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1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI UN ESOŠĀ SITUĀCIJA 
 

1.1. IEVADS 

Turaidas muzejrezervāts izveidots Turaidas vēsturiskajā centrā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes ar 
LPSR Ministru Padomes 1988.gada 4.novembra lēmumu Nr.361 „Par Turaidas muzejrezervāta izveidošanu”. 
Muzejrezervāts ir izveidots, aptverot tūkstošgadē radīto Turaidas vēsturiskā centra bagāto dabas, materiālo un 
nemateriālo kultūras mantojumu. Turaidas muzejrezervāta statuss un darbība tiek realizēta saskaņā ar 
12.02.1992. likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 16.pantu, kas nosaka: “Kultūras pieminekļu 
ansambļus un kompleksus, kuriem ir sevišķa vēsturiska, zinātniska vai mākslinieciska vērtība, ar Ministru 
kabineta lēmumu var izsludināt par kultūras pieminekļu rezervātiem, kas aizsargājami saskaņā ar nolikumu par 
katru no šiem rezervātiem. Nolikumus par kultūras pieminekļu rezervātiem apstiprina Ministru kabinets.” 

Pieminekļu saglabāšana balstās uz principu, ka to izmantošana atbilst pieminekļa raksturam, respektējot ne 
tikai ēkas, bet arī ar šo ēku saistīto izmantošanas vēsturi un saturu. Pieminekļi nav atdalāmi no vēstures, kuras 
liecinieki tie ir, un no vides, kurā tie atrodas. Tā kā vēsturiskajā centrā ēkas nav būvētas muzeja vajadzībām, 
bet pildījušas sava laika noteiktas funkcijas, tad iecere - pieminekļos iekārtot ekspozīcijas, kas veidotu 
hronoloģiski secīgu un tematiski daudzpusīgu vēstījumu, ar kuru apmeklētāji var iepazīt Latvijas 
kultūrvēsturisko mantojumu Turaidā no 11.- 21.gadsimtam - ir sarežģīta.  

Turaidas vēsturiskā centra detālplānojuma izstrādē ir izmantoti muzeja – „Īpaši aizsargājamais kultūras 
piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” rīcībā esošie vēsturiskās izpētes materiāli par Turaidas muižas un 
atsevišķu objektu vēsturisko attīstību, kā arī Krimuldas novada domes, Siguldas novada domes un SIA 
„Metrum” rīcībā esošie teritorijas plānošanas un attīstības dokumenti. Projekta risinājumi un attīstības 
priekšlikumi sagatavoti ņemot vērā Turaidas muzejrezervāta attīstības koncepciju (2004.-2013.gadam), 
attīstības stratēģiju (2011.-2013.gadam), kā arī iesaistīto valsts un pašvaldības institūciju sniegto informāciju 
un nosacījumus detālplānojuma izstrādei – Krimuldas novada pašvaldības, VAS „Latvijas valsts ceļi”, Dabas 
aizsardzības pārvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, u.c.. 

 

 

1.attēls. Turaidas muzejrezervāts – skats uz Turaidas vēsturisko centru. Foto M.Kalvāne, 2012. 
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1.2. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

Turaidas muzejrezervāta misija ir harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās 
dzīvesziņas attīstību caur tūkstošgadē uzkrātām Turaidas novada dabas un kultūrvēsturiskajām 
vērtībām. 

Muzejrezervāta misiju izsaka arī virsuzdevums, kas noteikts LR Ministru kabineta 01.03.1994. noteikumos 
Nr.61. 

„Saglabāt nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem veidojumiem – 
Turaidas vēsturisko centru ar kultūras pieminekļu kompleksu, kas izsludināts par Īpaši aizsargājamo 
kultūras pieminekli ar sevišķu vēsturisku, zinātnisku un kultūras vērtību kā Latvijas Republikas 
nacionālās bagātības sastāvdaļu. Tā darbība aptver novada kultūras mantojuma izpēti, tautas amatu un 
tradīciju saglabāšanu, kalpo sabiedrības interesēm un attīstībai.” 

Muzejrezervāta darbības pamatdokumenti ir:  

 LR Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr.566. „Valsts aģentūras „Īpaši aizsargājamais 
kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts” nolikums” (spēkā līdz 18.12.2012.); 

 LR Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.932 „Īpaši aizsargājamais kultūras 
pieminekļa -Turaidas muzejrezervāts nolikums”,  

 LR Ministru kabineta 1994.gada 1.marta noteikumi Nr.61. „Par Īpaši aizsargājamo kultūras pieminekli-
Turaidas muzejrezervātu” un nolikumu”.  

Muzejrezervāts savā darbībā balstās uz citiem Latvijas normatīvajiem aktiem:  

 Muzeju likumu, Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu,  

 Likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, 
izmantošanas un restaurācijas noteikumiem, 

 Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju” u.c. 

Ar LR Ministru kabineta 1994.gada 1.marta noteikumiem Nr.61 (protokols Nr.13, §18.) Turaidas 
muzejrezervāts tika izsludināts par Īpaši aizsargājamu kultūras pieminekli, un noteikta tā teritorija. 
Muzejrezervāts izveidots, lai saglabātu nākamajām paaudzēm vienu no senākajiem Latvijas valstiskajiem 
veidojumiem – Turaidas vēsturisko centru. Muzejrezervāta pamatu veido trīs nozīmīgākie elementi – 
pieminekļi, dabas un kultūrvēsturiskā vide, muzejrezervāta krājums. Šo elementu kopums veido 
muzejrezervāta unikalitāti un atšķirību no citiem muzejiem. Valdība ir noteikusi muzejrezervātam augstāko 
pieminekļa novērtējuma statusu valstī – Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis. 

Muzejrezervāts ietilpst arī valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklī „Siguldas, Turaidas, un Krimuldas 
vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) un valsts nozīmes arhitektūras piemineklī 
„Turaidas muzejrezervāts” (valsts aizsardzības Nr.2606). Atsevišķu ēku-pieminekļu izmantošanas un vides 
veidošanas ierobežojumus nosaka arī tas, ka Turaidas pilskalns un viduslaiku pils ir iekļauts valsts nozīmes 
arheoloģijas pieminekļu sarakstā (valsts aizsardzības Nr.2147). Vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļu 
statuss ir Turaidas baznīckalna viduslaiku kapsētai (valsts aizsardzības Nr.2148) un Jelgavkalna apmetnei – 
Dainu kalns (valsts aizsardzības Nr.2101).  

Ar Muzeju valsts pārvaldes 2004.gada 4.jūnija paziņojumu Nr.31. muzejrezervāts akreditēts uz 10 gadiem, 
tā darbību sekmē Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta attīstības koncepcija, kas 
izstrādāta 10 gadiem ( 2004.-2013.). 

Muzeja „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts” vidēja termiņa darbības un 
attīstības stratēģija (2011.-2013.) nosaka muzejrezervāta darbības un attīstības virzienus, kā arī sagaidāmos 
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rezultātus. Stratēģijas mērķis ir nodrošināt muzejrezervāta profesionālu un ilgspējīgu darbību atbilstoši 
muzejrezervāta attīstības koncepcijai, misijai, mērķiem un uzdevumiem 

Turaidas vēsturiskā centra detālplānojuma izstrādes mērķis ir izveidot vienotu Turaidas 
muzejrezervāta teritoriju, kā arī saglabāt un attīstīt Turaidas vēsturiskā centra struktūru. 

Detālplānojuma projekta galvenie uzdevumi: 

1. Precizēt Krimuldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus Turaidas muzejrezervāta 
teritorijā. 

2. Izvietot ar apbūvi funkcionāli saistīto infrastruktūru. 

3. Izstrādāt priekšlikumus un vadlīnijas Turaidas vēsturiskā centra teritorijas atjaunošanai un attīstībai. 

4. Noteikt detālplānojuma realizācijas kārtību. 

„Turaidas pils muižas vēsturiskās izpētes materiālos”, kurus 1989.gadā apkopoja Latvijas PSR Valsts Kultūras 
komitejas restaurācijas institūta speciālisti ir teikts: “Turaidas  muižas ēku kompleksu gadsimtu gaitā skāruši 
būtiski zudumi. Sevišķi laika periodā pēc I pasaules kara un vēlāk. Šodien eksistējošās ēkas celtas dažādos 
laikos un neveido vienotu arhitektonisko ansambli. Tomēr tās daļēji ļauj izjust muižas kā saimnieciska 
organisma izvietojumu un funkcionēšanu”.  

Kopš 1989.gada, Turaidas vēsturiskā centra atjaunošanā ir ieguldīts daudz laika un līdzekļu, un šobrīd varam 
droši teikt, ka Turaidas vēsturiskais centrs ir atguvis daļu no sava vēsturiskā ansambļa. Tomēr mērķis līdz 
galam vēl nav sasniegts, jo būtiski ir maksimāli atjaunot tās ēkas un būves, kuras ir bijušas ar īpašu vēsturisko 
nozīmi un arī šodien var uzlabot Turaidas vēsturiskā centra arhitektoniskā ansambļa vienotības un 
arhitektoniskās kvalitātes uztveri, kā arī ļaus izjust Turaidas vēsturiskā centra kompleksu kā bijušās Turaidas 
muižas saimniecisko centru, nevis „sastingušu muzeja ekspozīciju”. 

 

 

2.attēls. Turaidas muzejrezervāts. Foto M.Kalvāne, 2012. 
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1.3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI 

1.3.1. Gaujas nacionālais parks 

Turaidas muzejrezervāts atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, kurā jāievēro ir  spēkā esošais 30.04.2009. 
likums "Gaujas nacionālā parka likums" ar grozījumiem un 02.05.2012. MK noteikumi Nr.317 "Gaujas 
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Gaujas nacionālais parks - pirmais un 
vecākais Latvijā, dibināts 1973. gada 14.septembrī. 

Gaujas nacionālais parks (turpmāk — parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas 
Gaujas senielejā un tās apkārtnē. Kopš 2004. gada Gaujas nacionālais parks ir daļa no NATURA 2000 tīkla kā 
teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai. Parka robežas noteiktas saskaņā ar 
Gaujas nacionālā parka robežu shēmu (likuma 1.pielikums) un Gaujas nacionālā parka robežu aprakstu 
(likuma 2.pielikums). 

Nacionālā parka funkcionālo zonu shēma ir noteikta Ministru Kabineta noteikumu Nr.317 "Gaujas nacionālā 
parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts 
– šo noteikumu 2.pielikumā. Saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likumu un minētajiem noteikumiem Turaidas 
detālplānojuma teritorija, kā arī visa Turaidas muzejrezervāta teritorija ir iekļauta Gaujas nacionālā parka 
Kultūrvēsturiskajā zonā, bet teritorijā esošie valsts autoceļi – neitrālajā zonā. Detālplānojuma teritorijas 
austrumu daļa robežojas ar Gaujas nacionālā parka Dabas lieguma zonu, bet rietumu daļa – ar ainavu 
aizsardzības zonu. 

Gaujas nacionālā parka Kultūrvēsturiskajā zonā, kas ir attiecināma uz detālplānojuma teritoriju, viens no 
noteikumos minētajiem aizliegumiem ir aizliegums „bojāt vai iznīcināt vēsturiski izveidoto ceļu tīklu, alejas, 
parkus, vēsturiskos stādījumus, tiltus un hidrotehniskās būves, kā arī citus infrastruktūras objektus un 
vēsturiskās ēkas (izņemot, ja tas nepieciešams cilvēku vai ceļu satiksmes drošībai un saņemts kompetentās 
institūcijas administratīvais akts, kas piešķir tiesības veikt minētās darbības)”. Lai nodrošinātu kompleksu 
kultūrvēstures objektu un ainavas aizsardzību, kultūrvēsturiskajā zonā esošās vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā jānosaka ainaviski vērtīgās teritorijas un publiski pieejamus ainaviski nozīmīgus skatu punktus.   

 

3.attēls. Turaidas muzejrezervāts – ainaviski vērīgs skats. Foto M.Kalvāne, 2012. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=247900&from=off#piel1#piel1
http://www.likumi.lv/doc.php?id=247900&from=off#piel2#piel2


Turaidas vēsturiskais centrs 
 

d e t ā l p l ā n o j u m s                                   K r i m u l d a s  n o v a d ā  

 

7 

S I A  M E T R U M                                    2 0 1 2  

4.attēls. Gaujas nacionālā parka 

funkcionālais zonējums 
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1.3.2. Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts 

Turaida pazīstama ar savu skaisto apkārtni un vēsturi. Muzejrezervāta ~42 ha lielā teritorija bagāta ar 
arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas pieminekļiem, kuri stāsta par notikumiem 1000 gadu garumā, 
sākot ar 11.gadsimtu. Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst 3,6 ha (Turaidas pils 
komplekss), bet Krimuldas novada administratīvajā teritorijā ietilpst 37,4 ha (bijušās Turaidas muižas 
vēsturiskais centrs). 

Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1983.gada 18.oktobra lēmumu Nr. 595 Siguldas, Turaidas un Krimuldas 
vēsturiskos centrus iekļauj Latvijas PSR republikas nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekļu 
sarakstā. 

Turaidas muzejrezervāts izveidots 1988.gadā uz Siguldas novadpētniecības muzeja bāzes, kas savkārt 
darbojās kopš 1948.gada. 

Saskaņā ar LR Ministru kabineta 1994.gada 1.marta noteikumiem Nr.61 Turaidas muzejrezervāts izsludināts 
par īpaši aizsargājamu kultūras pieminekli. Saskaņā ar LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 
23.pantu un LR Ministru padomes 1992.gada 26.novembra apstiprinātajiem „Kultūras pieminekļu uzskaites, 
aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem” izstrādātas Turaidas muzejrezervāta aizsardzības 
zonu robežas ar noteiktu izmantošanas un uzturēšanas režīmu. Vēlāk Turaidas muzejrezervāts apstiprināts 
atkārtoti, ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128, publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 
18.12.1998. un piešķirts valsts aizsardzības Nr.2606. 

Turaidas muzejrezervāts daļēji ietilpst arī Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru kompleksa 
teritorijā, 13.–14.gs., kas ir noteikts kā valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis (Valsts aizsardzības 
Nr.7445). 

Turaidas muzejrezervāta (valsts nozīmes arhitektūras piemineklis) teritorijā ietilpst bijušās Turaidas 
muižas apbūves centrs ar dīķu sistēmu, kā arī citi 11.-20.gs. Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras 
pieminekļi: 

- Turaidas pilskalns un viduslaiku pils, valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis  (valsts aizsardzības Nr. 2147); 

- Turaidas baznīckalna viduslaiku kapsēta, vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis  (valsts aizsardzības Nr. 
2148) un sena baznīcas celšanas vieta, Turaidas rozes kaps, Turaidas baznīca un aizsargājamais dabas 
objekts – liepa; 

- Jelgavkalna apmetne, vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 2101) - senā Gaujas 
lībiešu apmetnes vieta ar Dainu kalnu (tēlnieka Induļa Rankas skulptūru dārzu). 

Turaidas muzejrezervāta aizsardzības un apbūves regulācijas zonas robežās atrodas Kārļa kalns, valsts 
nozīmes arheoloģijas piemineklis  (valsts aizsardzības Nr. 2143), bet muzejrezervāta aizsargājamās dabas 
ainavas zonā atrodas Karātavkalns – soda vieta, vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis (valsts 
aizsardzības Nr. 2117). 

