
 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.gada 30.marts 

Rekomendācijas seno svētvietu 
apsaimniekošanai: Vidzemes 

plānošanas reģions 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

 

1.  Ievads 

Rekomendācijas sagatavotas Centrālās Baltijas Jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007.-2013.gadam 

projekta „Senās Kulta Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā Identitāte” ietvaros. 

 

Mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu seno svētvietu apsaimniekošanu, informējot ieinteresētās puses par seno svētvietu apsaimniekošanas 

nosacījumiem. Rekomendācijās vienuviet ir apkopotas katrai svētvietai individuāli atlasītas normatīvo aktu, plānošanas dokumentu 

un citu apsaimniekošanas nosacījumu prasības / rekomendācijas, tās papildinot jomās, kur līdz šim rekomendācijas nebija izstrādātas. 

 

Mērķauditorija: Rekomendācijas paredzētas tām fiziskajām / juridiskajām personām, kuru darbības / bezdarbība var ietekmēt seno 

svētvietu saglabātību. Šīs fiziskās / juridiskās personas ir: 

· Objektu īpašnieki; 

· Pašvaldības; 

· Tūrisma informācijas centri; 

· Tūrisma operatori, kas savos maršrutos iekļauj senās svētvietas; 

· Citi interesenti. 

 

Rekomendācijas ir sagatavotas individuāli katrai projekta “Senās Kulta Vietas – Baltijas Jūras Piekrastes Kopīgā Intentitāte” ietvaros 

apzinātajai senajai svētvietai. 

 



 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Vosvu Dieva kalns ar Māras pēdas akmeni   

Novads, pagasts: Alūksnes novada Veclaicenes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 222 (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Veclaicenes aizsargājamo ainavu liegums, Natura2000 (5, 6)  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Unikāls objekts Latvijas mērogā, sena pagāniska kulta vieta, par ko liecina gan kalna, gan akmens nosaukumi. Objekts privātīpašumā, 

labi kopta un uzturēta apkārtne. Saimnieki rūpējas, izcērt krūmus un veido taku. Kalns tiek regulāri pļauts. Skaista ainaviska vieta, 

teritorija ap akmeņiem sakopta un baudāma. No Vidzemes šosejas norāde, tālāk ceļu sazarojumā atkal norāde uz objektu. Saimnieki 

atsaucīgi, norāda uz atrašanās vietu. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, taču tas viegli atrodams pateicoties norādes 

zīmēm. Tas tiek izmantots tūrismā. Kopā ar stāstu un rituāla interpretāciju, kalns varētu būt ļoti populārs tūrisma objekts.   

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir virziena norādes gan no Vidzemes šosejas, gan uz vietējas nozīmes zemes ceļa  

· Uz objektu jāiet pa saimnieku veidotu taku, pāri pļavai, citas infrastruktūras nav  

· Ieteicams veidot jaunus tūrisma infrastruktūras objektus, bet tas jāsaprot pašiem saimniekiem 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Saimnieki zina, ka tā ir sena dabas svētvieta, taču paši līdz nenāk un neko par to nestāsta 

· Neliela informatīva stenda izveide būtu vēlama [7] tiešā akmens tuvumā,  tajā iekļaujot visu informāciju 

 

 

Kontaktinformācija: 

Alūksnes novada Dome 

Dārza ielā 11, Alūksnē 

Tālrunis: 64381499; 266 06 818 

http://www.aluksne.lv/ 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/  

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti: Alūksnes novada teritoriālplānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.  

7. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

http://www.aluksne.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Medņu Jāņa kalns  

Novads, pagasts: Alūksnes novada Alsviķu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr.154 (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Medņu Jāņa kalns atrodas privātīpašumā. Kalnam ļoti ainaviska apkārtne – sakopti lauki un skaists kalnains apvidus. Pats kalns 

apaudzis ar kokiem, taču saimnieks ik pa laikam mežu tīra. Ir izveidota taka augšup kalnā, kas tiek izmantota malkas izvešanai. 

Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Pats objekts arī nav sevišķi saistošs, vairāk piesaista ainaviskā 

apkārtne. Nav iekļauts tūrismā, jo pie tā ierobežota pieeja un tas grūti atrodams. Arī saimnieks apgalvo, ka tas nav tik vienkārši. Pa 

ceļam uz kalnu ir 2 elektriskie gani. Pagalmā miermīlīgs vācu aitu suns.   

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas neiekļūtu kadrā. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras 

· Norāžu zīmju nav nekādu - nav arī ne pie vienas no mājām  

· "Ceriņu" mājas nemaz nav atzīmētas "Jāņa sētas" 100. mēroga kartē  

· Infratsruktūras izveide nav nepieciešama 

Informācijas stends: 

· Informācijas stendu nav, par kalnu izstāsta "Ceriņu" saimnieks 

· Informācijas stendu izveide pašreiz nav pamatojama 

Kontaktinformācija: 

Alūksnes novada Dome 

Dārza ielā 11, Alūksnē 

Tālrunis: 64381499; 266 06 818 

http://www.aluksne.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv  

 

30.03.2012 

____________________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti: Alūksnes novada teritoriālplānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aluksne.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
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Vizikoku Acu avotiņš  

Novads, pagasts: Alūksnes novada Alsviķu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Vizikoku Acu avotiņš ir mitoloģiska un pagasta nozīmes pulcēšanās vieta. Pieminēts 19.gs dokumentos kā avots ar dziednieciskām 

īpašībām. Tautas teikās saukts arī par Galvaskausa avotu, pie kura nākuši ļaudis acis mazgāt. Vieta privātīpašumā. Savulaik bijusi 

labiekārtota, bet šobrīd ļoti nolaista. Sabiedrībai pieejams, taču traucē nepiesieti suņi objekta teritorijā - "Dišleru" mājās – kuri 

uzbrūk, īpaši ja brauc ar velosipēdu. Objektam bijusi izveidota tūrisma infrastruktūra, bet bojāta. Sakopjot un izveidojot piemērotu 

tūrisma infrastruktūru šo vietu, iespējams padarīt par atraktīvu vietējas nozīmes tūrisma objektu. Jāievēro novada domes saistošie 

noteikumi.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nebūtu vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes 

dabisko estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir saglabājušās 3 no 4 norādes zīmēm. Nav zināms, kur palikusi tā, kas bija ceļa sākumā pirms pagrieziena, braucot pa P34, tā 

būtu jāatjauno.  

· Infrastruktūra ir, bet ļoti degradētā stāvoklī. Teritorija aizaugusi, neizbrienama. Ir tualete, galds piknikam, šūpoles bērniem un 

atkritumu urnas. 

· Teritorija un infrastruktūra jāsakopj un jāatjauno, lai varētu lietot. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada domi 

Informācijas stends: 

· Ir informācijas stends, arī uzvedības noteikumi, atrodoties teritorijā.  

· Uz vietas informāciju sniedz "Dišleru" māju saimniece.  

· Informācijas stendā ir nepatiesa informācija par avota rašanos. 

· Vēlams uzlabot stendu, tajā iekļaujot precizētu informāciju [2]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Alūksnes novada Dome 

Dārza ielā 11, Alūksnē 

Tālrunis: 64381499; 266 06 818 

http://www.aluksne.lv/ 

 

 

 

30.03.2012 

_______________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti: Alūksnes novada teritoriālplānojums  

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 
objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
 

http://www.aluksne.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Gulbju Krustakmens (Tabakdoze)  

Novads, pagasts: Alūksnes novada Annas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums   

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 164  (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)   

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Gulbju krustakmeni dēvē arī par Tabakdozi. Tas atrodas privātīpašumā. Akmens ir mākslīgi apskaldīts, stabveidīgs. Tā nolīdzinātajā 

priekšpusē iekalts krusts. Krusta pamatne iekalta dziļāk nekā pārējās krusta līnijas un veido nelielu iedobumu – „tabakdozi”. 

Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Pats objekts arī nav sevišķi saistošs. Nav iekļauts tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.   

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim  

· Netrokšņot 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Grūti pieejams un atrodams, lai gan atrodas ceļa malā. 

· Uz to ir norāde uz Gulbenes – Alūksnes ceļa krustojuma, bet pie paša akmens nav. 

· Tuvākā vieta ir Kantorkroga mājas un autobusa pietura. Blakus bijušās "Gulbju" mājas ir nodegušas. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav.  

· Vienīgo informāciju sniedz Kantorkroga saimnieks, kurš neprecīzi, bet dod norādes uz atrašanās vietu.   

· Jaunu stendu veidošana pagaidām nav pamatota. 

Kontaktinformācija: 

Alūksnes novada Dome 

Dārza ielā 11, Alūksnē 

Tālrunis: 64381499; 266 06 818 

http://www.aluksne.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

__________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti: Alūksnes novada teritoriālplānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

http://www.aluksne.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Dimantu Baznīckalns  

Novads, pagasts: Alūksnes novada Veclaicenes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 214 (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Veclaicenes aizsargājamo ainavu liegums, Natura2000 (5, 6) 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)   

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Dimantu Baznīckalns atrodas privātīpašumā. Ainava ap to ir ļoti gleznaina ar Veclaicenes pauguraini, kas iekļauta Veclaicenes 

aizsargājamo ainavu liegumā. Pats objekts nav skaidri uztverams. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. 

To izveide pašlaik arī nav pamatojama. Tūrismā nav iesaistīts. Sabiedrībai pieejams, bet traucē klaiņojoši suņi.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Visi (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras.  

· Atrodas blakus Mauriņu saimniecībai - "Dimanti" un pēc kartes atrast var, lai gan norādes zīmju nav.  

· Jaunus tūrisma infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams. 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vienīgais, kurš kaut ko varētu zināt, ir Ķauķu Arvīds (90 gadi). 

· Informācijas stenda nepieciešamība apšaubāma 

Kontaktinformācija: 

Alūksnes novada Dome 

Dārza ielā 11, Alūksnē 

Tālrunis: 64381499; 266 06 818 

http://www.aluksne.lv/ 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

__________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti: Alūksnes novada teritoriālplānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.  

 

http://www.aluksne.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Sprūšu Jāņa kalns  

Novads, pagasts: Alūksnes novada Alsviķu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 153 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Sprūšu Jāņa kalns atrodas privgātīpašumā. Ja kaut kas šim objektam pietrūkst - tad tā ir pievilcība. Uz objektu jāiet caur govju aploku, 

alkšņiem, gar atkritumu izgāztuvi un atmatu pļavām, krūmiem. Arī pats objekts nav skaidri uztverams. Objektam nav izveidota 

tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. To izveide pašlaik arī nav pamatojama. Tūrismā nav iesaistīts.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, lai neaizšķērsotu skatu 

uz kalnu un pēc iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Visi (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nekādas infrastruktūras nav un tās izveide šobrīd nav pamatojama 

· Uz objektu nav norādes, nav ceļa un tas grūti pieejams un atrodams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Nav iespējams iegūt informāciju uz vietas, saimnieki nav ieinteresēti un informāciju nesniedz 

· Informācijas stendu nepieciešamība nav pamatojama 

 

Kontaktinformācija: 

Alūksnes novada Dome 

Dārza ielā 11, Alūksnē 

Tālrunis: 64381499; 266 06 818 

http://www.aluksne.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

__________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti: Alūksnes novada teritoriālplānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

 

http://www.aluksne.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Īļaku Svētavots   

Novads, pagasts: Amatas novada Drabešu pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums, Gaujas Nacionālā Parka teritorija  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Gaujas Nacionālā Parka teritorija, Natura2000 (1, 2) 

Aizsargjosla: Amatas upes aizsargjosla (3, 4)   

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Īļaku Svētavots atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā un pārvaldībā. No stāvas nogāzes iztek 3 avoti. Spēcīgākais, kas atrodas 

vistuvāk Rīgas šosejai, vidēji dod ap 10 litru ūdens minūtē. Ap 30 m rietumos no spēcīgākā avota ir svētakmens, kas šķiet senatnē 

mērķtiecīgi apstrādāts, veidojot tam līdzenu virsmu. Akmenī sekla iedobe apmēram, kas iespējams bijusi nepieciešama zintnieciskām 

darbībām. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas netiek izmantots tūrismā, tikai ūdens iegūšanai.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar DAP GNP administrāciju   

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Daļēji labiekārtots ūdens ņemšanai 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams.  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Stenda izveide nav nepieciešama  

 

Kontaktinformācija: 

Amatas novada Dome 

“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101  

Tālrunis: 64127935 

http://www.amatasnovads.lv/ 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

Gaujas nacionālā parka Informācijas centrs 

Baznīcas iela 3, Siguldā, LV 2150 

Tālr: 67800392 

http://www.gnp.lv/ 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.  

3. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

4. Pašvaldības saistošie dokumenti: Amatas Novada teritoriālplānojums 
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Skuju Upurakmens  

Novads, pagasts: Amatas novada Amatas pagasts 

Īpašuma statuss: A/S Latvijas Valsts Meži īpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenskrātuves aizsargjosla  (1, 2)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Skuju Upurakmens atrodas A/S Latvijas Valsts Meži pārvaldībā. Tas ir iespaidīga izmēra, apaļīgas formas sarkanā granīta veidojums. 

Nav kultūras pieminekļu sarakstos, taču grūti pieejamā atrašanās vieta, nosaukums un nostāsti, ka šeit kristīti bērni, varētu liecināt 

par piederību seno kulta objektu kategorijai. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Uz akmeni neved 

taka. Tas atrodas aizaugušā, brikšņainā, kokiem aizkritušā upītes gravā, kas grūti atrodama. Pats akmens iespaidīgs, taču skatu bojā 

tam virsū sakritušie milzu egļu stumbri. Akmens grūti pamanāms nezinātājam. Piemērota tūrisma infrastruktūra noderētu senvietu 

pētniekiem, jo vieta interesanta un savdabīga. Taču sarežģītā piekļūšana tai var sabojāt gandarījumu par redzēto. Jāievēro novada 

domes saistošie noteikumi.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 
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· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Izveide nav nepieciešama 

· Objektu vēlams attīrīt no tam virsū sakritušajiem koku stumbriem 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vietējie iedzīvotāji palīdz atrast objektu 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Amatas novada Dome 

“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101  

Tālrunis: 64127935 

http://www.amatasnovads.lv/ 

 

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"  

Kristapa 30, Rīga, LV – 1046, Latvija  

Tālrunis: 67602075, 67610015, 67805432 

Mājaslapa: www.lvm.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti Amatas Novada teritoriālplānojums 

2. Aisargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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Drapmaņu Baznīcas kalns   

Novads, pagasts: Amatas novada Skujenes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr.543 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsardzības josla   (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Drapmaņu Baznīcas kalns, saukts arī par Drapmaņu nostāstu un atradumu vietu, atrodas privātīpašumā. Par Baznīcas kalnu tiek 

saukta samērā plaša teritorija, bet pašā ezera krastā atrodas neliels uzkalniņš, kas tiek saukts par Baznīcas vietu. Vietu norobežo 

ezers un aizauguši ezera līči. Objekts atrodas nekoptā, daļēji aizaugušā izcirtumā. Pieejamība ļoti sarežģīta, dabā nevizualizējas. Vietu 

nav viegli atpazīt, nekopts aizaugošs, izcirtums. Ierobežota pieejamība, atrodams tikai zinātāja pavadībā. Objektam nav izveidota 

tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. To izveide pašlaik arī nav pamatojama. Tūrismā nav iesaistīts.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 
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· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Infratsruktūras izveide nav nepieciešama  

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Par vietu zina Kalna Drapmaņu  un Ruķeļu māju saimnieki 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

Kontaktinformācija: 

Amatas novada Dome 

“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101  

Tālrunis: 64127935 

http://www.amatasnovads.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Amatas Novada teritoriālplānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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Žākļu Velnakmens (Vizlas Lielais akmens) 

Novads, pagasts: Apes novada Virešu pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”, Natura2000 (4, 5)  

Vizlas dabas taka (6)  

Valsts nozīmes ģeoloģiskais ģeomorfoloģiskais piemineklis (1)  

Aizsargjosla: Ūdenskrātuves aizsargjosla (2, 3) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Žākļu Velnakmens ir iespaidīga lieluma akmens Vizlas upes krastā un atrodas pašvaldības īpašumā. Teritorija ir sakopta un ainaviska, 

akmens iekļauts Vizlas dabas takā. Akmens ir arī valsts nozīmes ģeoloģiskais dabas piemineklis, tas atrodas Aizsargājamo ainavu 

apvidū “Ziemeļgauja” un uz to attiecas ierobežojumi. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma 

maršrutos.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem. 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Uz A2 ceļa 3 dubultzīmes 4,7 km; 3 km; 1,2 km attālumā 

· Asfaltētā ceļa beigās ir zemes ceļš, kur norādes zīmju nav: acīmredzot tas darīts apzināti, lai neveicinātu piebraukšanu pie 

objekta ar automašīnām, bet veicinātu pastaigu pa 1,5 km garo dabas taku. 

· Ir izveidots nožogojums gar Vizlas upi un izveidota taka. Vietām tā prasa uzlabojumus, jo nolietoti koka celiņi un nožogojuma 

balsti. Vietām iešana pat bīstama. Lejā uz akmeni ir kāpnītes ar margām. 

· Ir ugunskura vieta un atkritumu urna attālāk no akmens. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

Informācijas stends: 

· Takas sākumā ir informācijas stends 2 valodās (latviešu un angļu).  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

· Stendā ir informācija ir par pašu Vizlas upes dabas taku un tās nogāžu mežiem, bet par pašu akmeni nekas nav minēts. 

· Vēlams izveidot nelielu informatīvu stendu pie paša akmens [7].  

 

Kontaktinformācija: 

Apes novada domes administrācija 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 
Tālruņi: 64307220, 64307221 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm  

 

Lauku partnerība "Ziemeļgauja"  

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730 

Tālrunis: 29163859 

http://www.zgauja.lv  

 

Apes novada tūrisma darba organizatore 

A.Binde 64322273 / 22037518 

 

30.03.2012 

___________________________________________ 

Likumdošana: 

1. MK noteikumi Nr.175 par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487  

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

3. Pašvaldības saistošie dokumenti: Apes novada teritoriālplāns  

4. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.  

6. http://www.zgauja.lv/zgrezims Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidus noteikumi 

7. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm
http://www.zgauja.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.zgauja.lv/zgrezims
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Naugrubu Tinābele un Upurliepa  

Novads, pagasts: Apes novada Trapenes pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.210 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Naugrubu Tinābele ir vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis un atrodas pašvaldības terotorijā. Par Upurliepu ziņu nav. Taču koku 

zaros iesietie dzijas pavedieni un lentītes liecina par to izmantošanu mūsdienu rituālos. Teritorija ap koku grupu ir sakopta, to 

nodrošina pašvaldība. Tālāk pļavā gan zāle gandrīz cilvēka augumā. Objektam nav speciāli veidotas tūrisma infrastruktūras, bet tas 

tiek iekļauts tūrismā un rituālos.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīmes uz objektu nav 

· No ceļa var pamanīt liepu grupu lauka malā, bet ābeli redzēt nevar. Turklāt liepas var pamanīt tikai apzināti meklējot.  

· Otrpus ceļam kādu 50 m attālumā ir liels šķūnis, kas palīdz kā orientieris.  

