals 66560020005 Brunīši 6656 002 0005 
Zemes gabala daļa 66560020517 Dzirnavas 6656 002 0516 

Aizsardzības zonas robežpunktu koordinātas LKS-92 koordinātu sistēmā: 

Nr. X (N) Y (E) 
1 544539,077 353349,001 
2 544358,683 353483,189 
3 544465,308 353653,895 
4 544495,841 353655,540 
5 544590,727 353754,771 
6 544662,638 353653,803 
7 544696,276 353676,097 
8 544768,220 353573,062 
9 54470,297 353536,857 
10 544809,743 353500,826 
11 544856,616 353398,913 
12 544937,263 353314,656 
13 544909,917 353291,817 
14 544809,520 353334,508 
15 544557,859 353337,194 

Pieminekļa aizsardzības zonas robežas apraksts un fotofiksācija: 

Nr. Robežposma apraksts Robežposma fotoattēls 
1-2 Līnija ZR virzienā gar 

Aģes upi 
 

2-3 Līnija ZA virzienā pa 
nekustamā īpašuma ar 
kadastra 
nr.66560020533 
robežu 

 
3-4 Līnija A virzienā pa 

nekustamā īpašuma ar 
kadastra 
nr.66560020533 
robežu 

 

4-5 Līnija ZA virzienā pa 
nekustamā īpašuma ar 
kadastra 
nr.66560020533 
robežu 
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5-6 Līnija DA virzienā gar 
mazsstāvu dzīvojamo 
apbūvi (3 stāvu 
apbūve) 

 
 

6-7 Līnija ZA virzienā līdz 
valsts vietējam 
autoceļam V129 

 
7-8 Līnija DA virzienā gar 

valsts vietējo autoceļu 
V129 

 
8-9 Līnija D virzienā gar 

valsts vietējo autoceļu 
V129 līdz nekustamā 
īpašuma “Maiņkalni” 
Z punktam 

 

9-10 Līnija DA virzienā gar 
nekustamo īpašumu 
“Ezerkalni” ZA robežu 

 

10-11 Līnija DA virzienā gar 
nekustamā īpašuma 
“Maiņkalni” un 
“Brunīši” ZA robežu 

 

11-12 Līnija DA virzienā pāri 
Lēdurgas 
dzirnavezeram līdz 
nekustamā īpašuma ar 
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kadastra 
nr.66560020517 DA 
punktam 

12-13 Līnija DR pāri valsts 
vietējam autoceļam 
V129  

 

13-14 Līnija ZR virzienā gar 
valsts vietējo autoceļu 
V129 

 

14-15 Līnija R virzienā gar 
strautiņu līdz Aģes 
upei 

 

15-1 Līnija ZR virzienā gar 
Aģes upi pāri valsts 
vietējam autoceļam 
V128 

 

10.3. AIZSARDZĪBAS ZONAS UZTURĒŠANAS REŽĪMA NOTEIKUMU 

PRIEKŠLIKUMI 

Individuālā aizsardzības zona ap valsts nozīmes arhitektūras pieminekli  Lēdurgas luterāņu baznīca ar 
žogu un vārtiem  (valsts aizsardzības Nr. 6439) noteikta, lai nodrošinātu kultūras pieminekļa 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz to, kā arī, lai 
nodrošinātu kultūras pieminekļa vizuālo uztveri. 
• Saglabājams un nodrošināms atvērts skats uz kultūras pieminekli skatos no Valsts vietējā 

autoceļa V128 Straupe – Lēdurga –Vidriži – Skulte, Valsts vietējā autoceļa V129 Alkšņi – Lēdurga – 
Ausmas – Mārstagi un Emīla Melngaiļa ielas raksturīgiem skatu punktiem. 

• Aizsardzības zonā esošās ēkas turpināmas izmantot atbilstoši to funkcijām, pieļaujama ēku 
funkcijas maiņa, ja tas nerada apdraudējumu kultūras piemineklim un kultūrvēsturiskajai videi 
kopumā. 

• Ēkās iespējami dzīves apstākļu komfortam nepieciešamie uzlabojumi  un pārbūves veidā, kas 
nemaina ēkas arhitektūru, ārējo veidolu (izņemot logus) un būtiskām ēkas apjoma izmaiņām. Šīs 
darbības Inspekcijā nav nepieciešams saskaņot. 

• Turpināmi vides kopšanas un uzturēšanas pasākumi (ikgadēja zālienu pļaušana, stādījumu 
kopšana, ceļu, laukumu uzturēšana, un labiekārtošana) bez ikreizējas saskaņošanas ar 
Inspekciju. 

• Nav pieļaujama  zemes gabalu dalīšana vai apvienošana ar mērķi veidot kultūrvēsturiskajai videi 
neraksturīgu jaunu apbūvi kas  traucētu kultūras pieminekļa vizuālo uztveri. 

• Nav pieļaujama esošā reljefa būtiska pārveidošana, ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas 
atjaunošanu. 

 



ZIŅOJUMS PAR INDIVIDUĀLĀS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARGJOSLAS 
(AIZSARDZĪBAS ZONAS) IZSTRĀDĀŠANU 

 
 
 

1)   Krimuldas novada domes Attīstības komitejas 12.11.2015. lēmums (protokols Nr.10, 2.p.) „Par 
individuālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu”. 

 
2)  Paziņojums par Krimuldas novadā esošo valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālo 

aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.krimulda.lv (17.12.2015.). 

 
3)  Paziņojums par Krimuldas novadā esošo valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālo 

aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu Krimuldas novada pašvaldības izdevumā „Krimuldas 
Novada Vēstis” (Nr.20, decembris/2015). 

 
4)  SIA  „Reģionālie  projekti”  vēstule  Valsts  kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas 

Arheoloģijas   un   vēstures   daļai   20.01.2016.   Nr.16-10   „Par   valsts   aizsardzības   kultūras 
pieminekļu precizēšanu”. 

 
5)   Valsts  kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas  vēstule  11.02.2016.  Nr.05-01/460  „Par 

Vecpapiņu senkapiem (Pētera kalniņu) Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā”. 
 

6)   SIA „Reģionālie projekti” vēstule Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai 25.01.2016. 
Nr.16-13 „Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļa vēsturisko izziņu”. 

 
7)   Valsts  kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas  vēstule  22.02.2016.  Nr.572  „Vēsturiska 

izziņa  par  valsts  nozīmes  arhitektūras  pieminekli  (valsts  aizsardzības  Nr.6439)  Lēdurgas 
luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem Krimuldas novadā, Lēdurgas pagastā, Lēdurgā”. 

 
8)   Ivetas Lāčaunieces Arhitekta prakses sertifikāts Nr. 10-0870 (kopija). 

 
9)  Krimuldas novada domes vēstules „Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu 

(aizsardzības zonu)” – izsūtītas kultūras pieminekļu īpašniekiem (valdītājiem), aizsardzības zonā 
ietilpstošo zemju un objektu īpašniekiem (valdītājiem). 

 
10) Privātpersonu priekšlikumu apkopojums. 

 
11) SIA „Reģionālie projekti” vēstule Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai 23.02.2016. 

Nr.16-31 „Par  valsts  aizsardzības  kultūras  pieminekļu  individuālo  aizsargjoslu  (aizsardzības 
zonu) projekta iesniegšanu”. 
 

