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Ievads 

 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta (turpmāk – 
Projekts) izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Priekuļu novada domes 2016. gada 26. maija lēmumu 
Nr. 6; §8 “Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma izstrādi 2017.-2029. gadam” 1. pielikuma, 
2.10. punktu:  

“Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā valsts kultūras pieminekļiem izstrādāt individuālas aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumus.” 

Projekta izstrāde uzsākta, lai pamatotu valsts kultūras pieminekļiem noteikto aizsargjoslu (aizsardzības 
zonu), kas saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 
8. pantu noteikta 500 m, izmaiņu nepieciešamību un nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašumu 
izmantošanai un attīstībai, valsts kultūras pieminekļiem izstrādājot individuālas aizsargjoslas (aizsardzības 
zonas). 

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz likumu “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Ministru kabineta 
2003. gada 26. augusta   noteikumiem Nr. 474   “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 
izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” un ņemot vērā Aizsargjoslu 
likumā, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa   noteikumos Nr. 240   “Vispārīgie   teritorijas   plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” un citos normatīvajos aktos, kuros ietverti kultūras pieminekļu 
aizsardzības jautājumi, noteiktās prasības. 

Projekts izstrādāts, ņemot vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) 
28.09.2016. izsniegtos nosacījumus Nr.06-05/3034 Teritorijas plānojuma izstrādei (nosacījumus skatīt 
1. Pielikumā), kā arī Priekuļu novada domes izveidotās darba grupas norādījumus. Informācija par 
Teritorijas plānojuma izstrādes procesu apkopota III sējumā “Pārskats par Priekuļu novada teritorijas 
plānojuma 2017.-2029.gadam izstrādi”.  

Priekuļu novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) mērķis ir izstrādāt vienotu visa 
novada teritorijas plānojumu, integrējot dažādos laikos un pēc atšķirīgām pieejām izstrādātos Liepas, 
Veselavas, Mārsnēnu un Priekuļu pagastu teritorijas plānojumus un nodrošinot Teritorijas plānojuma 
atbilstību aktuālajiem normatīvajiem aktiem.  

Teritorijas plānojuma izstrādi veic SIA “Grupa93”, saskaņā ar 2016. gada 10. augustā ar Priekuļu novada 
pašvaldību noslēgto līgumu Nr.003399/16 par Priekuļu novada teritorijas plānojuma izstrādi 2017.-
2029. gadam. 

Šī projekta izstrādes mērķis un uzdevumi ir noteikt individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) valsts 
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Priekuļu novada teritorijā, izvērtējot konkrētos apstākļus 
nodrošinot kultūras pieminekļu aizsardzību, mazināt apgrūtinājumu teritorijām, kuras pašlaik saskaņā ar 
Aizsargjoslu likumu un spēkā esošo Teritorijas plānojumu ir iekļautas kultūras pieminekļu aizsargjoslas 
teritorijā, bet kuras funkcionāli vai telpiski nav saistītas ar kultūras pieminekļiem. 

Individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta izstrādes gaitā sadarbojoties ar VKPAI Vidzemes 
reģionālo nodaļu un arheoloģisko pieminekļu un to aizsardzības zonu izstrādē pieaicinot arheologu, veikts 
visu objektu apsekojums, precizēts to izvietojums un funkcionāli un telpiski saistītās teritorijas faktiskās 
robežas. 

Kultūras pieminekļu teritoriju un individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) robežas noteiktas, iespēju 
robežās ņemot vērā vēsturiskās izpētes materiālos un apsekojumu laikā konstatēto vēsturiskā plānojuma 
struktūru. Izstrādājot ap kultūras pieminekļiem individuālās aizsardzības zonas, ņemta vērā konkrētā 
pieminekļa atrašanās vieta un iespējamā vizuālā ietekme, lai racionālāk plānotu teritorijas izmantošanu un 
precizētu ar kultūras pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.  

file:///C:/Rita/Desktop/Priekulu_TP/Nosacījumi%23_Pielikums._VKPAI_
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1. Kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu 
apkopojums 

Individuālās aizsardzības zonas izstrādājamas atbilstoši 2003. gada 15. jūlija Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 392 “Kultūras pieminekļu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika. 

Galvenie normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumi: 

- Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”;  

- Aizsargjoslu likums; 

- Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta   noteikumi Nr. 474   “Noteikumi par kultūras pieminekļu 
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”; 

- Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 534 “Noteikumi par valsts nozīmes kultūras 
pieminekļu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”; 

- Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumi Nr. 473 “Kārtība, kādā kultūras pieminekļi 
iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu saraksta”. 

Arheoloģisko pieminekļu kultūrvēsturiskās vides sakārtošanas nolūkā Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija ir apstiprinājusi rekomendācijas Nr. 2010-1 Arheoloģisko izrakumu vietu 
sakārtošanai (Rekomendācijas ir konsultējošs dokuments.) 

Saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 23. pantu un Aizsargjoslu likuma 8. pantu 
aizsardzības zona ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku teritorijās noteikta 500 m, ja 
aizsardzības zona nav noteikta īpaši. 

VKPAI 28.09.2016. izsniegtos nosacījumus Nr.06-05/3034 Teritorijas plānojuma izstrādei minēts, ka: 

“1.4. Ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras pieminekļa 
teritorijā vai aizsardzības zonā, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta - „nulle”. 

1.5. Ja nekustams mākslas piemineklis atrodas kultūras pieminekļa iekštelpās, tam atsevišķa 
aizsardzības zona nav jānosaka. 

 1.6. Nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas ēkās ārpus kultūras pieminekļu teritorijas vai to 
aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas vai ēkas daļas perimetru. 