· Tiek izmantots tūrismā - rituāli joprojām aktuāli. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [5]. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē. 

 

Informācijas stends: 

· Pie veikala Trapenē ir stends ar informāciju, fotogrāfiju un norādi, ka tā ir kulta vieta.  

· Trapenē centrā ir vēl viens stends, kur arī kartē ir atzīmēta atrašanās vieta.  

· Pie kokiem ir informācijas zīme un norāde par pielietojumu rituālos.  

· Jaunu informatīvu stendu izveide nav nepieciešama. 

Kontaktinformācija: 

Apes novada domes administrācija 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 
Tālruņi: 64307220, 64307221 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm  

 

Apes novada tūrisma darba organizatore 

A.Binde 64322273 / 22037518 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

_________________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Apes novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Raganu Lielās un Mazās klintis  

Novads, pagasts: Apes novads Ape 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums  

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenstilpnes aizsargjosla (1, 2)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Vaidavas upes kreisajā krastā izveidojušies 8 - 10 m augstie, līdz pat 100 m gari smilšakmens atsegumi saukti par Raganu klintīm, 

atrodas pašvaldības teritorijā. Vārds klintīm dots no tiem laikiem, kad pie tām stāvējis raganas tēls. Apkārtnē ir daudz dīvainu dabas 

objektus – Vilkaču priede un Dvīņu priedes, Raganu slota, “raganu apļi”, “raganu kauli” u.c. 1924.g. E.Kurce ieskaitīja objektu kopā ar 

2 no tās iztekošajiem avotiņiem Latvijas kulta vietu sarakstā. vietējas nozīmes pulcēšanās vieta. Objektam nav speciāli veidotas 

tūrisma infrastruktūras, bet tas tiek iekļauts tūrismā. Izveidojot piemērotu tūrisma infrastruktūru šo vietu iespējams padarīt par 

populāru un atraktīvu vietējas nozīmes tūrisma pieminekli. Pašlaik mitoloģiska un vietējas nozīmes pulcēšanās vieta. Jāievēro novada 

domes saistošie noteikumi. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko estētisko, 

ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Brūnā zīme no ceļa A2. Pilsētā zīmes pazūd.  

· Apē zīme šifrēta ar apzīmējumu "tūrisma objekti", kas parādās vairākos krustojumos.  

· Norādes uz pašu objektu nav. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [3]. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stendu nav. Informāciju var iegūt tikai Tūrisma informācijas centrā.  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju [3].  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Apes novada domes administrācija 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 
Tālruņi: 64307220, 64307221 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm 

 

Apes tūrisma informācijas centrs 

Skolas iela  4, Ape, Apes novads, LV–4337,  

Tālrunis: 64322273, 29439207, 22037518 

e-pasts: tic@ape.lv 

 

Apes novada tūrisma darba organizatore 

A.Binde 64322273 / 22037518 

 

30.03.2012 

________________________________________ 

1. Pašvaldības saistošie dokumenti Apes novada teritoriālplāns 

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

3. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm
http://www.kasnotiek.lv/profile/6062/apes-turisma-informacijas-centrs
mailto:tic@ape.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Zīļu Svētavots  

Novads, pagasts: Apes novads Ape 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Zīļu Svētavots tiek uzskatīts par dziedniecisku avotu. Tas atrodas privātīpašumā un īpašnieki izveidojuši mūsdienīgu svētvietu, viegli 

pieejamu un koptu, ko veido divi kopā satekoši avoti. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrismā. Pašlaik 

mitoloģiska un vietējas nozīmes pulcēšanās vieta.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko estētisko, 

ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) apmeklējumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes precīzas, kopā 3 - no Apes ceļa, no Zīļu ceļa un pie paša avota.  

· Auto stāvlaukums tieši blakus. Var piebraukt ar autobusu.  

· Laba piknika vieta.  

· Galdiņš, tiltiņš, norādes, koka stabs ar senajām zīmēm, tualetes būdiņa. Ugunskura vieta. Atkritumu vieta.  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [2]. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Izņemot zīmi ar nosaukumu, citas informācijas nav. 

· Saimnieks pats ieinteresēts pastāstīt par objektu. 

· Vēlams izvietot ērti apskatāmu informācijas stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju [2].  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Apes novada domes administrācija 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 
Tālruņi: 64307220, 64307221 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm 

 

Apes tūrisma informācijas centrs 

Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV–4337,  

Tālrunis: 64322273, 29439207, 22037518 

e-pasts: tic@ape.lv 

 

Apes novada tūrisma darba organizatore 

A.Binde 64322273 / 22037518 

 

 

30.03.2012 

________________________________________ 

1. Pašvaldības saistošie dokumenti Apes novada teritoriālplāns 

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm
http://www.kasnotiek.lv/profile/6062/apes-turisma-informacijas-centrs
mailto:tic@ape.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Mikužu veselības avotiņš  

Novads, pagasts: Apes novads Trapenes pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenstilpnes aizsargjosla  (1, 2) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Mikužu veselības avots atrodas pašvaldības īpašumā. Tas ir neliels, labiekārtots avots, kura ūdens izmantots blakus esošā brāļu 

draudzes saiešanas nama (kopš 19.gs. vidus ev. luterāņu draudzes lūgšanu nama) bērnu kristību rituālam. Ūdenim piedēvē 

dziednieciskas īpašības. Vai avota ūdenim bijusi arī svētavota nozīme - apstiprinošu ziņu nav. Apmeklējams kompleksi ar vairāk nekā 

200 gadi seno saiešanas nama koka guļbūvi. Nav iekļauts valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļu sarakstā. No vēstures viedokļa ir 

interesanti abi objekti, arī vieta gana skaista, lai apskatītu. Izveidojot vairāk piemērotu tūrisma infrastruktūru šo vietu, kopā ar 

blakusesošajiem pieminekļiem,  iespējams padarīt par populāru un atraktīvu vietējas nozīmes tūrisma pieminekli.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Viegli atrast un viegli piekļūt objektam. 

· Trapenes centrā ir liels info stends ar informāciju, kā arī norādes stabs, pagriezienā uz Trapenes saieta namu ir tāda pati zīme kā 

centrā esošā.  

· Teritorija labiekārota, ir akmens kāpnītes lejup pie avota. Avotam pāri nojume, bet pašā avotā iekšā koka muca, lai atvieglotu 

ūdens uzkrāšanu un ņemšanu. 

· Pašvaldībai ir ieceres par - kājāmgājēju takas Mellupe-Mikuži izveidi, kas ir atbalstāma. To varētu savienot ar citiem objektiem 

pagasta teritorijā (saieta nams, O. Vācieša piemiņas istabas, Tinābele un Upurliepa). 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [3] 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada domi 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Informāciju sniedz gide un atbildīgā par tūrismu Trapenes pagastā  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju [3] 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Apes novada domes administrācija 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 
Tālruņi: 64307220, 64307221 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm 

 

Apes tūrisma informācijas centrs 

Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV–4337,  

Tālrunis: 64322273, 29439207, 22037518 

e-pasts: tic@ape.lv 

 

Apes novada tūrisma darba organizatore 

A.Binde 64322273 / 22037518 

 

 

 

30.03.2012 

________________________________________ 

1. Pašvaldības saistošie dokumenti Apes novada teritoriālplāns 

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

3. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

 

 

http://www.ape.lv/pasvaldiba.htm
http://www.kasnotiek.lv/profile/6062/apes-turisma-informacijas-centrs
mailto:tic@ape.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Atpiļu Upurozols un kulta vieta 

Novads, pagasts: Beverīnas novada Trikātas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2388 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Valsts aizsargājamo dižkoku sarakstā [5, 6]  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Dižkoks (5) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Objekts atrodas privātīpašumā - Valkas novada Trikātas Atpiļu sētā. Valsts aizsargājamo dižkoku sarakstā tas iekļauts 1977. gadā. 

Ozola tuvumā vienuviet atrodas par senām kulta vietām uzskatītas arī vairākas citas vietas (upurakmens, vairāki lieli akmens krāvumi, 

senkapu vietas). Pašreizējais "Atpiļu" māju saimnieks apkārtējo teritoriju ir sakopis, atjaunojis veco klēti un sakoptajā teritorijā 

iestādījis jaunus kokus. Uz upurakmeni ved ozolu aleja un ir blakus laukums, kas, iespējams, bijis pulcēšanās vieta pie upurakmens. 

Upurakmenim ir iebode, kurā joprojām ir vairākas nu jau apsūbējušas monētas - gan santīmi, gan igauņu centi. Blakus dīķim ir lieli 

akmens krāvumi. Teritorija iespaidīga, tiek iekļauta tūrismā kā apskates objekti, taču tam ierobežota pieejamība. Saimnieks vēlas, lai  

apmeklējumu saskaņo ar viņu. Tūrisma infrastruktūru vēlams papildināt.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 
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· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir brūnā zīme "Atpiļu ozols" 

· Turpat blakus liels laukakmens ar uzrakstu "Atpiļi" un Jumja zīmi.  

· Blakus akmenim ir zīme "Privātīpašums", kas ir mulsinoši, jo ir norāde uz apskates objektu, bet tajā pašā laikā norāde, ka ceļotāji 

īsti nav vēlami.  

· Saimniekam gan nav iebildumu, ka cilvēki apmeklē ozolu vai akmeni - vienīgi auto ir jānovieto ceļa sākumā.  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [7] 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

Informācijas stends: 

· Izņemot norādes zīmi māju iebraucamā ceļa sākumā, citu rakstisku informācijas avotu nav.  

· Par teritoriju un senajām kulta vietām izstāsta "Atpiļu" saimnieks Rihards Circenis.  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar  Valsts kultūras 

pieminekļu inspekciju un novada Domi [7] 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Beverīnas novada Dome 

"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads LV-4224  

Tālrunis: 64281740, 64281737 

http://www.beverinasnovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplānojums  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. Dižkoks http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. papildus par dižkokiem  http://www.liepaja.lv/page/2834 

7. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209 

http://www.beverinasnovads.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.liepaja.lv/page/2834
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Mūrnieku dobumakmens  

Novads, pagasts: Beverīnas novada Trikātas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Mūrnieku dobumakmens atrodas privātīpašumā. Tas ir neliels muldakmens, kurš pārvietots uz šejieni no citas sākotnējās atrašanās 

vietas. Nosaukts par "Mūrnieku", pēc tuvējo māju vārda. Apkārtējā teritorija ir sakopta. Nav izdalīts kā apskates objekts, bet 

salīdzinot ar iepriekš apsekotajiem objektiem (tieši akmeņiem) ir pielīdzināms, lai arī iepriekš nav bijis kulta vietu sarakstā. Objektam 

nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tūrismā netiek izmantots. Jāievēro privātīpašumu aizsargājošie likumi, kā arī 

novada domes saistošie noteikumi.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību: 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīme "Mūrnieki". Objekts ceļa malā pie iebraucamā ceļa sākuma. Viegli pamanāms. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav.  

· Stenda izveide nav nepieciešama. 

 

Kontaktinformācija: 

Beverīnas novada Dome 

"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads LV-4224  

Tālrunis: 64281740, 64281737 

http://www.beverinasnovads.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplānojums  
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Mellaču Lielakmens   

Novads, pagasts: Burtnieku novada Burtnieku pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenskrātuves aizsargjosla (1, 2) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu:  

 

Pašreizējā situācija: 

Mellaču akmens (pazīstams arī ar nosaukumu Melnača akmens, Mellaču Lielakmens) ir viens no dižākajiem Ziemeļvidzemes 

akmeņiem. Teikām un nostāstiem apvīts, saistīts ar Pērkona kultu. Caur akmens plaisu (pavasaris, rudens) plūst strauts - Ēķinupes 

pieteka Maurupīte. Pagasta nozīmes piemineklis, atrodas privātīpašumā. Pats objekts ir izcili ainavisks (īpaši - gadalaikos, kad kokiem 

nav lapu). Apkārtne gan aizaugusi, pa gabalu nav redzams. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra. Izveidojot piemērotu 

tūrisma infrastruktūru šo vietu iespējams padarīt par populāru un atraktīvu vietējas nozīmes tūrisma objektu. Pašlaik mitoloģiska un 

vietējas nozīmes pulcēšanās vieta. Jāievēro privātīpašumu aizsargājošie likumi, kā arī novada domes saistošie noteikumi. Sabiedrībai 

pieejams, ir ceļvežos un kartēs. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Uz objektu ir 2 norādes zīmes (ceļš Valmiera - Pidriķis-Burtnieki) pie Jaunjērcēnu mājām un pie pargieziena uz Irbēniem.  

· Izveidota laipa pāri upītei, mazliet attīrīti krūmi. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi 

· Vēlams izvietot vēl vienu norādes zīmi pļavas malā netālu no paša akmens [3]  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav.  

· Vēlams veidot nelielu zīmi ar skaidru objekta nosaukumu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu 

saskaņojot ar novada Domi [3] 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Burtnieku novada Dome 
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Tālr. 64226643  
http://www.burtniekunovads.lv 
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Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplānojums  

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

3. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Lielais Bauņu Greižu akmens   

Novads, pagasts: Burtnieku novada Matīšu pagasts 

Īpašuma statuss: A/S Latvijas Valsts Meži īpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ceļa aizsargjosla (1, 2) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens ir iespaidīgs un no ceļa labi saredzams akmens. Dabiskie padziļinājumi tā virspusē hipotētiski izmantoti kulta norisēm, lai gan 

specifisku pierādījumu tam nav. Atrodas A/S Latvijas Valsts Meži īpašumā. Pašlaik apkārtne sakopta. Uz akmens nereti redzamas 

svecītes, kas liecina par zināmu izmantošanu, iespējams, arī mūsdienīgos rituālos. Pagasta nozīmes piemineklis. Objekts vizuāli 

iederīgs ainavā. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma maršrutos. Sabiedrībai pieejams 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru  

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norāde pie autostāvlaukuma ceļa malā 

· Norāde pie paša objekta 

· Stāvlaukums 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [3] 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada domi 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Atsevišķu stendu veidot nav nepieciešams 

· Stāvlaukumā varētu būt kopējs informācijas stends par visiem apkārtnes objektiem – lapegļu aleju, akmeņiem, utt [3] 

· Stenda izveide saskaņojama ar novada Domi  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts 

 

Kontaktinformācija: 

Burtnieku novada Dome 
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Tālr. 64226643  
http://www.burtniekunovads.lv 

 

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"  

Kristapa 30, Rīga, LV – 1046, Latvija  

Tālrunis: 67602075, 67610015, 67805432 

Mājaslapa: www.lvm.lv 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplānojums  

2. Aizsargjoslu likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

3. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Mācītājmuižas Velnakmens   

Novads, pagasts: Burtnieku novada Matīšu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ceļa aizsargjosla (1, 2) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Mācītājmuižas akmens atrodas privātīpašumā. Tas ir kultūrvēsturisks akmens – teika par to, ka akmeni nesis Velns un dobumi ļauj 

akmeni pieskaitīt kulta objektu kategorijai. 2008.gada vasarā notiekošās ceļa pārbūves darbu laikā skarts ap akmeni iespējamais 

kultūrslānis ceļa pusē. Lai gan akmens pamanāms, tomēr neizceļas ar ko īpašu. Objektam nav speciāli veidotas tūrisma 

infrastruktūras, tas netiek iekļauts tūrismā un rituālos. Sabiedrībai pieejams. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz skatu 

uz Objektu un pēc iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Ceļa malā. Norāžu nav. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav.  

· Atsevišķs stends nav nepieciešams, drīzāk neliela informācijas plāksne, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā 

izvietošanu un saturu saskaņojot ar  novada Domi. [3] 

 

Kontaktinformācija: 

Burtnieku novada Dome 
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Tālr. 64226643  
http://www.burtniekunovads.lv 
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Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplānojums  

2. Aizsargjoslu likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

3. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Glumu Velna akmens  

Novads, pagasts: Burtnieku novada Valmieras pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Glumu Velna akmens atrodas privātīpašumā. Tas ir teiku akmens netālu no Valmieras, saistīts ar Velna darbiem, pretojoties baznīcas 

celšanai Valmierā. Ainaviski skaists, problemātiska atrašanās vieta. Lai piekļūtu jāšķērso pļava, grāvis, labības lauks. Norāžu nav. 

Teritoriju izmanto mednieki, lai trenētos šaušanā. Izvietotas brīdinājuma zīmes. Objektam nav speciāli veidotas tūrisma 

infrastruktūras, tas netiek iekļauts tūrismā un rituālos. Ierobežota pieejamība, labības lauka vidū.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Īpašnieks jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [2] 

· Infratsruktūras objekti jāveido tā, lai neaizsegtu skatu uz objektu.  

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vēlams veidot informācijas zīmi tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar zemes 

īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi. [2] 

 

 

Kontaktinformācija: 

Burtnieku novada Dome 
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Tālr. 64226643  
http://www.burtniekunovads.lv 
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Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Tūteres ozola vieta  

Novads, pagasts: Burtnieku novada Vecates pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2507 (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Ceļa aizsargjosla (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Tūteres ozola vieta atrodas privātīpašumā. Viens no vispopulārākajiem, teikām apvītajiem senču svētozoliem, kurās skaidri redzama 

ozola iesaiste kulta darbībās (upurēšana, pielūgšana, mirušo pieminēšana). Pašlaik saglabājusies tikai ozola vieta. Ozola vietai apkārt 

aug vesela ozolu birzs. Ainaviski un no saturiskā viedokļa bagātīgs un izcils objekts. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, 

nav norādes zīmju. Izveidojot piemērotu tūrisma infrastruktūru šo vietu iespējams padarīt par populāru un atraktīvu vietējas nozīmes 

tūrisma objektu. Sabiedrībai pieejams. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norāde ceļa malā  

· Ir norādes pie paša objekta, bet sliktā stāvoklī. Tās būtu uzlabojamas.  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi un VKPAI 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [5] 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav.  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, stāstu, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar zemes 

īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi [5] 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

 

Kontaktinformācija: 

Burtnieku novada Dome 
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Tālr. 64226643  
http://www.burtniekunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv  

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Riņņu kalna apmetne un Upurakmens  

Novads, pagasts: Burtnieku novada Vecates pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2511 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Ūdenskrātuves aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Riņņukalna apmetne un Upurakmens atrodas pašvaldības īpašumā. Sena kulta vieta un viena no pirmajām atrastajām akmens 

laikmeta apmetnes vietām. Upurakmenim 2 interesanti šķīvjveida iedobumi. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav 

norādes zīmju. Piemērota tūrisma infrastruktūra noderētu senvietu pētniekiem, jo vieta unikāla vieta saturiskā nozīmē, lai gan vizuālā 

pievilcība relatīva, ja vien nav labas interpretācijas. Akmens lielākajā daļā gada var nebūt redzams vispār. Piekļūšana un objekta 

atrašana sarežģīta. Sabiedrībai pieejams,  taču grūti atrodams un nevajadzētu iet cauri privātīpašumam.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 
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· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav. 

· Norādes zīmju nav. Akmens var nebūt redzams (zem dūņām vai ūdens). 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi un VKPAI  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [5] 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vietējie iedzīvotāji zina aptuvenu objekta atrašanās vietu, bet neko par to pastāstīt nevar. 