12) Valsts  kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas  vēstule  10.10.2016.  Nr.05-01/3172 „Par 
Krimuldas novada kultūras pieminekļu aizsardzības zonu projektu”. 
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IZRAKSTS
KRIMULDAS NOVADA DOME

ATTISTInaS KOMITEJA
parl<a iera r, Ragana, r(rimutdas pag., l(rinrurlfsg;,yJ:Tlti'??' ,^u, urnrur6s;67e7852t.fakss 67e7686e.

e-pastst dorne@l<rjnru lda, lv

SEDES PROTOKOLS
Iftimuldas novada Iftimr"rldas pasastd

12.11.2015. Nr, l0
l, ,l
2,Par individuiilas kulttiras pieminekfu aizsargioslas (aizsardzibas zonas) izstr6diisanu
t,.l

Uzklausljusi Krimuldas novada teritorijas planotajas D,Acti4as sniegto informdciju, ka
saska4d ar 05.08.2014, Iftimuldas novada domes un SIA "Regiondlie projekti" noslegto
ligumu par Iftimuldas novada PaSreizojas situacijas raksturojuma sagatavosanu, Krimuldas
novada atUstibas programmas 2015.-2022, gadam un Krimuldas novada teritorijas pldnojuma
2015.-2027.gadam izstrddi (turpmak - Ligums), Lrgurna l,pielikuma "Tehniskd specifikacija,,,
4' nodald o'Darba uzdevums Ifuimuldas novada teritorijas planojuma ?.015,-2027, gadam
tzstr-adei" 2.15 punkts paredz "Teritorijas pldnojuma gaitd,precizetiem kulturas pieminekliem
izstradat individudlds kulttrras piemineklu aizsargjoslas (aizsardzibas zonas) un to
izmantoSanas noteikumus Krimuldas novada teritorij d.,',

ATKLATI BALSOJOT: par 5 (Z,Berdinska, J,lftievi4S, I,I(auli4S, L.I(umskis, M.Ozoli4S)
deputati, pret nav, atturas nav

KOMITEJA NOLEMJ:
Ieteikt domei noteikt, ka nepiecie5ams izstradat individuals kultlras

aizsargjoslas:
1, Gaverlu pilskalnam
2, Annaskalnu senkapiem
3. Klintsdzirnavu senkapiem
4, Kardtavkalnam
5. P[telu senkapiem
6, iiekuru senkapiem
7. Vecpapi4a senkapiem
8. Vasila kalnam
9. Lutera4u bazrflcai LOdurgd
I 0, $ipukalna senkapiem
I l, Siguldas 3 piJu kompleksam aizsargjosla

t.,l

piemineklu

SEDES VADITAJS (Personiskais paraksts) L.KUMSKIS
IZRAKSTS PAREIZS
Krimuldas novada domes lietvede
lftimuldas novada Iftimuldas pagasta,
17 .rr.20Is,

44



Paziņojums par Krimuldas novadā esošo valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu

http://www.krimulda.lv/aktualitates-krimuldas-novada/pazinojums-par-krimuldas-novada-esoso-valsts-aizsardzibas-kulturas-piemineklu-individualo-aizsargjos[2015.12.17. 10:22:03]

Krimuldas novada dome /LAT

· lauksaimniekiem

Novada dome

Kontakti

Publiskie iepirkumi

Projekti

Projektu konkursi

Vakances

Fotogalerija

Rakstiet mums!

Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

 +371 67976868
 +371 67976869
dome@krimulda.lv

ceturtdiena, 17. decembris, 2015

zonu) noteikšanu
17.12.2015

uzdevumu.

2.Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts);

3.Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts);

komplekss” (Krimuldas pagasts).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt

Krimuldas nov. .
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Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas pl not ja Dace Acti a, e-pasts 
dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631.
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Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Kri-
muldas novada teritorijas plānojuma izstrādes, pamatojoties uz domes 
sēdes lēmumiem un Darba uzdevumu. 

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba 
uzdevumu, kas apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. 
sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no izstrādes uzdevumiem ir te-
ritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un 
to izmantošanas noteikumus Krimuldas novada teritorijā.

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma iz-
strādes uzdevumu un 2015.g. 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā 
izskatīja Krimuldas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un vi-
des pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņem-
tos privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas 
novada domes 2015.g. 12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lē-
mums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individu-
ālās kultūras pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsar-
dzības kultūras pieminekļiem:

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pag.);
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pag.);
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pag.);
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pag.);
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pag.);
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pag.);
7. Vecpapinu senkapi (Pētera Kalniņš) (Lēdurgas pag.);
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pag.);
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pag.);

10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pag.);
11. Pilsētbūvniecības piemineklis “Siguldas, Turaidas un Krimuldas 

vēsturisko centru komplekss” (Krimuldas pag.).
Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada te-

ritorijas plānojumā visiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem 
noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 metri, ja 
aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta 
īpaši. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek 
noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un sagla-
bāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aiz-
sargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras pieminekļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kul-
tūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas me-
todika” pirms minēto valsts kultūras pieminekļu individuālo aizsar-
dzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies informēt kultūras 
pieminekļu īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā ietilpstošo zemju 
un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšli-
kumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un 
izstrādē. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas 
novada domē Būvvaldes sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas no-
vada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie teritorijas plānotā-
jas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.g. 
18.janvārim.

Kontaktpersona:  
Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, 

 e-pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631.

Par atkārtotu Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam  

publisko apspriešanu
Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata 

projekta publiskā apspriešana norisinājās no 07.09.2015.-16.10.2015. Šajā laikā tika organizē-
tas četras publiskās apspriešanas sanāksmes – Lēdurga pagasta pārvaldē, Inciema bibliotēkā, 
firmas “Krimulda” telpās Sunīšos un Krimuldas novada domē. Ar plānojuma izdrukas versiju 
varēja iepazīties Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., Lēdurgas pagasta pārvaldē E. Melngaiļa ielā 2, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
Inciema bibliotēkā Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov. un firmas “Kri-
mulda” telpās, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.  darba laikā. Ar elektronisko versiju 
varēja iepazīties Krimuldas novada mājas lapā www.krimulda.lv.

Saskaņā ar 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti” nosacījumiem, bez iepriekš minētā, bija  jānodro-
šina iespēja ar teritorijas plānojumu iepazīties portāla www.GeoLatvija.lv teritorijas attīstības 
plānošanas sadaļā, kas netika nodrošināts.

Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai iepazīties ar sagatavoto Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027. gadam 1.redakciju valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas sadaļā, Krimuldas novada dome organi-
zē atkārtotu Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam 1.redakcijas publisko 
apspriešanu. 

Iepriekš notikušās publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu iesniegumi un in-
stitūciju atzinumi joprojām ir aktuāli, tie tiks ņemti vērā un atkārtoti izskatīti darba sanāksmē 
pēc atkārtotās publiskās apspriešanas beigām. Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015.-
2027. gadam 1.redakcijas izstrādē iesaistītajām institūcijām atkārtoti nav nepieciešams sniegt 
atzinumus. 

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 07.01.2016 līdz 04.02.2016.
Ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam 1.redakcijas elektronisko ver-

siju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties interneta vietnēs www.GeoLatvija.lv   teritori-
jas attīstības plānošanas sadaļā un Krimuldas novada mājas lapā www.krimulda.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par Krimuldas novada teritorijas plānojumu 2015. 
– 2027. gadam var iesniegt izmantojot portālu GeoLatvija.lv teritorijas attīstības plānošanas 
sadaļu vai Krimuldas novada domē Būvvaldes sekretārei darba laikā, Parka ielā 1, Raganā, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov..

2016.g. 7. janvārī  plkst. 11.00
Krimuldas tautas namā   

SEMINĀRS  
”Biodrošība cūku audzēšanā un 

turēšanā”
Programmā: 
 Zonējumu nozīme un atšķirības atro-

doties ACM skartajā teritorijās;
 Slimības ierobežošanas pasākumi;
 Pastāvēs, kas mainīsies …
Lektors: LCAA konsultants Uldis Eiduks.
Lūdzam ierasties cūku audzēšanas saimnie-
cību īpašniekus, individuālos cūku turētājus,  
mednieku biedrību vadītājus un mežu īpaš-
niekus. 

Krimuldas novada  LAK
Ināra Krasovska, mob.t.2 7744016

Pieejami “Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē 
No  2016. g. 4. janvāra līdz 2016.g. 4. feb-
ruārim pieejams atbalsts pasākumā “Ie-
guldījumi materiālajos aktīvos” apakšpa-
sākumos:
 “Atbalsts  ieguldījumiem lauku saim-

niecībās”;
 “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”;
 “Abalsts ieguldījumiem lauksaimnie-

cībā un mežsaimniecības infrastruk-
tūras attīstībā”. 

Sīkāk par atbalstāmajām aktivitātēm, prasī-
bām pretendentiem, finansējuma sadalījumu 
un citu aktuālo informāciju var lasīt Dienes-
ta mājaslapā.