1.8. Jebkuru saimniecisko darbību kultūras pieminekļos, to teritorijās un aizsardzības zonās drīkst veikt 
tikai ar Inspekcijas atļauju.” 

Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās nav atļauta tāda saimnieciskā darbība, kas var 
iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. Kultūras 
pieminekļu aizsardzības zonā saimnieciskā darbība plānojama, saglabājot kultūras 
piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. Prasības kultūras pieminekļu 
aizsardzībai un izmantošanai ietvertas Teritorijas plānojuma, II sējumā “Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” (Turpmāk – TIAN). 

Atzīmējams, ka saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 7. panta otro un trešo daļu, 
nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par kultūras pieminekli, zemesgrāmatā 
izdarāma attiecīga atzīme par aprobežojumu. 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu veidi un būtiskākās to aizsardzības prasības ir noteiktas likumā 
“Par kultūras pieminekļu aizsardzību”. Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma dala - 
kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises 
un ievērojamu personu darbības vietas), kā ari atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, 
iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru 
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm 
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(1.pants).  

Atbilstoši likumam, kultūras pieminekļi ir klasificēti divās pamata grupās – nekustamajos kultūras 
pieminekļos un kustamajos kultūras pieminekļos. 

Nekustamie kultūras pieminekļi: 

- atsevišķi objekti — ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, atsevišķas apbedījuma vietas; 

- kompleksi objekti — arheoloģiskās senvietas, arhitektūras ansambļi un kompleksi, pilsētu un citu 
apdzīvoto vietu vēsturiskie centri, ielas, laukumi, kvartāli, kultūrslānis, kapsētas, kultūrvēsturiskas 
ainavas, piemiņas vietas, vēsturiskas vietas un teritorijas. 

Kustamie kultūras pieminekļi:  

- atsevišķi objekti — arheoloģiskie atradumi, senlietas, nekustamo pieminekļu elementi, 
vēsturiskas relikvijas, mākslas darbi, rokraksti, reti iespieddarbi, kinodokumenti, fotodokumenti 
un videodokumenti, skaņu ieraksti; 

- kompleksi objekti — vēsturiski izveidojušies kompleksi, atsevišķu objektu fondi un kolekcijas, kas 
ir nedalāma kultūrvēsturiska vērtība. 

 

2. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Priekuļu novadā 

Priekuļu novada teritorijā atrodas 22 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi (valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstu ir apstiprinājusi LR KM ar 29.10.1998. rīkojumu Nr. 128), t.sk. 12 arheoloģijas, 
3 arhitektūras, 1 industriālais, 4 mākslas un 2 vēstures pieminekļi. No visiem 22 pieminekļiem 12 ir valsts 
nozīmes valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un 10 – vietējās nozīmes valsts aizsargājamie kultūras 
pieminekļi. Izraksts no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra ar Priekuļu novada nekustamiem 
kultūras pieminekļiem ir pievienots 1. Pielikumā. Kultūras pieminekļu izvietojums novada teritorijā 
parādīts 2. Pielikumā. 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ap nekustamajiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem lauku 
teritorijā nosaka 500 m platu aizsargjoslu, kurā saimnieciskā darbība ir saskaņojama ar VKPAI. Aizsargjoslu 
likums paredz iespēju izstrādāt individuālās aizsardzības zonas ar kultūras pieminekļiem.  

Līdz šim Priekuļu novadā ir izstrādātas individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) trim kultūras 
pieminekļiem: 

- Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēkai ar šķūni (valsts aizs. Nr. 8938, 
valsts nozīmes industriālais kultūras piemineklis Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, 
Selekcijas ielā 3; individuālā aizsardzības zona apstiprināta 2013.03.27.); 

- Zemnieku sētai "Kalāči" (valsts aizs. Nr. 8949, valsts nozīmes arhitektūras kultūras piemineklis 
Liepas pagastā "Kalāčos"; individuālā aizsardzības zona apstiprināta 2013.10.24., vienlaicīgi 
nosakot, ka Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vietai kā vēstures piemineklim  (valsts aizsardzības 
Nr.14) individuālā aizsardzības zona tiek noteikta -  „nulle”.  

Prioritāri kultūras pieminekļi izmantojami zinātnes, izglītības un kultūras mērķiem. Saimnieciskām 
vajadzībām kultūras pieminekļi izmantojami, ja tas nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, 
zinātnisko un māksliniecisko vērtību. 

Saskaņā ar VKPAI nosacījumiem: 

- “Kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās veicama tāda saimnieciskā darbība, tajā 
skaitā apbūve, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un 
kultūras pieminekļa vērtību, respektējot šīs kultūrvēsturiskās vērtības (telpisko izveidojumu, reljefa 
un apzaļumojumu sistēmu, apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas 
u. tml.). Saimnieciskā darbība kultūras pieminekļu aizsardzības zonā veicama, saglabājot kultūras 
piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekļa vizuālo uztveri. 

- Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav pieļaujama jaunu objektu būvniecība un karjeru izstrāde, 
jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi.” 
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2.1. Arheoloģijas pieminekļi 

2.1.1. Liepas viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr. 482; Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepas 
muižā) 

Pirmo reizi arhīvu dokumentos par muižas ēku celtniecību minēts 1672.gadā. 1681.g. zviedru plānā uz Z ZA 
no muižas ēkas atzīmēta “vecās kapellas vieta”, kas 1688.gada plānā nosaukta par “vecās baznīcas vietu” 
un norādīta kā esoša kapsēta (Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI PDC, inv. nr. 30984/7532 I, 
1987.g.).  