Turaidas muzejrezervāta teritorijas un aizsardzības zonu izmantošanas un uzturēšanas režīms nosaka: 

Muzejrezervāta teritorijā:  

saglabājami – kultūras pieminekļi, vēsturiski nozīmīgā plānojuma sistēma, kultūrslānis, pieminekļiem atbilstošā 
vide un dabas ainava; pieļaujama agrāk zudušo elementu atjaunošana; 

aizliegta – jauna būvniecība, vides pārveidošana, kas nekalpo kultūras mantojuma saglabāšanas mērķiem, 
gaisa un vides piesārņošana, smagā transporta kustība, izņemot apkalpojošo transportu ar īpašām atļaujām 
un cita saimnieciska darbība, kas bojā pieminekļus vai vidi; 

saimnieciska darbība muzejrezervāta teritorijā pieļaujama tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas atļauju. 
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Muzejrezervāta aizsardzības un apbūves regulācijas zonas robežās: 

saglabājami – kultūras pieminekļi, vēsturiskā apbūve, vēsturiskā plānojuma sistēma, tās fragmenti, dabas 
ainava un tās nozīmīgi elementi; 

aizliegta – jauna būvniecība vietās, kur vēsturiski nav bijušas attiecīgas ēkas, derīgo izrakteņu ieguve, 
kokmateriālu sagatavošana kailcirtēs, meža, augsnes, gaisa, gruntsūdeņu, ūdenstilpņu piesārņošana, zemes 
un meža meliorācija, dabisko pļavu un lauku bojāšana; 

esošās apbūves rekonstrukcija pieļaujama pēc saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju un muzejrezervāta direktoru; vidi degradējoši objekti paredzami nojaukšanai, nav pieļaujama to 
attīstība. 

Aizsargājamās dabas ainavas zonas robežās: 

saglabājami – kultūras pieminekļi, vēsturiskā apbūve, vēsturiskā plānojuma sistēma, dabas ainava, mežu, 
pļavu un lauku vēsturiskās robežas, vēsturiskie ceļi.  

aizliegta – jauna būvniecība vēsturiski nepamatotās vietās, derīgo izrakteņu ieguve, kokmateriālu 
sagatavošana kailcirtēs, dabisko pļavu un lauku bojāšana; 

pieļaujama saimnieciska darbība, ja tā nenodara zaudējumus un nebojā ainavu. 

Kā vidi degradējoši objekti 1992.-1994.gadā tika noteikti ūdenstornis (nedarbojas, nojaucams), kiosks pie 
autobusa pieturas, ēdnīca-kafejnīca „Tūrists” un divas esošās Turaidas ciema daudzdzīvokļu mājas. Tai pašā 
laikā minētā 20.gs. 70.to gadu apbūve ir tipisks sava laika apbūves liecinieks, kas raksturo tā laika lauku 
ciematu centru un sabiedrisko objektu apbūvi un arhitektūru. Arī pārējā apbūve Turaidas ciemā pārsvarā ir 
veidojusies 20.gs. vidū un ir tipisks lauku ciemats. 

 

 

 

5.attēls. Skats no Turaidas ciema uz Turaidas muzejrezervāta R teritorijas daļu. Foto M.Kalvāne, 2012. 
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1.3.3. Krimuldas novads un teritorijas plānošana 

Krimuldas novadā ietilpstošajam Krimuldas pagastam, teritorijas plānojums apstiprināts 2009.gadā un ir spēkā 
līdz 2021.gadam, bet Lēdurgas pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam apstiprināts ar Lēdurgas 
pagasta padomes 26.10.2006. lēmumu (pašvaldībai nav izstrādāta vienota teritorijas plānojuma).  

Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā ir noteikti Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kā arī definētas 
prasības to aizsardzībai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Īpaši aizsargājamā kultūras 
pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts” robežās un tā aizsardzības zonās noteikti sekojoši noteikumi un 
ierobežojumi: „Saglabājami kultūras pieminekļi, vēsturiski nozīmīgā plānojuma sistēma, kultūrslānis, 
pieminekļiem atbilstošā vide un dabas ainava, pieļaujama agrāk, zudušo elementu atjaunošana. Saimnieciska 
darbība muzejrezervāta teritorijā pieļaujama tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju; 
aizliegta jauna būvniecība vietās, kur vēsturiski nav bijušas attiecīgas ēkas. Apbūves un zemes robežu 
pārkārtošanas priekšlikumu pamatošanai rezervāta aizsardzības zonās izstrādā detālplānojumu.” Attiecībā uz 
visiem kultūras pieminekļiem Krimuldas pagasta teritorijā spēkā ir sekojoši nosacījumi:  „Arhitektūras 
pieminekļu un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā būves atjaunojamas iespējami tuvu vēsturisko 
būvju vietai un izskatam; ja tas nav iespējams, atbilstoši vietējām būvniecības tradīcijām, ievērojot vēsturiski 
veidojušos mērogus un būvapjomus, neaizsedzot izteiksmīgākos skatu punktus un saglabājot reljefu.” 

 

 
 
6.attēls. Izkopējums no spēkā esošā Krimuldas pagasta teritorijas plānojuma. 



Turaidas vēsturiskais centrs 
 

d e t ā l p l ā n o j u m s                                   K r i m u l d a s  n o v a d ā  

 

12 

S I A  M E T R U M                                    2 0 1 2  

Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā ir noteikti arī novada nozīmes kultūras pieminekļi, kas ir tieši saistīti arī 
ar Turaidas muzejrezervāta vēsturi – piemēram Turaidas kapi, Turaidas rozes kaps (ietilpst Turaidas 
muzejrezervātā, un līdz ar to ir arī valsts aizsardzībā esošs objekts) un Turaidas kaļķuceplis (ķieģeļu ceplis). 

Krimuldas pagasta teritorijas plānojums nosaka atļauto (plānoto) izmantošanu pagasta teritorijā un uz Turaidas 
vēsturiskā centra detālplānojuma teritoriju ir attiecināma „Retinātas dzīvojamās apbūves teritorija” (DzRs*), ar 
īpašiem nosacījumiem Turaidas ciemā (nekustamie īpašumi „Rožkalni” un „Ošas”), bet pārējā Turaidas 
muzejrezervāta teritorija ir noteikta kā „Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija” un „Labiekārtota zaļās zonas 
teritorija un dabas teritorija” (DA). Esošie autostāvlaukumi (ārpus detālplānojuma teritorijas) pie Valsts autoceļa 
P7 atrodas „Jauktas sabiedrisko, darījumu un dzīvojamās apbūves teritorijas” (PDS*), ar īpašiem 
nosacījumiem Turaidas ciemā. Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2012.gada 30.marta lēmumu Nr.4/9, ar 
kuru tika uzsākta Turaidas vēsturiskā centra detālplānojuma izstrāde un apstiprināts detālplānojuma izstrādes 
darba uzdevums, nekustamam īpašumam Turaidas muzejrezervāts ir noteikts, ka jāievēro zonējums „Jauktas 
sabiedrisko, darījumu un dzīvojamās apbūves teritorijas” (PDS*), ar īpašiem nosacījumiem Turaidas ciemā, 
kas neatbilst teritorijas plānojuma grafiskajā daļā noteiktajam.  

Krimuldas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk tekstā - TIAN) ir atļauts 
transformēt zemi Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības un kultūrvēsturiskās apbūves zonā ar tūrismu 
saistītai izmantošanai un dīķu izveidei, kas atbilst Turaidas vēsturiskā centra detālplānojuma risinājumiem. 
Vienlaicīgi TIAN ir ietverts aizliegums veikt meža zemes transformāciju Gaujas nacionālā parka 
kultūrvēsturiskajā zonā, kas ir pretrunā ar citiem TIAN ietvertajiem nosacījumiem, kur par prioritāti 
kultūrvēsturiskajās teritorijās ir izvirzīta vēsturiski nozīmīgas plānojuma sistēmas saglabāšana un izteiksmīgo 
skatu punktu atjaunošana iespējami tuvu vēsturiskajam izskatam. Ierobežojums veikt meža zemes 
transformāciju nav noteikts arī spēkā esošajos 02.05.2012. Ministru Kabineta noteikumos Nr.317 "Gaujas 
nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kas ir hierarhiski augstāks normatīvais 
dokuments. 
 
1.3.4. Siguldas novads un teritorijas plānošana 
 

Siguldas novada un Krimuldas novada robeža daļēji virzās pa Gaujas upi, daļēji pa Gaujas upes labo krastu, 
Gaujas nacionālā parka teritorijā. Siguldas un Krimuldas novadu viena no kopējo interešu teritorijām ir 
Turaidas muzejrezervāts, kas atrodas abu pašvaldību teritorijās. Abām pašvaldībām sadarbojoties, svarīgi 
veidot labas partnerattiecības ar Gaujas nacionālo parku (Dabas aizsardzības pārvaldi) un Turaidas 
muzejrezervātu tūrisma attīstības veicināšanai, kā arī kopīgu kultūras, vēstures, sporta, vides un  vides 
izglītības pasākumu organizēšanai. 

Turaidas muzejrezervāta daļa (Turaidas pils komplekss) atrodas Siguldas pilsētas, Siguldas novada teritorijā, 
un Turaidas detālplānojuma teritorija robežojas ar Siguldas pilsētu. Tāpēc izstrādājot Turaidas vēsturiskā 
centra detālplānojumu ir nepieciešams izvērtēt arī Siguldas pilsētas teritorijā spēkā esošos teritorijas 
plānošanas dokumentus.  

Siguldas novads tika izveidots 2003.gada 1.jūnijā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.262 „Noteikumi 
par Rīgas rajona Siguldas novada izveidošanu”. 2009.gada Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, 
Siguldas novadam tika pievienots arī Allažu pagasts, līdz ar to novada sastāvā šobrīd ietilpst Siguldas pilsēta, 
Siguldas, Mores un Allažu pagasti. 

Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Metrum” 2011.-2012.gadā ir izstrādājusi un 2012.gada 
2.septembrī apstiprinājusi “Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”. Līdz minētā plānojuma 
spēkā stāšanās, Siguldas novada teritorijā bija spēkā esošs Siguldas novada teritorijas plānojums 2008.-
2020.gadam un Allažu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam. 

Siguldas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts 12 gadu periodam, kas balstīts uz Siguldas novada domes 
un SIA „Reģionālie projekti” sadarbībā izstrādāto Siguldas novada attīstības programmu 2011.-2017.gadam 
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(apstiprināta ar Siguldas novada domes 2011.gada 9.marta sēdes lēmumu) un augstāka līmeņa plānošanas 
dokumentiem.  

Siguldas novada teritorijas plānojumā ir noteikti Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, tostarp arī Siguldas, 
Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss, 13.–14.gs. (Valsts aizsardzības Nr.7445, 
pilsētbūvniecība)  Turaidas pilskalns un viduslaiku pils (Valsts aizsardzības Nr.2147, arheoloģija) un Turaidas 
Baznīckalna viduslaiku kapsēta (Valsts aizsardzības Nr.2148, arheoloģija), kā arī Kārļa kalns – pilskalns 
(Valsts aizsardzības Nr.2143, arheoloģija), kas atrodas tieši pretī Turaidas mūra pilij, otrā pusē Siguldas – 
Inciema šosejai. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā īpaša uzmanība ir pievērsta Siguldas novada ainavu teritorijām un 
teritorijām ar kultūrvēsturisku nozīmi. Tomēr Siguldas novada teritorijas plānojuma (plašāk raugoties – Eiropas 
ainavu konvencijas) mērķis nav tikai ainavu skaistuma saglabāšana, jo bez skaistajām ainavām realitātē 
pastāv arī tās, ko saucam par ikdienišķām, vai arī tās, ko iepriekšējā cilvēka darbības ietekmējusi negatīvi 
(struktūras pārmaiņas, piesārņojums, nevēlamu dabas procesu attīstība u.c). Siguldas novada teritorijā 
ainaviskās vienības izdalītas, balstoties uz agrāk veiktajos pētījumos atrodamo informāciju, kartogrāfisko 
analīzi (analizētas dažāda mēroga topogrāfiskās kartes) un novērojumiem dabā. Īpaši atzīmējams ļoti spēcīgs 
faktors, kas ietekmē cilvēka darbību ainavu telpās un potenciāli var ietekmēt arī to veidolu, ir Gaujas nacionālā 
parka pastāvēšana un tā teritorijas iedalījums funkcionālajās zonās. 

Siguldas pilsētas teritorija sastāv no divām krasi atšķirīgām daļām, un katrai no tām ir sava nozīme pilsētas 
tēla veidošanā. Tās ir Gaujas senieleja un apbūvētās teritorijas ārpus ielejas - līdzenumā. Turaidas vēsturiskā 
attīstība ir cieši saistīta tieši ar Gaujas senieleju un līdz ar to arī ar Siguldas pilsētas attīstību. 

 

 
 
7.attēls. Izkopējums no spēkā esošā Siguldas novada teritorijas plānojuma. 
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1.4. TERITORIJAS VĒSTURISKĀ ATTĪSTĪBA UN PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS 
APRAKSTS 

 

1.4.1. Turaidas, kā apdzīvotas vietas vēsturiskā attīstība 

Līdz pat 20.gs.vidum Turaidā nevar runāt par Turaidas ciema eksisteci un robežām mūsdienu izpratnē. Tai 
pašā laikā Turaida un tās apkārtne ir salīdzinoši ļoti sen apdzīvota vieta. Turaidas apkārtni pirmie iedzīvotāji 
sāk apdzīvot ap 1500.gadu p.m.ē.. Tās ir gan somugru, gan baltu etniskās grupas.  

Šīs vietas vēsture ir saistīta ar seno Turaidas lībiešu pilsnovadu  un 11.-13.gs. Gaujas krastos dzīvojošo 
lībiešu kultūru. Viena no somugru tautām ir lībieši, kuri tāpat kā baltu tauta – latvieši – ir mūsdienu Latvijas 
pamatiedzīvotāji. Ar 11.gs. lībieši ienāk Vidzemes lielākās upes Gaujas krastos. Viņu dzīvesvietas ir koka pilis, 
kas atrodas nocietinātos pilskalnos. Pie Gaujas nozīmīgākās pilis atrodas Turaidā, Siguldā un Krimuldā. 
Novada pilīs vai to tuvumā darbojas amatnieki un tirgotāji, taču lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo ciemos. 

Turaidas pilskalns un viduslaiku pils atrodas Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā. Tas ir lielākais no 
Gaujas labā krasta pilskalniem. Bijis Kaupo pārvaldīto lībiešu zemju centrs. “Turaida” seno iedzīvotāju – lībiešu 
valodā nozīmē “Dieva dārzs”. Turaidas pilskalns ir arheoloģiski visvairāk pētītais Siguldas novada pilskalns (no 
1976.gada izpēti veic viens no ievērojamākajiem Latvijas arheologiem J.Graudonis).  

Kad reizē ar vācu tirgotājiem lībiešu zemēs 12.gs. ierodas katoļu misionāri, arī Turaidas lībieši pretojas 
kristietības ienākšanai. Jau 1206.gadā Turaidas koka pils tiek nodedzināta. Un 1207.gadā Turaidas lībiešu 
novadi nonāk Rīgas bīskapa un Zobenbrāļu ordeņa pakļautībā. Atjaunoto koka pili atkārtoti nodedzina 
1212.gadā. Uz koka pils krāsmatām 1214.gadā vācu ienācēji sāk būvēt Rīgas bīskapa mūra cietoksni – 
Turaidas pili (arheoloģiskajos izrakumos apstiprinājās, ka lībiešu koka pils atradusies tajā pašā vietā, kur vācu 
mūra pils.). Tika uzbūvēts nocietinājums, kuru nosauca par Fredelandi – „Miera zemi”. Nosaukums 
„neiesakņojās”, un šo vietu turpināja saukt vecajā lībiskajā nosaukumā par Turaidu. Laika gaitā tā vairākkārt 
paplašināta un pārbūvēta. Lielākās pārbūves notikušas 15.gs. beigās un 16.gs. sākumā. 

Pils aizsardzības sistēmas attīstība savu kulmināciju sasniedz 16.gs.. Šajā laikā sāk veidoties arī Turaidas  
muiža, jo pirmās rakstītās ziņas par muižas kompleksa pastāvēšanu saglabājušās no 1582.gada. Turaidas pils 
par dzimtmuižu izveidojās pēc Livonijas valstiņu bojāejas. 17.-20.gs. tā bija triju dzimtu pārstāvju: fon 
Budbergu, fon Kampenhauzenu un Štālu fon Holšteinu īpašumā. Tā kā īpašniekiem piederēja arī citas muižas, 
tad Turaidā tie uzturējās periodiski, un pēdējā laikā gandrīz nemaz. 