Krimuldas novada  LAK
Ināra Krasovska, mob.t. 27744016

Paziņojums par Krimuldas novadā esošo valsts aizsardzības kultūras 
pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanu
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LATVIJAS  REPUBLIKA   

KRIMULDAS  NOVADA DOME 
 

Reģ. Nr. 90000068799 
Parka iela 1, Ragana,  Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV 2144 Tālr. 67976057; 67978521, fakss 67976869,  

 

 
Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

 
 
 
22.12.2015. Nr. 

 
Adresātiem pēc saraksta 

 
Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
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(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Gavēņu pilskalns” īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā 
ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšlikumus 
minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-pasts 
dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631; 25140631. 
 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 
Actiņa 25140631 
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Adresātu saraksts: 
SIA “B.KOMIS”, Nākotnes iela 11, Ķipari, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150  

Zvejniece Evija, "Putniņi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Bormanis Leonīds, Ceriņu iela 5, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Šverna Antra, Lubānas iela 14-72, Rīga, LV-1019  
Treijs Mārtiņš, Parka iela 1, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151  

Olekšs Jānis, Skolas iela 4-4, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Noreika Ilze, "Ozoli", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Rūmniece Kristīne, "Rozenbergi", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Vimba Jānis, "Putniņi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Kalniņš Jānis, Vārpu iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Rukkalns Juris, Bērzu iela 2-21, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Vēveris Kārlis, Bērzu iela 2-18, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Dunders Raivo, Saules iela 12 Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Salmiņš Gunārs, Vārpu iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Jakušenoka Ilona, Vecāķu prospekts 45, Rīga, LV-1015  
Kaše Inna, Titurgas iela 2-27, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128  

Liepiņš Indriķis, Laboratorijas iela 15-11, Rīga, LV-1009  
Zemītis Mārtiņš, Mēness iela 3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Tirzītis Edgars, Skolas iela 6-24, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Plešs Indulis, "Plienkalni", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Polāns Jānis, Ceriņu iela 3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Lasmane Vija, "Lēpes", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Freidenfelde Elita, "Frēzijas", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

 Freidenfelds Gunārs, "Frēzijas", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Viškere Anita, Dzintaru iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  

Auzniece Daila, "Dzērves", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
VIHO SIA, Krišjāņa Valdemāra iela 20-9, Rīga, LV-1010,  

Stolere Maiga, Vārpu iela 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Auzarāja Dace, Ķiršu iela 10, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164  

Stretinskis Artūrs, Gavēņu iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Lipiņa Gunta, "Bērziņi", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Bremze Valda, "Lejas Gavēņi"-2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Mozere Vita, "Birzupes", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Kuncis Māris, Saules iela 22, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Ozols Laimonis, Saules iela 8, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Spāre Dace, Vārpu iela 6, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Krasovska Ināra, Ceriņu iela 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Antonišķis Aigars, Aleksandra Čaka iela 148-17, Rīga, LV-1012  
Hanley Līga, Titurgas 2 – 27, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 

 Rammo Rūta, Titurgas iela 2-28, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 
 Worrell Māra, Titurgas iela 2-28, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128 

SIA Salvus, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013  
Rekke Vitālijs, "Rojas", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Šics Aldis, Celmu iela 11, Rīga, LV-1079 
Šics Arnis, Celmu iela 11, Rīga, LV-1079  

Pahomovs Sergejs, Dzelzavas iela 76-179, Rīga, LV-1082  
Bērziņa Kristīne, Mātera iela 9, Rīga, LV-1014  

Krastiņa Alda, Avotu iela 9-11, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 
Ozoliņš Jānis, "Mežāres", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
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Liepiņa Līga, Meistaru iela 10, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Miķelsone Vizma, "Madaras", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Rūdolfs Juris, Meistaru iela 18, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Stepiņš Ēvalds, "Segliņi", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Plešs Indulis, "Plienkalni", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Vīksna Jānis, "Vaivariņi", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Kaņepe Maija, Meistaru iela 16, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Kaņeps Jānis, Meistaru iela 16, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Eisaka Irēna, Ceriņu iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Gross Uldis, Meistaru iela 15, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Veženkova Biruta, "Gaveņi 2", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Grāvīte Antra, Gavēņu iela 7, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Miza Aleksandrs, "Mārsili", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Gailītis Guntars, Meistaru iela 5-5, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 

Akciju sabiedrība “Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009  
Freidenfelds Jānis, Rindas iela 24, Ventspils, LV-3602  

Sīmansons Roberts, "Bērziņi", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Sīmane Olga, Saules iela 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Rūmnieks Zigmunds, "Rūķīši", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Kāršenieks Guntars, Meistaru iela 3A-12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Beļaņina Ingrīda, Stirnu iela 49A-46, Rīga, LV-1084  
Jukevičs Rūdolfs, "Lazdāji", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 

KALBE SIA, Džohara Dudajeva gatve 10-21, Rīga, LV-1084 Rīga, LV-1084  
Peltmanis Ivars, Saules iela 16, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Alhimovičs Uldis,  Skolas iela 6-3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Saulājs Vilnis, "Vārpas", Nurmiži, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150  

Cielēns Jānis, Ābeļu iela 2-5, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Lizums Aivis, Smilšu iela 38A-3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 

Grinberga Dzidra, Meistaru iela 5-9, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Jakubovskis Jānis, Līves iela 22A, Rīga, LV-1002  

Erdmanis Aivars, Gavēņu iela 3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Urbacāns Osvalds, "Sīpulāni", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Zalcmanis Ainārs, Skolas iela 8-3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Ignatova Irēna, Meistaru iela 3A-9, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Treija Evija, Gavēņu iela 6, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Bērziņš Ivars, Siguldas prospekts 27, Rīga, LV-1014  

Jansons Mārtiņš, Jāņa Daliņa iela 8-8, Rīga, LV-1013 
Kravalis Jānis, "Dravnieki", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

VIDZEMES PUTNIŅI SIA, Lielputniņi, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
SIA “Sodra Mežs”, Aristida Briāna iela 9A-2, Rīga, LV-1001  

Veide Anita, "Vālodzītes", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Reinfelde Ilze, "Līvas", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Zembergs Māris, "Zemdegas", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145  
Ābelīte Uldis, Jersikas iela 39-49, Rīga, LV-1003  

Zemīte Inese, "Zeperi", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
  Zemītis Ilgonis, "Zeperi", Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Apsītis Jānis, Vārpu iela 3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
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22.12.2015. Nr. 

  
Šauriņš Arnis, Pļavnieku iela 1-63, Rīga, LV-1021  

Matisāne Ineta, "Upītes", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Matisāns Gaidis, "Grašupītes", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Amoliņš Aivars, Kalēju iela 14-9, Rīga, LV-1050 
Šauriņa Rita, "Upītes", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Sorokins Viktors, Krišjāņa Barona iela 4-13, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  
Kalniņš Jānis, "Jaunkļavas", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Vītols Andris, Dārza iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108  
Engīzers Mārtiņš, "Dzirnieki", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 

Galdiņš Staņislavs, "Burtnieki 1", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  
Krasovskis Intars, "Banderi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145  

Tirāns Normunds, Miera iela 52A-19, Rīga, LV-1013 
Kaļva Inese, "Kalītes", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

Krūmiņa Ilga, "Brīvnieki", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 
Brēdiķis Egils, Ķekši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145  

 
 
 

Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
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12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Annaskalns senkapi” īpašniekus (valdītājus), aizsardzības 
zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus 
priekšlikumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631; 25140631. 
 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 

 

Actiņa 25140631 
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22.12.2015. Nr. 9-9/  

 
Valdmane Solveiga, Kalēju iela 32, Jūrmala, LV-2008 

AS “Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 
Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 

Kalniņa Valda, Burtnieku iela 36A-10, Rīga, LV-1084 
Rocēns Jānis, Bākas iela 30, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284  

 
 
Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
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9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Klintsdzirnavu senkapi” īpašniekus (valdītājus), aizsardzības 
zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus 
priekšlikumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 

 

Actiņa 25140631 
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23.12.2015. Nr. 