Liepas viduslaiku kapsētas teritorijā un tās tuvākajā apkārtnē ir veikti zemes darbi, kas mainījuši reljefu un 
postījuši apbedījumus. “Sīgatu” saimnieks zinājis stāstīt, ka Liepu muižā atrodas Zviedru kapi. Rokot 
pamatus kaltes būvniecībai, atrasts daudz cilvēku kaulu (D.Puķītes ziņojums Cēsu muzejā). Arī citu 
apkārtnes iedzīvotāji zinājuši stāstīt par muižā atrastiem cilvēku kauliem (Arheoloģijas pieminekļa 
apraksts, VKPAI PDC, inv. nr.30986/7534 I, 1987.g.).  

Vairākkārt meklēti akmeņi ar iekaltiem krustiem. D. Puķīte pēc stāstītā un pārmeklējot apkārtni fiksējusi, 
ka filmas “Salna pavasarī” uzņemšanas laikā akmeņi vesti gravā uz ZA no muižas. Apskatot vietu atrasti 
apskaldīti akmeņi – virsmā iekaltas zīmes konstatēt nav izdevies (Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI 
PDC, inv. nr.30986/7534 I, 1987.g.). 

Magazīnas vietā kolhoza laikā bija ierīkotas kopmītnes. Starp bij. magazīni un muižas dzīvojamo ēku 
uzbūvēta kalte. Kā kapsētas vecākā daļa norādīta nokalnīte uz A no kaltes, kur atradies sakņu dārzs. Gar 
muižas kompleksa Z ZA malu iztaisnots Liepas–Raunas ceļš. Tā izbūves laikā nekādi atradumi nav iegūti 
(Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI PDC, inv. nr. 30986/7534 I, 1987.g.). 

  

1. attēls.  Skats no ZR uz veco ozolu 2. attēls.  Skats no ZR uz kult. piem. teritoriju 

 
3. attēls.  Liepas muiža plāns (1787.g.)1 

                                                                 
1 Avots: http://www.liepasmuiza.lv/lv/biedriba-liepas-muiza/liepas-muiza. 

http://www.liepasmuiza.lv/lv/biedriba-liepas-muiza/liepas-muiza
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4. attēls.  Liepas muiža. Situācijas shēma (zīm. D.Ķibilda, 1996.g.) 
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2.1.2. Brasliņu senkapi (valsts aizsardzības Nr. 483; Priekuļu novada Liepas pagastā, pie Braslām) 

P.Stepiņš 1938.g. izrakumu pārskatā norāda, ka Brasliņu mājas pārdēvētas par Braslu mājām, taču 
senkapu vieta saukta par Brasliņu senkapiem.  

Braslu māju saimnieks O.Skrastiņš (81.g.v., dzimis 
“Braslās”), atcerējies, ka viņa bērnībā senkapu vieta 
bijusi apaugusi ar maziem krūmiņiem, saukta par 
Smilšu kalniņu. Akmeņi pievērsuši O.Skrastiņa tēva 
uzmanību, un viņš abiem dēliem teicis, lai ejot 
parokot, sak -  kas zem tiem akmeņiem ir. Atrasti 
apdeguši kauliņi un vecas lietas. Vēlāk atbraukuši no 
Rīgas un to vietu pētījuši (P.Stepiņa 1938.g. 
izrakumu pārskats, glabājas LNVM AD, inv.nr.AA 
241). 

Senkapi atrodas P30 autoceļa Cēsis—Vecpiebalga—
Madona kreisajā pusē. Šai vietā pie  

 

5. attēls.  Skats no R uz kult. pieminekļa teritoriju 

ceļa pieiet meža stūris, un senkapi atrodas pašā tā malā, iespējams, ka, rokot ceļmalas grāvi, senkapi 
nedaudz skarti; kritums pret ceļu 1-1,5m. Vieta atbilst P.Stepiņa 1938.g. aprakstam.  

Akmeņu krāvums ir garens  Z ZR – D DA virzienā, teritorija apm. 5-6 x 8-9m. Īpaši blīvi akmeņi redzami 
apm. 3x3m lielā teritorijā. P.Stepiņš jau savā izrakumu pārskatā ir atzīmējis senāku laiku postījumus.  

Uz R no senkapiem atrodas priežu mežs. Blakus senkapiem bijušas ierīkotas kartupeļu bedres. Skrastiņš 
atcerējies, ka bedres raktas pirms apmēram 50 gadiem, bet tur nekas neesot atrasts. 

Minētie faktori noteica arheoloģijas pieminekļa individuālās aizsardzības zonas robežas. Tā kā kultūras 
pieminekļa teritorija robežojas ar P30 autoceļa nodalījuma joslu un iespējams senkapu teritorija tikusi 
skarta tā izbūves laikā, individuālās aizsardzības zona iekļauj arī P30 autoceļa daļu pretī senkapiem. 

 

2.1.3. Liepas Lielās Ellītes ala ar avotu - kulta vieta (valsts aizsardzības Nr. 484; Priekuļu novada Liepas 
pagastā, Liepā) 

Lielā ellīte pirmoreiz rakstos minēta 1791.gadā. Ala varētu būt pat 7000 gadu sena, un tā turpina attīstīties. 

  
6. attēls.  Panorāmas skats no A uz Liepas Lielās Ellītes alu ar avotu. 

Objekts pieminēts "Mājas Viesī" 1864.g. 13.janvārī. Teikts, ka objektu apmeklē cilvēki arī no Igaunijas. 
Daudzi skrāpējuši uzrakstus jau no 1500.gada. Gan cilvēku ietekmēta, gan arī iežu lielās plaisainības un 
drupanuma dēļ, Ellīte nepārtraukti ir pārveidojusies. 