1688.gada plāns (skat. 28.attēlu) rāda muižas apbūves izvietojumu ārpus pils. Ņemot vērā, ka pēc Lielā 
Ziemeļu kara 1724.gadā ir minēts, ka ēkas bijušas sabrukušas, tad ar 18.gs. otro ceturksni var skaitīt jaunu 
apbūves periodu, jo 1751.gada revīzijā konstatēts ka pēc iespējas ēkas atkal ir uzceltas. Pēc 1776.gada 
ugunsgrēka pašas pils teritorijā apbūve gandrīz pilnīgi vairs nemainījās, tātad visa jaunāko laiku attīstība jau 
notika ārpus Turaidas pils mūriem. Tomēr nevienā no kartēm, kas saglabājušās no 17., 18., vai 19.gs., 
Turaidas pils un muižas tiešā tuvumā nav atzīmētas zemnieku mājas vai ciemi, kas liecinātu par apdzīvotas 
vietas - ciema veidošanos šajā periodā. Vienīgās zemnieku mājas, kas bijušas pils un muižas tuvumā 
18.gs.beigās (skat. 29.attēlu), atradās Gaujas ielejā, netālu no Gūtmaņalas un Gaujas pārceltuves. Muižas 
teritorijā tika celtas ēkas strādniekiem un dienesta ļaudīm, bet pārsvarā tās nebija šo ļaužu patstāvīgās dzīves 
vietas. Kā tipiskus piemērus var minēt Klaušinieku māju, vai Muižas kalpotāju dzīvojamo māju, kurās ilgāku vai 
īsāku laiku uzturējās vai dzīvoja klaušinieki un muižas kalpotāji. 

Arī vēl 1903.-1905.gada Turaidas muižas kartē (skat. 31., 32.attēlu) Turaidas muižas tiešā tuvumā ir tikai meži 
un lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, kas vairāku gadu desmitu garumā ir tikušas iekoptas, jo vēl 18.gs. 
beigās Turaidu ieskauj plašas mežu teritorijas. No vēsturiskajām liecībām par Turaidas muižu ir secināts, ka 
muiža ir bijusi viena no nabadzīgākajām. 

Tikai pēc Latvijas agrārreformas un muižas sadalīšanas 1923.gadā, atsevišķi nodalītajos īpašumos uz 
patstāvīgu dzīvi apmetas to jaunie saimnieki.  
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1.4.2. Turaidas muižas apbūve 

Pirmās rakstītās ziņas par muižas kompleksa pastāvēšanu saglabājušās no 1582.gada. Turaidas pils revīzijas 
protokolā teikts, ka pirms pils atrodas muiža (dzīvojamā ēka un ceptuve, kā arī trīs rijas labības kulšanai. 
1590.gadā ēkas ir tikušas uzskaitītas detalizētāk, un pieminēta arī pirts un iesala žāvētava. Precīza šo pirmo 
muižas ēku atrašanās vieta nav zināma. 

Būvdarbus Turaidas muižā, ja tos neizsauca stihiskas nelaimes (Ziemeļu karš 18.gs. sākumā vai 1776.gada 
ugunsgrēks), parasti uzsāka katrs jaunais muižas īpašnieks. Par būvniecību 17.un 18.gs. ir saglabājušās ļoti 
maz ziņas, bet ir zināms ka 18.gs. beigās vai 19.gs. sākumā ir celta t.s. pārvaldnieka vecā, vēlāk mežziņa 
māja. 

19.gs. pirmais nozīmīgākais būvperiods sakrīt ar Lorenca fon Kampenhauzena neilgo saimniekošanas laiku. 
Kampenhauzenu dzimta Turaidā valdīja kopš 1818.gada. 1825.gadā muižu mantoja Lorencs fon 
Kampenhauzens. Pārzināt un attīstīt īpašumu viņam laimējās tikai 5 gadus. 1830. gadā Lorenca šīs zemes 
gaitas beidzās. Viņa palikušās mantības sarakstā uzrakstītas 28 ēkas. 

Izrādās, ka Lorenca fon Kampenhauzena īpašuma apsaimniekošanas četros gados tika uzcelts daudz jaunu 
un pamatīgu ēku, pie tam daļa ar ražošanas raksturu: 

Ķieģeļu apdedzināšanas krāsns – 1826.gadā; vaļējs šķūnis ķieģeļiem – 1826.gadā; brūzis – 1827.gadā; šķūnis 
ķieģeļiem – 1827.gadā; siena šķūnis Slakteros – 1827.gadā; baznīcas krogs, t. s. Šveices māja – 1828.gadā; 
strādnieku māja – 1828.gadā; Daniela pusmuižā laukakmeņu dzīvojama ēka, t. s. ērberģis – 1828.gadā; šķūnis 
kaļķiem – 1829.gadā; Grāmatneša pusmuižā laukakmeņu dzīvojamā ēka un liels šķūnis no koka - 1829.gadā. 

Arī Lorenca atraitne Helena sākotnēji centās muižu paplašināt. Visticamāk, ka 19.gs. 30.- 40.tajos gados 
uzcēla mūra kūti ar laidaru, kalti un magazīnu. Pēc Helenas fon Kampenhauzenas nāves celtniecību uzsāka 
arī viņas dēls. Viņa laikā domājams, celta bufetes – veikala māja, pagrabklēts un t.s. klaušinieku māja. 

Konkrēti zināms, ka pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja celta 1900.-1901.gadā. Bet pēdējo jaunbūvju periodu 
muižā uzsāka 1912.gadā, kad par Turaidas īpašnieku kļuva Aleksandrs Štāls fon Holšteins. Muižas 
pārvaldnieks ierīkoja dīķsaimniecību un sāka celt jauno klēti. Taču darbus pārtrauca I Pasaules karš. 

Latvijas agrārreformas rezultātā, 20.gs.sākumā - 1923.gadā muižu sadalīja 11 daļās – 7 jauniem īpašniekiem 
un draudzei, bet nesadalīto daļu – tā laika muižas īpašniekam A.Štālam fon Holšteinam. Muižas īpašnieka 
rīcībā palika tikai ēkas muižas centrā (zemesggabals -1F) – šķūnis, kūts, dzīvojamā ēka (brūzis), rija, klēts 
(pagrabklēts), dzīvojamā ēka (pārvaldnieka vecā māja) un kūts daļa. Ēkas tika atzītas par puslīdz labām, 
dažas par remontējamām.  Ķieģeļu cepļi (zemesgabali 51F un 52F) arī palikā A.Štāla īpašumā un tika 
iznomāti. 

Pēc I Pasaules kara, kad muižu sadalīja, jaunu ēku celtniecība faktiski vairs nenotika, izņemot „Ošu” 
dzīvojamo māju, bet jaunsaimniecībām nevajadzīgās ēkas pamazām sāka nojaukt. Nojaukšanas darbi beidzās 
tikai 1978.gadā. Līdz mūsu dienām, no muižas sadalīšanas laikā bijušajām ~40 ēkām ir saglabājušās vairs 
tikai ~20. 

Dažādi vēsturiski attēli – zīmējumi, akvareļi, gleznas un fotogrāfijas, Turaidas pils muižai ir daudz, bet to autori 
galvenokārt uzmanību ir pievērsuši pilsdrupām, un vēlāk arī Šveices mājai. 1928.gadā Pieminekļu valdes 
uzdevumā vairākas ēkas (kalte, kūts, pagrabklēts un magazina) nofotografēja P.Ārends un R.Lagzdiņš. Tomēr 
par visām ēkās attēli nav atrasti. Tā kā detālplānojuma viens no galvenajiem uzdevumiem ir konstatēt un 
plānot zudušo ēku atjaunošanu Turaidas muzejrezervāta teritorijā, tad šajā paskaidrojuma raksta sadaļā ir 
aprakstītas tikai tās ēkas un būves, kuras ir plānots atjaunot. Turaidas muzejrezervāta teritorijā ir saglabājušās 
un detālplānojumā ietvertas lielākā daļa no vēsturiskajām muižas centra ēkām, kas tika uzbūvētas 
19.gs.beigās - 20.gs. sākumā (skat. 8.attēlu). Ārpus Turaidas muzejrezervāta teritorijas šobrīd atrodas tikai 
divas ar muižas saimniecisko centru funkcionāli saistītas būves / būvju komplekss – tā ir bij. Gaujiešu kūts un 
bij. Ķieģeļu ceplis, no kura gan šobrīd ir saglabājies vairs tikai skurstenis.   
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8.attēls. Esošā un atjaunojamā vēsturiskā apbūve 



Turaidas vēsturiskais centrs 
 

d e t ā l p l ā n o j u m s                                   K r i m u l d a s  n o v a d ā  

 

17 

S I A  M E T R U M                                    2 0 1 2  

(1) Turaidas Šveices māja ar krogu - tējnīcu 

Siguldu un tās apkārtni 19.gs. pirmajā pusē arvien vairāk sāka apmeklēt dabas skaistuma un senatnes 
cienītāji, tādēļ viņu izmitināšanai, papildus jau esošajām naktsmītnēm, kuru funkcijas tolaik pildīja krogi, nācās 
būvēt jaunas – pansijas tipa viesu mājas. Šo ēku arhitektūrai par pamatu tika ņemta Šveices zemnieku māju 
un 18.gs. populāro Alpu kalnu viesu māju arhitektūra, no kā arī šis ēku tips visā Eiropā ieguvis nosaukumu 
„Šveices jeb Šveiciešu māja”. 

Siguldā bijušas divas Šveices mājas, no kurām saglabājusies viena – bij.Minca vasarnīca “Laurenčos”. 
Krimuldā saglabājušās divas Šveices tipa ēkas (ar dažādām pārbūvēm). Tomēr visvairāk pētīta ir Turaidas 
muižas Šveices māja – krogs un pansija, kas būvēta 1828.gadā, netālu no 17.gs. kroga vietas Turaidas – 
Inciema ceļa rietumu pusē, kā muižnieka Lorenca fon Kampenhauzena privāts ceļotāju un atpūtnieku 
apkalpošanas objekts. 

Lorenca fon Kampenhauzena mantas inventarizācijas aprakstā 1830.gadā par ēku teikts: “Liels baznīcas 
krogs, divu stāvu. Ar istabām ceļojošiem. Celts no ļoti labi tēsta koka 1828.gadā, līdzās divas stadulas, 
krāsotas dzeltenas, segtas ar šindeļiem.”  Mājas pirmajā stāvā atradusies kroga istaba ar bufeti, bufetes 
istaba, virtuve, dzīvojamā istaba un vēl kāda telpa, bet otrajā stāvā – guļamistabas viesiem. 

Šveices māja tika izmantota ne tikai kā krogs un nakšņošanas vieta. No 1848.gada līdz 1871.gadam šeit 
notika Vidzemes skolotāju konferences, kurās nereti pulcējās ap 70 skolotāju. 1871.gads bija pēdējais, kad 
Turaidā notika Vidzemes skolotāju konference. Turpmāk to vieta tika pārcelta uz Valku, bet Turaidā notika 
lokāla rakstura skolotāju konferences. 

Ap 1890.gadu, pēc dzelzceļa līnijas Rīga – Valka (caur Siguldu) atklāšanas 1889.gadā, ap Turaidas Šveices 
māju tika veiktas nozīmīgas pārbūves. Šveices māja ar divām stadulām attēlota 1888.gada plānā (skat. 30. 
attēlu). Stadulu nozīme pamazām mazinājās. Dienvidu pusē stadulas vietā uzcēla mūra ēku – veikalu – bufeti - 
tējnīcu. Savukārt pati Šveices māja tika paplašināta, tās rietumu galā izveidojot mūra piebūvi. Abas ēkas bija 
savienotas ar mūra daļu un veidoja vienotu kompleksu.  Ziemeļu puses stadula tika nojaukta tikai 
20.gs.sākumā, jo vēl 1901.gada fotoattēlā tā ir redzama (skat. 10.attēlu).  

 

9. attēls. Turaidas Šveices māja 1842.gadā – priekšplānā stadula, tālumā – pagasta magazīnas ēka. 
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10. attēls. Turaidas Šveices māja 1901.gadā. D pusē jaunizbūvētā tējnīca, bet Z pusē stadula. 

Tējnīcas ēkas bēniņu (jumta stāva) logi sākotnēji bijuši mazāki, ar smailloka arkām, bet vēlāk pārbūvēti un nav 
saglabājušies savā sākotnējā izskatā līdz mūsdienām. Līdzīga tipa logailas (ar smailloka arkām) ir sastopamas 
arī citās 19.gs ēkās Siguldas apkārtnē (skat.11., 12., 13.attēlus). Ņemot vērā saglabājušos ēku attēlus ir 
iespējams atjaunot gan tējnīcas ēkas jumta stāva logus to oriģinālajā izskatā, gan arī sākotnēji bijušo Z puses 
stadulu, kas kopā ar tējnīcu veido vienotu kompozīciju un Šveices ēkas galveno fasādi.  

 

11.attēls.     12.attēls   13.attēls 

11.  Smailloka arku logailas magazinas ēkai. Foto M.Kalvāne, 2012 

12.  Saimniecības ēkas bēniņu logi Siguldā, Kr.Valdemāra ielā 1A.Foto M.Kalvāne, 2011. 

13. Siguldas novada, Mores pagasta bij. Kārtūžu muižas saimiecības ēkas logaila (daļēji pārbūvēta), Foto 
M.Kalvāne, 2011. 
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14.attēls. Turaidas Šveices māja ap 1910.gadu. 

Īpašs atpūtnieku pieplūdums bija vērojams 20gs. sākumā. No 1894.gada līdz 1914.gadam Šveices māju no 
Turaidas muižas nomāja Augusts Rumpēters. Pēc 1920.gada agrārreformas šī ēku grupa ar nosaukumu 
„Šveices māja” nonāca Augusta Rumpētera privātīpašumā.   

1927.gadā īpašumu Rumpēters pārdod, un jaunais īpašnieks nolemj veikt ēkas remontu un pārbūvi. 
1931.gada mājas kapitālremonta (rekonstrukcijas) projekta autors ir inženieris Jānis Levans. Te redzama gan 
veikala – tējnīcas, gan Šveices mājas fasādes, šķērsgriezums un abu stāvu plānojums (skat. 15., 16.attēlu). 
Vai plānotie remonta darbi tika pabeigti nav zināms. 
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15.-16. attēls. Šveices mājas kapitālremonta projekta kopijas, 1931.gads, inženieris Jānis Levans. 
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Ēkas fasādi ilgus gadus greznoja četrrinde, kas tomēr nepasargāja ēku no iznīcības: 

„Šī Šveices māja arīdzan 

Stāv apakš Dieva paglābšan. 

To ēku kad uztaisīja 

No Kristus dzimšanas skaitīja 1828.gadu.” 

1944.gadā Šveices mājas koka daļa nodega. Ugunsgrēks izcēlās Otrā pasaules kara laikā, kad Padomju 
armija no Inciema puses ar lauku artilēriju apšaudījusi Turaidas centru. Turaidas Šveices mājas drupas bija 
saglabājušās līdz 20.gs. 50.gadiem, kad tika nošķūrētas. Pagrabu aizbēra un daļu akmeņu izmantoja kā 
būvmateriālu. 

„Šveices mājas” pamatu atsegšana un izpēte tika veikta 1988.gadā un to realizēja Turaidas muzejrezervāta 
speciālisti, Arheoloģijas nodaļas vadītāja Egīla Jemeļjanova vadībā (Zinātniskās atskaites materiāli – Turaidas 
muižas viesnīcas un kroga „Šveices mājas” pamatu atsegšanas un izpētes rezultāti (E.Jemeļjanovs, Turaidas 
muzejrezervāts, 1989.gads)). Veikto izrakumu rezultātā tika konstatēts, ka saglabājušies ēkas pamati nav 
vecāki par 1828.gadu (kas arī datu avotos ir minēts kā ēkas celtniecības laiks) un ir samērā labi saglabājušies.  