 
Drubiņš Andris, Praulienas iela 14-25, Rīga, LV-1021  

 Drubiņš Jānis, "Ābelītes", Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130 
Vītoliņa Ināra, Priedes-6, Baltezers, Ādažu nov., LV-2164 
Kripa-Ragaconi Kristīne, Puķu iela 8, Ventspils, LV-3601  

Upmale Ildze, Padures iela 5A, Rīga, LV-1004  
Urtāne Dzintra, "Pakuļi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  

Liepa Broņislava, "Krancīši", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Ziņģīte Dagmāra, Pulkveža Brieža iela 93-13, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  

Zakatistova Anita, "Mēlmaņi", Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Bleidele Sandra, Rūdolfa Blaumaņa iela 31-2, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 Leitāne Dagnija, "Liepiņas", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150 
Kalnačs Ansis, Bauskas iela 73-80, Rīga, LV-1004 
 Zivtiņa Daiga, Eksporta iela 14-13, Rīga, LV-1045  

Šica Inta, "Jāņkalni", Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Stauvere Ilva, Pulkveža Brieža iela 21B, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919 
Krūmiņa Zelma, "Liepiņas"-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  

Bērziņš Zigmunds, "Jaunpakuļi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Vērmane Dinija, Brīvības iela 162 k-2 -132, Rīga, LV-1012  

Cakula Zigrīda, "Spars", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Sīpoliņa Anda, Aiviekstes iela 2, Jūrmala, LV-2015 

 Sīpoliņa-Zoba Inta, Aiviekstes iela 2, Jūrmala, LV-2015  
Sīpoliņš Ģirts, Aiviekstes iela 2, Jūrmala, LV-2015  

Bunde Aivars, Burtnieku iela 8-3, Rīga, LV-1006 
Lapiņa Laura, Pulkveža Brieža iela 76D, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  
Kauliņš Ziedonis, "Birznieki", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150 

Ozoliņa Ligita, Rožkalni – 2, Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150 
Bērziņa Silvija, Krišjāņa Barona iela 81-14, Rīga, LV-1001  

Laizāns Jānis, "Vecozoliņi", Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Selga Ivars, Leona Paegles iela 7-7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  

Brambe Kristīne, "Lazdas", Nurmiži, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150 
 Ieviņš-Brambis Arnolds, "Lazdas", Nurmiži, Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150  
Osīte Anna, "Zemgaļi Turaidā", Turaida, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150 
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DPP Baltija SIA, Elizabetes iela 65-12, Rīga, LV-1050  
Jansons Sandis, Dārza iela 29, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 
 

Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Karātavkalns – soda vieta” īpašniekus (valdītājus), 
aizsardzības zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt 
savus priekšlikumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 
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Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631. 
 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 
Actiņa 25140631 
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LATVIJAS  REPUBLIKA   

KRIMULDAS  NOVADA DOME 
 

Reģ. Nr. 90000068799 
Parka iela 1, Ragana,  Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV 2144 Tālr. 67976057; 67978521, fakss 67976869,  

 

 
Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

 
 
 
22.12.2015. Nr. 

 
Dreimane Solveiga, "Pūteļi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  

Dreimanis Jānis, Zirņu iela 21-1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101  
Pētersons Gunārs, Līču iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161 

Šenbergs Dainis, Upes iela 18, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., LV-2161  
Sukse Dace, Dīķa iela 5, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  

Kauliņš Ingus, "Lejasbisenieki", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Dreijers Māris, Sporta iela 1-7, Rīga, LV-1013  

Lapiņš Normunds, "Smiltnieki", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
“Latvijas Mobilais Telefons” SIA, Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039  

Burtniece Māra, Puškina iela 22-6, Rīga, LV-1050  
Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 

Pabrika-Jansone Dace Sigulda, Dārza iela 29, Siguldas nov., LV-2150  
Alps Aivars, Dzirnavu iela 15-7, Rīga, LV-1010  

Pētersons Atis, "Kalnasikšņi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2150  
Blumbergs Ziedonis, Krišjāņa Barona iela 12, Jūrmala, LV-2010  

Staprēns Gatis, Dīķa iela 6-4, Rīga, LV-1004  
Dālderis Jānis, "Katlapi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144  

 
 
 

Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
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plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapiņu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Pūteļu senkapi” īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā 
ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšlikumus 
minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 

 

Actiņa 25140631 
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Reģ. Nr. 90000068799 
Parka iela 1, Ragana,  Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV 2144 Tālr. 67976057; 67978521, fakss 67976869,  

 

 
Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

 
 
 
22.12.2015. Nr. 9-9/  

 
Kaņeps Ivars, "Vidusīļakas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139 

Žalele Aija, "Vidusīļakas", Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139 
Skujiņa Maija, "Čiekuri", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 

  Grīvane Sanita, "Miltkalni", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 
Dambītis Andris, "Vistiņas", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 

  Grīvane Lija, "Miltkalni", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 
Zariņš Normunds, "Dižozoli", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 

Kalvāne Ieva “Vēji”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015 
 A/S Latvijas valsts meži, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004  

Ivanova Irita, "Ziedi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Ivanovs Aleksandrs, "Ziedi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 

Nauris Bokšs, "Klāviņi", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144 
Pētersone Inga, Nurmižu iela 33-9, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150  

Krastiņa Lija, "Mežrotas", Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 
 

Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

66



1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapiņu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Čiekuru senkapi” īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā 
ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšlikumus 
minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631. 
 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 
Actiņa 25140631 
 

67

mailto:dace.actina@krimulda.lv


 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA   

KRIMULDAS  NOVADA DOME 
 

Reģ. Nr. 90000068799 
Parka iela 1, Ragana,  Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV 2144 Tālr. 67976057; 67978521, fakss 67976869,  

 

 
Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

 
 
 
22.12.2015. Nr. 

Robule Vēsma, Varavīksnes gatve 20-99, Rīga, LV-1082 
Ignaškins Aleksejs, Grēdu iela 3-20, Rīga, LV-1019  

Niedra Aija, Rīgas iela 22A-21, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 
Niedra Raitis, Rīgas iela 22A-21, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 

SIA „LAUMA KOKS”, Grēdu iela 3-20, Rīga, LV-1019 
Rehtšprehers Juris, "Veclīlavas", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

SIA ''PK Mežs'', Beverīnas iela 24, Rīga, LV-1058 
SIA ''FORAN REAL ESTATE'', Lidlauks, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 

Bregžis Kristaps, "Kūriņi", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

  
 Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
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6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš)” īpašniekus (valdītājus), 
aizsardzības zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt 
savus priekšlikumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631; 25140631. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 

 

Actiņa 25140631 
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LATVIJAS  REPUBLIKA   
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Reģ. Nr. 90000068799 
Parka iela 1, Ragana,  Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV 2144 Tālr. 67976057; 67978521, fakss 67976869,  

 

 
Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

 
 
 
22.12.2015. Nr. 

 
Iklāva Ārija, Kreimeņu iela 3-22, Rīga, LV-1015  

Fenska Rasma, "Kalnāres"-1”, Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 
Skrastiņš Rūdolfs, "Penči", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 

Skrastiņš Verners, Līču iela 15A, Baltezers, Garkalnes nov., LV-2164  
Rehtšprehers Māris, "Mazlauri", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Rehtšprehers Juris, "Veclīlavas", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Palina Ludmila, Aristida Briāna iela 18-17, Rīga, LV-1001  
 
Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
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8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Vasiļa kalns – nostātu vieta” īpašniekus (valdītājus), 
aizsardzības zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt 
savus priekšlikumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631; 25140631. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 

 

Actiņa 25140631 
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Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

 
 
 
22.12.2015. Nr. 9-9/  

 
Adresātiem pēc saraksta 

 
 Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
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metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem” īpašniekus 
(valdītājus), aizsardzības zonā ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju 
iesniegt savus priekšlikumus minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un 
izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 

 

Actiņa 25140631 
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Adresātu sarakts: 
Kalniņš Aldis, Emiļa Melngaiļa iela 8, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Rehtšprehere Agnese, "Mazlauri", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Dupužs Gunārs, "Stagari", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Groza Ieva, Lāčplēša iela 56-27, Rīga, LV-1011  
Krišjānis Eduards, "Ezergaiļi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Gridjuško Nikolajs, "Ievkalni", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Mačivka Leontija, Ozolu iela 5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Meņģis Rihards, Sabiles iela 3A-4, Rīga, LV-1046  

Legzdiņš Aigars, "Vīganti", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Šemeta Indra, "Brunīši", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Bērziņa Rita, "Viļņi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Paliņa Solveiga, Stabu iela 8A, Jūrmala, LV-2010  