Atsegums ir novietots neparasti - vietā, kur to nemaz nevarētu gaidīt - tas atrodas Liepas palikšņa lēzenajā 
ziemeļu nogāzē. Te Amatas svītas smilšakmeni pārklāj Pļaviņu svītas dolomīti, un zemāk savukārt ir 
ūdensnecaurlaidīgs mālu slānis. Tas kopā arī ir radījis priekšnoteikumus šī neparastā objekta tapšanai. 
Klints ir ļoti savdabīga - pie alas ieejas ir izciļņi, nišas, dobumi, Latvijai unikāla arkāde, no tās iztek avots. 
Trīs arkas uzskatāmas par kādreizējās 15-20m garās alas fragmentiem, kas bijusi savienota ar tagadējo 
Ellītes alu. Ellītes arkas ir vienīgās smilšakmens arkas Latvijā pēc Sietiņieža arkas sagrūšanas.  
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Objekts ir bijis ļoti populārs jau kopš seniem laikiem. 20-jos gados vezumiem vesta ārā smilts, iznīcinot 
kādreizējo ainu, kas lika Ellītei līdzināties ērģelēm ar daudzām stabulēm.  

Ellītes ala ir nepārtraukti mainījusies, ieeja ir nobrukusi, toties ala, jādomā, ir kļuvusi dziļāka. Ala ir 
novietota augstu virs upes, neparastā vietā. Galvenajā alā nokļūst pa 10m garu un 4-6m platu koridoru, 
kam vertikālas, 10m augstas smilšakmens sienas. Koridors - aiza radies, nobrūkot alas griestiem. Galvenā 
ala ir 11m gara, līdz 5m plata un 4m augsta. Galā ir perpendikulāra plaisa, kas ir 1,1m plata, sašaurinās līdz 
0,5m, 11,5m gara. Te ir pilnīga tumsa, zem kājām skalojas avota ūdens. Šīs alas galā atkal šķērsām plaisa - 
labi ja 10cm plata - iedīglis nākamajai alai. Kopējā alas grīdas platība ir 55m2. Ir teika, ka no alas bijusi 
pazemes eja uz Cēsīm.  

Avots ir radījis visu unikālo Ellītes sistēmu. Šeit pazemes ūdeņi koncentrējas virs ūdensnecaurlaidīgā, slīpā 
māla, un apvienojoties un tekot cauri smilšakmenim, to izskalo. 1864.gada 13.janvāra "Mājas Viesī" tiek 
minēts, ka ūdens alas dibenā ir ļoti labs.  

Liepas Lielās Ellītes ala ar avotu ir tūrisma un izglītojošs objekts, ir uzstādīti informatīvie stendi un veikts 
labiekārtojums, tostarp izbūvēta stāvvieta. Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma, 
noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās aizsardzības zonas robežas.  

 

2.1.4. Austriņu viduslaiku kapsēta un kulta vieta (valsts aizsardzības Nr. 493; Priekuļu novada Mārsnēnu 
pagastā, pie Austriņiem) 

Ka pie Austriņu ezera atrodas veca kapsēta, zina  daudzi mārsnēnieši, tomēr konkrēti nostāsti nav dzirdēti. 
J.Ķelpiņam no “Sudrabiem” sievas tēvs (dzimis mārsnēnietis) stāstījis, ka pakalnos uz D no ezera atrasti 
cilvēku kauli, bet kur tieši - J.Ķelpinš nezināja (Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI PDC, inv. 
nr. 30921/7594 I, 1987.g.). 

Austriņu viduslaiku kapsēta atrodas pakalna virsotnē DA no Austriņu mājām, 100-150m uz A no ezera. 
Vecais kapsētas nožogojums ietver apm.40x40m plašu teritoriju, kas tiek izmantota kā ganības. Kapsētas 
D, DA malā aug krūmi, bet ZR daļā divas vecas liepas. Laukuma D DR redzama apm. 1,5-2m liela akmeņu 
kaudze. Stāsta, ka senāk tās esot bijušas vairākas, bijuši “tādi kā veidojumi”, bet ar laiku esot aizvesti, vieta 
pielīdzināta (Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI PDC, inv. nr. 30921/7594 I, 1987.g.). 

Kā pēdējais ticis apglabāts Karlīnas Čakārnis vīra mātes tēvs. Zvans jau bijis aizvests uz jauno kapsētu, kur 
arī ticis zvanīts. Nekādas senlietas te nav atrastas, jo tādas nav meklētas. 

  

7. attēls.  Skats no ZR uz kult. piem. teritoriju 8. attēls.  Skats no R uz kult. piem. ter.  ZR robežu 

Dabā vēl ir atrodama kapsētas vaļņa vieta. Pa kapsētas perimetru saauguši koki un krūmi. Uz D un DR no 
kapsētas uzceltas dzīvojamās ēkas. Kapsētas teritorija robežojas ar viensētu apbūvi un piebraucamo ceļu. 
Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma, noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās 
aizsardzības zonas robežas. 
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2.1.5. Dambju viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) (valsts aizsardzības Nr. 494; Priekuļu novada Mārsnēnu 
pagastā, pie Dambjiem) 

Par Mēra kapiem bij. Dambju māju zemē pirmās ziņas sniedzis V.Smurgis no Ceriem (58.gadus vecs no 
“Smurgiem”), bet vietu parādījis Dambju saimnieks J.Krūze (79.gadus vecs, Dambju mājās dzīvojis 
54.gadus). Viņa laikā smilts šai vietā vairs nav ņemta, lauki visapkārt tikuši apstrādāti, bet krūmu puduris 
atstāts neapstrādāts. Sievas tēvs stāstījis, ka šajā vietā atrodas mēra laika kapi, par senlietām J.Krūze 
neatmin neko dzirdējis (Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI PDC, inv. nr. 30915/7600-5 I, 1987.g.). 