Ar Rīgas rajona Siguldas 1990.gada Tautas tiesas Lēmumu Šveices māja ir atzīta par Muzejrezervāta 
īpašumu. 

1993.gadā tika izstrādāts „Šveices mājas” rekonstrukcijas projekts (SIA „Info” , proj. galv. inženieris P.Jurkāns), 
kas 1995.gada 29 maijā projekta priekšlikumu stadijā (skiču stadijā) ir saskaņots Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijā, bet acīmredzot tā turpmākā virzība nav notikusi.  

Šobrīd Šveices mājas pamati un blakus esošā tējnīcas ēka, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām, atrodas 
Turaidas muzejrezervāta teritorijā. Šveices māja ir Turaidas vēsturiskā centra apbūves būtisks elements, kas 
būtu atjaunojams tā sākotnējā veidolā, pamatojoties uz pieejamiem arheoloģiskās un vēsturiskās izpētes 
materiāliem. Ņemot vērā vēsturiskā būvapjoma atrašanos tiešā autoceļa brauktuves tuvumā, ēkas 
atjaunošanas būvprojekta ietvaros jāizvērtē iespēja atjaunot ēku tieši uz vecajiem pamatiem, vai vēsturisko 
pamatus izmantot tikai daļēji. 

 

17.attēls. Šveices mājas krogs – tējnīca. Foto M.Kalvāne, 2012. 
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(2) Klaušinieku māja 

Muiža bija lielsaimniecība. Vienlaikus teritorijas valdījuma un pārvaldes ierīkojums. Muiža līdz 19. gadsimta 
60.gadiem nevarēja pastāvēt bez zemnieku klaušu darba. Muižā ik dienas, no Jurģiem līdz Miķeļiem strādāja 
ap 70 - 80 cilvēku. Ziemu mazāk. Uz darbu klaušinieki ieradās pirmdienā ap pusdienlaiku un sestdienā ap to 
pašu laiku tika atlaisti. Piecas naktis klaušiniekiem bija jāguļ ārpus mājas, kaut kur jānovieto zirgi, rati, 
darbarīki, pārtikas cibas. Kaut kur drēgnajos gadalaikos jāžāvē drēbes. Bija muižas, kurās cēla īpašas 
klaušinieku – darbinieku ēkas. Arī Turaidā tāda bijusi. 

Tagadējā vietā, kur klaušinieku mājas paliekas, 1792.gada plānā (skat. 29.attēlu) iezīmēta kāda ēka, 
nepaskaidrojot funkciju. Ēka bez nosaukuma šai vietā redzama arī 1865.gada ceļu kartē. 

Zināms, ka ēka celta klaušu laikos 18. gadsimtā vai vēl agrāk. No ārpuses atgādinājusi riju ar lielu piedarbu. 
Sienas celtas no māla kleķa, jumts bijis četrslīps ar platām paspārnēm. 

Turaidas pilsmuižā laikā no 1826. līdz 1829.gadam uzcēla desmit jaunas ēkas. Viena no tām: Strādnieku māja, 
koka, jumts salmu – celta 1828. gadā. Vienīgā ēka, kas celta māla kleķī ir cūku kūts. Celta pirms 1826. gada. 
Ziņas iegūtas Lorenca fon Kampenhauzena mantojuma sarakstā – 1830. gads. Pavisam tobrīd muižā bijušas 
28 dažādas funkcijas un rakstura ēkas. 

1867.gada 23.aprīlī Vidzemē piespiedu klaušas nomainīja ar naudas renti, tad arī acīmredzot ēku pārplānoja – 
dzīvojamā daļā ierīkoja divus dzīvokļus muižas kalpu ģimenēm, stadulā viņu kūtis un klētis. Nav zināms, vai 
mainīja arī ēkas ārējo veidolu. Iespējams, ka četrslīpju jumtu pārtaisīja divslīpā, lai bēniņus ērti izmantotu siena 
glabāšanai.  

1923. gadā Latvijas Agrārās reformas gaitā vietējais mežsargs saņēma dienesta zemi 40F (vēlāk nosaukta par 
Ošām) kopā ar Klaušinieku māju. Padomju varas gados kolhozs ēku pielāgoja cūku kūtij. Bija 16 sivēnmātes 
un 100 bekonu. 1956./1957. gada sniegotā ziemā cūku kūtij iebruka jumts. Ēku pēc kārtējās saīsināšanas un 
remonta turpmāk izmantoja privāti – par kūti. 

Patreiz Klaušinieku mājas paliekas ir Turaidas muzejrezervāta īpašums. 2002.gadā ir veikta ēkas pamatu 
vēsturiskā izpēte (muzeja darbinieks Egils Jemeljanovs – arheoloģiskie izrakumi, fotofiksācija). Aptuvenais 
ēkas kopgarums 34 metri. Saglabājusies neliela celtnes daļa ar biezām, neparasta materiāla sienām. Materiāls 
tomēr visparastākais – māls viršu saistījumā, bet tiešā veidā celtniecībā Vidzemē nav bieži lietots. Nav zināma 
neviena fotogrāfija no laika pirms 1914.gada, neviena, kas būtu uzņemta līdz otrajam Pasaules karam, kurā 
redzama Klaušinieku māja. 

 
 
18.attēls. Skats no ceļa Inciems-Turaida uz Klaušinieku māju laikā, kad tur bija kolhoza cūku kūts. Autors 
nezināms, 1950.gadi. 
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Detālplānojumā ir izmantoti Klaušinieku mājas vēsturiskās izpētes materiāli, kurus ir apkopojis Turaidas 
muzejrezervāta galvenais speciālists, vēsturnieks Uģis Niedre. Par nepieciešamību atjaunot vēsturisko 
Klaušinieku māju Uģis Niedre ir rakstījis: 

“Klaušu laikmets skarbs. Turaidas muzejrezervātā atjaunota klaušinieku māja to spētu daudz maz ilustrēt. 
Aktuāli tas ir, jo priecājoties par muižas centriem, kungu mājām-pilīm, parku un dārzu ainavām, liekas, ka visu 
radījusi muižas īpašnieka iztēle, gaume, nauda un labi atalgotas celtnieku-dārznieku brigādes-firmas. Un vēl – 
ne redzēts, ne dzirdēts, ka šodien kāds būvētu ēku māla kleķī. Bet celtniecība vienkārša, materiāls daudzviet 
par brīvu. Turklāt pašu – no Devona laikmeta. Un ekoloģisks. Atjaunotā māla kleķa - blietņa ēka rādītu vēl 
vienu 200 gadus senu un neparastu celtniecības tendenci Vidzemes laukos. Būvēšanas process izvērstos 
apmeklētājiem interesants, uz līdzdarbību mudinošs. Visādā ziņā neparastais objekts ar radošumu un 
unikalitāti paliekoši ierakstītos arī šodienas Latvijas būvvēsturē.” 
 

 
 

19.attēls. E. Jemeljanova vadībā veiktā ēkas pamatu atrakšana un izpēte. Skats no stadulas DA stūra. Foto 
E.Jemeljanovs 2002.gadā. 
        

  

20.-21.attēls. Klaušinieku mājas fragments. Foto M.Kalvāne, 2012. 
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(3) Muižas saimniecības ēkas 

Vidzemes laukos līdz 20.gs. sākumam muiža ir galvenā saimnieciski administratīvā forma. Muiža ir 
saimnieciskais centrs un lielsaimniecība, kurai pieder aramzeme, pļavas, augļu dārzi, meži, ūdenskrātuves, 
krogi, dažādas ražotnes, dzīvojamās un saimniecības ēkas, kā arī nebrīvie ļaudis – dzimtcilvēki. 

Savu atjaunošanu vai renovāciju šodien vēl gaida vairākas gan esošas, gan zudušas Turaidas muižas 
vēsturiskā centra saimniecības ēkas. Viena no nozīmīgākajām un apjomīgākajām ēkām, kuru ir plānots 
atjaunot ir muižas Kūts – stallis, kas atrodas pašā muižas centrā un piekļaujas galvenajai ieejai Turaidas 
muzejrezrvātā. Var pieņemt ka Kūts – stallis daļēji ir celts vēl pirms 1792.gada, jo 1792.gada kartē (skat. 
29.attēlu) lielā dīķa malā ir attēlota apjomīga ēka (Nr.10) – lopu staļļi - kūtis. Bet tikai 1903.-1905.gada kartē 
(skat. 31.attēlu) ēkai ir attēlots tās raksturīgais kvadrātveida apjoms, kas pa ārējo perimetru veido regulāru 
četrstūri ar noslēgtu iekšējo pagalmu. 

 

22.attēls. Muižas kūts, 1928.gads, Foto R.Lazdiņš. 

 

23.attēls. Muižas Kūts – stallis, skats uz Z fasādi.  Foto M.Kalvāne, 2012. 

Līdz mūsu dienām ir saglabājusies tikai R daļa no bijušās ēkas kopapjoma (aptuveni puse), bet ēkas A puse ir 
nojaukta. Celtne 19.gs. izmantota kā dziļā kūts, tās dienvidu pusē izbūvēta uzbrauktuve uz kūtsaugšu, kur 
glabāja sienu. Šodien ēka tiek izmantota kā stallis un tās aizmugurē ir ierīkots zirgu aploks. 2012.gada rudenī 
tika veikta ēkas pamatu atsegšana, kuras rezultātā tika precizēta ēkas vēsturiskā novietne un atbilstība 
vēsturiskajiem kartogrāfiskajiem materiāliem. 



Turaidas vēsturiskais centrs 
 

d e t ā l p l ā n o j u m s                                   K r i m u l d a s  n o v a d ā  

 

25 

S I A  M E T R U M                                    2 0 1 2  

 

Renovācija nepieciešama arī citām muižas saimniecības un dzīvojamām ēkām, kas līdz šim vēl nav atjaunotas 
un vēl netiek aktīvi izmantotas kopējā muzeja darbībā. Tie ir - Dampšķūnis, kas izvietots pie esošajiem 
autostāvlaukumiem Turaidas – Raganas ceļa malā; Vagara māja un Vagara mājas klēts; Šveices mājas klēts.  

Dampšķūnis ir būvēts 19. un 20.gs. mijā, modernizējot muižas saimniecību. Divslīpu jums bijis segts ar koka 
dēlīšiem. Šķūņa konstrukcijas balsta ar kaļķu javu apmesti plienakmeņu mūra stabi. Dampšķūni izmantoja 
labības kulšanai ar pārvietojamo kuļmašīnu. 

Vagara māja un klēts būvētas 19. un 20.gs. mijā. Mājā dzīvoja muižas vagars ar savu ģimeni. Tā ir koka 
guļbūves ēka, kas no ārpuses apšūta ar dēļiem. Ziemeļu puses telpas piebūvētas vēlākā laika posmā. 

Ārpus Turaidas muzejrezervāta teritorijas atrodas bij. muižas kūts – Gaujiešu kūts, kas arī ir viena no 
vēsturiskajām saimniecības ēkām, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām un ir bijusi saistīta ar Turaidas muižas 
saimniecisko darbību. Reāli dabā daļēji ir saglabājies arī vecais ceļš no Kūts - staļļa gar Jauno klēti, un līdz 
Gaujiešu kūtij. 

Arī Ķieģeļu ceplis ir bijusi ļoti nozīmīga muižas saimnieciskās dzīves sastāvdaļa, jo nodrošināja muižu ar 
nepieciešamajiem būvmateriāliem gan jaunu ēku būvniecībai, gan esošo remontam. 

(4) Ķieģeļu ceplis 

Turaidas muižas ķieģeļu ceplis atrodas uz austrumiem no esošās Turaidas muzejrezervāta teritorijas, Kalna 
upītes gravas pretējā krastā. Ķieģeļu apdedzināšanas krāsns un šķūņi ķieģeļiem jau bijuši izbūvēti Lorenca fon 
Kampenhauzena īpašuma apsaimniekošanas laikā -1826./1827.gadā. 

20.gs. sākumā, 1923.gadā arī ķieģeļu cepļa vajadzībām tika izdalīti atsevišķi zemesgabali 51F un 52F. Ķieģeļu 
ceplis saglabājās tā laika muižas īpašnieka A.Štālam fon Holšteinam īpašumā. Ķieģeļu cepļa situācijas plānā 
(skat. 24.attēlu) ir attēlota tā laika apbūve: 1.ceplis; 2.cepļa piebūve; 3.-5.šķūņi ķieģeļiem; 6.mašīnu telpas; 7.-
8.dzīvojamās ēkas; 9.kūts; 10.-12.šķūņi ķieģeļiem. 1923.gadā tika veikta arī māla atradņu izpēte, un 
saglabājusies māla slāņu izpētes rezultātu karte no 1923.gada (skat.25.attēlu), kas liecina par konstatēto māla 
atradni uz rietumiem no ķieģeļu cepļa, Kalna upītes abos krastos. 

Līdz mūsdienām saglabājies ir tikai ķieģeļu cepļa skurstenis un pārējo ēku un būvju drupas. 

 

24.attēls. Ķieģeļu cepļa ēkas un būves, 20.gs.20.tie.gadi. 
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25.attēls. Māla slāņu izpētes rezultātu karte, 1923.gads. 

  

26.-27.attēls.Ķieģeļu cepļa skurstenis un ēku drupas. Foto M.Kalvāne, 2012 
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1.4.3. Turaidas pilsētbūvnieciskās situācijas analīze 

 

(1) Turaidas muiža vēsturiskajās kartēs 

Kartes, kurās redzams Turaidas novads, muiža un pils saglabājušās sākot ar 17.gs. - 1683. un 1688.gadā 
sastādītas muižas un zemnieku māju kartes. 1683.gada karte saglabājusies 1783.gada kopijā, un tajā bija 
iezīmēta tikai pils, baznīca un ceļi. 1688.gada kartē (skat.28.attēlu) jau bez pils ir iezīmēta arī baznīca, ceļi, 
iežogotas ganības, dārzs, dīķi, krogs un divas rijas. Minētais plāns rāda, ka šajā laikā jau bija izveidojies tas 
ēku izvietojums, kas nākošajos gadsimtos attīstījās tālāk – gar ceļu no pils uz baznīcu, kā arī pie Inciema un 
Krimuldas ceļu krustojuma. 

 

 

28.attēls. Turaidas muižas karte no 1688.gada. 
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1792.gadā Turaidas muižu sava ceļojuma laikā pa Vidzemi apmeklēja Johans Vilhelms Krauze un uzzīmēja 
ēku situācijas plānu. Kartē attēlots gan ēku komplekss pie ap pils torni, kā arī muižas ēku grupa, kas izbūvēta 
ap dīķi Siguldas – Inciema ceļa malā (skat. 29.attēlu). Muižas ēku grupā ietilpst lopu staļļi un kūtis, brandavīna 
virtuve brūzī un saimniecības ēkas. Siguldas – Inciema ceļa pretējā pusē izvietots krogs.  

 

29.attēls. Turaidas muižas 1792.gada karte 
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Gaujas senielejas nosaukums „Vidzemes Šveice” literatūrā ieviesies 19.gs. sākumā un ar to tiek apzīmēta 
Siguldas, Krimuldas un Turaidas apkārtne. Nosaukums visticamāk radies, pateicotoes A.Trihartam un 
J.Fišeram – vācu ceļotājiem. Viņi 19.gs. sākumā, apceļojot Siguldas apkārtni, salīdzināja to ar Saksijas Šveici, 
bet Gaujas senieleju – ar Elbas krastiem Saksijā. 