Svilāns Oskars, Jelgavas iela 18-16, Olaine, Olaines nov., LV-2114  
Pauliņš Ivars, Ozolu iela 3, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Grunska Anita, "Pūpoli", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Brikmanis Māris, "Ielejas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Plešiņecs Māris, "Ķirķi", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Lestlande Anitra, "Lazdas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Krišjānis Vilnis, Emiļa Melngaiļa iela 10, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Krišjānis Edžus, Elvīras iela 12-45, Rīga, LV-1083  

Bernards Juris, Ozolu iela 9, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
SIA „Salvus”, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013  

Lapiņš Ivars, "Putniņi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Šmits Ivars, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 

Lapiņa Ingrīda, "Valdlauči 8-176”, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076  
SIA ''JASS RUDZĪŠI'', Rudzīši, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Ozoliņa Zeltīte, "Alatas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Ritmane Edīte, Zāles iela 9-11, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001  

Buša Ilze, Dzirnavu iela 131-31, Rīga, LV-1050  
Ērmanis Andris, Ozolu iela 1, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Rostoks Valdis, "Lāses", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Krišjānis Aivis, "Grantskalni", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Melkus Jānis, AUSTRALIA North Ringwood, Crawley Grove, M, 12, Pi 3134, pasta adrese 
Zemgaļu iela 23A k-2 -44, Rīga, LV-1006  

Lēdurgas evaņģēliski luteriskā draudze, "Baznīca", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Strušs Arnolds, Krasta iela 16, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Ķerzums Vilnis, "Āboltiņi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Motte Modris, "Mālnieki", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Brauna - Rimšele Žanete, Sēņu iela 9A k-1, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137  
Vārpa Ieva, "Sviņķi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Linka Valters, "Krāsotava", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Vimba Inguna, "Krāsotava", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Āboliņa Ilga, Matīsa iela 89A-7, Rīga, LV-1009  
Rītiņš Jānis, "Kalēji", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Zalāne Rasma, Raunas iela 35 k-2 -28, Rīga, LV-1084  
Podniece Velta, "Ezergaiļi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Podnieks Gatis, "Ezermaļi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Saulītis Jānis, "Zenguļi", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
J.Gierkena zemnieku saimniecība, Draudzības iela 48, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164  

Cirsis Kaspars, "Puķudruvas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Stiebriņa Ilga, Krišjāņa Valdemāra iela 143 k-2 -88, Rīga, LV-1013  

Bērziņš Uldis, "Bērzāji", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Bušs Dainis, "Jaunā māja", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 
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Krimuldas novada Krimuldas pagastā 

 
 
 
23.12.2015. Nr. 

 
Adresātiem pēc saraksta 

 
Par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
 

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka turpinās darbs pie Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 2015.-2027.gadam izstrādes, pamatojoties uz domes sēdes lēmumiem un Darba 
uzdevumu.  

Saskaņā ar Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevumu, kas 
apstiprināts ar Krimuldas novada domes 28.03.2014. sēdes lēmumu (prot.Nr.4, 14.p.), viens no 
izstrādes uzdevumiem ir teritorijas plānojuma gaitā precizētiem kultūras pieminekļiem izstrādāt 
individuālas kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus 
Krimuldas novada teritorijā. 

Pamatojoties uz minēto teritorijas plānojuma Darba uzdevuma izstrādes uzdevumu un 
2015.gada 4.novembra sanāksmes rezultātiem, kurā izskatīja Krimuldas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas un vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
privātpersonu priekšlikumus un institūciju atzinumus, Krimuldas novada domes 2015.gada 
12.novembra Attīstības komitejā pieņemts lēmums (sēdes protokols Nr.10) Par individuālās 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu, izstrādāt individuālās kultūras 
pieminekļu aizsargjoslas sekojošiem valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem: 

1. Gavēņu pilskalns (Krimuldas pagasts); 
2. Annaskalns – senkapi (Krimuldas pagasts); 
3. Klintsdzirnavu senkapi (Krimuldas pagasts); 
4. Karātavkalns – soda vieta (Krimuldas pagasts); 
5. Pūteļu senkapi (Krimuldas pagasts); 
6. Čiekuru senkapi (Krimuldas pagasts); 
7. Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš) (Lēdurgas pagasts); 
8. Vasiļa kalns – nostātu vieta (Lēdurgas pagasts); 
9. Lēdurgas luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem (Lēdurgas pagasts); 
10. Ķipukalnu senkapi (Lēdurgas pagasts). 

Pamatojoties ar Aizsargjoslu likuma 8.pantu Krimuldas novada teritorijas plānojumā visiem 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļiem noteikta un attēlota aizsargjosla (aizsardzības zona) - 500 
metri, ja aizsargjosla (aizsardzības zona) ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši. Aizsargjoslas 

75



(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu 
aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz kultūras 
pieminekļiem. Aizsargjoslu likums nosaka arī aprobežojumus aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap 
kultūras pieminekļiem. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.07.2003. noteikumu Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” pirms minēto valsts kultūras 
pieminekļu individuālo aizsardzības zonu projektu izstrādes uzsākšanas, vēlamies Jūs 
informēt kultūras pieminekļa „Ķipukalnu senkapi” īpašniekus (valdītājus), aizsardzības zonā 
ietilpstošo zemju un objektu īpašniekus (valdītājus) par iespēju iesniegt savus priekšlikumus 
minēto kultūras pieminekļa individuālo zonu noteikšanā un izstrādē.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt Krimuldas novada domē Būvvaldes 
sekretārei darba laikā, kā arī Krimuldas novada Būvvaldē ceturtdienās no 10.00 – 12.00 pie 
teritorijas plānotājas Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. līdz 2016.gada 
18.janvārim. 

Kontaktpersona: Krimuldas novada domes teritorijas plānotāja Dace Actiņa, e-
pasts dace.actina@krimulda.lv, tel. 25140631. 
 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Salmiņš 

 

Actiņa 25140631 
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Adresātu sarakts: 
Apine Ilga, Liepu iela 5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Ozoliņa Silvija, Liepu iela 7, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Bērziņš Alvis, "Ezeriņi", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Miķelsons Ivars, „Dārziņi”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Dūce Idalija, "Rūtas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Goluba Irēna, "Centības"- 4, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Dūcis Raimonds, "Rūtas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Freibergs Aivars, "Ārsta māja", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Ungurs Atis, Krasta iela 8, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Rostoks Dainis, "Ābelītes", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Moors Aldis, Hipokrāta iela 39-1, Rīga, LV-1079  

Bērziņš Māris, "Mudurgas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 
Ābele Milda, "Mudurgas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Apinis Pēteris, "Kalnmudurgas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Barkovskis Armīns, Tomsona iela 30-13, Rīga, LV-1013  

Tiltiņš Kārlis, "Noras", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
SIA “Baltic Finanz-Invest”, Vienības gatve 192-77, Rīga, LV-1058  

Saulītis Ansis, Druvas, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Jakovļeva Vera, "Ausekļi"-1, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Ozoliņa Aija, "Ķipkalni", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Andersons Uģis, "Kraukļi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123  
Zvīgulis Jānis, "Silgaiļi", Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Dambergs Arnis, "Bērzaines", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Cirsis Kaspars, "Puķudruvas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Subačs Andris, "Dimanti", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 
Mazītis Jānis, Liepu iela 11, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Smiltniece Andra, "Ausekļi"-5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Smiltnieks Vilnis, "Ausekļi"-5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 
Janitena Laimdota, "Zaļotnes", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Janitens Arvīds, "Zaļotnes", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 
Janitens Viesturs, Valdeķu iela 59-157, Rīga, LV-1058  

Janitēns Imants, "Ezīši", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Īzaks Aldis, Maskavas iela 287-52, Rīga, LV-1063  

Zahars Andris, "Zītari", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Randa Ausma, "Miezīši", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Bērziņš Gunārs, "Aizas", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  

Saulītis Māris, "Līgotāji", Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013  
Cipule Irīna, "Vējrozes", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012   

Randa Alvils, "Vētras"-5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
Maļinovska Dace, Celtnieku iela 6B-20, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121  

Magi Maigons, "Ciema padome", Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012  
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PRIVĀTPERSONU PRIEKŠLIKUMU APKOPOJUMS 
 

Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma 
iesniedzējs Iesniegtā priekšlikuma būtība Pamatojums, ja priekšlikums nav ņemts vērā 

1.  AS „Latvijas Valsts 
meži” 

Rietumvidzemes 
mežsaimniecība 

A/s „Latvijas Valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecība ir izskatījusi Krimuldas 
novada domes vēstuli par valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālu 
aizsardzības zonu noteikšanu un ierosina kultūras pieminekļa “Čiekuru senkapi” 
aizsargzonu nenoteikt valsts mežu zemes teritorijā, jo piemineklis atrodas vismaz 
400 m attālumā, otrpus ceļam, kas nodrošina pietiekamu tā aizsardzību. 