Vieta atrodas apm. 200m D DR Baļķīšu mājām un 350-400m Z ZA Dambju mājām. Apstrādātu lauku vidū 
atstāta ZZA –DDR virzienā orientēta krūmiem aizaugusi vieta. Tās izmēri apm. 80x50m, gar malām samesti 
no lauka vākti akmeņi. Teritorija tikusi stipri sarakņāta, tomēr pēc atsevišķām vietām spriežot, tas bijis 
apm. 1m augsts uzkalns. Zemes sastāvs – smiltis. 

  

9. attēls.  Skats no ZR uz kult. pieminekļa teritoriju 10. attēls.  Skats no Z pa kult. piem. ZR robežu 

Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma, noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās 
aizsardzības zonas robežas. 

 

2.1.6. Plēpju senkapi (valsts aizsardzības Nr. 495; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie Plēpjiem) 

Par akmeņiem Plēpju māju zemē stāsta, ka tos nesis 
velns, bet iedziedājies gailis, un velnam akmeņi 
izbiruši. Runāts arī, ka agrāk lauka vietā bijušas 
muižas dzirnavas, bet meliorācijas laikā vieta 
nolīdzināta (pierakstīts pēc skolotājas Baķes 
vārdiem, no Plēpjiem, 85.g. v.). 

Ceļa kreisajā malā 500m aiz Plēpju mājām atrodas 
apm. 20m diametrā liels, līdz 1,5m augsts 
akmeņains uzkalns, kas apaudzis kokiem. Apkārtnes 
lauki meliorēti, un kalniņā no visām pusēm samesti 
no lauka novāktie akmeņi. Centrā, kur jaunpievesto 
akmeņu mazāk, konstatēts blīvs zemē iegrimušu 
akmeņu klājums (Arheoloģijas pieminekļa apraksts, 
VKPAI PDC, inv. nr. 31067/7455 I, 1987.g.). 

 

11. attēls.  Skats no ZR uz kult. piem. teritoriju 

Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma, noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās 
aizsardzības zonas robežas. Tajā iekļauta arī otrpus ceļa esoša teritorija, kur konstatēts līdzīgs akmeņu 
sakopojums (L.Ostupes 1929.gada ziņojums, LNVM AD, inv. nr. CVVM 246969:1-2). 

 

2.1.7. Salu senkapi (Velna klēpis) (valsts aizsardzības Nr. 496; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie 

Salām) 

Mežā Salu māju - Tribalsa kalna ceļa kreisajā malā, apm. 40m no tā atrodas uzkalns. Tā diametrs ap 10m, 



Priekuļu novada teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam. 1. Pielikums 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts 

 

13 

pa uzkalna perimetru - 0,5m augsts valnītis, zem kura vairākās vietās tikuši konstatēti akmeņi. Apļa 
vidusdaļa bijusi līdzena. Senvietu 1929.gadā aprakstījusi un uzmērojusi L. Ostupe (L.Ostupes ziņojums, 
LNVM AD, inv. nr. CVVM 246968:4-6; Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI PDC, inv. nr. 30920/7595I, 
1987.g.).  

Apm. 35-40m uz DR no aprakstītās vietas 
atzīmējams vēl viens neliels uzkalniņš. Tā ZA mala 
veido nepilnu loku un ir ap 0,5m augsta, pie 
pamatnes vērojami zemē iegrimuši akmeņi. Blakus 
šai vietai apm. 10m uz DR atrodas vēl viens akmeņu 
krāvums. Iespējams uzkalna diametrs bijis ap 10m. 
Saglabājies tikai malējo akmeņu rindas fragments. 
Krāvums ir līdz 1m augsts, tā virsmu veido galvas 
lieluma un nedaudz lielāki akmeņi. Aprakstītās 
vietas situētas ZA Salu mājām, pret purvu vērstā 
pussalā (Arheoloģijas pieminekļa apraksts, VKPAI 
PDC, inv. nr. 30920/7595 I, 1987.g.).   

12. attēls.  Fiksētā akmens krāvumu  vieta 

Kopumā apskatītajos pieminekļu aprakstos minētas četras akmens krāvumu vietas, apsekojuma laikā 
konstatētas tika divas akmens krāvuma vietas (iespējams divas no iepriekš aprakstītajām). Abas minētās 
vietas atrodas egļu meža ieskautā nogāzē uz DR no purva malas. Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem 
un apsekojuma, noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās aizsardzības zonas robežas. Tajā iekļauts 
viss egļu meža nogabals, kurā apsekojuma laikā fiksēti akmeņu krāvumu fragmenti.  

 

2.1.8. Rubeņu viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr. 504; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, pie 
Rubeņiem) 

Pirmās ziņas par Rubeņu viduslaiku kapsētu (sauktu 
tolaik par Ignātu kapsētu) sniegusi L.Ostupe. Bijuši 
atrasti cilvēku kauli un “vecas naudiņas” (L.Ostupes 
1928.gada ziņojums, LNVM AD inv.nr.  CVVM 
230676:1-2, 3-6). 

Pieminekļu inspektore D.Puķīte 1985.gadā ziņojusi, 
ka, taisnojot Cēsu-Jaunraunas-Raunas autoceļu, ap 
15m no 1905.g. pieminekļa, norokot ceļmalas 
kalniņa malu, uzrakti 6 cilvēku galvaskausi un citi 
kauli. Par šo vietu jau ir bijuši ziņojumi pirms ceļa 
izbūves, bet pieminekļu sarakstā tā nav bijusi 
iekļauta. Sakarā ar atradumiem darbi ceļa 
iztaisnošanā apturēti līdz vietas arheoloģiskai 
izpētei. Norakšanai paredzēta bijusi kalniņa mala, 
tālākais kalns palicis neskarts (J. Urtāna 1985.gada 
ziņojums, VKPAI PDC inv.nr. 39732-6 I). 