1888.gadā sastādīta „Vidzemes Šveices karte” (skat. 30.attēlu), kurā vienkopus attēlota gan Turaida, gan 
Sigulda, gan Krimulda, un kas uzskatāma galvenokārt par tūrisma karti. Attiecībā uz Turaidas  muižu, šajā 
kartē jau ir parādīta lielākā daļa no muižas vēsturiskā centra ēkām, kuras ir attēlotas arī vēlāko gadu kartēs, un 
daļa saglabājusies pat līdz mūsdienām. Turaidas muižas vēsturiskā centra daļā ir atšifrētas sekojošas ēkas un 
būves – dzīvojamā māja, stallis, klēts, dārznieka māja, kalte, pagrabklēts, kučiera māja, pārvaldnieka vecā 
māja, kūts, vāgūzis, smēde, darbinieku māja, klaušinieku māja, Šveices māja ar divām verandām (piebūvēm), 
vagara māja, rija un brūzis. 

 

30.attēls. 1888.gada „Vidzemes Šveices kartes” fragments ar Turaidas muižas un Siguldas pils apbūvi. 
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1903.-1905.gada Turaidas muižas un tās zemnieku māju karti sastādīji mērnieks K.Brauers. 20.gs. 
divdesmitajos gados karte gan kopumā, gan fragmentos pārzīmēta muižas sadalīšanas vajadzībām. Šajā kartē 
ir attēlotas ne tikai muižas ēkas un būves, bet tā dod precīzu priekšstatu arī par tā laika ainavisko situāciju, jo 
kartē atzīmēti – dārzi, sakņu dārzi, parka apstādījumi tīrumi, siena pļavas, ganību pļavas, priežu mežs, egles, 
lapu koku mežs, grants (grants bedres), kapsēta un ganības. Kartē precīzi attēlots arī ķieģeļu ceplis, kas 
šobrīd atrodas ārpus Turaidas muzejrezrvāta teritorijas. 

Minētā karte uzskatāma par pašu precīzāko Turaidas muižas apbūves un pilsētbūvnieciskās situācijas 
attainojumu 19.-20.gs. mijā un arī šodien tā ir kā galvenais vēsturiskais kartogrāfiskais materiāls, saskaņā ar 
kuru tiek realizēta Turaidas muižas vēsturiskā centra atjaunošana. 

 

 

31.- 32.attēls. 1903.- 1905.gada Turaidas muižas un tās zemnieku māju kartes fragments un kartes kopskats 
(32.attēls – nākamajā lappusē). 
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(2) Turaidas muižas un Turaidas ciema pilsētbūvnieciskā situācija 

Turaida – Sigulda - Krimulda 

Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru kompleksa teritorija ir noteikta kā valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis, kas ir attiecināms uz 13.-14.gs. pilsētbūvniecisko situāciju, kad vienlīdz spēcīgi 
bija attīstīti visi trīs vēsturiskie centri, savstarpēji veidojot trijstūra kompozīciju ar atbalsta punktiem abos 
Gaujas senielejas krastos. Šos trīs centrus savā starpā fiziski savienoja  ceļu tīkls, bet telpiski – Gaujas 
senieleja. Arī šodien, Gaujas ielejas ainavas neatņemama sastāvdaļa ir šo trīs vēsturisko centru arhitektoniskie 
liecinieki, un lai arī administratīvi šīs teritorijas atrodas dažādās pašvaldībās, telpiski un funkcionāli tās vēl 
joprojām ir vienotas. 

Turaidas muiža 

Viduslaikos Turaida bija nozīmīga Rīgas arhibīskapa saimniecības pils, fogtijas centrs, novada pārvaldnieka 
dzīves vieta un militārs cietoksnis. Kādreizējais Turaidas pils muižas centrs izvietojies tiešā Turaidas pilsdrupu 
tuvumā un tā kompleksā. Jau sākot ar 17.gs. muižas apbūve pamazām tika izvietota ārpus pils, gar ceļu no 
pils uz baznīcu un Siguldas, Inciema un Krimuldas ceļu krustojuma tuvumā.  

Apbūves izvietojumu un pilsētbūvniecisko situāciju šajā vietā pirmkārt noteica tās ģeogrāfiskais novietojums un 
reljefs – senie pilskalni, Gaujas senielejas klātbūtne, apkārtnes mežu un gravu struktūra. Vietējie dabas 
apstākļi galvenokārt ir noteikuši arī galveno ceļu izvietojumu, jo ne katrā vietā bija iespējams šķērsot Gauju un 
ne katrā vietā bija iespējams ar zirgu un ratiem nobraukt Gaujas ielejā. Turaidas muižas vēsturiskā centra 
apbūve ir veidojusies kā pilsētbūvnieciski lineāra struktūra, ar izteiktu apbūves galveno asi – no Magazīnas 
ēkas līdz Turaidas pils tornim. Šo asi dabā iezīmē gan esošie ceļi, gan skatu perspektīvas, kas jāsaglabā, kā 
viena no būtiskākajām Turaidas muižas vēsturiskā centra pilsētbūvnieciskā izvietojuma iezīmēm. 

Turaidas ciems 

Krimuldas novada administratīvi teritoriālās vienības – Krimuldas pagasta Turaidas ciema robežas ir noteiktas 
spēkā esošajā Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā. Šajā teritorijā juridiski ir ietverta arī lielākā daļa no 
Turaidas muzejrezervāta, ietverot arī daļu no muzejrezervāta aizsardzības zonām.  

Taču, apskatot Turaidas ciemu no tā funkcionālajiem un telpiskajiem aspektiem - Turaidas ciema telpiskās 
robežas atšķiras no Turaidas ciema juridiski noteiktajām ciema robežām.  

Turaidas ciemā šobrīd var izdalīt funkcionāli un telpiski trīs atsevišķas telpas: 

1. Turaidas muzejrezervāts – Turaidas muižas vēsturiskā centra teritorija un apbūve (kas patstāvīgai 
dzīvošanai vairs gandrīz netiek izmantota) pilsētbūvnieciski ir vēsturiskais Turaidas centrs ar lauku muižas 
apbūvei raksturīgu ēku ainaviski brīvu izvietojumu telpā un ainavā. Tomēr atšķirībā no daudziem citiem 
Latvijas vēsturisko muižu centriem un padomju laikā realizēto muižas ēku izmantojumu, Turaidas muižas 
centrs nav kļuvis par Turaidas ciema sabiedrisko un administratīvo centru, bet gan par vienu no 
populārākajiem tūrisma galamērķiem gan Latvijas gan ārvalstu ceļotājiem. Teritoriāli Turaidas muzejrezervāts 
aizņem juridiski noteiktā Turaidas ciema centrālo daļu, bet funkcionāli ar  to nav saistīts. Turaidas 
muzejrezervāta darbība nereti ir saistīta ar lielu ļaužu pieplūdumu, kas var radīt nevajadzīgas konfliktsituācijas 
ar vietējiem  iedzīvotājiem. Līdz ar to arī nākotnē ir nepieciešams funkcionāli un telpiski Turaidas 
muzejrezervātu teritoriju nodalīt no tās ciema teritorijas, kurā dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji  

2. Turaidas ciema dzīvojamā apbūve – esošs ciems, kurā dzīvo patstāvīgie iedzīvotāji un kura apbūve 
veidojusies 20.gs. vidū un otrajā pusē. Ciemā dominē savrupmājas, kas grupējas ap dažām ielām. Autoceļa 
Turaida – Ragana un Sigulda - Inciems krustojuma tuvumā ir izvietotas divas atsevišķi novietotas daudzstāvu 
daudzdzīvokļu mājas un bijušās kafejnīcas „Tūrists” ēka, kas kopā veido vienotu padomju laika apbūves 
piemēru un telpiski noslēdz esošo auto stāvlaukumu, vienlaicīgi tūristu acīm „noslēpjot” pārējo ciema daļu. 
Teritoriāli šī ciema daļa ir izvietojusies abpus vecajam Turaidas – Krimuldas ceļam, uz dienvidiem no autoceļa 
Turaida – Ragana. Ciemā nav nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi ciema iedzīvotājiem, kā arī nav 
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nodrošinātas darba vietas, līdz ar to ciema iedzīvotāju ikdiena ir cieši saistīta pirmkārt ar blakus esošo 
Siguldas pilsētu, kā arī ar citām apdzīvotām vietām Krimuldas novadā, kur pakalpojumi ir pieejami. 

3. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme un viensētas – pārējā Turaidas ciema daļa, galvenokārt uz ziemeļiem 
no autoceļa Turaida – Ragana un ciema nomalēs. Esošā saimnieciskā darbība un Latvijas laukiem raksturīgā 
viensētu apbūves struktūra šajās teritorijās šobrīd nodrošina atvērtās skatu perspektīvas ārpus muzejrezervāta 
robežām un saglabā Latvijas lauku raksturīgo ainavu. Arī turpmāk būtu lietderīgi saglabāt šajās teritorijās 
esošo apdzīvojumu un saimniecisko darbību, papildinot un uzlabojot arī Turaidas muzejrezervāta centienus 
attīstīt un saglabāt Latvijas lauku ainavu, nepieļaujot jaunas pilsēttipa apbūves attīstību šajās teritorijās. 

Jāsecina, ka pilsētbūvnieciski Turaidas ciemu pirmkārt sadala to šķērsojošie divi valsts autoceļi, bet otrkārt tajā 
jau vēsturiski ir izveidojušās trīs funkcionāli un telpiski atšķirīgas telpas. Ņemot vērā Turaidas ciema attīstības 
tendences (2004.gadā – 240 iedzīvotāji, 2012.gadā – 199 iedzīvotāji) un Krimuldas pagasta iedzīvotāju skaita 
attīstības negatīvo tendenci ( 2007.01.01. – 4274; 2010.01.01. – 4209; bet 2012.07.01.  - 4116 iedzīvotāji), nav 
nepieciešams plānot tik plašas jaunas savrupmāju un publiskās apbūves teritorijas, kā tas ir noteikts šobrīd 
spēkā esošajā Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā. Turklāt, lielākā daļa no teritorijas plānojumā noteiktās 
atļautās izmantošanas faktiski nav realizējama, jo Turaidas muzejrezervāta aizsardzības un apbūves 
regulācijas zonas robežās aizliegta – jauna būvniecība vietās, kur vēsturiski nav bijušas attiecīgas ēkas. 

Lai saglabātu esošo Latvijas lauku ainavu Turaidas ciema daļā, kas piekļaujas Turaidas muzejrezervāta 
teritorijai un ir telpiski ar to saistīta, jau tuvākajā laikā būtu jāpārskata spēkā esošais Krimuldas novada 
teritorijas plānojums, pārskatot atļauto izmantošanu Turaidas ciemā un tā juridiskās robežas, nodrošinot LR 
Ministru kabineta 1994.gada 1.marta noteikumu Nr.61 un Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonu 
noteikumu ievērošanu. 

Analizējot Turaidas ciema izvietojumu novada apdzīvojuma struktūras kontekstā – Turaidas ciems ir kā 
Siguldas pilsētas „priekšpilsēta” un cieši ar to saistīts – gan vēsturiski, gan telpiski, gan funkcionāli. Līdz ar to 
var secināt, ka šobrīd juridiski noteiktās ciema, pilsētas un novadu savstarpējās robežas nav noteiktas ņemot 
vērā ne telpiskos, ne funkcionālos, ne arī vēsturiskās attīstības aspektus. 

 

33.attēls. Turaidas ciema galvenā iela, vecais Turaidas – Krimuldas ceļš. Foto M.Kalvāne 2012 
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34.attēls. Turaidas ciema pilsētbūvnieciskās situācijas analīze. 
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1.4.4. Latvijas muižu 19.gs. parku iezīmes un Turaidas muižas parka labiekārtojums 

Nevienu parku nevar izveidot vienas dienas laikā, bet tas tiek veidots gadu desmitiem. Līdz ar to par 19.gs. 
parkiem un to iezīmēm jāpievērš uzmanība jau situācijai 18.gs. beigās, kad Baltijā (iespējams arī Latvijā) sāka 
veidoties ainavu parki. Nevar precīzi pateikt, kad Latvijā iekārtoja pirmo ainavu parku, jo tādu datu nav, bet 
18.gs. beigās jaunā un gluži revolucionārā dārzu mode bija nonākusi arī līdz Austrumbaltijai. Galvenā tās ideja 
bija protests pret regulārajiem (apcirptajiem) baroka dārziem. Ainavu dārzus sāka saukt par parkiem. To 
galvenā devīze: nekādas dabas kropļošanas. Svarīgi bija tos veidot tā, lai parks izskatītos cilvēka darbības 
neskarts. Arī ūdeņiem dārzā vajadzēja izskatīties kā dabas veidotiem, bet pastaigu ceļiem jāvijas tā, it kā tie tur 
būtu atradušies kopš pašiem pirmsākumiem. Ainavu parku galvenais uzdevums bija parādīt dabas 
daudzveidību un cildenumu.  

Līdz ar dažādiem ainavu elementiem, modē nāca arī drupas un pilsdrupas, tempļi, obeliski, meža mājiņas, bet 
krusti un kapakmeņi (zem kuriem neviens nebija apbedīts), kā arī altāris ar krustu - kļuva par mazās 
arhitektūras formu līdzekļiem noskaņas radīšanai parkā.  

Austrumlatvijas muižniekiem bieži nebija nekādas vajadzības pēc mākslīgām pilsdrupām parkos, jo tajos bija 
īstas (tāpat kā Turaidā), dārzos cēla pagodas, ķīniešu paviljonus un minaretus. Pār strautiem un dīķu notecēm 
tika veidoti tilti vai laipas. Bieži tika veidotas arī nelielas saliņas dīķos un ūdenstecēs.  

Centās ieviest jaunas koku, krūmu un puķu sugas. Ceriņi bija kļuvuši par vienu no krūmiem, kas greznoja 
jaunos ainavu parkus. Par pilnvērtīgiem tika atzīti savvaļā augošie koki – liepas, kļavas, oši, ozoli un egles, kā 
arī krūmi, piemēram, plūškoki, filadelfi, ceriņi, vīteņsaulserži, rozes (vīteņrozes), sausserži, segliņi un citi. Tie 
visi veidoja krāšņas stādījumu grupas lauču malās, gar dīķiem un alejām. Koki un krūmi veidoja krāšņas formu, 
krāsu un faktūru spēles. Tas ienesa dažādas noskaņas dažādos gadalaikos, padarot to vienu izteiksmīgāku 
par otru.  

Dažās no muižām šajā laikā parādās pagalma un kungu nama simetrijas ass, kā arī krāšņāki un regulārāki 
dārzi tieši aiz muižas ēkas.  

Būtiska nozīme bija skatu perspektīvām: tuvām, vidējām un tālām. Skatu perspektīvām bija priekšplāni un 
malas, kas veidoja tiem rāmjus. Skatiem vajadzēja būt plašiem un netraucētiem. Latvijas 19.gs. muižu parkiem 
bija raksturīgs atpakaļskats no galvenās lauces otra gala uz pili. Bieži vien skatu perspektīvas relatīvais 
nenoteiktais noslēgums atradās tālu, ārpus parka. Tas būtiski palielināja parka vizuālo platību, lai gan vidējais 
dārza (parka) lielums bija aptuveni 3 ha.    

Liela nozīme bija arī laucēm. Pļava meža ielokā bija raksturīga katram 18.gs. beigu vai 19. gs. ainavu parkam. 
Daudziem ainavu parkiem laucēs ar lielām koku grupām bija veimutpriežu akcents, ko var sastapt tā laika 
pazīstamākā piļu cēlēja Johana Georga Berlica parkos.   

Raksturīgi bija arī pastaigu un izjāžu ceļi gar dīķu, ūdensteču malām, caur mežiem, gar mežmalām un laucēm. 
To platums bija aptuveni 3m. Liela nozīme bija gaismas spēlēm dīķu krastos, piemēram, viens dīķa krasts 
atradās ēnā, otrs – gaismā, ūdenī spēlējās ēnas un atspīdumi, bet koki un krūmi krastos izskatījās 
izteiksmīgāki un kuplāki. Mainoties saulei, mainījās arī kopējais parka apgaismojums.  