Komentārs par priekšlikumu: 
mežs aiz ceļa neietilpst aizsardzības zonā, domājams 
tas iezīmētais mazais gabaliņš neko neizšķir, to var arī 
atstāt vai arī ņemt laukā 

2. 14.01.2016. 
Nr.70 

SIA „KALBE” SIA „KALBE” īpašumu „Drosmes” (kadastra Nr.80680070607), kas sastāv no zemes 
gabala 0,2612 ha un saimniecības ēkas (apmēram 80 m2) iegādājās no SIA 
„QUESS”, kas to bija ieguvusi savā īpašumā izsoles kārtībā. Īpašums „Drosmes” 
2005.gadā ir atdalīts no īpašuma „Rojas”. 
SIA „KALBE” ir ieplānojusi savest kārtībā īpašumu, ierīkojot tajā dīķi un ūdens 
drenāžu sistēmu, lai novadītu gruntsūdeņus no ēkas pamatiem. 
Plānojas pavasarī īpašumam pievilkt elektrību, ierīkot lokālo kanalizāciju un 
pieslēgties vietējam ciemata ūdensvadam. 
SIA „KALBE” lūdz Krimuldas novada pašvaldībai noskaidrot, vai nav saglabājušies 
ēkas tehniskie dokumenti, ja nav, tad kāda būtu kārtība, lai šo ēku varētu nodot 
ekspluatācijā. 
Lūdzu rast iespēju neiekļaut īpašumu „Drosmes” Gavēņu pilskalna individuālā 
aizsardzības zonā, jo īpašuma atrodas ciemata savrupmāju apbūves teritorijā. 

Komentārs par priekšlikumu: 
 “Drosmes” ar kadastra numuru 80680070607 
neietilpst plānotajā Gavēņu pilskalna individuālā 
aizsardzības zonā 

3.  SIA „VIHO” Atbildot uz Jūsu vēstuli saistībā ar nekustamo īpašumu „Laumas”, Raganā, 
Krimuldas novadā, kadastra Nr.80680070652, kas atrodas kultūras pieminekļa 
„Gavēņu pilskalns” aizsardzības zonā, vēlamies paust savu viedokli – uzskatām, ka 
ir nepieciešamība izstrādāt individuālu aizsardzības zonu projektu attiecībā uz 
mūsu nekustamo īpašumu, ņemot vērā sekojošus apstākļus: 

- attiecībā uz vēsturiskā plānojuma struktūru – zemesgabals „Laumas” 
pirms 10 gadiem ir atdalīts no zemesgabala „Gavēņi”, kura teritorijā, cik 
noprotams, atradās „Gavēņu pilskalns”; tā tuvākā robeža atrodas ap 150 
m no pilskalna vai ap 200 m no pilskalna zemesgabala malas (kas līdz 
galam nav korekts mērījumu atskaites punkts, jo pilskalna robeža nesakrīt 
ar zemesgabalu robežu), savukārt tālākā zemesgabala „Laumas” robeža 
atrodas ap 400 m attālumā no pilskalna zemesgabala malas. Pie tam 
zemesgabals atrodas Skolas un Ceriņu ielu otrā pusē no pilskalna. 

- Kultūras pieminekļa un tam piegulošās vēsturiskās vides dabiskās robežas 
ir sen mainītas, izbūvējot tai skaitā Skolas ielu un Ceriņu ielu, ar kurām 

Komentārs par priekšlikumu: 
priekšlikums atbalstīts.  
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robežojas zemesgabals „Laumas”, kā arī apbūvējot tieši pilskalnam 
pieguļošos zemesgabalus. 

- Jaunu kultūras pieminekļa daļu atklāšanas iespējamība, mūsuprāt, ir 
vērtējama ļoti zemu, ņemot vērā zemesgabala izvietojumu pret pilskalnu, 
kā arī to, ka pirms zemesgabala „Laumas” nonākšanas mūsu īpašumā, cik 
mums zināms, tas ticis aparts un citādi izmantots lauksaimniecībā, kā arī 
tā teritorijā izrakta ūdens ņemšanas vieta, un nekādi pierādījumi kādām 
pieminekļa daļām vai kultūrvēsturiskiem priekšmetiem nav bijuši; 

- Zemesgabals „Laumas” nekādi neietekmē iespējas piekļūt kultūras 
piemineklim, jo nerobežojas ar to, uz tā; 

- Zemesgabals „Laumas” nekādā veidā neietekmē kultūras pieminekļa 
ainavu, jo atrodas otrā ielas pusē, neatrodas tiešā tuvumā, pie tam 
pilskalns un tam pieguļošie zemesgabali ir apauguši ar mežu, tādejādi 
mainot sākotnējo ainavu; 

- Zemesgabals „Laumas” nekādā veidā neietekmē kultūras pieminekļa 
redzamību no jebkādiem skatu punktiem, piemēram, no pilskalnam 
piegulošām ielām, gājēju ietvēm, un redzamību no kultūras pieminekļa – 
kā jau minēts, pilskalns ir zems, apaudzis ar mežu, pie tam tas no 2 pusēm 
robežojas ar individuālo dzīvojamo apbūvi. Starp pilskalnu un 
zemesgabalu „Laumas” ir vairāki trešajām personām piederoši īpašumi, 
daļa no tiem apbūvēti, pie tam zemesgabalu no pilskalna atdala Ceriņu un 
Skolas ielas; līdz ar to, mūsuprāt, zemesgabals „Laumas” un potenciālā tā 
apbūve nekādā veidā neietekmē un nevar ietekmēt kultūras pieminekļa 
redzamību no jebkādiem skatu punktiem un redzamību vai ainavu no 
kultūras pieminekļa.  

Ņemot vērā augstākminēto, uzskatām, ka kultūras pieminekļa „Gavēņu pilskalns” 
aizsardzības zona ir pārskatāma, samazināma, neiekļaujot zemesgabalu „Laumas”. 

4. 14.01.2016. 
Nr.62 

Rihards Andris 
Valdmanis 

Šobrīd dabā, uz vietas nekas neliecina par kultūras pieminekļa „Klintsdzirnavu 
senkapi” esamību.  
Klintsdzirnavu senkapu vietā šobrīd atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuves 
urbums Nr.1 ar savu aizsardzības zonu, šķiet, ka to izbūvējot, ir jau likvidēti 
senkapi. 
Jau vairākus gadu desmitus šī zeme ap gāzes urbumu senkapu vietā un apkārt tai 
tiek izmantota lauksaimniecībā un regulāri apstrādāta. 
Tāpēc šobrīd rodas jautājums vai šī pieminekļa vērtība nav pārvērtēta un vai uz 

Komentārs par priekšlikumu: 
plānotā Klintsdzirnavu senkapu individuālā 
aizsardzības zona sakrīt ar priekšlikumā aprakstīto 
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šodienu tas ir uzskatāms par kultūras pieminekli? 
Ja tas ir kultūras piemineklis, tad uzskatu, ka būtu mērķtiecīgi tā aizsargjoslas 
noteikt sekojoši: 

- DA virzienā līdz autoceļam A3, to nešķērsojot; 
- R virzienā līdz Katrīndzirnavu dzirnavezera augšējai nogāzei; 
- D virzienā līdz strautiņam gar ceļu, kas ved uz Katrīndzirnavām; 
- Z virzienā līdz pirmajai graviņai. 