 

13. attēls.  Skats no DA uz 1905.gada upuru 
pieminekli, kas atrodas Rubeņu viduslaiku kapsētas 

teritorijā 

Minētie faktori noteica arheoloģijas pieminekļa individuālās aizsardzības zonas robežas. Tā kā kultūras 
pieminekļa teritorija robežojas ar autoceļa nodalījuma joslu un kapsētas teritorija tikusi skarta tā izbūves 
laikā, individuālās aizsardzības zona iekļauj arī autoceļa daļu pretī kapsētai un apm. tikpat platu teritoriju 
vēl aiz ceļa nodalījuma joslas. 

 

2.1.9. Kampu - Ģūģeru senkapi, apmetne un kulta akmens (valsts aizsardzības Nr. 505; Priekuļu novada 
Priekuļu pagastā, starp Piļiem, Kampiem un Ģūģeriem) 

Ziņas par Kampu-Ģūģeru senvietu kompleksā ietilpstošajiem senkapiem pie Kampu mājām ir no 19.gs. 
beigām. 1920. un 1921.gadā senkapos izrakumus veica Priekuļu Zemkopības skolas un Priekuļu 
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pamatskolas skolotāji un skolnieki J.Krieviņa vadībā, atsedzot 19 ar 8.-10.gs. datējamus apbedījumus 
(J.Ozols. Izrakumu Priekuļos, IZM Nr.3 1922.01.03.,-308.-311.lpp.). Arī vēlāk Kampu māju saimnieks 
regulāri uzaris apbedījumus ar senlietām, daļa no tām nonākusi muzejos.  

Senkapi atrodas apmēram 100-150m uz ZA no Kampu mājām; precīzas kapulauka robežas nav nosakāmas 
(Ziņojumi, apraksti, LNVM AD, inv. Nr. CVVM230869:4-15). 1961.gadā, labojot lauku ceļu no Cēsu-
Vecpiebalgas šosejas uz Mežmaļiem, uz A no ceļa un ap 400m uz A no Kampu mājām atrada apbedījumu 
ar senlietām. Izrakumos, ko šeit 1965.gadā organizēja Cēsu vēstures un mākslas muzejs, uzgāja vēl dažas 
senlietas no agrāk postītiem apbedījumiem (Pārskats par izrakumiem, LNVM AD, inv.nr. AA 329). 

Ģūģeru (Āra kalnā) 8.-12.gs. senkapus atklāja 1988.gadā, kad sāka iztaisnot Cēsu – Vecpiebalgas ceļu. 
Arheoloģiskajos izrakumos (1988.-1991., vadītāja Z. Apala) izpētīja ap 7200kv.m. lielu platību, atsedzot 
160 apbedījumus. Daļa no tiem guldīti senākas (I.g.t. pirmā puse) Baltijas somu apdzīvotas apmetnes 
kultūrslāni. Pie ceļa 1990.gadā atklāja dobumakmeni – kulta vietu. Akmeni vēlāk pārvietoja 20m uz Z tuvāk 
avotam (Z. Apala. Ģūģeru arheoloģiskā kompleksa izpēte //Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par 
arheologu 1990.un 1991.gada pētījumu rezultātiem, 1992.,-8.-15.lpp.).  

Kalna Piļu māju zemē 1958.gada izrakumos, ko organizējis Cēsu vēstures un mākslas muzejs, atsegti 7 
apbedījumi, kultūras slānis un vairākas pavardu vietas. Kapulauks aizņem ap 2ha plašu teritoriju, 
apbedījumi datējami ar 7.-8., arī 12.gs. (K.Ozola. Pārskats par izrakumiem, LNVM AD, inv.nr. AA 328; 
K.Ozola. Arheoloģiskie izrakumi Cēsu raj. Priekuļu lauksaimniecības mehanizācijas tehnikuma 
teritorijā//Referātu tēzes zinātniskai sesijai, veltītai 1958.gada arheoloģiskajiem izrakumiem un 
etnogrāfiskai ekspedīcijai Latvijas PSR teritorijā, 1959., -33.-34.lpp.). Izrakumu vieta precīzi nav zināma, jo 
pārskatā nav plānu. Tomēr no norādēm citos ziņojumos var pieņemt, ka pētījumi notikuši vēlāk par Ģūģeru 
senkapiem nosauktās senvietas Z daļā. Arheoloģe E.Šnore uzskata, ka Ģūģeru senkapi un Kampu senkapi 
ir viens objekts, kas sadalīts dažādos zemes īpašumos (E.Šnores arhīva materiāli, glabājas LNVM AD). 

Domājams, ka ar apmetnes apdzīvotības laiku saistāmi vairāki akmeņu krāvuma senkapi, kas fiksēti Kalna 
Piļu un Kunču māju zemē. L.Ostupe 1929.g.ziņojumā un tam pievienotajā situācijas skicē atzīmējusi trīs 
vietas, kur vēl bijuši saglabājušies akmeņu krāvumi, taču agrāk to esot bijis vairāk. Akmeņi ar laiku izlauzti 
un izmantoti celtniecībā. Senlietas un kalcinēti kauli, arot zemi, atrasti arī vēlāk (Ziņojumi, apraksti, LNVM 
AD, inv.Nr. CVVM230869:16-24, :25-26, :27). 1942.gadā akmeņu krāvumā, kas atradies Kalna Kunču māju 
zemē, pārbaudes izrakumus veicis R.Šnore (E.Šnores arhīva materiāli, glabājas LNVM AD). Otrā akmens 
krāvumā Kalna Piļu zemē 1956.gadā izrakumus organizējis Cēsu vēstures un mākslas muzejs (Pēc Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja ziņām). 