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar Valsts kultūras 

pieminekļu inspekciju un novada Domi. [5]  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Burtnieku novada Dome 
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Tālr. 64226643  
http://www.burtniekunovads.lv 

 

Vecates pagastnams 

Vecate 

Tālr.: 64230672 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

http://www.burtniekunovads.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Saulīšu Liepakmens   

Novads, pagasts: Burtnieku novada Vecates pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenskrātuves aizsargjosla  (1, 2)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Saulīšu Liepakmens atrodas privātīpašumā. Tas ir nostāstu, teiku vieta, kas norāda uz varbūtēju saistību ar kultu. Akmens  nosaukums 

fiksēts 1937.gadā. Akmens iespaidīgs, taču apkārtējā vide gan nekopta un nepievilcīga. Vasarā pieejamību dara bīstamu latvāņi pa 

ceļam uz objektu. Objektam nav speciāli veidotas tūrisma infrastruktūras, tas netiek iekļauts tūrismā. Sabiedrībai pieejams. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību: 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norāde no Braslavas - Mazsalacas ceļa, kokos ieaugusi, atjaunojama attīrot no zariem, kas to aizsedz 

· Ieteicams apmeklētājiem rekomendēt citu ceļu, korekti izvietotjot norādes, (pa upītes labo krastu), jo takas sākums kreisajā 

krastā aizaudzis ar latvāņiem.  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [3] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vēlams veidot informatīvu zīmi tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar zemes 

īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi [3] 

 

 

Kontaktinformācija: 

Burtnieku novada Dome 
J. Vintēna iela 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206 
Tālr. 64226643  
http://www.burtniekunovads.lv 

 

Vecates pagastnams 

Vecate 

Tālr.: 64230672 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. Aizsargjoslu likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

3. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Sīmanēnu Svētozols  

Novads, pagasts: Burtnieku novada Valmieras pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2506 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Dižkoks (5, 6) 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aisargjosla  (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs    

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Sīmanēnu Svētozols atrodas privātīpašumā. Lai gan līdz mūsdienām saglabājies tikai viens no trim šejienes svētozoliem, Sīmanēnu 

Svētozols patlaban ieņem pirmo vietu starp Latvijas visvairāk daudzinātajiem svētozoliem. Iespaidīga izmēra ozols, kura dobums ir 

aizmūrēts ar ķieģeļiem. Apkārt kokam ir žogs. Objektam ir viegli piekļūt un objekts ir interesants gan savu izmēru, gan aizmūrētā 

dobuma dēļ. Objekts viegli pieejams. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma maršrutos. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām vietām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Viegli atrodams, izvietotas 3 "brūnās" norādes zīmes.  

· Zīmes uzstādītas ik pēc 100 m un ir absolūti nevajadzīgas, jo nav iespējams apmaldīties pat, ja būtu tikai 2 zīmes - viena ceļa 

sākumā un viena pie pagrieziena. 

· Pie ozola ir 3 soliņi. Lepjup līdz Gaujai ved trepes un taciņa, ir apmetne Gaujas krastā un ugunskura vieta ūdenstūristiem. Ir 2 

atkritumu urnas - viena pie ozola un otra apmetnes vietā. 

· Labiekārtošanas un uzturēšanas darbus (pēc saskaņošanas ar "Sīmanēnu" māju saimniekiem) veic Valmieras pagasta pašvaldība. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [7]  

 

Informācijas stends: 

· Pie ozola ir informatīvs stends ar nepieciešamo informāciju. Stendu vēlams uzlabot un papildināt informāciju par ozolu kā kulta 

vietu [7]  

· Informāciju par ozolu sniedz arī blakus "Sīmanēnu" mājas īpašniece. Viņai ir pieejami arī vēsturiski foto attēli: ozols laikā, kad tā 

dobums vēl nebija aizmūrēts, foto ar gobām, kas augušas turpat blakus.  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Novada Administrācija 

Valmieras pagastā, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., LV-4219 

Tālrunis: 64238257, 29489543 

http://www.burtniekunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

____________________________________ 

Likumdošana:  
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objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

5. Dižkoks: http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 
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Vaļģu Velna akmens  

Novads, pagasts: Cesvaines novada Cesvaines pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1669 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Vaļģu velna akmens ir viens no iespaidīgākajiem redzētajiem kulta akmeņiem - piramīdas formas, milzīgs ar iedobi pašā galā. Atsegts 

no vienas puses - nogāzē. Tas atrodas uz pašvaldības zemes, bet lai to apmeklētu jāšķērso privātīpašums. Apkārt tam ir skaistu 

paparžu audze. Tuvumā A. Saulieša dzimtās mājas Saulieši. Blakus iespaidīga sabrukusi Kārzdabas baznīca. Objektam nav izveidota 

tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Ja attīrītu zaru un koku aizgāzumus, varētu piebraukt ar velosipēdu. Izveidojot piemērotu 

tūrisma infrastruktūru un uzlabojot pieju un sakopjot apkārtni, šo vietu iespējams padarīt par populāru un atraktīvu vietējas nozīmes 

tūrisma objektu.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 
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· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim. 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nekādas infrastruktūras nav  

· Ar auto, mazāku autobusu var piebraukt, taču ziemā praktiski nepieejams  

· Divās mitrākajās vietās improvizēti koka tiltiņi no saveltiem baļķiem  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [7]  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

Informācijas stends: 

· Nekāda info stenda uz vietas nav 

· "Laņģu" māju saimniece sniedz informāciju  

· Objekta tiešā tuvumā vēlams izvietot ērti apskatāmu informācijas stendu, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar Valsts kultūras 

pieminekļu inspekciju un novada Domi [7] 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts 

 

Kontaktinformācija: 

Cesvaines novada dome  

Pils iela 1A, Cesvaine, LV 4871  

Tālrunis: 64852715  

www.cesvaine.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 
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objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  
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5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Lazdiņu uzkalniņš    

Novads, pagasts: Cēsu novada Vaives pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Gaujas Nacionālā Parka teritorija, Natura2000 (3, 4) 

 

Aizsargjosla: Gaujas Nacionālā Parka teritorija (3, 4)  

Ūdenskrātuves aizsargjosla (1, 2) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Prīvātīpašums, kura saimnieki nedzīvo uz vietas, nerūpējas par to. Rakstu avotu par vietu nav, bet profesors Jānis Klētnieks 

pamatojoties uz arheoloģiskajiem izrakumiem secina, ka šis ir kenotafs – svešumā miruša vadoņa piemiņai veidots tukšais kaps, kas 

izmantots rituālām darbībām. Vieta interesanta saturiski, taču nesakopta (brikšņi, krituši koki). Objektam nav izveidota tūrisma 

infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas netiek izmantots tūrismā. Sabiedrībai pieejams, taču grūti atrodams nezinātājam. Vietu attīrot 

un sakopjot, kopā ar labu stāstu tā varētu būt interesants tūrisma objekts.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Vēlams vietu sakopt un attīrīt no brikšņiem 

· Pēc objekta sakopšanas, varētu veidot jaunus tūrisma infrastruktūras objektus, saskaņojot ar novada pašvaldību un DAP [5] 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Stenda izveide šobrīd nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Cēsu novada Dome 

Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV-4101  

Tālrunis: 64161800  

http://www.cesis.lv  

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 
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Cēsu Dzelzs Vārti – Svētavota ala   

Novads, pagasts: Cēsu novads Cēsis 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Stingra režīma bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu 

[1] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Svētavota ala ir pirmā Latvijas ala, kas minēta zinātniskajā literatūrā. Ziemā neaizsalstošais Svētavota ūdens satur daudz dzelzs 

savienojumu. Ala folkloras pierakstos nav nokļuvusi. Tomēr ar 18.gs zinātnieku aprakstiem pietiek, lai alu varētu iekļaut ar 

dziedniecību saiostīto Latvijas kulta alu kategorijā. Tagad Svētavots atrodas privātā teritorijā un 2000. gadā zemes īpašnieks alu ir 

aizbūvējis, bet avota ūdens tiek pārdots. Objekts vizuāli pievilcīgs un sakopts, labiekārtots. Objektam ir izveidota tūrisma 

infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma maršrutos. Avota spēka gūšanas rituāls kā objekta apskates kulminācija.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos. 

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir 2 norādes zīmes - pie ceļa pagrieziena un pie mājām   

· Ar auto var piebraukt līdz pat māju pagalmam - ir izveidota improvizēta stāvvieta pagalmā  

· Pati Svētavota ala nav pieejama, tā norobežota ar koka durvīm  

· Objekts ir labiekārtots un tiek uzturēts ļoti labā stāvoklī.  

· Ir atpūtas vietas - kamīni un lieli koka galdi, soli. Ir kāpnes lejup. Visas takas ir ar akmens plātnēm. 

· Papildus tūrisma infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav.  

· Informāciju uz vietas sniedz gide vai īpašnieki. 

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi [2]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Cēsu novada Dome 

Bērzaines ielā 5, Cēsīs, LV-4101  

Tālrunis: 64161800  

http://www.cesis.lv  

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv  

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Sīļu Badakmens   

Novads, pagasts: Ērgļu novada Jumurdas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1722 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Sīļu Badakmens šobrīd atrodas privātīpašumā - Viesaku briežu dārzā, kur var iekļūt vienu reizi mēnesī, saskaņojot ar īpašnieku. 

Turklāt piekļuvi akmenim ierobežo apstāklis, ka tā tuvumā ir aizsargājama ērgļa ligzda. Akmens atrodas krūmiem aizaugušā vietā, tālu 

no apdzīvotām vietām. Akmens nozīmību apliecina teiku virkne. Dažas saka, ka akmens 'nācis pa jūru' vai 'atnests ar ūdeni’. 

Iespējams, Badakmeni varētu pieskaitīt Eiropas megalītu kultūrai. Akmeni bez pavadoņa grūti atrast. Objektam nav izveidota tūrisma 

infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas nav iekļauts tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 
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· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras 

· Nav norāžu zīmes 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [5]. 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Neliela informatīva stenda izveide būtu vēlama,  tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot šo darbību ar VKPAI un 

novada domi [5]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Ērgļu novada dome 
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,  
Ērgļu novads, LV-4840 
Tālrunis: 64871231 

http://www.ergli.lv/public/ 

 

"Viesakas" 
Jumurdas pagasts, Madonas rajons, LV-4844 
Tālr: 29275129 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns   

4. Aizsargjoslu likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

 

 

 

 

 

mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Liedes kalni  

Novads, pagasts: Gulbenes novada Jaungulbenes un Līgo pagasti 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums kad.Nr. 5060 006 0122 ‘Liedeskalnu Osi’ 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 830 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Novada nozīmes ģeomorfoloģisks objekts (3) 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Liedes kalni ir pašvaldības teritorijā. Tie ir līdzenā apvidū izvietota nelielu 8 - 9 pakalnu rinda Liedes upes krastā. Kulta vieta - Māras 

kalns, izvietota trešajā pakalnā. Kalnu nosaukumi, kultūrslānis, nostāsti liecina, ka Pilskalnā atradusies koka pils, bet abos blakus 

esošajos kalnos varēja būt Pilskalnam atbilstošās svētnīcas. Šāds pilskalnu un kulta kalnu tuvs novietojums pazīstams visos Latvijas 

novados. Lai gan kalni noauguši kokiem un krūmiem, vieta ainaviska un interesanta. Aktīvās atpūtas cienītājiem Liedes kalnos 

iespējams apgūt kāpšanas un rāpšanās iemaņas. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas nav iekļauts 

tūrismā un vietēja mēroga pasākumos.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi  ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Bojāt esošo tūrisma infrastruktūru  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un infratsruktūrai 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Uz viena paugura izveidota labiekārtota ugunskura vieta; tāda ir arī pašvaldības ceļa malā pirms kalniem 

· Kalnu kreisajā pusē no kokiem atbrīvota takas vieta 

· Pauguri atbrīvoti no kritalām, ir izstaigājami  

· Norādes zīme uz objektu pie reģionālās nozīmes ceļa P37 Pļaviņas – Madona – Gulbene  

· Jaunus tūrisma infrastruktūras objektus vajadzētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi un VKPAI [5] 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Neliela informatīva stenda izveide būtu vēlama tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot šo darbību ar VKPAI un 

novada domi [5]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

 

Kontaktinformācija: 

Gulbenes novada Dome 

Ābeļu ielā 2, 2.stāvā, 208.kab., Gulbene 

Tālrunis: 64473194 

http://www.gulbene.lv 

 

informāciju sniedz Jaungulbenes pagasta pārvalde 

Gida pakalpojumus piedāvā Jaungulbenes  arodvidusskolas skolotāja Anita Liniņa 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Gulbenes rajona teritoriālplānojums 2002.gada  

4. Aizsargjoslu likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Jāņukalna Lielais akmens  

Novads, pagasts: Gulbenes novada Tirzas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 866 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Aizsargjosla apkārt kultūras piemineklim (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens atrodas privātīpašumā. Akmens iespaidīga lieluma ar izvirzījumu akmens sānos. Akmenim priekšā uzaudzis krūms, kas 

aizsedz skatu uz akmeni, bet tā kā objekts atrodas lauka vidū, nav grūti pamanāms. Traucē sarežģītā atrašana. Bez vietējā gida 

palīdzības praktiski nav atrodams, arī kartēs iezīmēts nepareizā vietā. Apskates vērts, bet ir gana daudz tāda paša lieluma akmeņu, 

kuru atrašana ir krietni vieglāka. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tūrismā nav iekļauts un netiek 

apmeklēts. Tūrisma infrastruktūras izveidošana pašreiz nav nepieciešama.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas) pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Nezinātājam ir diezgan grūti atrast bez precīzām norādēm  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešamības 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vietējie iedzīvotāji neko sīkāk par objektu nezina 

· Akmeni atrast var tikai ar Tirzas pagasta pārvaldes priekšsēdētāja palīdzību  

· Informācijas stenda izveide pašlaik nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Gulbenes novada Dome 

Ābeļu ielā 2, 2.stāvā, 208.kab., Gulbene 

Tālrunis: 64473194 

http://www.gulbene.lv   

 

Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 

Tirzas pagasta pārvalde 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv   

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Gulbenes rajona teritoriālplānojums 2002.gada 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

http://www.gulbene.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
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Tirzas Svētavots   

Novads, pagasts: Gulbenes novada Tirzas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 868 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Aizsargjosla apkārt kultūras piemineklim (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Par Tirzas svētavotu rakstiskas ziņas atrodamas jau kopš 1748.gada un tā augstvērtīgais un garšīgais ūdens joprojām ir ļoti iecienīts. 

Avots ir ptivātīpašums un atrodas "Zvanuleju" māju pagalmā, tāpēc apkārtne ir sakopta. Avotam pāri izveidota nojume, kas atgādina 

nelielu namiņu. Objekts vizuāli pievilcīgs un apskates vērts. Otrpus ceļam ir Tirzas luterāņu baznīca un nedaudz tālāk ir bijusī muiža - 

iespējams apvienot vairāku objektu apskati. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, kas būtu papildināma. Tas tiek iekļauts 

tūrisma maršrutos.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Bojāt esošo tūrisma infrastruktūru 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām  

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un infrastruktūrai 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir brūnā norādes zīme „Zvanuleju" māju iebraucamā ceļa sākumā  

· Uz avotu ved ne sevišķi iestaigāta taka  

· Pie paša avota ir norādes zīme "Svētavots. Kulta vieta" 

· Objekts un teritorija sakopta. Avotam pāri nojume.  

· Ir blakus plats sols, nojumes iekšpusē spainītis un krūze ūdens ņemšanai, bet ārpusē ir maza plastmasas caurule, pa kuru tek 

avota ūdens. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [5] 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Blakus avotam ir norādes zīme, uz kuras norādīts, ka tā ir kulta vieta, bet cita veida informācijas nav.  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar zemes 

īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Gulbenes novada Dome 

Ābeļu ielā 2, 2.stāvā, 208.kab., Gulbene 

Tālrunis: 64473194 

http://www.gulbene.lv   

 

Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 

Tirzas pagasta pārvalde 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Gulbenes rajona teritoriālplānojums 2002.gada 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

http://www.gulbene.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Rožkalnu Raganu akmens   

Novads, pagasts: Gulbenes novada Daukstu pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums, ir nomnieks privātpersona 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 818 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Aizsargjosla apkārt kultūras piemineklim (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu:  

 

Pašreizējā situācija: 

Objekts ir pašvaldības īpašums kuru apsaimnieko – nomnieks, privātpersona. Senāk akmens bijis visā apkārtnē ļoti ievērojams. Te 

ļaudis gan no tuvienes, gan tālienes nesuši visādas nešļavas gariem un raganām, no kā cēlies akmens vārds. Šobrīd atrodas meliorētu 

lauku vidū un vizuāli neizceļas. Tuvumā Krapas pilskalns, Krusta priede. Objektam nav speciāli veidotas tūrisma infrastruktūras, tas 

netiek iekļauts tūrismā.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīme ir tikai uz „Vērdiņu’mājām  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [5] 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· "Vērdiņu" saimniece zina dažus īsus nostāstus par akmeni, kas dzirdēti no apkārtējo pārstāstiem.  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar zemes 

īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi [5].  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Gulbenes novada Dome 

Ābeļu ielā 2, 2.stāvā, 208.kab., Gulbene 

Tālrunis: 64473194 

http://www.gulbene.lv   

 

Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 

Daukstu pagasta pārvalde 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Gulbenes rajona teritoriālplānojums 2002.gada 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Atvašu (Pinteļu) svētliepa  

Novads, pagasts: Gulbenes novada Beļavas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 798 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Aizsargjosla apkārt kultūras piemineklim (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Liepas atrodas privātīpašumā. Vecais koks nolūzis 2010. gada jūlijā. Apzāģēts, stumbrs palicis gulēt jauno liepu atvasēm ieaugušā 

uzkalniņā. Mājas sakoptas, inteliģenta saimniece un ainaviska apkārtne ar ezerpili. Saimnieces attieksme pret objektu cienoša, lai gan 

rituālus nepārzina. Objekts grūti atrodams. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Šobrīd to izveide arī 

nav pamatojama.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Infratsruktūras nav, taču ir mājas pagalms blakus 

· Papildus tūrisma infrastruktūru veidot nav nepieciešamības 

· Norādes nav. Objekts atrodas pirms "Rožkalnu" mājām. Taču ceļa malā mājas nosaukuma arī nav.  

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Saimniece zinoša un ieinteresēta, Informācija no saimnieces pārbaudīta arī baznīcas grāmatās. 

· Vajadzība pēc informācijas stenda nav  

 

Kontaktinformācija: 

Gulbenes novada dome 
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 

Tālrunis: 64497710 

http://www.gulbene.lv   

 

Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 

Beļavas pagasta pārvalde 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Gulbenes rajona teritoriālplānojums 2002.gada 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348

http://www.gulbene.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Lielmežu dobumakmens  

Novads, pagasts: Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 470 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Lielmežu dobumakmens atrodas privātīpašumā. Tas ir mazākais no apsekotajiem akmeņiem. Apaudzis ar sūnām, ir labi redzama, liela 

iedobe, kurā ir sakrājies lietus ūdens un pērnā gada lapas. Akmens ir mazs, bet izskatās diezgan ainavisks biezo sūnu dēļ. No ceļa to 

nav iespējams pamanīt - atrodas pārāk dziļi mežā un traucē koki. Ejot no "Kalna Lielmeža" mājām, jāiet pāri nelielai pļavai. No ceļa 

puses ir taka, kas acīmredzot izmantota koku izvešanai no meža. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. 