5. 13.01.2016. 
Nr.50 

AS „Latvijas Gāze” 
Ekspluatācijas 

iecirknis  
„Inčukalna pazemes 

gāzes krātuve” 

AS „Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknis „Inčukalna pazemes krātuve” (turpmāk – 
IPGK) ir saņēmis un izskatījis Jūsu 21.12.2015. vēstuli Nr.9-9/1636 „Par individuālas 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādāšanu” un to 
izmantošanas noteikumus Krimuldas novada teritorijā. 
Kultūras piemineklis „Klintsdzirnavu senkapi” (Krimuldas pagasts) atrodas IPGK 
aizsargjoslu drošības zonā un ap to ir daudz IPGK iekārtu (urbumi, gāzesvadi). 
Mūsu ieteikums būtu samazināt aizsargjoslu ap kultūras pieminekli „Klintsdzirnavu 
senkapi” līdz 200 m. Tas izslēdz lielāko daļu IPGK iekārtu (16 urbumi ar apsaisti, 5 
gāzesvadi, gaisa elektrolīnijas) no pieminekļa aizsargjoslas, kas būtiski samazina 
birokrātisku darbību. 
Mūsuprāt kultūras pieminekļa „Klintsdzirnavu senkapi” aizsargjoslas zonas 
samazināšana negatīvi neietekmēs kultūras pieminekli. Visa IPGK iekārta, kura tiks 
izslēgta no pieminekļa aizsargjoslas, dēļ aizsargjoslas zonas samazinājuma, atrodas 
aiz meža joslas un arī vizuāli neietekmē to. 
IPGK darbība apkalpojot savas iekārtas, ir vērsta uz tās drošības palielināšanu un 
ietekmes samazināšanu uz apkārtējo vidi.  

Komentārs par priekšlikumu: 
AS “Latvijas gāzes” iesniegumā paustajam daļēji 
varētu piekrist. Lauka daļu dienvidos pie 
Katrīndzirnavām varētu nedaudz samazināt, bet šķiet 
tas pārāk netraucē viņu infrastruktūrai, mežs un 
teritorija aiz meža vairs nav plānotajā aizsardzības 
zonā. 

6.  Daiga Zivtiņa 
Ansis Kalnačs 

Atsaucoties uz Krimuldas novada Domes 23.12.2015. vēstuli Nr.9-9/1649 „Par 
valsts aizsardzības kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības joslu) saistībā ar 
kultūras pieminekli „Karātavkalns – soda vieta” (turpmāk – Karātavkalns), 
vēlamies sniegt sekojošus paskaidrojumus un ierosinājumus, kā arī izsakām 
lūgumu izslēgt mums piederošo īpašumu „Dancīši”, kadastra Nr.8086 009 0391, no 
Karātavkalna aizsardzības zonas. 

1) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegta atļauja 
būvniecībai.  

Uz zemesgabala ir uzsākta ģimenes dzīvojamās mājas būvniecība un īpašums ir 
paredzēts ģimenes dzīvesvietas izveidei. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija ir izsniegusi atļauju būvniecībai, kas apliecina, ka nav ietekmes uz 
konkrēto objektu Karātavkalns. 

Komentārs par priekšlikumu: 
„Dancīši” ar kadastra Nr.8086 009 0391 nav plānotajā 
“Karātavkalns – soda vieta” aizsardzības zonā. 
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2) Dabīgi izolējoši meža puduri; Karātavkalns nav saskatāms. 
Starp zemes gabalu „Dancīši” un Karātavkalnu atrodas citi zemesgabali. Īpašums 
„Dancīši” robežojas ar īpašumu „Vecozoliņi” virzienā uz Karātavkalna pusi. Starp 
īpašumiem „Dancīši” un „Vecozoliņi” ir iebraucamais ceļš šo divu īpašumu 
vajadzībām un tos nodala meža josla. Gan šīs meža joslas dēļ, gan vēl divu citu 
dabīgi izolējošu meža puduru dēļ Karātavkalns nav saskatāms no īpašuma 
„Dancīši” jebkura punkta. Tāpat arī īpašums „Dancīši” vizuāi nevar nosegt un 
ietekmēt skatu no vai uz Karātavkalnu. 

3) Daļa īpašuma „Dancīši” atrodas 500 m zonā, bet daļa neatrodas. 
Tikai daļa no īpašuma „Dancīši” atrodas likumā paredzētajā 500 m zonā. Līdz ar to 
nav pamatoti, un aizsargjoslas ierobežojumi nevar attiekties uz visu īpašumu. 
Valsts kultūras pieminekļu inspekcijai atļauja tika lūgta vienīgi tāpēc, ka nebija 
skaidrs regulējums situācijā, kad viss īpašums neatrodas aizsargjoslas teritorijā un 
nebija noteikta Karātavkalna konkrēta aizsargjosla. Nosakot mazāku, saprātīgu 
aizsargjoslu būtu iespējams novērst šo pārmērīgo ierobežojumu īpašumam 
„Dancīši”. 

4) Nav piekļuves Karātavkalnam no īpašuma „Dancīši” puses. 
No īpašuma „Dancīši” nav iespējams piekļūt Karātavkalnam. Šim objektam ļoti 
tuvu garām iet vietējās nozīmes grants ceļš, pa kuru var piekļūt jebkura 
ieinteresētā persona. Līdz ar to īpašums „Dancīši” nekādā veidā nevar tikt 
izmantots piekļuvei Karātavkalnam. 
Ņemot vērā minētos faktus, lūdzu izslēgt mums piederošo nekustamo īpašumu 
„Dancīši”, kadastra Nr.8086 009 0391, no kultūras pieminekļa „Karātavkalns – soda 
vieta” aizsargjoslas (aizsardzības zonas). 

7. 19.01.2016. 
Nr.94 

Dzintra Urtāne Iesniegums par kultūras pieminekļa „Karātavkalns – soda vieta”, aizsardzības zonā 
ietilpstošo manā īpašumā esošo zemi (kadastra Nr.80680090025). 
Uzskatu, ka aizsargjoslā nav nepieciešams iekļaut manā īpašumā esošo zemi, jo pa 
vidu ir dzīvojamās mājas un tālāk vēl ir mežs līdz manam īpašumam, kā arī 
servitūta ceļš pa kura vidu iet manas zemes robeža. 
Man ir trīs bērni un pieci mazbērni, un plānā ir celt dzīvojamo māju, saimniecības 
ēkas, tā ir papildus dokumentu kārtošana. 
Lūdzu, ņemt vērā manu lūgumu, neiekļaut aizsardzības zonā kultūras pieminekļa 
„Karātavkalns – soda vieta” manā īpašumā esošo zemi. 

Komentārs par priekšlikumu: 
 “Pakuļi” ar kadastra Nr.80680090025 neietilpst 
plānotajā „Karātavkalna – soda vieta” individuālās 
aizsardzības zonā. 
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8. 18.01.2016. 
Nr.83 

Vēsma Robule Vispirms par nosaukumu: Vecapiņu vai Vecpapiņu? Telefoniski sarunā ar Valsts 
Nacionālā Vēstures muzeja arheologu Jāni Cigli sapratu Vecapiņu (š.g. janvārī). 
Lūdzu šo precizēt. 
Senkapi ir mežainā apvidū ap 1,3 km uz rietumiem no Vecapiņu zemes īpašuma 
robežas. 
Ap 100 m vai vairāk no Pētera kalniņa un tuvumā esošiem senkapiem austrumu 
virzienā ir mežā ir apaļa ieplaka, kurā esot nogrimusi baznīca. Pirms 50 – 60 
gadiem tā bija atklāta, saulaina, mitra, ar grīsli apaugusi. 
Man ir ziņa, ka Vecapiņu senkapi un Pētera kalniņš ir iemērīti 200 m dziļāk mežā uz 
dienvidiem no faktiskās vietas. Tāpēc plānotā individuālā aizsargjosla būs 
nepatiesa. Lūdzu un ieteicu noteikt pieminekļa atrašanās vietu, iesaistot VKP 
inspekciju un arheologa viedokli. Vai 21.gs. mērierīces biezā mežā nevar kļūdīties? 
Lēdurgas pagastā Rēzu māju zemesgabalā Juglas krastā ir norakti senkapi ~1961.-
1965.g., otrreiz plašāk – 2004.-2005.g. 

Saskaņā ar spēkā esošo valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstu1 senkapu oficiālais nosaukums ir – 
Vecpapinu senkapi (Pētera kalniņš), valsts aizsardzības 
Nr.1458.  
Valsts aizsardzības kultūras pieminekļu – arheoloģijas 
pieminekļu atrašanās vietas digitālā veidā tika 
saņemtas no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas (18.03.2015., vēstule Nr.05-01/545), 
Krimuldas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas 
izstrādes laikā. 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
vēstule (11.02.2016., Nr.05-01/460) par Vecpapinu 
senkapi (Pētera kalniņš) pieminekļa atrašanās vietas 
precizēšanu, informācija iekļauta individuālā 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projektā un tiks 
iekļauta Krimuldas novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotā redakcijā.  