  

14. attēls.  Skats no Z uz dobakmeni 15. attēls.  Skats no R pa kult. piem. D robežu 

Kampu-Ģūģeru kompleksā ietilpstošās senvietas aptver plašu hronoloģiju un tipoloģisko spektru, tās 
izvietotas lielā, ap 900m (Z-D)x400m (A-R) teritorijā. 126m augstais Ģūģeru (Āra) kalns ir arī ainaviski 
nozīmīgs dabas objekts. Klana augstākajā vietā bijis skatu tornis.  

Minētie faktori noteica arheoloģijas pieminekļu kompleksa aizsardzības zonas robežas. Tā kā kultūras 
pieminekļa teritorija atrodas tuvu novada robežai, tad individuālās aizsardzības zona skar arī Cēsu novadu. 
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2.1.10. Lielpintuļu senkapi (Bērzu kalniņš) (valsts aizsardzības Nr. 626; Priekuļu novada Veselavas 
pagastā, pie Lielpintuļiem (Lielkājām)) 

Senkapus 1928.gadā reģistrējusi L.Ostupe. No Lielkāju māju saimnieka A.Kibermana viņa uzzinājusi, ka 
pirms kara, kalniņā rokot kartupeļu dobes, izrakti kauli, nauda un dažas rotas lietas (L.Ostupes 1928.gada 
ziņojums, LNVM AD, inv. nr. CVVM 231115:1-3, 4-8). 

  

16. attēls.  Viens no krustakmeņiem Lielpintuļu 
senkapu ZR pakājē  

17. attēls.  Skats pa kultūras pieminekļa ZA robežu 

 

Senkapi ierīkoti ap 2m augstā, bērziem un apsēm apaugušā uzkalnā. Uzkalna diametrs ap 50m. Tas 
vairākās vietās postīts aizmilzušām kartupeļu bedrēm, D pakājē bijusi grants ņemšanas vieta. Senkapu 
apmeklējuma laikā “Ķemēlu” māju saimniece parādīja divus krustakmeņus, kas atrodas kapu uzkalna ZR 
pakājē. 

Iespējams, ka, būvējot blakus esošo ceļu, senkapu kalna ZAA mala nedaudz skarta, jo ceļš tieši robežojas 
ar kultūras pieminekļa teritoriju, kur vērojams kritums pret ceļu 1-1,5m. Minētie faktori noteica 
arheoloģijas pieminekļu kompleksa aizsardzības zonas robežas. Tā kā kultūras pieminekļa teritorija 
atrodas tieši blakus autoceļam, tad individuālās aizsardzības zona skar autoceļu un arī teritoriju otrpus 
ceļam. 

 

2.1.11. Silabulu Velnakmens - kutla vieta (valsts aizsardzības Nr. 627; Priekuļu novada Veselavas pagastā, 
pie Silabulēm) 

P.Upītis 1928.gadā no Sila Bulu māju saimnieka J.Skrastiņa dzirdējis nostāstu par to, ka veci cilvēki runājot, 
ka velns esot gājis un atstājis pēdas, līdzi esot bijusi kaza, ko rādot šķeltie ragi, kas iespiesti akmenī (P.Upīša 
1928.gada ziņojums, LNVM AD inv.nr.231117:1-2). 

Silabulu Velnakmens izmēri ir 1x1,2m, uz akmens saskatāmi četri iedobumi, kas atgādina kailas kājas pēdas 
nospiedumu. Savulaik akmens kalpojis par robežzīmi starp Silabulu un Ģinteru mājām. Pēc pieejamās 
informācijas nav skaidru ziņu, ka akmens ir bij. kulta vieta (Veselavas pagasta teritorijas plānojums, PR, 
43.lpp., 2007.g.). 

  

18. attēls.  Silabulu velnakmens (graf. P.Upīša 
1928.gada zīmējums, LNVM AD 

inv.nr.231117:2) 

19. attēls.  Silabulu akmens  pēdas nospiedums 
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Neparasti dabas veidojumi vienmēr piesaistījuši cilvēku uzmanību, par tiem sacerēti nostāsti un teikas. 
Silabulu pēdakmens jeb Velnakmens izceļas starp pārējiem līdzīgiem veidojumiem izteikto iedobuma 
pēdas formu. Cilvēkiem grūti noticēt, ka šīs iedobes radījuši dabas procesi. Senatnē mūsu senči ziedoja 
svētkokiem, avotiem, akmeņiem.2  
Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma, noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās 
aizsardzības zonas robežas. 

 

2.1.12. Veselavas viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr. 629; Priekuļu novada Veselavas pagastā, pie 
Veselavas kapsētas) 

Veselavas viduslaiku kapsēta minēta 1688.gada Vidzemes baznīcu vizitācijas protokolā (J.Ciglis. Pārskats 
par arheoloģiskajiem pārbaudes izrakumiem Veselavas viduslaiku kapsētā 2004.gadā, LNVM AD inv.nr. AA 
820).  

Kapsētu 1928.g. reģistrējusi L.Ostupe. Šajā laikā kapsētas teritorija apstrādāta, arot atrasti kauli un rotas 
lietas (L.Ostupes 1928.gada ziņojums, LNVM AD inv.nr. 231116:4-8).  

Atkārtoti pieminekli apsekojis V.Urtāns 1958.gadā, kad viņam ziņas par kapsētu sniegusi K.Ozola (toreizējā 
Cēsu novadpētniecības muzeja direktore). 1958.gada vasarā, kad ceļš taisnots ar buldozeri, atklājušies 
apbedījumi ar senlietām (nogādātas Cēsu novadpētniecības muzejā) (LNVM AD inv.nr. 231116:9).  