Šobrīd to izveide arī nav pamatojama. Tas nav iekļauts tūrismā.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras un norāžu 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [5] 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· "Kalna Lielmeža" mājās meitene norāda aptuveno virzienu, kurā ejot mežā iespējams atrast akmeni. Neko par akmeni vairāk arī 

nezina.  

· Stenda izveide nav nepieciešama. Varētu izveidot nelielu informatīvu plāksni, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, 

saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi [5] 

Kontaktinformācija: 

Jaunpiebalgas novada dome 
Gaujas iela 4, aunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts 
Jaunpiebalgas novads, LV-4125 
Tālrunis: 64162440 

http://www.jaunpiebalga.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 
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Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns   

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209 

http://www.jaunpiebalga.lv/
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Kāpurkalns – Māras svētnīca un Māras akmens   

Novads, pagasts: Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenstilpnes aizsargjosla (1, 2)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Kāpurkalns ir privātīpašums. Tas ir vietējas nozīmes pulcēšanās vieta. Iedzīvotāji atceras, ka 1930-to gadu sākumā slimnieki nākuši uz 

Kroga braslu pie akmens mazgāties un ņēmuši ūdeni pudelēs priekš nespēcīgiem. Kalnā 2 akmeņi, kas kalpojuši ziedojumu nolikšanai. 

Pašam objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Objekts saistīts ar Skrāģu krogu un Baņutas muzeju, kas 

atrodas tiešā tuvumā. Tādējādi tas tiek iekļauts pasākumos, kas notiek Skrāģu krogā - Jāņu svinības, Baņutas opersvētki, Baņutas 

muzeja apmeklējumi. Nav saistīts tiešā veidā ar senajiem rituāliem, taču ap 1000 cilvēkiem uz šo vietu ierodas. Izcili ainaviska vieta, 

ar sakrālā tūrisma potenciālu.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Pašam kalnam nav nekādas infrastruktūras un norāžu 

· Labiekārtota infrastruktūra blakus Skrāģu krogā 

· Blakus muzejs, pasākumu rīkošanas vieta - attiecīgi pieejamā infrastruktūra 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus vajadzētu var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [3] 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Informācija muzejā, taču saistībā ar Skrāģu krogu un Baņutas muzeju 

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot šo darbību ar novada domi [3]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Jaunpiebalgas novada dome 
Gaujas iela 4, aunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts 
Jaunpiebalgas novads, LV-4125 
Tālrunis: 64162440 

http://www.jaunpiebalga.lv 
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Daviņu Lielais akmens   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Bērzaines pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2416 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Ziemeļvidzemes Biosfēras Rezervāts (5, 6) 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Daviņu Lielais akmens ir privātīpašums. Unikāls objekts svētvietu kontekstā ne viena Latvijas, bet Baltijas mērogā. Pirmais šāda veida 

akmens, kas atklāts Latvijas teritorijā un kam piešķirts pieminekļa statuss. Ievērojams ar saviem virspusē izveidotiem 32 noapaļotiem 

konusveida dobumiņiem, kādi raksturīgi Ziemeļeiropā izplatītajiem kultakmeņiem. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, bet 

ir nolietotas norāžu zīmes. Objekts tiek iekļauts tūrisma maršrutos. Sabiedrībai pieejams.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt norāžu zīmes 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām  

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un norāžu zīmēm 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Brūnā norādes zīme uz objektu no ceļa 

· Pie paša objekta ZBR norādes zīme, taču pašreizējais novietojums liedz to pamanīt   

· Vēlams atbrīvot akmenti no apkārtējiem kociņiem un krūmiem 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi un VKPAI [7] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar Valsts kultūras 

pieminekļu inspekciju un novada Domi [7]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv   

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 
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1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

7. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209 
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Kocēnu Piltiņkalns   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Dikļu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2430 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla  (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Piltiņkalns atrodas privātīpašumā. Vārda "Piltiņkalns" nozīme saistīta ar pili, senu dzīvesvietu. Šiem kalni dēvēti arī par baznīckalniem, 

kas norāda uz saistību ar senām svētvietām. Piemineklis sastāv no 2 atsevišķiem paguriem, kas apauguši ar mežu, bet labi izceļas 

apkārtnē. Kalnus atdala ieleja ar padziļinājumiem galos, kas tiek saukti par svētdīķiem (Svētais Mārciņš, Cibas dīķis). Domājams, ka šis 

bijis plašākas apkārtnes kulta centrs. Vieta aizaugusi, dabā grūti atrodama. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav 

norādes zīmju. Tūrismā nav iekļauts, nav piemērots tūrisma maršrutiem. Sabiedrībai pieejams.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar privātīpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 
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· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešamības  

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vietējie iedzīvotāji neko sīkāk par objektu nezina 

· Stenda izveide nav nepieciešama  

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv  

 

 

30.03.2012 
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Zilaiskalns ar Upurakmeni  

Novads, pagasts: Kocēnu novada Kocēnu pagasts 

Īpašuma statuss: A/S Latvijas Valsts Meži īpašums  

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2455 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Dabas liegums „Zilaiskalns”, Natura2000  [5, 6, 7] 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

Pašreizējā situācija: 

A/S Latvija Valsts Meži teritorijā. Zilais kalns ir viena no nozīmīgākajām senajām kulta vietām. Tā nosaukums saistīts ar blāvi zilo 

miglu, kas ietver tā virsotni. Zilākalna kulta vietu komplekss ir sastāvējis no svētajiem kokiem, kalniem, birzs, avota, kultakmeņiem. 

Atsevišķie pauguri ap centrālo virsotni tiek saukti par Dievu kalniem. Kalnam izcila pievilcība ar ainaviskumu un vieglu piekļuvi. Apkārt 

kalnam vairāki interesanti akmeņi, kas nav pētīti, bet tiek izmantoti tūrismā. Objektam izveidota daļēja tūrisma infrastruktūra, kas 

būtu uzlabojama, ņemot vērā objekta popularitāti. Objekts pieejams un tiek aktīvi iekļauts tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku un novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Daļēja tūrisma infrastruktūra – automašīnu stāvlaukums, soliņi, galdi, nojume, tualetes 

· Labi veidots ceļš uz kalna virsotni 

· Norādes zīmes aizved līdz kalnam 

· LVM skatu tornis - nav tūrismam domāts, bet gan Valsts meža dienesta novērošanas tornis. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [8] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

Informācijas stends: 

· Vairāki informācijas stendi, kuru saturiskā vērtība būtu pārskatāma 

· Notiek esošo stendu informācijas pārskatīšana un labošana  [8] 

· Pie stendu grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes 
reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"  

Kristapa 30, Rīga, LV – 1046, Latvija  

Tālrunis: 67602075, 67610015, 67805432 

Mājaslapa: www.lvm.lv 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 
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Paistalu Velnakmens   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Kocēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Paistalu Velnakmens ir privātīpašums. Tā ir mitoloģiska vieta, kas saistīta ar paslēptu naudu un faktu, ka tuvējo māju saimnieks bijis 

burvis. Akmens nav pārāk liels, taču interesantas formas, ar stāstu, kamēr apkārtējā vide ir nepievilcīga. Objektam nav izveidota 

tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Piemērota tūrisma infrastruktūra, apkārtnes sakopšana un objekta iekļaušana Kocēnu 

zirgu izjāžu maršrutos palīdzētu iesaistīt šo objektu tūrismā. Sabiedrībai pieejams.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar privātīpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Ieteicams objekta apkārtni attīrīt no krūmiem, izvietot norādi pie objekta, veidot taku uz to 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [2].  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vēlams veidot vienu zīmi, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar novada Domi [2]  

 

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Vītolēnu Velna pulkstenis   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Kocēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2454 (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Leģendām apvīta kulta vieta senajā Imeras teritorijā. Pašlaik atrodas uz privātīpašnieka zemes. Vietas kulta nozīme saistīta gan ar 

teikām par velnu, gan Indriķi, kurš šeit kristījis zemniekus, arī akmens forma- virsmā austrumu dienvidaustrumu galā - dabiski 

veidojies iedobums. Salīdzinošā tuvumā arī daudz citu senu vietu - pilskalni, nostāstu vietas - kā dabas, tā cilvēka veidoti. Unikāls 

objekts Latvijas mērogā, labi kopta un uzturēta apkārtne. Objektam ir apgrūtināta piekļuve. Iebraucot pa ceļu, kurš ved uz šo vietu ir 

īpašnieka izlikta zīme – iebraukt aizliegts. Lai nokļūtu pie paša akmens ir jātiek cauri ganību drāšu žogam, kas liecina par to, ka 

saimnieki nevēlas, lai šo objektu apmeklē masveidā. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Piemērota 

tūrisma infrastruktūra noderētu senvietu pētniekiem, jo vieta interesanta un savdabīga. Tūrismā nav iekļauts. Kartēs ceļvežos 

iekļauts, sabiedrībai pieejams.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 
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· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām  

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [5] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Norādes zīmju nav, bet ir dabā labi saredzama taka  

· Tuvējās mājās par objekta atrašanās vietu zina  

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar zemes 

īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi [5]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Pobrenču Svētais avots   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Kocēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2452 (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Gaujas Nacionālā Parka lieguma zona, Natura2000 (5, 6) 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Jūtīgs, jo lieguma zona  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Sena kulta vieta, nostāsti vēstī gan par avota ūdens izmantošanu dziedniecībā, gan arī kā plašu pulcēšanās vietu. Atrodas 

privātīpašumā. Uz avota vietu ved ceļi no vairākiem virzieniem, avots pats šobrīd nav pārāk labā stāvoklī. Pašlaik avots ir aizbiris un 

vizuālā pievilcība ir relatīva. Apkārtne diezgan aizaugusi. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. 

Salīdzinoši netālu ved marķēts dabas velomaršruts, taču objekts tajā nav iekļauts. Sabiedrībai pieejams, bet specifiski veicināt objekta 

atpazīstamību nav nepieciešams.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav, avots grūti atrodams 

· Ieteicams avots izteku attīrīt, jāsakopj apkārtni un pašu avotu 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus nevajag veidot 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Saimnieki neko par objektu nezina   

· Stenda izveide Gaujas Nacionālā Parka pārziņā  

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
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Ogkalns Elkukalns   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Kocēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenskrātuves aizsargjosla  (1, 2 ) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Argumenti, kas liecina, ka šī bijusi sena kulta vieta, saistās vienīgi ar nosaukumu, kā arī vietas esamību tuvu Cimpēnu pilskalnam - 

kādreiz šādu apdzīvoto vietu tuvumā bijušas arī svētvietas. „Tauta ir tādās domās, ka tas bijis elku – senču kulta – kalns" (K.Bukums, 

Vietvārdi). Kalns atrodas privātīpašumā, taču nav vizuāli pievilcīgs, nav kopts. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav 

norādes zīmju. To izveidošana šobrīd nav pamatojama. Tūrismā nav iesaistīts. Sabiedrībai pieejams.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar privātīpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus nav nepieciešams veidot 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Ieteicams veidot vienotu informācijas stendu ar Cimpēnu pilskalnu [3] saskaņojot informāciju ar novada pašvaldību 

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. Aizsargjoslu likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

3. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Sietiņiezis un tā Velnala   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Vaidavas pagasts 

Īpašuma statuss: Gaujas Nacionālā Parka teritorija, Valsts īpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Gaujas Nacionālā Parka teritorija, Natura2000 (3, 4) 

Ģeoloģisks piemineklis - valsts aizsargājams dabas objekts / teritorija (5)  

Aizsargjosla: Aizsargjosla ap ģeoloģijas un ģeomorfoloģijas pieminekli (1, 2) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Objekts ir unikāls Latvijas mērogā galvenokārt kā dabas objekts, mitoloģiskā nozīme un saistība ar kultu gan sekundāra. Tas atrodas 

Gaujas Nacionālā Parka pārvaldībā. Labi veidota un uzturēta vide, infrastruktūra. Objekta saistība ar kultu saistās ar teikām par Velna 

darbībām gan pie paša ieža, gan apkārtnē. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma maršrutos. 

Uzturēšanu veic GNP administrācija.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar GNP vadību 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūra izveidota 

· Objekts labiekārtots: informācijas stendi, atpūtas vietas, velonovietnes, ugunskura vieta, drošības norobežojumi, kāpnes un 

skatu laukumi, tualete. 

· Nepārprotamas un loģiskas norādes zīmes no būtiskākajiem ceļiem, pa kuriem var nokļūt objektā. 

· Autostāvlaukums 300 m no objekta 

· Būtu vēlams izveidot nelielu bērnu rotaļu laukumu (sk.Dabas aizsardzības plāna precizētajā tūrisma infrastruktūrā 

http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/NP_Gauja-04_pie04_TUR.pdf ) 

Informācijas stends: 

· Informācijas stendi ir  

· Informācijas stendos akcenti vairāk uz objekta dabas aspektiem 

· Vēlams stendos iekļaut visu nepieciešamo informāciju par Velnalu kā kulta objektu, tās un saturu saskaņojot Valsts kultūras 

pieminekļu inspekciju un novada Domi [6]. 

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

4. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487 MK noteikumi Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 

pieminekļiem.  

6. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005  http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209 

 

 

 

 

http://www.kocenunovads.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Antonu Velnakmens   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Vaidavas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Valsts nozīmes ģeoloģijas ģeomorfoloģijas piemineklis (1, 2) 

Aizsargjosla: Josla ap ģeoloģijas un ģeomorfoloģijas pieminekli, dabas piemineklis (3, 4, 5)    

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Velnakmens, teiku akmens atrodas privātīpāšumā. Akmens izmēri iespaidīgi. Ceļvežos un tūrisma kartēs iezīmēts, viegli atrodams. Tā 

atrašanās privātmājas pagalmā diemžēl nerada priekšnoteikumus augstai vides kvalitātei. Objektam nav izveidota tūrisma 

infrastruktūra, nav norādes zīmju. Lai gan sabiedrībai pieejams, tūrisma apritē iekļauts.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar privātīpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Ieteicams saimniekiem attīrīt objekta apkārtni, vasarās izpļaut taku un apkārtni 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi[6]. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vietējie iedzīvotāji neko sīkāk par objektu nezina 

· Stenda veidošana pagaidām nav vajadzīga, pietiktu ar nelielu zīmi ar skaidru objekta nosaukumu un īsu aprakstu [6] 

 

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. MK noteikumi Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487 

3. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

4. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

6. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Dzelzskalnu Baznīcas kalns   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Vaidavas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Par vietas saistību ar kultu lecina nosaukums un nostāsti, par ļaužu pulcēšanos un to, ka šeit kristīti ļaudis. Ainaviski skaists, apkārt 

ganības. Taču bez interpretācijas objektam nav vērtības. Atrodas privātīpašumā. Saimnieki teritoriju izmanto ganībām, siena 

vākšanai. Vēlas, lai apskatīšana notiktu saskaņojot ar viņiem. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. To 

izveide šobrīd nav pamatojama, nav iesaistāms tūrismā. Ierobežota pieejamība.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vietējie iedzīvotāji neko sīkāk par objektu nezina 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  
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Stoķu Svētavots  

Novads, pagasts: Kocēnu novada Vaidavas pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums, Gaujas Nacionālais Parks  

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2502 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Ģeoloģijas ģeomorfoloģijas piemineklis (5) 

Atrodas Gaujas Nacionālā Parka lieguma zonā, Natura2000 (6, 7) 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla  (3, 4) 

Ģeoloģijas pieminekļa aizsargjosla (3, 4, 5) 

Jūtīgums: Jūtīgs, lieguma zona, objekts degradējas  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Objekts Gaujas Nacionālā Parka pārvaldībā. Avots iztek no 5m augstajām Stoķu klintīm, kurās atrodas visai iespaidīga ala - Patkula ala. 

Pašlaik avota tuvumā esošās klintis dabas un cilvēka iedarbības rezultātā degradējušās. Alas sienās atrodami dažādi seni gravējumi, 

atrastas arī vairākas senas zīmes. Iespējams tās saistītas ar seniem dziednieciskiem rituāliem. Objekts ir pievilcīgs kā komplekss - 

klintis, ala (pašlaik aizgrūst), avots, garām tek Strīķupe. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra. Norādes zīmjes pie ceļa 

noņemtas. Objekts tūrismā aktīvi vairs netiek iesaistīts. Tā kā tas pašreiz ir sliktā stāvoklī, palielināts apmeklētāju skaits var to 

apdraudēt. Ierobežota pieejamība.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru  

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām  

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Izejot cauri Stoķu māju pagalmam norādes zīme - Alas 1 km, citu norādes zīmju nav  

· Uz objektu ved trepes, saimnieki nostiprinājuši upes krastu ar smilšu maisiem.  

· Virs klintīm improvizēta atpūtas vieta 

· Steidzami nepieciešama objekta un tā tuvākās apkārtnes (klintis, upes krasts) nostriprināšana, pareiza apmeklētāju plūsmu 

virzīšana ar taku, aizsargbarjeru un informācijas palīdzību  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētur veidot, pēc objekta sakārtošanas un nostiprināšanas, iepriekš 

saskaņojot šo darbību ar novada Domi [8]  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar zemes 

īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi [8]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes 
reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr.175 par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487  

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

7. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

8. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Briņķu silavots   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Vaidavas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Gaujas Nacionālā Parka lieguma zona, Natura2000  (2, 3) 

Aizsargjosla: Nav [1] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija:  

Avots privātīpašumā. Avota ūdenim tiek piedēvētas dziednieciskas īpašības, arī nostāsti liecina par to, ka avotam ziedots, turklāt šis 

nav vienīgais avots apkārtnē ar līdzīgām īpašībām. Skatāms kompleksi kopā ar Vaidavas pilskalnu un citiem apkārtnes objektiem. 

Iekļauts gan kājinieku, gan velomaršrutos. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, bet ir norādes zīme. Objekts  pirms dažiem 

gadiem (3-4gadi) tika sakopts, līdz ar to kļūstot pievilcīgāks apmeklētājiem un ļoti daudzi šeit brauc pēc avota ūdens. Lielāks 

apmeklētāju skaits objektā nav vēlams, tas veicinātu  negatīvās ietekmes pieaugumu uz objektu.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt norādes zīmes 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Uz objektu 1 norāde Briņķu silā, no kuras līdz objektam ved plata taka 

· Jaunus tūrisma infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [4] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē, kā arī kalpotu 

objekta aizsardzībai un negatīvās ietekmes mazināšanai. 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vēlams veidot nelielu informatīvu zīmi ar nosaukumu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu 

saskaņojot novada Domi [4]  

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

4. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Vaidavas pilskalna bļodakmens   

Novads, pagasts: Kocēnu novada Vaidavas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Gaujas Nacionālā Parka teritorija, Natura2000 (2, 3) 

Aizsargjosla: Nav [1] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Izteikts bļodakmens, viens no nedaudzajiem Vidzemes bļodakmeņiem. Bļodakmens tika atklāts 1980. gadā, pētot O.Ozoliņa hipotēzi 

par senu svētvietu Vaidavas pilskalna tiešā tuvumā un saistsību ar akmeņu sistēmisku krāvumu. Diemžēl bļodakmens ir pa pusei 

iznīcināts, otra akmens puse nav atrodama. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra. Norādes zīme pie Vaidavas pilskalna 

"Pilskalna akmens krāvumi". Dabā labi samanāma taka sākas pāris metru aiz zīmes un to var arī nepamanīt. Piemērota tūrisma 

infrastruktūra noderētu senvietu pētniekiem, jo vieta kopā ar interpretāciju būtu interesanta un savdabīga. Sabiedrībai pieejams, 

atrodas privātīpašumā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Bojāt norādes zīmi 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētās takas 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīme pie Vaidavas pilskalna "Pilskalna akmens krāvumi"  

· Ieteicams ierīkot laipu pāri grāvim takas uz objektu sākumā 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [4] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav.  