Tā kā ainavu parku tīrā veidā 19.gs. Vidzemē, pretēji citiem Latvijas novadiem, gandrīz nav, tad šeit vairāk ir 
sastopami jaukta tipa ainavu parki, kuros ir sastopami arī historisma laikam raksturīgie elementi. Vidzemē 
muižu dārzi ilgstoši saglabāja barokālo plānojumu, nelielus ainaviskus dārzus veidoja blakus regulārajam 
dārzam vai tālāk. Tai pašā laikā var saskatīt un izdalīt arī kopīgās iezīmes ar citu Latvijas novadu muižu 
parkiem. Ainavu parkiem bija dažādi novirzieni, no kuriem viens no pazīstamākajiem ir romantizēto ainavu 
parku pārblīvēšana ar sentimentāla vai reliģiska rakstura elementiem.  

Attīstoties lauksaimniecībai un rūpniecībai, muižnieku ienākumi pieauga un bija iespēja būvēt lielākas kungu 
mājas un saimniecības ēkas, bet 19.gs. beigās muižu centros bija jau no 20-40 dažādu funkciju ēkas un 
būves. Līdz ar to arī dārzu plānojums kļūst sarežģītāks. Tiek ierīkoti līkloču celiņi, veidotas ornamentālas puķu 
dobes un stādījumos tiek izmantoti eksotiski augi, kā arī  koki un krūmi ar izteiktām krāsām un faktūrām. 
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Visos laikos raksturīga Turaidas muižas iezīme ir tās dārzi, lai gan „labiekārtots muižas parks” tā klasiskākajā 
izteiksmē, Turaidā nekad nav bijis. 

16. -17.gs. muižas revīzijas dokumentos pamatā gan minēti tikai sakņu un augļu dārzi. Pils teritorijā dekoratīvi 
stādījumi netika izveidoti, bet bija neliels sakņu un garšaugu dārzs kungu vajadzībām. Vēlāk, pils dienvidu 
puses dārzs bijis arī kā puķu (rožu) dārzs un saukts arī par bruņinieku dārziņu. 1792.gadā (skat. 29.attēlu) gar 
ceļu no baznīcas uz pili bijuši ierīkoti divi dārzi, saukti par veco un jauno dārzu. Veco dārzu ar laiku sākuši 
saukt par „liepu dārzu” vai „liepu zāli” un tā vidū bijis novietots galds. 19.gs. vidū atzīmēts tikai t.s. jaunais 
dārzs (austrumu pusē ceļam) – tas bijis augļu un puķu dārzs ar vārtiem. Tajā atradušies arī atpūtas krēsli 
(soli), tātad uzskatāms par labiekārtotu. 

Turaidas muiža 19.gs. bija saimniecības muiža, kurā ražoja lauksaimniecības produktus un tos tālāk pārdeva. 
Saimnieciskās darbības aktivitāti varētu būt noteikusi arī tajā laikā valdošā ekonomiskā krīze, kura noteica, ka 
muižā jāizaudzē pēc iespējas vairāk lauksaimniecības produktus pārdošanai.  

Zināms, ka 19.gs. muižu dārziem tika pievērsta liela uzmanība un gleznainās pilsdrupas ar dārziem bija 
apmeklētāju iecienītas. Tomēr Turaidā šiem mērķiem tika ziedoti minimāli līdzekļi, taču publikas pieprasījuma 
dēļ tie tomēr tika uzturēti. 1903.-1905.gada kartē (skat. 31.attēlu) iezīmēti dārzi austrumos no pilsdrupām, 
starp pārvaldnieka jauno māju un ēkām pie dīķa, aiz t.s. darbinieku mājas, ap klaušinieku māju, uz dienvidiem 
no Šveices mājas un pie Vagara mājas. Pie parkiem tajā laikā tika skaitītas visas ar kokiem apaugušās 
nogāzes, apstādījumi aiz un pirms pārvaldnieka jaunās mājas un Šveices mājas ziemeļu pusē. Bijuši arī 
atsevišķi sakņu dārzi. 1901.gadā tika uzbūvēta jaunā pārvaldnieka māja ar reprezentatīvu piebraucamo ceļu 
un ierīkots dekoratīvs puķu dārzu aiz tās. Dārzam aiz jaunās pārvaldnieka mājas ir saglabājies neliels 
terasējums, kas noteikti tika izmantot dārza veidošanā, lai panāktu tā vairākus līmeņus un labāku redzamību 
no pārvaldnieka mājas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35., 36.attēls. Muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja un puķu dārza terasējums aiz tās. Foto L.Šterna, 
2012. 

 

Arī pašlaik ir ierīkoti dažādu puķu un garšaugu stādījumi aiz jaunās un vecās pārvaldnieka mājas (skat. 
37.attēlu), kas atspoguļo 19.gs.beigu – 20.gs. sākuma raksturīgo dārzu plānojumu. Dārzos ir izmantoti arī 
attiecīgā laika puķu un dekoratīvo augu šķirnes. 
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37.attēls. Muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja un puķu dārzs pie tās. Foto L.Šterna, 2012. 

 

Muižas un tās teritorijas attīstību 19.gs. varēja ietekmēt arī Kampenhauzenu dzimtas dzīves veids, kas bija 
raksturīgs protestantu virzienam - poētismam un līdz ar to arī hernhūtiešu kustībai: askētisms ikdienas dzīvā 
un priekšzīmīga saimniekošana. Muižas īpašuma vienkāršību varēja noteikt arī tas, ka Kampenhauzenu 
dzimta nebija dižāko Vidzemes dzimtu vidū. Kampenhauzenu  īpašumā esošās muižās dzīvojamās ēkas 
būvēja vienkāršas un bez lielas greznības. Jāņem vērā, ka Turaidas muiža nebija kunga galvenā mītnes vieta, 
līdz ar to pārvaldīja pārvaldnieki, un tā bija vienkārša lauku muiža vairāk ar saimniecisku un funkcionālu 
nozīmi.  

Muižas pārvaldnieki bija algoti cilvēki ar ģimenēm, kuru darba vietas mainījās, līdz ar to vienā vietā varēja 
pavadīt tikai dažus gadus, un tas neradīja labus priekšnoteikumus īpaša dārza ierīkošanai. 1903.-1905.gada 
karte ir liecība par nelielu dārzu esamību pie vecās pārvaldnieka mājas un parka apstādījumiem pie jaunās 
pārvaldnieka mājas. Līdz ar to arī krāšņākās krūmu un puķu dobes varētu tikt veidotas pie vecās un jaunās 
pārvaldnieka mājas, jo arī tajā laikā varēja būt neliels puķu dārzs un virtuves dārzs ar dažādiem ogu krūmiem. 
Vēl būtiska ir dārzu nožogošana, kas bija funkcionāli nepieciešama, lai pasargātu tos no mājputniem un 
suņiem. 

Gan pilsdrupu un krāšņās dabas dēļ, gan jādomā arī dārzu dēļ, Turaidas pilsdrupu un apkārtējo teritoriju, 
ieskaitot Gūtmaņalu, jau 1922.gadā ieskaitīja nacionālajā parkā. 

Lielu nozīmi uz Turaidas muižas kompleksu ir atstājusi ceļa izbūve 1937.gadā no Siguldas uz Turaidu. Tā 
daļēji „sašķēla” muižas kompleksu divās daļās. Šis ceļš arī šodien būtiski ietekmē Turaidas muzejrezervāta 
darbību un attīstības iespējas. Padomju laikā vēsturiskais Turaidas muižas centrs tika piemērots padomju 
lauksaimnieciskās ražošanas un ciema administratīvā centra vajadzībām, galvenokārt izmantojot esošās ēkas 
un būves dažādām funkcijām. Daļa no vēsturiskajām dārzu un lauksaimniecības zemju teritorijām pamazām 
aizauga ar krūmiem un kokiem. Arī  20.gs. sākumā ierīkotā dīķsaimniecība tika pamesta novārtā, sabruka 
izbūvētās hidrobūves un dīķi aizauga. 

Pašlaik muižas labiekārtojums ir raksturojams kā sadrumstalots, bez viena kopēja redzējuma. Tā kā par 
Turaidas muižas 19.gs. dārza plānojumu un augu sortimentu nav nekādu dokumentālu liecību, tad turpmākajā 
plānošanā ieteicams ievērot 19.gs. principus un tendences Latvijas muižas parku veidošanā un teritoriju 
labiekārtošanā. Arī tā laika zināmā saimnieciskā dzīve var palīdzēt izveidot Turaidas muižas kompleksu 
atbilstošu 19.gs. kultūrvidei.  
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1.4.5. Teritorijas dabas un ainaviskās vērtības 

Ar 2007.gada 19.aprīlī stājies spēkā likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”, ar kuru Latvijā tika pieņemta 
2000.gada 20.oktobra „Eiropas ainavu konvencija”. Konvencija attiecas uz visām pušu teritorijām un ietver 
dabiskās, kā arī lauku, urbānās un piepilsētu teritorijas. Tā ietver sauszemes un jūras teritorijas, un iekšējos 
ūdeņus. Tā attiecas uz ainavām, kuras var uzskatīt par izcilām, tāpat uz ikdienišķām vai degradētām ainavām. 
Konvencijas mērķis ir veicināt ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu. 

 „Ainava” nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir izveidojusies dabas un /vai cilvēku 
darbības un mijiedarbības rezultātā (definīcija no Eiropas Ainavu konvencijas).  

Ainava savā būtībā ir daudzfunkcionāls veidojums, tā ir arī savdabīga informācijas krātuve, un ainavas 
struktūras elementi uzskatāmi par indikatoriem, kas liecina par nozīmīgiem procesiem (pagātnē – dažādos 
vēstures posmos, pašreiz) dabā un sabiedrībā, kā liek saprast laika gaitā notikušo pārmaiņu cēloņsakarības. 

Ainavas ir svarīga vietējās kultūras veidošanās sastāvdaļa un, tās ir dabas un kultūras mantojuma 
pamatelements, kas veido cilvēku labsajūtu un dod ieguldījumu vietas identitātes nostiprināšanā. 

„Ainavu plānošana” nozīmē konsekventi uz tālāku nākotni vērstas darbības, lai uzlabotu, atjaunotu vai radītu 
jaunas ainavas. Tieši ainavu plānošana ir viens no būtiskākajiem Turaidas muzejrezervāta saglabāšanas un 
attīstības nodrošināšanas instruments, kas jāveic jau tuvākajā nākotnē. Ainavu plānošana ir jāveic ne tikai 
muzejrezerrvāta teritorijā, bet aptverot arī Turaidas muzejrezervātaam noteikto apbūves regulācijas zonu un 
ainavu aizsardzības zonu. 

(1) Dabas vērtības 

Detālplānojuma teritorijas ainava ir daļa no Gaujas Nacionālā parka  unikālajām ainavām, līdz ar to tā ir viena 
no lielākajām šī muzejrezervāta dabas vērtībām.  Gaujas senieleja ir izcila dabas forma, kam Latvijā nav 
līdzīgas. Tieši Gaujas senieleja ir tas dabas veidojums, kas veido arī Turaidas tēlu. Pat ja no Turaidas 
vēsturiskā centra teritorijas tā nav saskatāma, vienmēr saglabājas nojauta par tās esamību. Gaujas senieleja ir 
ne tikai izcila dabas forma, bet Latvijas apstākļos arī unikāla ainava, kam ir nacionāla nozīme. 

Saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likumu parka teritorijā ir aizliegts bojāt vai iznīcināt īpaši aizsargājamos 
biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes; bojāt vai iznīcināt vietējās nozīmes aizsargājamos kokus; 
bojāt vai iznīcināt valsts un vietējās nozīmes ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus, kā arī  bojāt 
vai iznīcināt kultūrvēsturiskos objektus. Tāpēc detālplānojumā īpaša uzmanība ir pievērsta tieši dabas un 
kultūrvēsturiskajām vērtībām un visi detālplānojuma risinājumi ir vērsti uz šo vērtību saglabāšanu. 

Teritorijas apsekošanu un biotopu izpēti veica Vides eksperte Egita Grolle (sert.Nr. 003). Teritorija tika 
apsekota veģetācijas sezonā, 2012.gada septembrī, lai dotu novērtējumu par teritorijas biotopiem un augu 
sugām, kā arī atzīmēt īpaši aizsargājamo augu atradnes, ja tādas teritorijā atrodas. Teritorijā kopumā tika 
konstatēti trīs biotopu veidi, kas atbilst aizsargājamo biotopu kritērijiem: „Smilšakmens iežu atsegumi”; 
„Mienerālvielām bagāti avoti un avoksnāji”; „Nogāžu un gravu meži”. 

Teritorijas  D, DA un nedaudz arī Z daļā reljefu veido dziļas gravas un nogāzes, kas galvenokārt apaugušas ar 
mežu. Koku stāvā dominē platlapji, viens no tiem ir parastais ozols, kas ir būtiska dabas vērtība. Šie meži 
atbilst biotopam „Nogāžu meži”. Meža platībās sastopami atsevišķi ievērojamu vecumu sasnieguši ozoli ar 
plašiem zaru vainagiem. Šiem ozoliem būtu nepieciešama īpaša apsaimniekošana, lai tie tiktu saglabāti 
nākošām paaudzēm. Meža platībās sastopamie biotopi ir „Jauktu koku gāršas”, kas mijas ar „Baltalkšņu 
gāršas” fragmentiem. Vietām, gar meža nomalēm saglabājušās vai stādītas priedes. Teritorijas centrālajā daļā, 
gravas sākuma posmā koku audze krietni jaunāka, dominē parastā goba.  

Teritorijā atrodas vairākas avotu izplūdes vietas, kurām saplūstot ir izveidojušās divas ūdens tērces – strauti. 
Teritorijā ir arī sastopamas īpaši aizsargājamas augu sugas un biotopi, piemēram, īpaši aizsargājama augu 
suga naktsvijole Platanthera sp., kā arī aizsargājams biotops „Smilšakmens (iežu) atsegumi”. 
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Teritorijā daudzviet sastopamas nelielas avotu izplūdes vietas, kas atšķiras pēc palielināta mitruma klātbūtnes 
un pārmitrās vietās augošām augu sugām. Nozīmīgākās ūdensatslodzes vietas atrodas teritorijas ZA un DA 
daļā, kur avotu ūdeņi veido tērces. Šīs vietas atbilst ES un Latvijā īpaši aizsargājamam biotopam 
„Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji”. Mazāk ietekmētas un pārveidotas avotu atslodzes vietas 
sastopamas pētāmās teritorijas DA daļā esošajās gravas nogāzēs.  

Teritorijā ir sastopams vēl viens īpaši aizsargājams biotops „Nogāžu un gravu meži”. Šī biotopa teritorijas DA 
daļā ir samērā augsta – reljefu veido stāvas nogāzes ar daudzām avotu izplūdes vietām, kas nodrošina lielu 
sugu daudzveidību biotopā. Mežos saglabājušās liela izmēra kritalas, dobumaini koki un citi dabiskam meža 
biotopam atbilstoši struktūras elementi. 

 

 

38.attēls. Krūmos ieaudzis ozols, kura tuvumā jāizvērtē koku un krūmu izciršana. Foto L.Šterna, 2012. 

 

Aizsargājamo biotopu platībās pēc iespējas jāpiemēro mazāks biotopu traucējumu apjoms. Meža platībās 
nebūtu pieļaujama saimnieciskās darbības veikšana, kā arī jāierobežo tūristu staigāšana ārpus ierīkotajām 
takām. Jāturpina atklāto biotopu apsaimniekošana, nepieļaujot to aizaugšanu, bet saglabājot aizsargājamo 
augu ģeneratīvās izplatības iespējas (pļaujot rudenī). Izvērtējama nevēlamo koku un krūmu izciršana ap 
teritorijā augošajiem ievērojama vecuma platlapjiem platībās, kas aizaugušas ar baltalkšņiem un jaunām 
gobām. Ap nozīmīgākajiem avotiem nebūtu ieteicama saimnieciskās darbības veikšana vismaz 20 – 40 m 
rādiusā. 