9.  Anita Zakatistova 
Atis Zakatistovs 

Atbildot uz Krimuldas domes vēstuli Nr.9-9/1649 par kultūras pieminekļu 
aizsargjoslām, vēlamies informēt domi par savām pārdomām saistībā ar 
“Karātavkalns - soda vieta” attīstību.  Mums šķiet, ka novada kultūras mantojumu 
ir nepieciešams sakārtot, aprakstīt, tajos izvietot aprakstus un vides norādes.  
Tādēļ aicinām domi izveidot (1) novada kultūras objektus aprakstošu informatīvo 
materiālu – brošūru/karti; (2) kultūras objektus sakopt un to atrašanās vietu 
atzīmēt dabā; (3) izvietot kultūras objektos informatīvus stendus; (4) izvietot 
norādes uz kultūras objektiem. 
Šāda pieeja palīdzētu novadam piesaistīt tūristus, kā arī dotu novada iedzīvotājiem 
lepnumu par novada pagātni. 

Komentārs par priekšlikumu: 
Ir publicēta 1995.gadā J.Graudoņa grāmata „Rīgas 
rajona arheoloģijas pieminekļi”, tad A.Engīzeres raksts 
par Krimuldas novada arheoloģijas pieminekļiem 
2011.gadā izdotajā Krimuldas novada vēsturē. 
Brošūras sagatavošana, šķiet nesagādātu lielas 
grūtības. 
Stendu un norāžu izvietošana būtu atbalstāma, bet 
būtisks ir jautājums par to izgatavošanas finansējumu. 

10. 19.01.2016. 
Nr.95 

Anita Viškere Esmu īpašuma ar adresi Gavēņu iela 11, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 
īpašniece. Ņemot vērā apstākli, ka Krimuldas novada pašvaldībā notiek jauna 
teritorijas plānojuma izstrāde, lūdzu izskatīt jautājumu par Gavēņu pilskalna 
aizsargjoslas samazināšanu. Man piederošais īpašums atrodas šī pilskalna 
aizsargjoslā, bet attālumā, kas nespēj ietekmēt pilskalna esību. 

Komentārs par priekšlikumu: 
Šis īpašums ietilpst plānotajā individuālajā 
aizsardzības zonā. Tas pašlaik ir neapbūvēts. Īpašums 
būtu atstājams aizsardzības zonā, jo tā iespējamās 
apbūves ietekme uz Gavēņu pilskalna apkārtnes 
ainavu būtu jāvērtē VKPAI.   

                                                           
1 Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts, kas apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.128 
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11. 20.01.2016. 
Nr.100 

Satiksmes ministrija Satiksmes ministrija ir izvērtējusi Krimuldas novada pašvaldības sniegto 
informāciju par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu) projektu izstrādi un informē par sekojošiem kultūras pieminekļiem: 

Nr. 
p.k. 

Kultūras pieminekļa 
nosaukums 

Aptuvenais 
attālums līdz 
valsts 
autoceļam, 
m 

Autoceļa 
nosaukums 

Autoceļa 
aizsargjoslas 
platums no 
ceļa ass uz 
katru pusi, m 

1. Gavēņu pilskalns 
(K) 

120 P6 Saulkrasti – 
Sēja – Ragana 

60 

2. Annaskalns – 
senkapi (K) 

230 A3 Inčukalns – 
Valmiera – 
Igaunijas 
robeža (Valka) 

100 

3. Klintsdzirnavu 
senkapi (K) 

190 A3 Inčukalns – 
Valmiera – 
Igaunijas 
robeža (Valka) 

100 

4. Karātavkalns – soda 
vieta (K) 

440 P8 Inciems – 
Sigulda – 
Ķegums 

60 

5. Pūteļu senkapi (K) 990 P8 Inciems – 
Sigulda – 
Ķegums 

60 

6. Čiekuru senkapi (K) 20 V80 Eikaži – 
Bīriņi 

30 

220 V91 Taigas – 
Zutiņi 

30 

7. Vecpapinu senkapi 
(Pētera kalniņš) (L) 

340 V82 Inciems – 
Straupe 

30 

8. Vasiļa kalns – 
nostāstu vieta (L) 

300 V128 Straupe – 
Lēdurga – 
Vidriži – Skulte 

30 

9. Lēdurgas luterāņu 
baznīca ar žogu un 

30 V129 Alkšņi – 
Lēdurga – 

30 

Komentārs par priekšlikumu: 
Arheoloģijas pieminekļiem aizsargjoslas tiek noteiktas 
ar mērķi nodrošināt pieminekļa aizsardzību. Proti, 
kamēr arheoloģijas piemineklis nav pilnībā izpētīts, 
nav precīzi zināmas kapulauku, apmetņu pie 
pilskalniem robežas. Aizsargzonās zemes darbu laikā 
tiek praktizēta arheoloģiskā uzraudzība, kas atklājoties 
senatnes liecībām pāraug arheoloģiskajos izrakumos. 
Ceļu remonta darbos var tikt skartas šādas liecības, 
piemēram, Čiekuru senkapu gadījumā, tās varētu arī 
atklāties zem ceļa seguma. Zemes darbu laikā var tikt 
būtiski izmainīts sākotnējais zemes reljefs. 
Ņemot to vērā, aizsardzības zona būtu saglabājama 
plānotajā apjomā Gavēņu pilskalnam, Annaskalna 
senkapiem, Čiekuru un Vecapiņu senkapiem, pēdējiem 
ņemot vērā to jauno lokalizāciju.   
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Nr. 
p.k. 

Iesniegums 
saņemts 

pašvaldībā 
(datums, Nr.) 

Priekšlikuma 
iesniedzējs Iesniegtā priekšlikuma būtība Pamatojums, ja priekšlikums nav ņemts vērā 

vārtiem (L) Ausmas – 
Mārstagi 

60 V128 Straupe – 
Lēdurga – 
Vidriži – Skulte 

30 

10. Ķipukalnu senkapi 
(L) 

220 V129 Alkšņi – 
Lēdurga – 
Ausmas – 
Mārstagi 

30 

  
Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 13.pantam valsts autoceļiem ir noteiktas 
aizsargjoslas no ceļa ass uz katru pusi. Aizsargjoslas gar autoceļiem tiek noteiktas, 
lai samazinātu autoceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta 
maģistrāļu ekspluatācijas drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas 
nepieciešama autoceļu rekonstrukcijai. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu autoceļu uzturēšanu un ekspluatācijas 
drošību, rekomendējam valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, kuri atrodas 
tiešā tuvumā valsts autoceļam, aizsargjoslas noteikt, nepiemērojot papildus 
apgrūtinājumus autoceļu aizsargjoslā. 
Izstrādājot kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projektus ievērot 
Aizsargjoslu likuma 8.panta, 13.panta, 35.panta un 38.panta prasības. 

12.  Edgars Engīzers Atbildot uz jūsu 2015.gada 22.decembra vēstuli Nr.9-9/1642 ar aicinājumu izteikt 
savas rekomendācijas sakarā ar Annaskalna senkapu aizsardzības zonas 
noteikšanu, sniedzu šādus ieteikumus: Annaskalna senkapu ziemeļu robežu 
noteikt līdz ar ceļu K-07, kurš savieno šosejas A3 un P9 (Graši - Dzeguzes) vai to 
noteikt pārdesmit metru attālumā uz Z no šī ceļa Dzirnieku māju zemes daļā, 
ņemot vērā eventuālo 19.gs. sākuma Grašu krogus atrašanās vietu šosejas A3 un 
iepriekšminētā ceļa krustojumā. Lielākā daļa no Dzirnieku zemes ik gadus tiek 
apstrādāta, un līdz šim te nav konstatētas ne senlietas, ne kultūrslānis, kas 
liecinātu par cilvēku uzturēšanos, apbedīšanu vai citām darbībām šajā teritorijā, 
kas būtu datējamas agrāk par 20.gs. 

Komentārs par priekšlikumu: 
priekšlikumi saskan ar plānoto individuālo aizsardzības 
zonu. 
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