· Vēlams veidot vienotu stendu ar Vaidavas pilskalnu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, tā izvietošanu un saturu 

saskaņojot ar zemes īpašnieku, Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi [4]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Kocēnu novada Dome 

Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV-4220  

Tālrunis: 64207690 / 29499880  

www.kocenunovads.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv  

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

4. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209 

 

 

http://www.kocenunovads.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Ošinieku Baznīcas kalns   

Novads, pagasts: Madonas novada Aronas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1623 (1, 2)  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Ūdenstilpnes aizsargjosla  (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Kalns atrodas privātīpašumā. Kalnā sendienās esot bijusi baznīca, bet upīte aiz kalna esot svēta, jo tekot pret sauli - ieteikts mazgāties 

tās ūdenī. Pašlaik objekts aizaudzis, nepievilcīgs. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Sabiedrībai 

pieejams, bet tas netiek izmantots tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams.  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Stenda izveide nav nepieciešama  

 

 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv  

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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Krāku avoti    

Novads, pagasts: Madonas novada Mārcienas pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Krustkalnu dabas rezervāta teritorija, Natura2000 (2, 3) 

Valsts aizsargājams ģeoloģisks un dabas objekts (1) 

Aizsargjosla: Ūdenstilpnes aizsargjosla (4, 5) 

Jūtīgums: Jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Atrodas Krustkalnu dabas rezervāta teritorijā, to apsaimnieko Teiču dabas rezervāta administrācija. Saukti arī par Svētes, Dreimaņu, 

Krākas avotiem. Apmeklējums obligāti saskaņojams ar rezervāta administrāciju un notiek gida pavadībā. Objekts unikāls no dabas 

viedokļa, lai gan vizuālo iespaidu nav viegli gūt. Apkārtne kopta, labiekārtota. Viens no retajiem Krustkalnu rezervāta objektiem, kuru 

drīkst apskatīt tūristi. Krāku jeb Svētavots ar tā tuvumā esošās kulta vietas paliekām ir viens no pazīstamākajiem kultūrvēsturiskajiem 

objektiem Krustkalnu rezervātā. Piederība kulta objektiem saistīta gan ar teikām par Raganām, ļaudis kopš seniem laikiem braukuši 

uz avotu pēc ūdens, lai gan specifiskas dziednieciskas īpašības tam foklorā netiek piedēvētas. Ģeoloģiski unikāls objekts - 

iespaidīgākie saldūdenskaļķu (avotkaļķu) nogulumi. Objektam daļēji izveidota tūrisma infrastruktūra, lai gan nav norādes zīmju. Tas 

netiek plaši izmantots tūrismā. Ierobežota pieejamība tikai gida pavadībā.   

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Objekta apmeklēšana OBLIGĀTI  jāsaskaņo ar rezervāta administrāciju 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 
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· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt norādes zīmes 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Taka, tiltiņš, informācijas centrs  

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Gids informē par objektu, akcentē gan dabas un vides aspektus, gan folkloras elementus, vēsturi 

· Neliela informācijas stenda izveide pie apmeklētāju centra būtu vēlama [6] 

 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Teiču dabas rezervāta administrācija 

Aiviekstes iela 3, Ļaudonas pag., 

Madonas raj., LV-4862, LATVIJA 

Telefons: +371-64807201 

http://www.teici.lv   

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. MK noteikumi Nr.175 par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487 

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

6. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Īvānu Velnakmens  

Novads, pagasts: Madonas novada Sarkaņu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1795 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Elektrolīnijas tuvumā  (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens atrodas privātīpašumā. Spriežot pēc teikām, nostāstiem un dobuma, Īvānu Velna akmens saistāms ar senām kulta tradīcijām. 

Plašākā apkārtnē akmens ir lielākais. Par Īvānu Velna akmeni jau kopš 19. gs. beigām pierakstīti vairāki nostāsti. Akmens izteiksmīgs 

un viegli pieejams. Norādes zīme uz akmeni tomēr ieaugusi krūmos, labāk pamanāma no Madonas puses. Pļavā ceļavietu neredz 

vispār. Dažas vecāku atkritumu paliekas apkārt. Taču vecā ceļavieta nav aizaugusi - priekšā aiz uzraksta pļauta pļava. Saimnieks blakus 

elektrolīnijai iekopj jaunu stigu. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas nav iekļauts tūrismā, lai gan 

sakārtojot infrastruktūru un uzstādot nelielu stendu, varētu būt interesants tūrisma objekts. Sabiedrībai pieejams.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Bojāt norādes zīmes 
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· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Uzstādīta abpusējā brūnā zīme no P37 ceļa. Tā gan ir ieaugusi krūmos, labāk pamanāma no Madonas puses.  

· Pļavā ceļav ietu neredz, taču pa diagonāli uz akmens pusi - 2 lieli bērzi.   

· Ar autobusu var piestāt šosejas malā 

· Nav nekādas citas infrastruktūras  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [5]  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

 

Informācijas stends: 

· Nav pieejama nekāda informācija  

· Objekta tiešā tuvumā vēlams izvietot informatīvu zīmi, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu 

inspekciju un novada Domi [5]  

 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209

http://www.emadona.lv/
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Puļķu Velna akmens  

Novads, pagasts: Madonas novada Liezēres pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1756 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4)  

Jūtīgums: Nav  jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Apsaimniekošana: 

Akmens atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes. Tas ir liels sūnām apaudzis akmens ar iedobēm. Akmens tuvumā nav māju, tomēr 

to atrast nav grūti, jo tas ir pašā ceļa malā. Pie Puļķu mājāmatrodas arheoloģijas piemineklis Puļķu senkapi. Cērtot ceļmalas krūmus, 

daži no tiem uzgāzti akmenim virsū. Ceļmala noteikti 1x gadā tiek pļauta. Blakus atkritumi kā jau ceļmalā, un divi betona stabi 

(elektrības stabu pamatnes), kas arī traucē vizuālo iespaidu. Vairs netiek uzturēts kā kulta objekts. Objektam nav izveidota tūrisma 

infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tūrismā nav iesaistīts. Pats objekts vizuāli interesants. Tā kā atrodas ceļa malā, atbilstoša 

informācija un infrastruktūra nodrošinātu tā iesaisti tūrisma aktivitātēs.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras un nekādu labiekārtojumu  

· Viegli atrodams pašā ceļa malā, lai arī uz meža fona var nepamanīt un norādes nav  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [5]. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· "Puļķu" mājas ~ 500 m otrā pusē ceļam. Taču informāciju iegūt neizdodas. 

· Objekta tuvumā vēlams izvietot informācijas zīmi, tās izvietošanu un saturu saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju 

un novada Domi [5]. 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Ūbānu Baznīckalns (Ozolkalns)  

Novads, pagasts: Madonas novada Praulienas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1784 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Kalns saukts arī par Ozolkalnu, atrodas uz privātīpašnieka zemes. Kulta vieta saistīta ar Ūbānu pilskalnu. Balansēt uz līdzsvara pa 

stāvajām nogāzēm iespaidīgi, izstaigāties arī, taču trūkst vizuālā baudījuma. Bez interpretācijas objekts vispār nav uztverams. 

Apkārtne netiek uzturēta, īpaši ziemā nepieejama. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Šobrīd to 

izveide arī nav pamatojama. Tūrismā vai citās aktivitātēs nav iesaistīts.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes nav. Uz Ubāniem pat ceļmalā mājas norādes nav. 

· Infrastruktūras nav  

· Pats pilskalna tālākais plakums patīrīts (upes labajā pusē)  

· Jaunus tūrisma infrastruktūras objektus veidot pašlaik nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav un arī vietējie zina tikai kalna atrašanās vietu  

· Īsti nav pamatojuma stendu uzstādīšanai esošajos apstākļos  

 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Jaunzemju dobumakmens  

Novads, pagasts: Madonas novada Ļaudonas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1700 (1, 2) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens atrodas privātīpašumā. Akmens iespaidīgs ar savu nošķelto pusi, akmens sānā vēl redzamas senas sarūsējušu naglu - ķīļu 

pēdas. Citādi apkārtne - ieplaka ganību vidū ar krūmiem visapkārt. Jāiet cauri darbīgam pagalmam, cauri diviem elektriskajiem 

ganiem, salmu ķīpām un govju mēsliem, garām izmētātiem kauliem, cauri aplokam, kurā ganās zirgs. Ainava vizuāli nepievilcīga. 

Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. To izveide šobrīd nav pamatojama. Netiek iesaistīts tūrismā vai 

citās atbilstošās aktivitātēs.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras  

· Nav labiekārtojuma 

· Jaunus tūrisma infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Infrmācijas stenda nav 

· Arī vietējie kā ienācēji zina tikai, ka akmens tur ir, bet neko nevar pastāstīt. 

· Objekta tiešā tuvumā varētu izveidot nelielu informatīvu zīmi [5], jo objekts interesants. Bet par tā tā iesaistīšanu tūrismā 

pāragri spriest.  

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Bolēnu Acu avots  

Novads, pagasts: Madonas novada Bērzaunes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1640 (1, 2 ) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus [5, 7, 8] 

Natura2000 (7, 8) 

Aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks objekts [6] 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks objekts [4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

Pašreizējā situācija: 

Avots atrodas privātīpašumā. Viens no populārākajiem dziednieciskajiem avotiem Latvijā. Tiek uzskatīts, ka Bolēnu avots ir 

hipsometriski visaugstākais mūsdienās tekošais avots Latvijā – aptuveni 262 m virs jūras līmeņa. Kā sena kulta vieta tas ir arī 

arheoloģijas piemineklis. Ziedošanas tradīcijas saglabājušās vēl tagad, par ko liecina tuvējo koku un krūmu zaros iesietas auduma 

lentas. Gan Bolēnu kalns, gan tā avots atrodas Vestienas aizsargājamo ainavu apvidū, kas ir „Natura 2000” teritorija. Objekts vizuāli 

pievilcīgs, sakopts. Avots iespaidīga lieluma, tekot skaļi burbuļo. Ainaviskā vietā - mežā. Pāri avotam sagāzušies koki, bet tas netraucē 

avota tecējumam un vizuālajam kopskatam. Kopā ar avota burboļošanu - sajūta kā mazā pasaku mežā. Avota izteka labi redzama. 

Viegli pieejams. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma maršrutos. Ierobežota pieeja, pieejams 

sazinoties ar saimnieku.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 
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· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes uz objektu ir. Īsākais ceļš gar viesu namu "Abrienas"  - ceļam abos galos ir norādes zīmes uz viesu namu.  

· 2 brūnās zīmes uz avotu 0,6 un 0,1 km attālumā, zīmēm loģisks izvietojums.  

· Ir kāpnītes lejā uz avotu. Pie avota 2 soliņi - uz viena no tiem trauciņš "ziedojumiem".  

· Blakus avota iztekai, iespējams, kāzinieku vai avota apmeklētāju iecienīts bērzs - apkārt dažādu krāsu lentītes. Bērza zarā iekārta 

koka plāksne, uz kuras izgrebta latv. tautas dziesma par Laimu.  

· Avotā ir ielikta neliela koka rene, kas atvieglo ūdens ņemšanu. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [9] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

Informācijas stends: 

· Ir informācijas stends 4 valodās (latviešu, angļu, krievu un vācu).  

· Ir apraksts par avotu un teika par Laimu un tās asarām.  

· Norādīts, ka avotam ir dziednieciskas spējas.  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes 
reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu”  
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.vaaaap.lv/ Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus 

6. MK noteikumi Nr.175 par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487 

7. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

8. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

9. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Veselības avots Viešūra krastā  

Novads, pagasts: Madonas novada Vestienas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

Pašreizējā situācija: 

Avots atrodas uz privātīpašnieka zemes. Avotu īsti redzēt gan nevar - grāvis, cauri kuram tas tek uz Viešūra ezeru, ir aizaudzis, bet 

avota vietā tagad cementa kubla ar vāku pāri (tajā uzkrāj avota ūdeni). Nostāstu un teiku vieta, vairāk gan par pašu ezeru. Apkārt 

samērā aizaudzis. No Viešūra ezera iztek Viešupe un ieplūst sīki strauti, no kuriem daži ir pilnīgi vai daļēji pārrakti, veicot meliorācijas 

darbus, un pārveidoti par grāvjiem Arī Veselības avots dabā īsti nav atpazīstams tā pārveides dēļ, kā rezultātā avots sācis izplūst pa 

malām, apkārtējā teritorija pārpurvojusies. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Izveidojot piemērotu 

tūrisma infrastruktūru šo vietu diez vai iespējams padarīt populārāku. Ierobežota pieeja, pieejams sazinoties ar saimnieku. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· "Baltužēnu" saimnieks avotam pāri uzbūvējis kublu (akas tipa cauruli), pašlaik tai pāri vāks.  

· Norādes zīmju nav, bet ir norādes zīmes uz tuvējām "Grāveru" un "Baltužēnu" mājām.  

· Ir norādes zīme uz Viešūra ezeru (brūnā - 0,5 km attālumā).  

· "Baltužēnu" saimniece parāda ceļu.   

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešamības 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Par avotu var pastāstīt "Grāveru" un "Tropeņu" saimnieces 

· Informācijas stenda uzstādīšana pašreiz nav pamatojama 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

30.03.2012 

________________________________________ 

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns 

http://www.emadona.lv/


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Aronas Svētais kalns  

Novads, pagasts: Madonas novada Aronas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1622 (1, 2 ) 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Kalns atrodas privātīpašumā. Tas ir ļoti stāvs un vienā kalna pusē ir ierīkota slēpošanas trase, kas pašlaik aizaugusi ar papardēm. 

Kalna virsotnē bijis izcirtums, kas aizaudzis ar sīkākiem kokiem un krūmiem. Daudz sakritušu koku un krūmu. Vieta nav ainaviska, no 

kalna virsotnes būtu tālu pārredzama apkārtējā teritorija, bet traucē koki, savukārt no slēpošanas trases nepaveras nekāds skats. 

Tuvējo māju pagalmā liels, nepiesiets suns, kas traucē iepazīt teritoriju gan kājām, gan ar velosipēdu. Objektam nav izveidota tūrisma 

infrastruktūra, nav norādes zīmju, un to izveide pašlaik nav nepieciešama. Var tikt izmantots kā sporta objekts, bet nevis kulta vieta.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīmju nav, nav arī uz blakus esošajām mājām. 

· Tā kā kalnā izveidota slēpošanas trase - kalna pakājē ir izveidota nojumīte ar galdu un 2 soliem, uz kalna virsotni uzbūvēts 

"pacēlājs" kas tiek izmantots privāti. 

· Citas infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Tā izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834, vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

http://www.emadona.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Zeduļu Baznīcas kalns  

Novads, pagasts: Madonas novada Aronas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 1630 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4]  

Jūtīgums: Nav jūtīgs    

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Kalns atrodas privātīpašumā. Kalns vizuāli neizteiksmīgs, apaudzis ar zāli un kokiem. Uz kalna virsotni ved taka, kalnā ierīkota 

izgāztuve, kas pilnībā sabojā visu kalna izskatu. Blakus atrodas "Zeduļu" mājas - izskatās pamestas, lai arī ir apdzīvotas. Objektam nav 

izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. To izveide nav pamatojama. Kalns nav iesaistīts tūrismā un nav arī iesaistāms.   

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīmju nav  

· Objekts gan viegli pieejams - ir ceļš uz "Zeduļu" mājām, un var piebraukt klāt līdz pat pašam kalnam.  

· Nekādas infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· "Zeduļu" saimniece atceras vien to, ka kalnā bijis liels zvans, kas tagad aizvests uz kādu no muzejiem. 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Madonas novada Dome 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801  

Tālrunis: 64860090 

http://www.emadona.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834, vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Mazsalacas bedrīšakmens   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Mazsalaca 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenstilpnes aizsargjosla  [1, 2] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Atrodas uz privātīpašnieka zemes. Viens no Ziemeļvidzemes bedrīšakmeņiem. Bedrītes nav pārāk izteiksmīgas, salīdzinot ar citiem 

šāda veida akmeņiem Latvijā. Akmens nav izteiksmīgs, dabā nevizualizējas, neizteiksmīgs. Atrodas upes palienes pļavā (vasarā netiek 

regulāri pļauta, aizaugusi), norādes zīmju nav, ar kājām apmēram 300 m no iespējamās autostāvvietas. Objektam nav izveidota 

tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Sabiedrībai pieejams, tas tiek izmantots tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Stenda izveide nav nepieciešama  

 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 
 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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Mazsalacas Velna pagrabs   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Mazsalacas pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums   

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2466 [1, 2]  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Skaņākalna dabas parka teritorija [5, 6] 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla; Ūdenstilpnes aizsargjosla [3, 4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Skaņākalna dabas parka pārvaldībā. Ievērojamākā ala Skaņākalna dabas parka teritorijā. Ar alu un apkārtni saistās daudz nostāstu par 

Velnu un tā darbībām. Izdarot pārbaudes izrakumus, atsegta ar akmeņiem iezīmēta ugunskura vieta, kas varētu būt izmantota kulta 

darbībām. Objekts labi uzturēts, aprīkots, atrodas Skaņākalna dabas parka teritorijā. Apgrūtinājums var būt stāvās kāpnes. Par parka 

apskati jāmaksā. Objektam izveidota tūrisma infrastruktūra, norādes zīmes. Tas tiek aktīvi izmantots tūrismā, sabiedrībai pieejams.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Skaņākalna dabas parka tūrisma infrastruktūra 

· Papildus trepes, laukums apskatei 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

Informācijas stends: 

· Ir informācijas stendi 

· Pieejams gids 

· Jaunu stendu izveide nav nepieciešama  

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 
Skaņākalna dabas parks 
Tūrisma un apsaimniekošanas nodaļa 
Parka iela 36, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 
Tālr: 26429500 
http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/novada-muzejs/skanakalna-dabas-parks    

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

 

 

 

 

 

http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/novada-muzejs/skanakalna-dabas-parks
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
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Skābumbaļļas avots un ala   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Mazsalacas pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums   

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Skaņākalna dabas parka teritorija [2, 3] 

Aizsargjosla: Dabas parka teritorija; Ūdenstilpnes aizsargjosla [1, 4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Atrodas Skaņākalna dabas parka teritorijā. Avots pietiekami iespaidīgs, tam nostāstos netiek piedēvētas dziednieciskas īpašības, bet 

gan spēja apstprināt vai noliegt nākotnes vēlmju piepildīšanos. Avots tiek saistīts teikām par Velnu kā iecienīta slāpju remdēšanas 

vieta. Objekts labi uzturēts, aprīkots. Objektam izveidota tūrisma infrastruktūra, norādes zīmes. Tas tiek aktīvi izmantots tūrismā. 