Plānotā darbība paredzēta teritorijas Z daļā, kur sastopami antropogēni vai bioloģiski mazvērtīgāki biotopi un 
senatnē atradušīes dīķi (saglabājušās mākslīgi veidotas reljefa formas). Dīķu uzpludināšana paredzēta tiešā 
pazemes ūdeņu atslodzes vietu tuvumā un gar A robežu tekošā strautiņa krastos. Bioloģiski vērtīgāks ir A daļā 
esošais avots, kura ūdeņi veido strautu. Ap šo avotu saglabājama vismaz 20 m rādiusā plata josla, kurā 
nebūtu ieteicama saimnieciskā darbība vai hidroloģiskā režīma maiņa. Vietās, kur paredzēta ūdens 
uzpludināšana, strautiņa krastus veido samērā stāvi krasti, kas apauguši ar baltalkšņiem vai jaunām gobām. 

Svarīgi ir saglabāt minētās dabas vērtības, ņemot vērā sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu, 
kas pasargās teritorijā esošas dabas vērtības nākamām paaudzēm. Pilna apjoma slēdziens par teritorijā 
esošajiem biotopiem un augu sugām dots detālplānojuma pārskata sadaļā - pielikumi. 
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Ainaviskās vērtības  

Ainaviskās vērtības ir uztvertās ainavas īpašības, kas ir rezultāts cilvēku un ainavas savstarpējām attiecībām. 
Ne mazāka nozīme kā dabas elementiem ir tām zīmēm ainavas struktūrā, kas liecina par notikumiem senākā 
un jaunākajā vēsturē (piemēram, seno lauku sētu un muižas zemju struktūra, senais pastaigu taku tīkls utt.), 
bet nav tiesiski sargājami pieminekļi. 

Turaidas muzejrezervāta teritorija ir  kultūrainava, līdz ar to ir būtiski respektēt tās nozīmi, vērtību vēsturiskā 
kontekstā, ņemot vērā mūsdienu cilvēka paredzēto šīs vietas izmantošanu un vēstures atspoguļojumu. Šo 
teritoriju vērtības var iedalīt dažādās grupās, ņemot vērā dažādus skatījumus uz šo ainavu. Pamatā ainavai 
vērtību dod tajā esošie ainavas elementi, tie to raksturo un samazina vai palielina tās vērtību.  

Teritorijas galvenās vērtības ir vēsturiskās ēkas, ko varam saukt par ainavas elementiem, skatu perspektīvas, 
lielie koki un dīķi. Piemēram, vēsturiskās ēkas ir ainavas elementi, tās raksturo šīs vietas vēsturi un atspoguļo 
ainavas vēsturisko izmantošanu. Šo ainavas elementu mēs varam attiecināt uz vairākām konkrētās ainavas 
vērtībām: vēsturisko, kultūras, izglītojošo, rekreācijas. Tās ir būtiskas Turaidas muzejrezervāta ainavas daļas 
visas Turaidas teritorijas makroainavas kontekstā. 

Ainava mainās līdz ar laiku, arī kultūrainava, līdz ar to ir jāpievērš uzmanība tās mainībai laikā un telpā. 
Kultūrainava atspoguļo ilgas un tuvas attiecības starp cilvēkiem un viņu dabisko vidi, mijiedarbību starp cilvēku 
un to dabisko vidi, līdz ar to visi ainavu elementi – Tautasdziesmu parks un Dainu kalns ar skulptūrām, to starp 
arī nelieli, piemēram, piemiņas zīme. Ainavisko vērtību definēšana ir saistīta ar cilvēku uztveri, par to 
attiecībām ar to.  Tās stāsta par šīs ainavas veidošanos un attīstību laika gaitā.  

Kā nozīmīgu vērtību gribētu minēt arī cilvēku, jo bez cilvēka klātbūtnes šī ainava nebūtu tāda izveidojusies, 
kāda tā ir šobrīd. Kultūrainava vispār nevar pastāvēt bez cilvēka. Ainava veidojas dabas un cilvēka 
mijiedarbībā, kas apliecina cilvēka lielo vērtību tās veidošanās un pārveidošanās procesā. Ainava nav tikai 
dabas veidota, cilvēks redzams tajā nevis līdzās esam, bet esot tajā.  

Izvērtējot ainavas vērtības, tās var iedalīt ņemot vērā Brown un Reed ainavas vērtību tipoloģiju. Tās sastāv no 
13 vērtībām: estētiskā (skati, vietas, skaņas, smaržas), ekonomiskā (tūrisma iespējas), rekreācijas (dod 
iespēju atpūsties un izbaudīt), dzīvību uzturošā (tā ir daļa no kopējās ekosistēmas, kas atbild par dzīvības 
uzturēšanu), izglītojošā (iespēja mācīties par vietas vēsturi, tā laika cilvēkiem), bioloģiskās daudzveidības 
(vieta dažādiem augiem, dzīvniekiem u.c.), garīgā (cilvēkiem asociējas ar īpašu stāstu par mīlestību, iespēja 
sagaidīt dažādus svētkus un apmeklēt arī baznīcu, kā arī vieta, kas katram personīgi spēj būt īpaša dažādu 
dzīves notikumu dēļ), patiesā vērtība (neatkarīgi no katra cilvēka, šai vietai jau piemīt vērtība – Īpaši 
aizsargājams kultūras piemineklis), vēsturiskā (šīs vietas dabas un vēstures vērtības, kas ir būtiskas visai 
tautai), nākotnes (iespēja nākamajām paaudzēm arī iepazīt šo vietu), iztikas līdzekļu (iespēja muzejrezervātam 
nopelnīt muzeja attīstībai un saglabāšanai), terapeitiska (spēja cilvēkam sniegt fizisku un garīgu atpūtu) un 
kultūras vērtība (ainava atklāj tautas tradīcijas, kādreizējo dzīvesveidu, attieksmi pret apkārtējo vidi utt.). Visas 
šīs trīspadsmit ainavas vērtības lielākā vai mazākā mērā var attiecināt uz Turaidas vēsturiskā centra 
detālplānojuma teritoriju, kā arī rezervāta izveides mērķis atspoguļo augstāk minētās ainavas vērtības – 
saglabāt tūkstošgadē radīto Turaidas vēsturiskā centra bagāto dabas, materiālo un nemateriālo kultūras 
mantojumu. 

Liela ir arī šīs vietas ainavas estētiskā vērtība. Vietas estētisko kvalitāti raksturojošie resursi pieder visiem šīs 
vietas apmeklētājiem, to neviens nedrīkst piesavināties, kā arī praktiskā darbībā tos ignorēt. Estētiskā 
kvalitātes un tās uztveres potenciāls ir atkarīga no vizuālo struktūru elementu daudzveidības, gleznieciskuma 
un proporcionalitātes. 

Turpmāk tekstā tiks uzskaitītas un analizētas kvalitātes, kuras veido šīs ainavas kopējo vērtību, kā arī palielina 
un raksturo šīs teritorijas estētisko kvalitāti. Būtiski ir minēt, ka šo teritoriju nevar skatīt tikai detālplānojuma 
robežās, tā ir daļa no kopējās novada kultūrainavas, tāpēc tā tiek skatīta kontekstā ar apkārtējo ainavu, ar to, 
cik tālu sniedzas skats no šīs teritorijas.  
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Detalplānojuma ainavas vērtības var iedalīt arī citādi, piemēram, ekosistēmas vērtība, apkārtējās vides un 
sociālā vērtība. Viss atkarīgs, kā mēs uz ainavu skatāmies un kāda tā ir, kādas funkcijas pilda vai ir pildījusi 
pagātnē.  

Kā būtiska vērtība ir jāmin teritorijas ģeogrāfiskais novietojums, tas nenoliedzami ceļ teritorijas ainavisko 
vērtību un estētisko kvalitāti, tas pastiprina teritorijas vizuālo nozīmi un ietekmi uz apkārtējo ainavu. Tā atrodas 
Gaujas senlejā, kas būtiski nosaka šīs teritorijas ainaviskās vērtības.  

Tā kā šī ainava ir daudzveidīga, tad šīs vērtības nav konstantas, kā arī jāņem vērā, to, ka uz to skatās dažāda 
vecuma, izglītības līmeņa un pieredzes cilvēki, kur katram ir sava izpratne un nozīme par vērtībām. Bet 
būtiskākais ir ņemt vērā iepriekš minētās vērtības analizējot un attīstot šo teritoriju. 

 

 

39.attēls. Turaidas muižas vēsturiskā centra Z daļas lauku ainava. Foto M.Kalvāne, 2012 
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1.4.6. Vēsturiskie ceļi un dīķsaimniecība 

(1) Vēsturiskais ceļu tīkls  

Vēsturiskā Turaidas pils muiža atrodas kalnā, un pie tās savienojas divi ceļi : Inciema – Siguldas un Krimuldas 
– Turaidas. Turaidas muižas ēkas pamatā ir bijušas izvietotas trīs virzienos: 1) pie ceļa no pilsdrupām uz 
baznīcu; 2) pie Inciema ceļa; 3) pie Krimuldas ceļa. 

Ceļš uz Siguldu vēsturiski gāja no Turaidas pilsdrupām un 19.gs. beigās – 20.gs. sākumā savienojās ar 
Inciema ceļu, pārvaldnieka vecās mājas D pusē, tad gāja lejup pa gravu starp Kārļa (Ratu) kalnu un Turaidas 
pilskalnu. Pār Gauju bija ierīkota pārceltuve. 1930.gadā Valsts šoseju departaments nolēma būvēt pāri Gaujai 
tiltu un pie Turaidas kalna augšgalā taisīt lielu caurrakumu, lai izlīdzinātu kalna kāpumu. Jaunais lielceļš tika 
izbūvēts starp pārvaldnieka veco māju un brūzi, kur tas atrodas vēl šodien.  

Jau 19.gs. minēti arī kājnieku celiņi pāri Kārļa kalnam un tieši stāvus lejā no pilsdrupām. Iespējams, ka tie 
ierīkoti ~1860.gadā, kad Krievijas cars apmeklēja Siguldu. 

Ievērojamas izmaiņas ceļu tīklā notika pēc muižas sadalīšanas, kad tās centrā izveidojās vairākas 
jaunsaimniecības. Tā piemēram oficiāli likvidēja ceļu uz ķieģeļu cepli, kaut gan dabā tas daļēji vēl šodien ir 
saglabājies. 

1990.gadā, pēc Turaidas muzejrezervāta pasūtījuma tika izstrādāti vairāki varianti (pirmsprojekta apsvērumi) 
kājnieku tilta projektēšanai pār a/c Inciems – Sigulda – Ķegums Turaidas muzejrezervātā (projektēšanas 
institūts „Ceļuprojekts”). Vispārējos izmeklēšanas darbus veica „Ceļuprojekts” tiltu daļa, bet ģeoloģiskās 
izpētes darbus – ģeoloģiskās izpētes un karjeru saimniecības daļa. Tilta ietves platums tika paredzēts 3 metri, 
saskaņā ar projektēšanas uzdevumu. No izstrādātajiem 8 tilta konstruktīvo un arhitektonisko risinājumu 
variantiem tika izvēlēts pamatvariants, kuram 1991.gadā tika izstrādāts Darba projekts „Kājnieku tilta pār a/c 
Inciems – Sigulda – ķegums Turaidas muzejrezervātā” (projektēšanas institūts „Ceļuprojekts”). Kājnieku tilta 
projekts netika realizēts, taču projektā izvēlētā kājnieku tilta novietne un funkcionālās izmantošanas 
nepieciešamība savu aktualitāti nav zaudējusi arī šodien. 

Izstrādājot detālplānojuma 1.redakciju ir izmantota 1990.gadā izvēlētā kājnieku tilta novietojuma trase, kā 
piemērotākā autoceļa divlīmeņa šķērsojuma vieta gājējiem, ņemot vārā gan ģeoloģiskās izpētes rezultātus, 
gan funkcionālo saikni starp Siguldu un Turaidu, gan dabisko gravas reljefu. 

(2) Dīķsaimniecība 

Turaidas muižā visos laikos ir bijuši vairāki dīķi. Cik to ir bijis Livonijas laikā, pateikt nevar, bet poļu 1582.gada 
revīzijā pieminēti pils dīķi, kuros zvejo, bet to skaits nav norādīts. 1630.gada revīzijā ir minēti divi dīķi pils 
priekšā, bet 1638.gadā – 4 dīķi, bet lielāko tiesu aizauguši. 19.gs. beigās un 20.gs. sākuma kartēs galvenokārt 
arī ir parādīti divi dīķi – viens no tagadējiem, un esošās autostāvvietas vietā bijušais. Ar 1912.gadu, kad muižu 
pārņem Aleksandrs Štāls fon Holšteins, tika uzsākta dīķsaimniecības sistēmas ierīkošana. Jau pirmajā gadā 
tika ierīkoti septiņi dīķi, bet pēc pāris gadiem (līdz ~1915.gadam) vēl  vismaz desmit dīķi. Pēc pirmā pasaules 
kara dīķsaimniecība tika atjaunota. Citos rakstiskos avotos minēts, ka Turaidas muižas centrā pavisam ir bijuši 
ierīkoti ~40 dīķi. 

1926.gada dīķsaimniecības „Ābeļkalni I” un „Ābeļkalni I” plānā attēloti 19 dīķi (skat. 46.attēlu), daļa no kūts – 
laidara, divas dzīvojamās ēkas, pirts un pagrabs. Lielākā daļa ēku un kartē redzamo dīķu ir saglabājušies līdz 
mūsu dienām, bet dīķi, kas atradās „Ābeļkalnu” īpašuma austrumu malā ir ieauguši kokos un krūmos, un par to 
eksistenci liecina esošais reljefs, veģetācija, kā arī vairākas daļēji saglabājušās hidrobūves – caurtekas un 
meniķi. 

Pavisam Turaidā šobrīd ir zināmas 26 dīķu vietas – uzpludināti ir 16 dīķi, nav atjaunoti 10 dīķi. Turaidas 
dīķsaimniecības atjaunošana tika uzsākta 1988.gadā, kad Valsts Meliorācijas projektēšanas institūts izstrādāja 
9 dīķu rekonstrukcijas darbu projektu (inž. J.Čudars).  
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40., 41..attēls. Gājēju ceļš starp bijušajiem dīķiem un saglabājies meniķis tagadējā meža teritorijā un daļēji 
aizaudzis esošs dīķis detālplānojuma  teritorijā.Foto M.Kalvāne, 2012. 

  

42., 43.attēls. Esošie mazie dīķi pie smēdes un pirts ēkām. Foto M.Kalvāne, 2012. 

  

44., 45.attēls. Esošie lielie dīķi pie zivju pagraba un muižas kalpotāju ēkas. Foto M.Kalvāne, 2012 
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46.attēls. Dīķsaimniecības „Ābeļkalni I” un „Ābeļkalni II” plāns, 1926.gads. 
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1.4.7. Esošā teritorijas inženierapgāde un satiksmes infrastruktūra 

(1) Esošā teritorijas inženierapgāde 

Detālplānojuma teritorijā ir izbūvēti visi nepieciešamie inženierapgādes ārējie un iekšējie tīkli, kas nodrošina 
esošo Turaidas muzejrezervāta ēku un būvju funkcionēšanu.  

Turaidas muzejrezervāta ēku un būvju ūdensapgāde tiek nodrošināta no atsevišķi izbūvētām lokālām 
ūdensņemšanas vietām muzejrezervāta teritorijā. Ir izbūvēta ūdensvada trase arī no Turaidas ciema 
centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kas pašlaik netiek izmantota.  

Ūdensapgādi Turaidas ciema teritorijā nodrošina viens centralizēts ūdens ieguves avots – artēziskā aka Nr.9 
(atrodas ārpus detālplānojuma teritorijas). Aka izbūvēta un nodota ekspluatācijā 1970.gadā. 2001.gadā akai 
tika uzstādīts  hidrofors un atvienots jau tobrīd avārijas stāvoklī esošais ūdenstornis (būvēts 1974.gadā, 
nojaucams). Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtasTuraidas ciemā nav izbūvētas. 

Ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai tiek izmantoti esošie lielākie dīķi. Lietus ūdens savākšanas un 
novadīšanas sistēma Turaidas ciema un Turaidas muzejrezervāta teritorijā nav izbūvēta. 

Turaidas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā - NAI) atrodas Turaidas ciema 
ziemeļaustrumu daļā, īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta teritorijā. NAI 
teritorijas zemes īpašnieks ir valsts a/s „Valsts nekustamie īpašumi”, NAI būvju īpašnieks ir Krimuldas novada 
dome. Turaidas ciema centralizētā kanalizācijas sistēma izbūvēta laika posmā no 1971.-1972.gadam un tajā 
ietilpst notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk –NAI) un kanalizācijas tīkli (pašteces kolektori) ar kopējo 
garumu 1000 m. Centralizētā kanalizācijas tīkla pieslēgums nodrošināts 77 iedzīvotājiem, kas ir tikai daļa no 
ciema iedzīvotājiem. Individuālās dzīvojamās mājas, kurām nav pieslēguma centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, izmanto izsmeļamās bedres. Centralizētai kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti arī vienīgais uzņēmums 
SIA „Segevolde” (veikals un ēdnīca) un vienīgā institūcija – Turaidas muzejrezervāts. Kopējais Turaidas ciema 
radīto notekūdeņu apjoms 2011.gadā bija 7785,94 m3. Šobrīd NAI nenodrošina atbilstošu notekūdeņu 
attīrīšanu un to kvalitāte pēc attīrīšanas neatbilst normatīvo aktu prasībām. Viens no esošajiem NAI  aerotanku 
blokiem nav ekspluatējams, savukārt otrs bloks atrodas avārijas stāvoklī. 

Turaidas muzejrezervāta ēkās ir ierīkotas lokālas apkures sistēmas, katrā objektā atsevišķi, kā galveno 
enerģijas veidu izmantojot elektrību. 

Elektroapgādes avots – esošās transformatoru apakšstacijas, kas atrodas gan Turaidas muzejrezervāta 
teritorijā, gan Turaidas ciema centrā. Kompleksa elektroapgādei galvenokārt ir ieguldītas pazemes kabeļu 
līnijas.  

Teritorijā ir izbūvēts arī sakaru kabeļu tīkls ar pievienojumu pie esošās sakaru kabeļu līnijas Turaidas ciemā, 
kas nodrošina nepieciešamos elektronisko sakaru pakalpojumus. 

Esošo inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu aizsargjoslas ir uzrādītas Turaidas vēsturiskā centra 
detālplānojuma grafiskās daļas plānā „Pašreizējā izmantošana”. 

 

 (2) Esošā satiksmes infrastruktūra 

Turaidas ciema teritoriju šķērso divi valsts autoceļi – Autoceļš P7 (Ragana – Turaida) un autoceļš P8 (Inciems 
– Sigulda – Ķegums).  

Raugoties no Turaidas muzejrezervāta skatupunkta, par problēmu tiek uzskatīts autoceļš P8, kas sadala 
teritoriju divās daļās. Otrpus ceļam esošie stāvlaukumi, no kuriem uz muzejrezervāta teritoriju ir intensīva 
gājēju kustība un ceļa P8 vertikālie parametri rada konfliktsituācijas krustojuma zonā. 
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Darba ietvaros tika apkopotas esošās transporta plūsmas. Diennakts vidējās satiksmes intensitātes dati par 

2011.gadu aplūkojami sekojošā attēlā.  

 

47.attēls. Diennakts vidējā satiksmes intensitāte. Datu avots: Latvijas Valsts Ceļi. 

Papildus LVC datiem 2012. gada augusta darbadienā tika veikta satiksmes intensitātes uzskaite autoceļu P7 
un P8 krustojumā. Intensitāte apkopota no plkst. 7.00 – 17.00. Par maksimālo slodzes stundu šajā periodā 
uzskatāms laiks no plkst. 16.00 – 17.00, kad novērots intensīvākais gājēju un transportlīdzekļu kustības 
apjoms. 

 

48.attēls. Satiksmes intensitāte autoceļu P7 un P8 krustojumā. (SIA „BRD projekts”, 2012.) 
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Autoceļu P8 un P7 krustojums Turaidā; plūsmu dinamika
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49.attēls Gājēju un auto plūsmu dinamika (SIA „BRD projekts”, 2012) 

 

Apmeklētāju un transporta plūsmas pieauguma rezultātā uz autoceļa „Ragana-Turaida” (P7) un krustojumā ar 
autoceļu „Inciems-Sigulda-Ķegums” (P8) veidojas nedroša situācija pie Turaidas muzejrezervāta ieejas, īpaši 
apmeklētāju pieplūduma laikā rudens „zelta lapu” dienās. Apstākļos, kad vienlaikus ierodas vairāki simti 
apmeklētāju, pazeminās drošība pie iebrauktuvēm stāvvietās, uz ceļiem un krustojumā. Krustojums kļūst grūti 
pārredzams. 

Lielu skaitu apmeklētāju piesaista TMR rīkotie pasākumi. Apmeklētāju lielākais skaits galvenokārt ierodas 
nedēļas nogalēs ar personīgajiem satiksmes līdzekļiem, kuru novietošanai esošo autostāvvietu ietilpība ir 
nepietiekama. Maksimālā apmeklētāju plūsma daudzu gadu garumā ir vērojama “zelta rudens” laikā no 
septembra otrās puses līdz novembrim, kad satiksmes un auto novietošanas problēmas ir vērojamas ne tikai 
pie Turaidas muzejrezervāta, bet arī Siguldas pilsētā un visā Gaujas senielejas daļā. Izskatot apkārtnē esošās 
automašīnu novietošanas iespējas, ņemts vērā, ka apmeklētāju maršruts nereti ir kājām no senlejas. Līdz ar to 
automašīnas teorētiski var tikt novietotas citur, ne pie Turaidas muzejrezervāta. 

Ar katru gadu palielinās liela izmēra tūristu autobusu skaits Turaidā, kuriem sezonas laikā ir grūti nodrošināt 
pietiekamu apstāšanās un apgriešanās platību. 

Tāpēc analizējot Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju un autotransporta plūsmas, tika ņemti vērā arī Turaidas 
muzejrezervāta kases apkopotie dati par apmeklētāju skaitu, gan autotransporta plūsmām, kas ir reģistrētas 
pārdodot biļetes autostāvlaukumos pie muzeja (skat. 50. un 51.attēlu). 
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*Faktiskais apmeklētāju skaits ir lielāks, jo uzskaite kasē neatspoguļo masu pasākumu dalībniekus, 

t.sk. bezmaksas. 

50.attēls. Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju skaits 2009.-2012.gadā. Datu avots: Turaidas muzejrezervāta 
kases uzskaites dati. 

 

51.attēls. Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju transportlīdzekļu skaits 2009.-2012.gadā. Datu avots: Turaidas 
muzejrezervāta uzskaites dati. 
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Turaidas teritoriju esošajā situācijā šķērso 5 sabiedriskā transporta maršruti. Diennaktī tie sastāda 13 
transporta vienības katrā kustības virzienā. Detālplānojuma teritorijā izvietotas šo sabiedriskā transporta 
maršrutu pieturvietas, no kurām tikai divas ir aprīkotas ar nojumēm un zīmēm. Sekojoši, virzienā Sigulda – 
Turaida un Turaida – Ragana sabiedriskais transports pasažierus izsēdina/uzņem nestandarta vietās, kas rada 
papildus konfliktsituācijas uz ceļa. 

  

52.attēls Sabiedriskā transporta maršruti. (SIA „BRD projekts”, 2012) 

 

1.5. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESS 
 

1.5.1. Detālplānojuma izstrādes sagatavošana un 1.redakcijas izstrāde 

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2012.gada 30.marta lēmumu Nr.4/9 
„Par  nekustamo īpašumu „Turaidas muzejrezervāts”, „Rožkalni”, „Ošas”, „Valsts autoceļš – P7” /posms 
Turaidas centrā/, „Valsts autoceļš – P8” /posms Turaidas centrā”, „Pašvaldības ceļš C „P7 – Rožkalni”, 
Krimuldas pagastā,  Krimuldas novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu 
un darba uzdevuma apstiprināšanu” (turpmāk tekstā – Turaidas vēsturiskā centra detālplānojums).  
Detālplānojuma teritorijā nav ietverta visa Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – „Turaidas muzejrezervāts” 
teritorija (atbilstoši Ministru Kabineta 1.03.1994. noteikumiem Nr.6), kuras daļa atrodas Siguldas novada 
teritorijā. 

Saskaņā ar pieņemto domes lēmumu un atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem 
Nr.1148, detālplānojuma izstrādes vadītāja -  Krimuldas novada būvvaldes galvenā arhitekte Māra Steķe 
pieprasīja darba uzdevumā minētos institūciju nosacījumus detālplānojuma izstrādei. Ar Krimuldas novada 
domes 2012.gada 28.septembra lēmumu Nr.13/1 ir veikti grozījumi 2012.gada 30.marta lēmuma Nr.4/9 
1.punktā, ar lēmumu apstiprinātā Darba uzdevuma 1.punktā, 3.punktā un 4.punktā. 

Atbilstoši veiktās publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem un 25.06.2012. savstarpēji noslēgto līgumu starp 
SIA „Metrum” un Valsts aģentūru „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”, SIA 
„Metrum” ir detālplānojuma izstrādātājs. Saskaņā ar 25.06.2012. noslēgto līgumu, līguma priekšmets ir 
detālplānojuma izstrāde teritorijai, kas noteikta Krimuldas novada domes 30.03.2012. lēmuma Nr.4  1.punktā. 

Turaidas detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar 06.10.2009. Ministru Kabineta (turpmāk tekstā MK) 
noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 19.10.2012.), bet 
turpināta saskaņā ar 16.10.2012. Ministru Kabineta (turpmāk tekstā MK) noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par  
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pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā no 19.10.2012.). Turaidas detālplānojums 
izstrādāts uz aktuāla topogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500.  

Detālplānojuma 1.redakcijas sagatavošanas un izstrāde posms tika realizēts ciešā sadarbībā ar Turaidas  
muzejrezervāta vadību un speciālistiem, organizējot vairākas detālplānojuma izstrādes darba grupas 
sanāksmes (6.07.2012.; 10.08.2012; 19.10.2012.; 26.10.2012.), ar mērķi detalizētāk izzināt muzejrezervāta 
mērķus un vīzijas, tieši Turaidas muižas vēsturiskā centra atjaunošanas jautājumos, un diskutēt par Turaidas 
muzejrezervāta attīstības iespējām.  

8.11.2012. detālplānojuma projekta vadītāja M.Kalvāne piedalījās Turaidas muzejrezervāta zinātniski 
prakstiskajā konferencē ar ziņojumu par tēmu „Turaidas muižas detālplānojums, kā sabiedrības, valsts un 
pašvaldības interešu līdzsvarošanas instruments”. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar izstrādes stadijā 
esošā detālplānojuma projekta risinājumiem un priekšlikumiem Turaidas muižas vēsturiskā centra 
atjaunošanai. 

20.11.2012. notika sanāksme par detālplānojuma izstrādes gaitu Krimuldas novada pašvaldībā, kurā piedalījās 
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs M.Ozoliņš, pašvaldības atbildīgie speciālisti un detālplānojuma 
izstrādes vadītāja M.Steķe, projekta izstrādātāja SIA „Metrum” un Turaidas muzejrezervāta pārstāvji, kā arī 
Turaidas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta Tehniski ekonomiskā pamatojuma 
izstrādātāju pārstāvis. Sanāksmes galvenie diskusiju jautājumi tika saistīti ar pašvaldības pārziņā esošo 
inženierkomunikāciju tīklu un satiksmes infrastruktūras objektu attīstības iespējām Turaidas ciemā. 

4.12.2012. Turaidas muzejrezervātā notika sanāksme par detālplānojuma 1.redakcijas risinājumiem ar 
uzaicināto valsts institūciju pārstāvjiem no - VAS „Latvijas valsts ceļi” Rīgas reģiona un centrālā reģiona 
nodaļām, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un V/A „Valsts 
nekustamie īpašumi”. Sanāksmes laikā tika prezentēti projekta 1.redakcijas risinājumi un uzklausīti klātesošo 
valsts institūciju speciālistu viedokļi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei un tā risinājumu realizācijai nākotnē.  

2012.gada nogalē detālplānojuma 1.redakcija tika iesniegta Krimuldas novada pašvaldībā izvērtēšanai, 
atzinuma sagatavošanai un lēmuma pieņemšanai par detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

1.5.2. Detālplānojuma publiskā apspriešana. 

Uzsākot Turaidas vēsturiskā centra detālplānojuma izstrādi 2012.gada aprīlī Krimuldas novada dome 
nodrošināja nepieciešamo publikāciju ievietošanu laikrakstā „Latvijas vēstnesis” (17.04.2012.), vietējā 
laikrakstā „Krimuldas novada vēstis” (2012.gada aprīļa laikraksts, Nr.8) un Krimuldas novada domes interneta 
mājas lapā www.krimulda.lv  (19.04.2012.). Krimuldas novada dome informēja arī detālplānojuma teritorijā 
esošos zemes īpašniekus un kaimiņu zemes īpašumu īpašniekus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, 
nosūtot informatīvus paziņojumus 12.04.2012.. 

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2013.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.5 (protokols Nr.5) detālplānojuma 
pirmās redakcijas projekts tika nodots sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 11.marta līdz 5.aprīlim. Ar detālplānojuma 
materiāliem varēja iepazīties Krimuldas novada domes telpās un Krimuldas novada domes interneta mājas 
lapā www.krimulda.lv . Informācija par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēta vietējā laikrakstā 
„Krimuldas novada vēstis” (2013.gada marta laikraksts, Nr.5) un Krimuldas novada domes interneta mājas 
lapā www.krimulda.lv  (05.03.2013.). SIA „Metrum” informēja arī detālplānojuma teritorijā esošos zemes 
īpašniekus un kaimiņu zemes īpašumu īpašniekus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, nosūtot 
informatīvus paziņojumus 08.03.2013.. 

http://www.krimulda.lv/
http://www.krimulda.lv/
http://www.krimulda.lv/
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Detālplānojuma projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2013.gada 21.martā, Krimuldas novada 
domē. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās projekta izstrādātājs, pasūtītāju pārstāvis, Krimuldas 
novada domes darbinieki un pārstāvis no Dabas aizsardzības pārvaldes. Sanāksmes laikā galvenokārt tika 
apspriesti ar dabas aizsardzību saistīti jautājumi – plānotā atmežošana un dīķu ierīkošana, sadzīves 
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana u.c. jautājumi. 

2013.gada 6.aprīlī Turaidas muzejrezervātā tika organizēta „Informācijas diena”, kuras iertvaros klātesošie tika 
iepazīstināti arī ar detālplānojuma 1.redakcijas projekta risinājumiem un nākotnes iecerēm. Informācijas dienā 
piedalījās 68 dalībnieki, no dažādām organizācijām un uzņēmumiem. Klausītāju vislielāko interesi izraisīja 
plānotie satiksmes organizācijas un gājēju kustības risinājumi, kā arī priekšlikumi par dīķu kaskādes 
atjaunošanu un plānotajām pastaigu un zirgu izjāžu takām. Tika ierosināts nākotnē organizēt arī izbraukumus 
ar ratiem vai karietēm pa muzeja teritoriju. Viennozīmīgs atbalsts tika pausts arī plānotajam ieejas laukumam 
un apmeklētu centra ierīkošanai bij. kūts – staļļa ēkā, ierosinot papildus organizēt arī sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumus. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