Sabiedrībai pieejams.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Skaņākalna dabas parka tūrisma infrastruktūra 

· Papildus trepes, atpūtas vieta (soliņš), tiltiņš 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stendi ir 

· Pieejams gids  

· Jaunu stendu izveide nav nepieciešama  

 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 
Skaņākalna dabas parks 
Tūrisma un apsaimniekošanas nodaļa 
Parka iela 36, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 
Tālr.: 26429500 

http://www.mazsalaca.lv/lv/kultura/novada-muzejs/skanakalna-dabas-parks 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv  

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
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Ceipu upurozols   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Mazsalacas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2461 [1, 2]  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Dižkoks [5, 6] 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla; Dižkoka aizsargjosla   [3, 4]  

Jūtīgums: Jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Izcils, ainavisks ozols. Atrodas uz privātīpašnieka zemes. Piederīgs ne tikai kulta kokiem, bet arī tā saukatajai Zviedru koku grupai. 

Viens no retajiem ozoliem, kas nav iznīcināti - pēc nostāstiem tā atrašanās vieta un rituāli ap to tikuši turēti slepenībā. Ainavā 

iederīgs, taču tuvākā apkārtne neliecina par specifisku uzmanību objekta uzturrēšanai. Ierobežota pieejamība. Ceipu Upurozola 

zemes īpašnieki negrib, ka tūristi apskatot koku, iet pa viņu zemi. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. 

Tas netiek izmantots tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Tūrisma infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Kādreiz uz blakus esošā akmens bijis Ozola nosaukums. Tā noteikti atjaunojama. 

· Neliela informatīva stenda izveide būtu nepieciešama [7] tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot šo darbību ar 

VKPAI un novada domi.  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 
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Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. Dižkoks http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. papildus par dižkokiem http://www.liepaja.lv/page/2834 

7. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Velna Kariete   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Ramatas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

 

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Teiku akmens, saistīts ar Velna darbībām, atrodas privātīpašumā. Ainaviski izcils, savdabīgs, interesants objekts - atrodas augstajā 

purvā, vizuāli atgādina milzīgu gultu ar pagalvi. Akmenī arī seni zīmju iekalumi, iespējams - robežu apzīmējumi. Atrodas attālu no 

apzīvotām vietām, purvā, ap 1 km no vietas, kura var atstāt automašīnu. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, norādes 

zīme tikai pie paša objekta. Tas netiek izmantots tūrismā. Sabiedrībai pieejams – bet grūti atrodams, tikai tad ja ir zinošs cilvēks.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Norādes zīmes uztādāmas pie ceļiem, kas ved uz objektu [2] 

· Jaunus tūrisma infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Vēlama nelielas zīmes  uzstādīšana, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [2].  

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834, vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns 

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Velna Dīsele   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Ramatas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens atrodas privātīpašumā. Teiku akmens, saistīts ar Velna darbībām. Vietējo ļaužu nostāsti vēstī, ka tuvējo māju saimniece šeit 

īpašos gadījumos barojusi garus. Akmens izmēri samērā iespaidīgi, diemžēl atrašanās vietas stāvoklis būtiski ietekmē vizuālo 

pievilcību. Atrodas attālu no apzīvotām vietām, brikšņainā mežā. Lai to sasniegtu, jāšķērso vairāki grāvji, kā arī saimnieka izveidots 

žogs. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas netiek izmantots tūrismā. Ļoti ierobežota pieejamība  

dabas vides dēļ.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Stenda izveide nav nepieciešama  

 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834, vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Anģīšu Velnakmens   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Sēļu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2484 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4]  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens atrodas privātīpašumā. Pēdakmens, saistīts ar nostāstiem par Velnu, ko par mājas kundziņu turējuši tuvējo Dreimaņu māju 

saimnieki. Tuvumā atrodas vēl citi palieli akmeņi, no kuriem šis atšķiras ar septiņiem palielinātiem aitas nagu nospiedumu 

atveidojumiem. Aņģīšu velnakmens ir tipisks Latvijas pēdakmeņu paraugs - ne pārāk liels, pēdu ieklaumi ir shematiski. Atrodas 

nomaļā vietā – mežā vai purva malā. Interesants akmens, apkārtne dabiska, nav īpaši kopta. Objektam nav izveidota tūrisma 

infrastruktūra, norādes zīmes ir. Tas tiek izmantots tūrismā. Sabiedrībai pieejams. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīmes pie Dreimaņu Velnozola un tālāk laukā (virziena norāde) 

· Tālāk 200 m kājām pa meža tehnikas sabojātu ceļu 

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stends ir 

· Jauna stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 
Sēļu pagasta bibliotēka  
 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

 

Pantenes svētavots   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Sēļu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Pievilcīgs, avots ar garāko virszemes tecējumu Baltijā. Atrodas privātīpašumā. Rakstos teikts, ka Avotu senāk ieskāvusi svētozolu 

birzs. Avots iztek no saliņas Pantenes purvā, šī teritorija jau sen bijusi apdzīvota. Pašlaik sakopts, vide piemērota apskatei. Piebraukt 

pavisam klāt gan var tikai vasarā. Objektam daļēji izveidota tūrisma infrastruktūra, nav pietiekošs skaits norādes zīmju. Tas tiek 

izmantots tūrismā. Sabiedrībai pieejams.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas  

· Bojāt esošo tūrisma infrastruktūru 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētās takas 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un infratsruktūrai 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Izveidoti soliņi, laipa 

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmes pie paša objekta 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stends ir  

· Jauna stenda izveide nav nepieciešama  

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 
sēļu pagasta dome  

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834, vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Velnozols (Dreimaņu ozols)   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Sēļu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Dižkoks [3, 4] 

Aizsargjosla: Aizsargjosla ap dižkoku [1, 2] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Par objektu rūpējas Sēļu pagasta pašvaldība. Vieta sakopta, ozols vizuāli ļoti iespaidīgs. Unikāls kā kulta objekts, kas bijis apritē vēl 20. 

gs. 50-tajos gados. Vienīgais Velnozols Vidzemē, kur līdz pat 1950. gadam saglabājās garu ēdināšanas parašas. Piebraukt pavisam klāt 

objektam var vasaras sezonā. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, ir dažas norādes zīmes. Tas netiek plaši izmantots 

tūrismā. Sabiedrībai pieejams.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Bojāt informācijas stendu 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīme no ceļa Mazsalaca - Sēļi (pie pieturas bij.Skola) un pie paša ozola.  

· Citas tūrisma infrastruktūras nav. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams.  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stends ir 

· Jauna stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 
Sēļu pagasta pašvaldība  

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti- novada teritoriālplāns  

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MK noteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

4. Papildus par dižkokiem: http://www.liepaja.lv/page/2834 
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Lībiešu pilskalna Upurala   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums  

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2492 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla  [3, 4] 

Ūdenstilpnes aizsargjosla [3, 4] 

Jūtīgums: Jūtīgs, degradēta apkārtne  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Saukta arī par Skaņkalnes Upuralu, Līvu alu. Ala atrodas pie sena lībiešu pilskalna, kas bijis apdzīvots vēlajā dzelzs laikmetā. Ala 

kalpojusi pilskalna iemītniekiem kā dievu pielūgšanas vieta. 1977.gadā ieskaitīta kulta alu sarakstā. Vieta sakopta un ainaviska. Ja 

skatās kompleksi, tad iespaids, ko rada tuvumā esošā estrāde nav tik pozitīvs. Palu laika pieejamība ierobežota. Objektam nav 

izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju, taču tas tiek izmantots tūrismā. Sabiedrībai pieejams. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Bojāt tūrisma infrastruktūru 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Nenovirzīties no tūristiem domātās takas 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīmes nav, bet uz alu ved nepārprotama taka  

· Uz alu ved trepes 

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Nepieciešams izveidot norādes zīmes un citus infrastruktūras objektus veidot, iepriekš saskaņojot ar VKPAI un novada 

pašvaldību [5]. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vēlama informatīva zīme pie pašas alas [5]  

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 
  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4.Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Jaunutēnu Velnakmens   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Ūdenstilpnes aizsargjosla [1, 2] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Viens no Velnakmeņiem, pēc izskata atgādina krēslu. Ļoti ainavisks, iespaidīga izmēra akmens Salacas upes gultnē. Pieejams 

ūdenstūristiem. Pieejamība apskatei no krasta apgrūtināta. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas 

tiek izmantots tūrismā. Sabiedrībai pieejams. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību: 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Norādes zīmes uz objektu nav nepieciešamas, to var atrast tikai ūdenstūristi   

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav  

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplānojums 

2.Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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Jaunutēnu bedrīšakmens   

Novads, pagasts: Mazsalacas novada Skaņkalnes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Ziemeļvidzemes ģeoparks [2; 3] 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorija [2; 3]  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Viens no pēdējo gadu atradumiem, atklāts 2010. gada pavasarī. Atrodas uz privātīpašnieka zemes. Virsmā sensenos laikos 25 cm 

attālumā viena no otras ieveidotas divas izteiksmīgas un salīdzinoši ar citiem bedrīšakmeņiem - ļoti dziļas bedrītes. Dziļākas bedrītes 

par to apskatāmas tikai Daviņu Lielajā akmenī Bērzaines pagastā. Šādas bedrītes raksturīgas Ziemeļeiropā izplatītajiem 

kultakmeņiem. Akmens ir ļoti nozīmīgs un atrodas tā vēsturiskajā vietā, tiek rekomendēts iekļaušanai valsts kultūras aizsardzības 

inspekcijas pieminekļu sarakstā. Pati atrašanās vieta gan nav pievilcīga – tas atrodas brikšņainā mežā. Piebraukšana iespējama 1.5 km 

attālumā. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas netiek izmantots tūrismā. Sabiedrībai pieejams. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus; 

· Netrokšņot; 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim. 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīmju nav  

· Tūrisma infrastruktūras nav  

Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

 

Kontaktinformācija: 

Mazsalacas novada Dome 
Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads LV-4215 
Tālr. / fakss 64251908 
http://www.mazsalaca.lv/  
 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplānojums  

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
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Andrecēnu Velna gulta   

Novads, pagasts: Naukšēnu novada Naukšēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2468 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla  [3, 4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens atrodas uz privātīpašnieka zemes. Objekts samērā labi uzturēts, uz to ved izpļauta taka. Akmens nav pārvietots no savas 

sākotnējās vietas. Objektam izveidota daļēja tūrisma infrastruktūra, ir 2 norādes zīmes. Tas tiek izmantots tūrismā. Sabiedrībai 

pieejams. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku.  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Uz objektu ved izpļauta taka 

· Norādes zīmes no ceļa un lauka malā virziena norāde 

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stends ar aprakstu un teiku 4 valodās - latviešu, angļu, krievu un vācu 

· Stends bojāts, informācija izbalējusi 

· Jauna stenda izveide nav nepieciešama, taču atjaunojams jau esošais 

 

Kontaktinformācija: 

Naukšēnu novada Dome 

„Pagasta Nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV4244 

Tālrunis: 64268288   

http://www.naukseni.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 
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Jēču bļodakmens   

Novads, pagasts: Naukšēnu novada Naukšēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

1995.gadā atklājis Dainis Ozols, kura īpašumā akmens atrodas. Tipisks Latvijas bļodakmens, atrodas pļavā, kur ap to saimnieki 

iestādījuši kociņus un izvietojuši soliņus. Pats objekts pievilcīgs, bet apkārtējā ainava nepievilcīga. Viegli pieejams, bet no ceļa grūti 

pamanāms, jo pļava, kurā tas atrodas, aizaugusi. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, tikai 1 norādes zīme. Tas tiek 

izmantots tūrismā, sabiedrībai pieejams.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Uz akmeni ir norādes no ceļa uz Naukšēniem  

· Pie Jēču mājām norādes nav, uz objektu jāiet pa aizaugušu pļavu 

· Blakus akmenim bojāti soliņi 

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Vēlams atjaunot esošo infrastruktūru [2]  

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Ir redzams neliels stabs, uz kura, iespējams, kādreiz bijusi informācija, bet tas sabojāts 

· Informācijas stendu vēlams atjaunot [2]  

 

Kontaktinformācija: 

Naukšēnu novada Dome 

„Pagasta Nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV4244 

Tālrunis: 64268288   

http://www.naukseni.lv/ 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns 

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Veckulpju Lielais akmens   

Novads, pagasts: Naukšēnu novada Naukšēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Trīsstūra prizmai vai kalnu grēdai miniatūrā līdzīgais akmens ir ne tikai izmēros liels, bet arī kultūrvēsturisks akmens. Folkloras liecības 

vēsta, ka pie akmens naktīs uzdarbojoties raganas. Pēc ģeologa Daiņa Ozola vērtējuma, Veckulpju Lielais akmens ir šobrīd lielākais 

zināmais dižakmens Naukšēnu pagastā. Objekts atrodas uz privātīpašnieka zemes. Liela pievilcība pašam objektam, bet apkārt tam 

brikšņi un aizaugusi cirsma. Taču, ar labu rituālu un stāstnieku, vieta būtu ļoti pievilcīga. Bez pavadoņa akmeni grūti atrast. Saimnieks 

labprāt piesakās par gidu, akmens apkārtni sakopis un attīra taku uz to. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes 

zīmju. Tas netiek izmantots tūrismā.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Naukšēnu novada Dome 

„Pagasta Nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, LV4244 

Tālrunis: 64268288   

http://www.naukseni.lv/ 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  
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Liepas Lielās Ellītes ala ar avotu  

Novads, pagasts: Priekuļu novada Liepas pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 484 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Atrodas Gaujas Nacionālā Parka teritorijā, Natura2000  [6, 7] 

Aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks objekts [5]  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa un ģeoloģijas pieminekļa aizsargjosla [3, 4, 5] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Viens no vissavdabīgākajiem devona smilšakmeņiem Latvijā - Lielā Ellīte (Velna ceplis, Velna krāsnis, Velna ala, Liepmuižas ala), kas ir 

arī viens no vecākajiem tūrisma objektiem Latvijā. Atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Pēc Sietiņieža arkas sagrūšanas, Lielās 

Ellītes arkāde ir palikusi vienīgais šādas formas dabīgā smilšakmens veidojums Latvijā. Ala kopā ar avotu ir nozīmīga svētvieta, ļoti 

populāra jau kopš seniem laikiem. Ir labiekārtota teritorija. Vizuāli ala ir iespaidīga gan savu izmēru, gan formas dēļ. Blakus 

piemineklis igauņu un latviešu karavīriem. Objekts viegli pieejams - tam var piekļūt gan no pieminekļa puses, ejot lejup pa taku, gan 

no stāvlaukuma, kas ir izvietots nedaudz tālāk. Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma maršrutos. 

Objekta apkārtni nepieciešams regulāri sakopt.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 
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· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Objekts ir labiekārtots 

· Pie stāvlaukuma ir koka žogs, kas ļauj alu aplūkot no augšas  

· Lejup uz alu ved bruģēts ceļš, ir arī zemes taciņas  

· Pie alas ir tilts, kas ļauj šķērsot avotu  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi 

 

Informācijas stends: 

· Pie stāvlaukuma ir informatīvais stends. 

· Ir informācija par Lielās Ellītes izcelsmi, norāde arī uz avota dziedniecisko spēku, kā arī teika par velnu, kas bēdzis uz Sietiņiezi. 

· Stendā pievienota informācija arī par Mazo Ellīti.  

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Priekuļu novada Dome 

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 

Tālrunis: 64107871 

http://www.priekuli.lv/  

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes 
reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplāns  

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=7487 MK noteikumi Nr.175 "Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas 

pieminekļiem.    

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

7. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

http://www.priekuli.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
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http://www.daba.gov.lv/public/
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http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Liepas Mazā Ellīte  

Novads, pagasts: Priekuļu novada Liepas pagasts 

Īpašuma statuss: Valsts īpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Atrodas Gaujas Nacionālā Parka teritorijā  [1, 2, 3] 

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Ala, gravā pie Liepas kapsētas un Ellīšu mājām, veidojusies baltajos smilšakmeņos kā trīsstūrveida plaisa. No alas izplūst neliels avots. 

Nav iekļauts valsts nozīmes arheoloģijas vai dabas pieminekļu sarakstā. Nostāstu un teiku vieta, domājams, ka Mazā Ellīte ir sena 

kulta vieta. Ala atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, kas nodrošina tai aizsardzības statusu. Atrodas meža vidū, teritorija samērā 

aizaugusi ar zāli, sīkākiem kokiem un krūmiem. Pāri avotam laipa. Aptuveni 60 m ir jābrauc pa pļavu - ir taka (informāciju gan jāprasa 

kādam, jo nav īsti skaidrs, uz kuru pusi jādodas). Mežā orientieris alas atrašanai ir labi iestaigātā taka, kas vietām ir ļoti stāva. Pie 

Liepas kapu mājas (tieši vietā, kur sākas taka, kas ved cauri pļavai) ir zīme "Iebraukt aizliegts". Pagalmā ir nepiesiets, neliels suns. 

Objektam ir izveidota tūrisma infrastruktūra, tas tiek iekļauts tūrisma maršrutos. Nepieciešams sakopt alas apkārtni un uzlabot 

infrastruktūru, izveidojot takas, izvietojot norādes, veicot alas labiekārtošanas un regulāras uzturēšanas darbus.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 
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· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir 3 Gaujas Nacionālā parka norādes zīmes, kas loģiski izvietotas pirms pagriezieniem, kuros sadalās ceļš. Pēdējā norādes zīme 

atrodas pie pagrieziena uz Liepas kapiem aptuveni 100 - 150 m attālumā no Mazās Ellītes.  

· Teritorijā nav veikti labiekārtošanas un uzturēšanas darbi (izņemot laipu pāri avotam). 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [4]  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Ir neliels informācijas stends (tajā pamatinformācija par Mazo Ellīti).  

· Norādīti GNP noteikumi par uzturēšanos šajā teritorijā. 

· Ieteicams papildināt informācijas stendu, tā saturu saskaņojot ar novada Domi [4] un DAP. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Priekuļu novada Dome 

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 

Tālrunis: 64107871 

http://www.priekuli.lv/  

 

Dabas Aizsardzības Pārvalde  

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150 

Tālr: 67509545 

http://www.daba.gov.lv/public/ 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti– novada teritoriālplāns 

2. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

4. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Silabulu Velnakmens 

Novads, pagasts: Priekuļu novada Veselavas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 627 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4] 

Jūtīgums: Jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Silabulu Velnakmenim ir izteikta iedobuma pēdas forma. Atrodas uz privātīpašnieka zemes. Ieaudzis zālē, apkārt vairāki citi mazāki 

akmeņi. Akmeņi nelieli un bez vietējo iedzīvotāju stāstījuma vai vietas interpretācijas drīzāk atgādina vienkārši vienkopus saliktu 

laukakmeņu kaudzi pļavā. Norādes zīmju uz Silabulu Velnakmeni nav - agrāk tāda ir bijusi, taču tagad nopostīta. Pirms akmens ir 

uzstādīts "eletriskais gans", kas šobrīd nav pieslēgts, bet ir jārēķinās, ka atsevišķos periodos tas apgrūtina piekļuvi objektam. 

Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. To izveide nepadarīs šo vietu par pievilcīgu tūrisma objektu. 

Tūrismā nav iesaistīts.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Agrāk bija norādes zīme gan pie ceļa uz "Silabulu" mājām, gan pie paša akmens, tie nopostīti un nav atjaunoti 

· Akmens atrodas pļavā, ieaudzis zālē, pļavai apkārt ir elektriskais gans vasaras periodā 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Pie akmens vēl aizvien redzams norādes zīmes stabs, uz kura atradies akmens nosaukums 

· Vairāk informācijas par akmeni nav un nav iespējams iegūt no saimniekiem 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

Kontaktinformācija: 

Priekuļu novada Dome 

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126 

Tālrunis: 64107871 

http://www.priekuli.lv/  

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
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Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Mīlakšu kulta vieta – paegļa un akmens vieta  

Novads, pagasts: Raunas novada Drustu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Pats akmens nav kultūras piemineklis, bet tuvumā esošie Lejasmīlakšu senkapi 

ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Nr.417  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav   

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Mīlakšu krustakmens ir stēlas formas akmens ar 9 iekaltiem krustiem un atrodas privātīpašumā. 1838.g Drustu īpašnieks 

H.Hagemeisters raksta, ka vecos laikos Mīlakšās bijis tāds akmens, kur upurēts. 19.gs. beigās literāts J.Upītis raksta, ka pats jaunībā 

pie Kalna Mīlskšām redzējis lielu, zilu akmeni, kam austrumu pusē pieaudzis paeglis, un pie akmens upurēts. Kaimiņu Vīļumu mājās, 

kā rakstīts 1739.gada dokumentos, iznīcināti 13 akmens elktēli. Akmens neatrodas ainaviskā vietā – tam blakus nodegusi ēka. 

Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Šobrīd to izveide arī nav pamatojama. Tas nav iekļauts tūrismā. Pie 

Mīlakšām atrodas vēl akmenskrāvuma senkapi, kas ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav norādes zīmju 

· Nav nekādas infrastruktūras 

· Jaunu tūrisma un izziņas infrastruktūra objektu izveide nav nepieciešama 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

 

Kontaktinformācija: 

Raunas novada Dome 
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131 
Tālrunis: 64107343    

http://www.rauna.lv/ 
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Likumdošana:  

1. Raunas Novada Raunas pagasta un Drustu pagasta teritorijas plānojums. 22.jūlijs 2009  

http://www.rauna.lv/
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Rūjienas Svētavots   

Novads, pagasts: Rūjienas novads Rūjiena 

Īpašuma statuss: Privātīpašums Sv.Bērtuļa ev.lut. draudzes īpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Avots atrodas Rūjienā, Rūjas upes labajā krastā aiz bijušā mācītājmuižas parka. Blakus avotam interesanti akmeņi, kas pievilcīgāki par 

pašu avotu - krustakmens un akmens ar uzrakstu. Vieta necila, ainaviski nepievilcīga, avots samērā zemā reljefā, pavasaros applūst. 

Mūsdienās avotā iebūvēti betona grodi, pārveidots akā, netiek kopts. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes 

zīmju. Tas netiek izmantots tūrismā.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Saimnieki labprāt stāsta par objektu 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

 

Kontaktinformācija: 

Rūjienas novada Dome 

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 

Tālrunis: 64263278 

http://www.rujiena.lv/ 
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1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: Rūjienas novada teritorijas plānojuma 2012-2024.g 1.redakcija.  
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Kalnalammiku upurakmens un apmetnes vieta   

Novads, pagasts: Rūjienas novada Lodes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2456 [1, 2]  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3 , 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens atrodas uz īpašnieka zemes. 1978.gadā to atklāja Valmieras novadpētniecības muzeja ekspedīcija. Akmens nav pārvietots. 

Akmens virsmā orientējoši bronzas laikmetā ieveidotas 40 sfēriskas bedrītes. Pats akmens ļoti izteiksmīgs, taču dabā nevizualizējas - 

pļava aizaugusi, pie akmens liels krūms, aiz kura pašu akmeni grūti pamanīt. Viegli pieejams, taču grūti atrodams. Objektam nav 

izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas netiek izmantots tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 
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· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav un tās izbeide nav nepieciešama 

· Norādes zīmju nav 

· Vēlams izveidot norādes zīmes, lai atvieglotu objekta atrašanu [5] 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Nepieciešama nelielas informatīvas zīmes uzstādīšana [5] 

 

Kontaktinformācija: 

Rūjienas novada Dome 

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 

Tālrunis: 64263278 

http://www.rujiena.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 
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Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  23.pants  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: Rūjienas novada teritorijas plānojuma 2012-2024.g 1.redakcija. 

4. Aizsargjoslu Likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348    

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Kalnaegļu Upurozols (Veldes Ozols)  

Novads, pagasts: Smiltenes novada Bilskas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2341 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Dižkoks [5, 6] 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Ozols atrodas privātīpašumā. Tas samērā viegli pamanāms no attāluma. Blakus ozolam ir diezgan liels akmens. Ziņas par Kalnaegļu 

ozolu pirmoreiz publicētas 1926. gadā, savukārt 1977. gadā ozols ierakstīts dižkoku sarakstā kā dabas piemineklis. Tuvumā Pārkalņu 

naudas akmens, Mēru muiža un parks, Bilskas, Sūča un Mēru ezers. Teritorijā ap ozolu zāle nopļauta. Vizuāli pievilcīga objektu grupa, 

uz apkārtējās vides fona labi izceļas. Ar atbilstošu infrastruktūru un iformāciju, būtu pievilcīgs tūrisma objekts. Taču traucē 

pieejamības problēmas. Pilskalnu vizuāli grūti pamanīt - nav sevišķi augsts, vienīgi koki, kas aug uz pilskalna virsotnes, ir vizuāli garāki. 

Uz Kalnaegļu Upurozolu ved zemes ceļš - pašlaik to aizšķērso priedei nolauztie zari. Arī atrast kalnu ir problemātiski.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav tūrisma infrastruktūras 

· Nav norādes zīmes. Orientieris ir norādes zīme uz "Ceriņiem”. 

· Zāle ap ozolu un akmeni ir nopļauta, tomēr paši objekti nedaudz ieauguši zālē.  

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [7]  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Uz vietas nav nekādas informācijas par ozolu 

· Vēlams veidot vienu stendu, tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un 

novada Domi [7].  

· Stends jāizvieto tā, lai pēc iespējas netraucētu skatu uz objektu 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Smiltenes novada Dome 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729 
Tālrunis: 64774844 

http://www.smiltene.lv 

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 
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Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi 

6. Papildus par dižkokiem http://www.liepaja.lv/page/2834 

7. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005. http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209

http://www.smiltene.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.liepaja.lv/page/2834
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Līdaciņu Jāņa kalns ar akmeni  

Novads, pagasts: Smiltenes novada Bilskas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2342 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Kalns atrodas "Līdaciņu" privātīpašumā, pakalna virsotnē. Saimnieki apsaimnieko apkārtējo teritoriju. Akmens diezgan liels, apaudzis 

ar sūnām. Akmenim samērā viegli piekļūt, taču to grūti novērtēt kā sevišķu visu citu laukakmeņu vidū, jo tam nav īpašas formas vai 

citu specifisku iezīmju. Līdz pakalnam jāšķērso pļavu. Pats pakalns ir apaudzis ar kokiem. Objektam nav izveidota tūrisma 

infrastruktūra, nav norādes zīmju. Piemērotas tūrisma infrastruktūras izveide nepadarīs šo vietu par populāru un atraktīvu vietējā 

tūrisma objektu.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav tūrisma infrastruktūras 

· Nav norādes zīmju uz pakalnu, bet ir norādes zīme uz "Līdaciņām" 

· Jaunu tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu izveide nav nepieciešama. 

Informācijas stends: 

· Nav informācijas stendu 

· Neviens no saimniekiem, kam varētu pajautāt informāciju, nav sastopams 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Smiltenes novada Dome 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729 
Tālrunis: 64774844 

http://www.smiltene.lv 

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348

http://www.smiltene.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Panderu Upurkalns un Upurakmens  

Novads, pagasts: Smiltenes novada Bilskas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2346 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Panderu akmens ir diezgan liels, apaudzis ar sūnām. Blakus ir nokaltuša koka stumbrs, kas ir vienīgais orientieris akmens atrašanai arī 

vietējiem iedzīvotājiem. Līdz akmenim ir jāpārvar diezgan liels attālums pa pļavu un mežu, kas ir aizaudzis ar garu zāli un sīkiem 

krūmiem, bet pats akmens nav tik iespaidīgs, lai pieveicot šo ceļu, būtu gandarījums par redzēto. Bez vietējā gida objektu praktiski 

nav iespējams atrast. "Panderu" mājās pagalmā ir liels, samērā nikns un nepiesiets suns. Objekts netiek izmantots tūrismā, tam nav 

izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. To izveide šajā brīdī nav pamatojama.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras 

· Zeme, uz kuras atrodas Upurakmens un Upurkalns, netiek izmantota un pamazām aizaug, jo faktiskais saimnieks un īpašnieks ir 

miris. 

· Infrastruktūras izveide nav nepieciešama 

Informācijas stends: 

· Informācijas stendu nav 

· Vienīgais informācijas avots ir "Panderu" māju iedzīvotāja stāstījums 

· Informācijas stenda izveide nav nepieciešama 

Kontaktinformācija: 

Smiltenes novada Dome 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729 
Tālrunis: 64774844 

http://www.smiltene.lv 

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834, vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplāns 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

http://www.smiltene.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Ūsiņu Veselības avots  

Novads, pagasts: Smiltenes novada Bilskas pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Nostāstu un teiku vieta, senatnē cilvēki gājuši acis un galvu mazgāt un atstājuši ziedojumus. Dabā objekts faktiski vairs neeksistē - tā 

vietā šobrīd izrakta aka, kas vienmēr ir pilna ar ūdeni (neizžūst). Avota atrašanās vietu norādīja Bilskas iedzīvotājs Jānis, kurš zināja, 

kur avots bijis, pirms izrakta aka, kas tagad atrodas avota vietā. Avota vietu iespējams atrast pēc norādes zīmes uz "Naudas akmeni", 

kuru uzstādījuši "Latvijas Valsts Meži". Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju un nav nepieciešamības 

tādus veidot. Tūrismā nav iesaistīts. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 
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Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras un norāžu zīmes  

· Infrastruktūras izveide nav nepieciešama 

Informācijas stends: 

· Nav nekāda informatīva stenda 

· Norādi par avota atrašanās vietu sniedz vietējā iedzīvotāja stāstījums 

· Informācijas stenda uzstādīšana nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Smiltenes novada Dome 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729 
Tālrunis: 64774844 

http://www.smiltene.lv 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti – novada teritoriālplānojums  

http://www.smiltene.lv/


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Emīļu dobumakmens - upurakmens  

Novads, pagasts: Smiltenes novada Brantu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav 

Aizsargjosla: Nav   

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Akmens nosaukums cēlies no blakus esošajām mājām. Gleznainā vietā, apkārt Emīlim, izkārtojušies arī citi – mazāki akmeņi. Pēc 

speciālistu domām, tas ir senču upurakmens. Emīļu māju kaimiņi zina teikt, ka upurakmens iedobē nepazūd ūdens, un ja tam 

pieskaras, iespējams atbrīvoties no stresa. Iespaidīgs akmens, apkārt skaista kopta pļaviņa, uz to ved izpļauta taciņa. Nekas netraucē 

gūt vizuālo iespaidu. Tuvumā saimnieku vasaras māja, paši saimnieki ikdienā te nedzīvo. Ierobežota pieejamība. Objektam nav 

izveidota tūrisma infrastruktūra. Tas ir iekļauts tūrismā, bet tam ir ierobežota pieejamība. Novada pašvaldība un objekta saimnieki 

mēģina rast risinājumu pieejamības nodrošināšanai. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Viena norāde pie Brantu ceļa, pie mājām norādes nav  

· Ceļam, kas ved uz pašu māju, priekšā ir dzelzs vārti ar uzrakstu par ieiešanas aizliegumu  

· Nav infrastruktūras, taču mājas pagalms ir sakopts un infrastruktūra saistāma ar mājas saimnieku viesmīlību 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams. 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Neliela informatīva stenda izveide būtu vēlama [2] tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot šo darbību ar novada 

domi 

 

Kontaktinformācija: 

Smiltenes novada Dome 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729 
Tālrunis: 64774844 

http://www.smiltene.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplānojums 

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209

http://www.smiltene.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Zauskas priede  

Novads, pagasts: Smiltenes novada Smiltenes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Dižkoks  [3, 4] 

Aizsargjosla: Aizsargjosla ap dižkoku, ceļa Valmiera – Smiltene aizsargjosla  [1, 2] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Zauskas priede, kas savu nosaukumu ieguvusi no tuvējām mājām, līdz 1951. gadam tika uzskatīta par Latvijas dižāko priedi. Jau senos 

laikos pie priedes tautai bijusi ziedošanas vieta dažādām dievībām, it sevišķi Mārai. Objekts ir gājis bojā un te ir tikai fragments no tā. 

Objektam izveidota tūrisma infrastruktūra, norādes zīme ceļa malā. Pats objekts atrodas ceļa malā, uz privātīpašnieka zemes. 

Sabiedrībai pieejams. Tas ir iekļauts tūrismā, vieta tam atbilst, tas tiek izmantots kā pieturvieta kāzu rituālos.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību: 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Bojāt esošo infrarstruktūru 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un infrastruktūrai  

 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Objkets ceļa malā, uz to norādes zīme 

· Blakus soliņš, stends un sētiņa ap objektu 

· Tas iek uzturēts un kopts 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stends ir latviešu valodā 

· Vēlams izveidot jaunu stendu, papildinot ar informāciju angļu un krievu valodās [5]  

 

 

 

Kontaktinformācija: 

Smiltenes novada Dome 
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729 
Tālrunis: 64774844 

http://www.smiltene.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti - novada teritoriālplānojums 

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

3. Dižkoks: http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi 

4. papildus par dižkokiem http://www.liepaja.lv/page/2834 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209

http://www.smiltene.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.liepaja.lv/page/2834
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Ūsiņakmens  

Novads, pagasts: Strenču novada Plāņu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Nav  

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Precīzu liecību par šī akmens nosaukuma izcelsmi un vēsturisko nozīmi trūkst. No folkloras ar Ūsiņu un akmeni saistās stāsts par 

ziedošanas paradumiem. Iespaidīga lieluma akmens ar labi saskatāmu iedobi akmens augšpusē, klāts ar sūnām. Būtu apskates vērts, 

turklāt viegli pieejams. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Piemērota tūrisma infrastruktūra noderētu 

senvietu pētniekiem, jo akmens interesants. Atrodas privātīpašumā.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību: 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Nav norādes zīmju, bet akmens ir pašā ceļa malā, tāpēc viegli pamanāms 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu  veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [2] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Stenda izveide pašlaik nav nepieciešama, pietiktu ar nelielu informatīvu zīmi [2] par objektu un leģendu.  

 

 

Kontaktinformācija: 

Strenču novada dome 

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730 

Tālrunis:  64715610 

http://www.strencunovads.lv/pasvaldiba  

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Strenču novada teritorijas plānojums 2012-2023.gadam, 2011.gada 16.novembrī 

2. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

http://www.strencunovads.lv/pasvaldiba
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Kaņepju Svētozols  

Novads, pagasts: Strenču novada Jērcēnu pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums   

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2372 [1, 2]  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Dižkoks [5, 6] 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Kaņepju ozols ir otrs resnākais koks Latvijā un Baltijā. Pie tā atrasts akmeņu krāvums un lielākā daudzumā ogles. Apkārt žogs, pie tā 

piestiprināta koka plāksnē izgrebta zīme "Kaņepju ozols". Apkārt diezgan aizaugusi pļava, bet žoga iekšpusē ir izpļauta diezgan nesen. 

Blakus žogam ir informācijas stends. Ozola dobumā ir gan vēsturiski nozīmīgi grebumi (Kaņepju māju saimnieka iniciāļi un gads. 

Ozolam ir iespaidīgi izmēri un tas ir interesants apskatei. Ar autobusu var piebraukt klāt. Viensētas pagalmā ir nelieli, nepiesieti suņi. 

Koks atrodas uz pašvaldības zemes. Objektam ir izveidota daļēja tūrisma infrastruktūra, tas tiek apmeklēts.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Praktiski nav nekādas infrastruktūras 

· Pirmā norādes zīme ir 1,4 km attālumā no objekta. 2 krustojumi bez norādes zīmēm.  

· Labiekārtošanas un uzturēšanas darbus veic Jērcēnu pagasta pašvaldība. Tā uzstādījusi žogu, kas ir apkārt ozolam, kā arī 

nodrošina zāles izpļaušanu žoga iekšpusē. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus varētu veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada Domi [7]  

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stends, kurā ir atrodami fakti gan par ozolu, gan arī par "Kaņepju" mājām un saimniekiem.  

· Stendā izvietotajā informācijā nav minēts, ka ozols ir kulta vieta, arī iepriekš minētajā norādes zīmē ozols netiek saukts par 

"svētozolu".  

· Objekta tiešā tuvumā vēlams izvietot jaunu informācijas stendu, kas papildinātu esošo un apliecinātu ozola kā kulta objekta 

statusu, stenda izvietošanu un saturu saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju un novada Domi [7]. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

Kontaktinformācija: 

Strenču novada dome 

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730 

Tālrunis:  64715610 

http://www.strencunovads.lv/pasvaldiba  

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Strenču novada teritorijas plānojums 2012-2023.gadam, 2011.gada 16.novembrī 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi 

6. Papildus par dižkokiem http://www.liepaja.lv/page/2834 

7. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209

http://www.strencunovads.lv/pasvaldiba
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.liepaja.lv/page/2834
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Gulbīšu Upurakmens  

Novads, pagasts: Strenču novada Plāņu pagasts 

Īpašuma statuss: A/S Latvijas Valsts Meži īpašums  

Kultūras piemineklis: Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2382 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4]  

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Atrodas "Latvijas Valsts Mežu" apsaimniekotajā teritorijā. Iespaidīga lieluma akmens. Vietējie ļaudis akmeni kopš sendienām sauc par 

Upurakmeni vai arī par Senču akmeni. Objekta atrašanai lieti noder vietējā gida palīdzība, kas pārzina teritoriju un zina akmens 

atrašanās vietu. Līdz akmenim var nokļūt, ejot pa 700 - 800 m pa uzartu taku (vietām purvaina) un 100 m pa stigu gar grāvi. Objektam 

nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Neskatoties uz to, akmens tiek apmeklēts. Precīzākās norādes zīmes un 

informācija pie akmens noderētu tā iesaistīšanai tūrismā.  

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar Latvijas Valsts Mežiem 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Norādes zīmju nav  

· Netiek veikti nekādi speciāli akmenim piegulošās teritorijas labiekārtošanas vai uzturēšanas darbi. 

· Aptuveni 1 - 1,5 km attālumā no akmens ir norādes zīme uz "Gulbīšu" mājām.  

· Takas sākumā ir "Latvijas Valsts Mežu" 31|32 kvartāla plāksne. 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [5] 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

Informācijas stends: 

· Informatīva stenda nav 

· Informāciju sniedz un ceļu uz akmeni parāda "Gulbīšu" māju saimniece  

· Objekta tuvumā vēlams izvietot informācijas zīmi, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju 

[5]  

Kontaktinformācija: 

Strenču novada dome 

Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730 

Tālrunis:  64715610 

http://www.strencunovads.lv/pasvaldiba 

 

Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"  

Kristapa 30, Rīga, LV – 1046, Latvija  

Tālrunis: 67602075, 67610015, 67805432 

Mājaslapa: www.lvm.lv 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Strenču novada teritorijas plānojums 2012-2023.gadam, 2011.gada 16.novembrī 

4. Aizsargjoslu likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

http://www.strencunovads.lv/pasvaldiba
http://www.lvm.lv/
mailto:vidzeme@mantojums.lv
http://www.mantojums.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Strautmaļu liepa  

Novads, pagasts: Valkas novada Kārķu pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums   

Kultūras piemineklis: Nav  

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Valsts mēroga dižkoks [3, 5] 

Ziemeļvidzemes Biosfēras Rezervāta neitrālā zonā [3, 4] 

Aizsargjosla: Aizsargjosla ap dižkoku [1, 2] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs 

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Teikas par zviedriem un nostāsti par ziedošanu pie liepām ļauj klasificēt Strautmaļu liepu gan kā mitoloģisku, gan kulta koku. Saukta 

arī par Strautmaļu Zviedru liepu un Strautmaļu dižliepu. Strautmaļu liepa uzskatīta par tādu kā baznīcu, cilvēki līdz 1950. gadam 

nākuši pie liepas kā uz baznīcu. Šeit tikuši arī baroti veļi - gariem nests ēdiens. Sākotnēji bijušas 3 liepas, no kurām palikusi tikai 

Strautmaļu mājās blakus augošā. Tai tagad ir jaunas atvases. Līdz liepai jāiet pa pļavu gar labības lauku, kuram apkārt ir žogs. No ceļa 

sākotnēji grūti pamanāma, jo aug koku pudurī. Blakus ir akmens krāvums piles / asaras formā, kuru vairāku gadu laikā veidojusi 

"Strautmaļu" māju saimniece, sakopjot teritoriju ap liepu. Objekts ir pievilcīgs apmeklētājam, jo teoritorija ir sakopta, turklāt pati 

saimniece izstāsta liepas un tuvākās apkaimes vēsturi. Gan informācija, gan infrastruktūra būtu uzlabojama, lai objektu padarītu 

pievilcīgāku un aktīvāk iesaistītu tūrismā. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz Objektu un pēc 

iespējas neiekļūtu kadrā. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 
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· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir "brūnā" zīme 0,4 km attālumā no liepas. Varētu varētu būt papildus norādes zīme pie bērza, kas aug pie pagrieziena uz 

"Strautmaļu" mājām, jo citādi grūti saprast, kuras ir īstās mājas.  

· Visus teritorijas labiekārtošanas un sakopšanas darbus vairāku gadu garumā ir veikusi saimniece ar savu ģimeni. 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar novada Domi [6] 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē 

 

Informācijas stends: 

· Pie liepas ir pagasta nodrošināts neliels informācijas stends, uz kura ir leģenda par liepu un fakti par zviedru mācītāju, kas 

kalpojis Kārķu pagasta draudzē  

· Lielākais informācijas avots ir "Strautmaļu" saimnieces stāstījums un arī personiskais foto arhīvs, kur var aplūkot liepas izskatu 

citos gadalaikos, kā arī laikā, kad tika veikti sakopšanas darbi teritorijā ap liepu.  

· Izveidota "Strautmaļu" viesu grāmata 

· Jaunu stendu izveide nav nepieciešama  

Kontaktinformācija: 

Valkas novada Dome 

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV–4701  

Tālrunis: 64707490 

ingars.silins@valka.lv 

http://valka.lv/ 

 

Sandra Pilskalne 

26068289 

Sandra.pilskalne@valka.lv 

 

30.03.2012 

______________________________________ 

1. Pašvaldības saistošie dokumenti Valkas novada teritoriālais plānojums 2011.g nr.14 

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

4. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

5. papildus par dižkokiem http://www.liepaja.lv/page/2834 

6. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  

 

 

http://valka.lv/
mailto:Sandra.pilskalne@valka.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283
http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994
http://www.liepaja.lv/page/2834
http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Katrīnas Baznīcas kalniņš  

Novads, pagasts: Valkas novada Ērģemes pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2365 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Ziemeļvidzemes Biosfēras Rezervāta teritorija  [5, 6] 

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla [3, 4]   

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Tas tiek saukts arī par Franču kapiem. Tas ir 15 m garš akmens krāvums pusapļa formā. Nav nekādu saistvielu pēdu. Akmeņi 

lielākoties šķelti. Teritorijā ap krāvumu ir apmēram 10 bedres, kuru izcelsme nav skaidra (4 no bedrēm ir izvietotas vienā rindā). Lai 

tiktu pie akmens krāvuma, ir jāizbrien cauri pamatīgiem "džungļiem". Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes 

zīmju. Piemērota tūrisma infrastruktūra noderētu senvietu pētniekiem, jo vieta interesanta un savdabīga. Taču sarežģītā piekļūšana 

tai var sabojāt gandarījumu par redzēto. 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 



 

 
Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 

  

 

 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· "Dauguļu" saimniece var parādīt ceļu uz akmens krāvumu 

· Norādes zīmju nav - pēc "Jāņa sētas" kartē atzīmētā punkta pie Dauguļu viduslaiku kapsētas nebūtu iespējams atrast objektu.  

· Norādes zīme ir tikai uz Dauguļu mājām 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Vietējie iedzīvotāji neko sīkāk par objektu nezina 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Valkas novada Dome 

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV–4701  

Tālrunis: 64707490 

ingars.silins@valka.lv 

http://valka.lv/ 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu”  
3. Valkas novada teritoriālais plānojums 2011.g nr.14 

4. Aizsargjoslu Likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

6. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
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Elku Saliņa   

Novads, pagasts: Valmieras pilsēta 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums   

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 2504 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla  [3, 4]  

100m aizsargjosla, kas noteikta Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā [3] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Elku saliņa atrodas valmieras Kultūras un atpūtas parkā. Elku saliņa neatrodas Valmieras senpilsētas teritorijā, tāpēc tai nav noteikts 

arheololoģiskās zonas uzturēšanas režīms.  Objektu uztur pašvaldība. Sena senču svētvieta, nostāsti liecina, ka šeit bijusi svētozolu 

birzs vai arī ozols ar elktēliem - Pērkonu, Potrimpu un Pikolu. Objekts relatīvi pievilcīgs, bez papildus informācijas - drīzāk ir tikai kā 

ainavas elements. Skatāms kā kompleksa sastāvdaļa, netālu: Valmieras pilsdrupas, Valterkalniņš, Lucas kalns, Memoriāls, Estrāde, 

Kazu krāces. Objektam nav izveidota speciāla tūrisma infrastruktūra. Sabiedrībai pieejams, tas tiek izmantots kā pastaigu vieta. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku  

· Apmeklētājiem aizliegts: 
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· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā 

· Bojāt norādes zīmes 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Norādes zīmju nav, taču objekts viegli atrodams pēc Valmieras un apkārtnes ceļvežiem un tūrisma kartēm 

· Pie objekta norādes zīme "Elku saliņa" 

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Neliela informatīva stenda izveide būtu vēlama saskaņojot ar VKPAI [5] 

 

 

Kontaktinformācija: 

Valmieras pilsētas pašvaldība 

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV- 4201  

tālrunis: 64207120 

pasts@valmiera.lv 

www.valmiera.lv 

 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Likums par kultūras pieminekļu aizsardzību http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551&version_date=11.03.1992&from=off  

2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Valmieras pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.g, Valmieras pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu  

5.3.sadaļa 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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Bānūžu Velnakmens – Vella Vārtu akmens  

Novads, pagasts: Vecpiebalgas novada Taurenes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums  

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Vietēja līmeņa dabas piemineklis [1]  

Aizsargjosla: Zemes robežu plānā apgrūtinājums – vietējā dabas pieminekļa aizsargjosla (1) 

Ūdenstilpnes aizsargjosla [1, 2] 

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Milzīgs, iespaidīgs akmens, nedaudz apaudzis ar sūnām. Atrodas privātīpašumā. Blakus vairāki krietni mazāki akmeņi. Turpat blakus 

Bānūžu ezers. Atrodas mežā. Viegli pamanīt jau pa gabalu no takas sākumposma. Izņemot taku, kas tāpat iestaigājusies un 

piebraucamo ceļu, kas pašlaik apaudzis ar nelielu zāli, nekādas tūrisma infrastruktūras nav. Nav arī informācijas. Infratsruktūras 

izveide šobrīd nav vajadzīga.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētās takas 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Ir brūnā zīme, kuru tāpat kā piebraucamo ceļu grūti pamanīt 

· Līdz akmenim ved labi saskatāma, nedaudz stāva taka 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot pašlaik nav nepieciešamības 

Informācijas stends: 

· Informācijas stenda nav 

· Stenda nepieciešamība nav pamatojama 

 

 

Kontaktinformācija: 

Vecpiebalgas novada Dome 

Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122  

Tālrunis: 64107279 / 28381960 

http://www.vecpiebalga.lv/novada-dome  

 

Taurenes muzejs 

Vadītāja S.Ergarde  

26533744 

 

30.03.2012 

___________________________________ 

Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojums 

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348

http://www.vecpiebalga.lv/novada-dome
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348


 

Rekomendācijas seno svētvietu apsaimniekošanai: Vidzemes plānošanas reģions 
 

Bānūžu Svētavots  

Novads, pagasts: Vecpiebalgas novada Taurenes pagasts 

Īpašuma statuss: Pašvaldības īpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 582 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsargjosla (3, 4) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

No Bānūžu pilskalna iztek 12 avoti, no kuriem pazīstamākais ir Svētavots. Atrodas bērzu pudurī - pievilcīgs un samērā ainavisks 

objekts. 19.gs. rakstītajos avotos minēts, ka pilskalna tuvumā bijis Jāņa kalns ar lielu vecu ozolu, pie kura agrāk esot upurēts. 

Svētavots, Bānūžu pilskalns un Jāņa kalns ar ozolu iespējams ir kāda vienota senvietu kompleksa sastāvdaļas. Objektam daļēji 

izveidota tūrisma infrastruktūra, ir norādes zīme. Objektu uztur pašvaldība. Avots tiek apmeklēts.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz objektu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar novada Domi 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Bojāt izveidoto tūrisma infrastruktūru 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Nenovirzīties no tūristiem paredzētajām takām 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim un par tūrisma infrastruktūras bojājumiem 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Ir brūnā zīme, bet pie paša avota, un no ceļa redzēt nevar 

· Apkārtne labiekārtota. No ķieģeļiem būvētas kāpnes līdz avotam, rene ūdens ņemšanai, kas nostiprināta ar akmeņiem.  

· Uz avota iztekas aka, blakus vēl viena. Visus labiekārtošanas darbus veikuši vietējie iedzīvotāji.  

· Citas tūrisma infrastruktūras nav 

· Tūrisma infrastruktūra jācenšas izvietot tā, lai tā netraucētu apskatīt pieminekli un pēc iespējas iekļautos vidē [5] 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus var veidot, iepriekš saskaņojot šo darbību ar VKPAI un novada domi 

Informācijas stends: 

· Informatīva stenda nav  

· Vietējie iedzīvotāji neko sīkāk par objektu nezina 

· Objekta tuvumā varētu izvietot informācijas stendu, tā izvietošanu un saturu saskaņojot ar VKPAI un novada Domi [5] 

Kontaktinformācija: 

Vecpiebalgas novada Dome 

Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122  

Tālrunis: 64107279 / 28381960 

http://www.vecpiebalga.lv/novada-dome 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 
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2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348  

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005  http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209
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Velna Tupele Alauksta krastā  

Novads, pagasts: Vecpiebalgas novada Taurenes pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Nav   

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Aizsargājamo ainavu apvidus ‘Vecpiebalga’ teritorijā (3, 4) 

 

Aizsargjosla: Ūdenstilpnes aizsargjosla (1, 2) 

Jūtīgums: Nav jūtīgs   

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

Atrodas pašā ezerā apmēram 10 soļu no malas. Precīza objekta atrašanās vieta gan nav zinām. Dēvēts arī par gultu. Pie akmes ezerā 

iestiepjas šaura akmeņu rinda, pa kuru var kājām ieiet Alaukstā. Arī šī rinda ir pieminēta teikās. Akmens iespējams neatrodas savā 

sākotnējā vietā. Turpat blakus, iespējams, naudas kalniņš, kas minēts teikā - grūti pamanīt, jo apaudzis ar zāli. Akmens arī grūti 

pamanāms. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju un šobrīd arī nav nepieciešamības.  

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Nav vēlams veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

 

 

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar privātīpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā; 

· Piegružot objektu un tā apkaimi; 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 

· Apmeklētājiem ieteicams: 
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· Savākt citu atstātos atkritumus; 

· Netrokšņot; 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim. 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Tūrisma infrastruktūras nav 

· Jaunus tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus veidot nav nepieciešams 

Informācijas stends: 

· Norādes zīmju nav  

· Vietējie iedzīvotāji neko sīkāk par objektu nezina 

· Stenda izveide nav nepieciešama 

 

Kontaktinformācija: 

Vecpiebalgas novada Dome 

Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122  

Tālrunis: 64107279 / 28381960 

http://www.vecpiebalga.lv/novada-dome 

 

Vecpiebalgas vidusskola 

Mirdza Zommere 

Ģeogrāfijas skolotāja 
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Likumdošana:  

1. Pašvaldības saistošie dokumenti Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojums 

2. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

3. http://www.likumi.lv/doc.php?id=207283  MKnoteikumi Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

4. http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994 LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
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Ķīzēnu svētavots un svētbirzs  

Novads, pagasts: Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasts 

Īpašuma statuss: Privātīpašums 

Kultūras piemineklis: Vietējas nozīmes arheoloģiskais piemineklis Nr. 479 [1, 2] 

Dabas aizsardzības 

statuss: 

Nav  

Aizsargjosla: Kultūras pieminekļa aizsrgjosla [3, 4]  

Jūtīgums: Nav jūtīgs  

Saite uz profilu: <???> 

 

Pašreizējā situācija: 

210m augstā Tētīškalna apkārtnes īpatnējie mājvārdi - Tētītes, Ņēņi, Ķīzēni, Vīģebi - saglabājušies no tālas senatnes, kad šī bijusi 

ievērojama svētvieta. Senvietas kompleksā ietilpst avots, svētbirzs vieta un atradumu vieta. Pastāv uzskats, ka „Tētītes” ir bijusi senā 

priesteru mājvieta un pie „Ķīzēnu” mājām atradies senās svētvietas centrs – Māras baznīca. Tās centrā audzis sakrāls ozols. Tā vietai 

apkārt vēl tagad var redzēt apļveida akmens krāvumu. Liela pagātne un vietvārdi, daudz nostāstu, taču dabā svētvietas nav viegli 

identificējamas. Objektam nav izveidota tūrisma infrastruktūra, nav norādes zīmju. Tas nav iekļauts tūrismā. Atrodas privātīpašumā, 

bet sabiedrībai pieejams. Taču ceļš uz Ķīzēnu mājām ir slikti izbraucams un arī vietas atrašana ir apgrūtināta. 

 

Vispārējas apsaimniekošanas rekomendācijas: 

Lai saglabātu šī pieminekļa vērtības nākamajām paaudzēm, iesakām ievērot šādas rekomendācijas: 

· Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas iznīcina vai bojā pieminekli jeb mazina pieminekļa un tā tuvākās apkaimes dabisko 

estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību, tai skaitā: 

· Veikt galveno cirti; 

· Veikt jebkādas darbības, kas var veicināt zemsedzes eroziju; 

· Mākslīgi mainīt reljefu un dabisko ūdensteču un gruntsūdens līmeni. 

· Gadījumā, ja Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir izdevusi norādījumus par Objekta izmantošanu un 

saglabāšanu, šiem noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā šeit sniegtajām rekomendācijām. 

· Arheoloģiskos pētījumus var veikt tikai ar īpašu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļauju un 

saskaņā ar tās nosacījumiem. 

· Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam veikt kultūras vērtību apzināšanu paredzamo darbu zonā un, ja 

saimnieciskās darbības rezultātā tiek atklāti arheoloģiski vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, ziņot par to Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un pārtraukt turpmākos darbus. 

· Vēlams radīt iespēju jebkurā gada laikā labi apskatīt un fotografēt / filmēt Objektu, aizvācot augus, kas būtiski aizsedz 

skatu, kā arī izvietot informācijas zīmi un citu tūrisma infrastruktūru tā, lai tā neaizšķērsotu skatu uz kalnu un pēc iespējas 

neiekļūtu kadrā.  

· To koku ciršanai, kuru caurmērs pārsniedz 12 cm, nepieciešams Valsts meža dienesta apliecinājums. 

Detalizētāku informāciju iespējams iegūt zemāk norādītajos likumos un noteikumos.  

Apmeklējumi: 

Apmeklējot pieminekli, jāievēro šādi nosacījumi: 

· Jebkuri (sporta, izklaides vai atpūtas)  pasākumi ir jāsaskaņo ar īpašnieku 

· Apmeklētājiem aizliegts: 

· Kurināt uguni objektā vai tā tiešā tuvumā bez apsaimniekotāja atļaujas 

· Piegružot objektu un tā apkaimi 

· Novietot teltis ārpus tām īpaši paredzētajām vietām bez saskaņojuma 
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· Apmeklētājiem ieteicams: 

· Savākt citu atstātos atkritumus 

· Netrokšņot 

· Informēt apsaimniekotāju par draudiem piemineklim 

 

Tūrisma infrastruktūra: 

· Nav nekādas infrastruktūras 

· Norādes zīmju nav 

· Nepieciešams izveidot norādes zīmes [5]  

· Citu jaunu tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu izveide nav nepieciešama 

Informācijas stends: 

· Ar sasistu stiklu, cietis informācijas stends 

· Nepieciešams atjaunot bojāto stendu un informāciju [5] tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, saskaņojot šo darbību ar 

VKPAI un novada domi. 

· Pie stenda grūtāk bojājamās daļas – piemēram, viena no balstiem – jāpievieno kontaktinformācija, kur griezties gadījumā, ja 

stends ir bojāts. 

 

  

Kontaktinformācija: 

Vecpiebalgas novada Dome 

Alauksta 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122  

Tālrunis: 64107279 / 28381960 

http://www.vecpiebalga.lv/novada-dome 

 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļa  

Pils laukums 5, Cēsis, LV-4101 

Kontaktinfomācija:  64123834 

vidzeme@mantojums.lv 

www.mantojums.lv 

 

 

30.03.2012 

___________________________________ 
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2. Ministru kabineta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša 

objekta statusa piešķiršanu” 
3. Pašvaldības saistošie dokumenti Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojums 

4. Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 

5. MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objekta vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas  

objektu vai informācijas objektu izvietošana”, 07.06.2005 http://www.likumi.lv/doc.php?id=110209  
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