Kapsētā izrakumi sākās 2004.gadā, kad, iztaisnojot ceļu gar Veselavas kapiem, ceļinieki atkal uzdūrās 
apbedījumiem. Arheoloģiskos izrakumus objektā veica Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja arheologi. 

Izrakumi turpinājās 2005.gadā un 2007.gadā. Darbus vadīja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheologi 
Jānis Ciglis (2004.gadā) un Ilze Melne (2005.,2007.gadā) 13.–17. gs. Veselavas viduslaiku kapsētā izpētīti 
1184m2 kapsētas teritorijas, tā daļa, kas atradās veicamo ceļa darbu joslā. Kapsēta ir vēl plašāka, ārpus 
veicamajiem ceļa darbiem tā palikusi neskarta. Atklāts 941 apbedījums.3  

  

20. attēls.  Skats no R uz kult. piem. teritoriju 21. attēls.  Skats no DR uz kult. piem. teritoriju 

Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma, noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās 
aizsardzības zonas robežas. 

 

2.2. Arhitektūras pieminekļi 

2.2.1. Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr. 6258; Priekuļu novada Priekuļu 
pagastā, Jāņmuižā) 

1757.gadā Jāņa muiža kā Cēsu pils muižas sastāvdaļa parādījās Vidzemes muižu arklu revīziju dokumentos. 
1777. gadā Cēsu pilsmuižas īpašnieks Kārlis Ādams Volfs uz septiņu Līvu pagasta zemnieku māju bāzes 
izveidoja atsevišķu Jāņa muižu, ko norakstīja mūža lietošanā savai sievai Regīnai, dzimušai fon 
Rautenfeldei. Tajā pašā gadā viņš Cēsu pilsmuižu pārdeva Kārlim Eberhardam fon Zīversam. Jāņmuižu 

                                                                 
2 Avots: http://veselava.lv/i.php?id=58, 2017.04. 
3 Avots: http://edruva.lv/veselavas-viduslaiku-kapseta-apzinata/, DRUVA / 27-10-2007. 

http://veselava.lv/i.php?id=58
http://edruva.lv/veselavas-viduslaiku-kapseta-apzinata/
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vēlāk iznomāja vairākiem nomniekiem, līdz 1912.gadā to iegādājās latviešu tirgotājs un Cēsu luterāņu 
baznīcas draudzes priekšnieks Andrejs Kampe (1867–1919), kuru Latvijas brīvības cīņu laikā lielinieki 
nošāva. 1920.gada zemes reformas rezultātā no Jāņa muižas atdalīja vairākas saimniecības, bet muižas 
centrs 150 ha kopplatībā nokļuva pēdējā nomnieka dēla diplomāta Andreja Kampes (1905–1942) īpašumā 
ar nosaukumu „Vairogi“. Pēc Otrā pasaules kara 1946.gadā uz Jāņmuižu pārcēla Priekuļu lauksaimniecības 
mehanizācijas skolu (vēlāko Jāņmuižas Profesionālo vidusskolu), kurai nodeva muižas ēkas un zemi. 
2004. gadā bijušajā kungu mājā tika atklāts Jāņmuižas Profesionālās vidusskolas vēstures muzejs. Agrākā 
muižas centra teritorija tikusi sadalīta starp bijušā īpašnieka Andreja Kampes radiniekiem. 4  

Pie bij. Jāņa muižas (Johannenhof) kungu mājas izveidojusies apdzīvotā vieta Jāņmuiža. Ēkā savulaik 
atradusies sākumskola, Jāņmuižas Profesionālā vidusskola, ģimenes ārsta prakse, viesu nams, vairāki 
veikali u.c.  

Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka šobrīd ir vienīgais 18.gs. 2.pusē celtās kungu mājas paraugs bij. Cēsu 
rajona teritorijā, kura celtniecības pamatmateriāls ir koks. Uz ēku saglabājusies galvenā aleja, taču bij. 
Jāņmuižas profesionālās vidusskolas korpuss uzcelts muižnieka dzīvojamai ēkai tieši priekšā. Ēkai ir augsts, 
mūrēts cokolstāvs, guļbūves sienas, apšūtas ar horizontāliem dēļiem un mansarda jumts ar jumta 
izbūvēm. Tās arhitektūrā sākotnējās barokālās formas (ieejas lieveņa vijīgās formās liegtā dzega, ziemeļu 
fasādes mansardstāva logu volūtas un liektās pārsedzes) apvienotas ar klasicisma stila detaļām – 
saglabājušas vairākas orģinālās durvis (A fasādes ārdurvis – valsts nozīmes mākslas piemineklis), podiņu 
krāns.  Četrās telpās saglabājusies interjera dekoratīvā apdare. Centrālās zāles interjers uzskatāms par 
nozīmīgu klasicisma stila paraugu. Vērtīgi ir plastiskie veidojumi apmetumā un ģipsī – joniskā ordera 
pilastri, profilēta, ornamentāli rotāta griestu ieloce, kā arī Latvijas mākslā unikāli 18./19.gs. mijas sienu 
gleznojumi, kas izpildīti augstā profesionālā līmenī (Priekuļu pagasta teritorijas plānojums, PR, 60.lpp., 
2004.g.). 

  

22. attēls.  Skats no DR uz kult. pieminekli 23. attēls.  Skats uz gravu aiz dzīvojamās ēkas 

Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās 
aizsardzības zonas robežas. 

Muižas apbūves kompleksa telpiskā struktūra ir izmainīta -  bij. Jāņmuižas profesionālās vidusskolas 
korpuss uzcelts muižnieka dzīvojamai ēkai tieši priekšā (šobrīd objekts netiek izmantos). Pašlaik Jāņmuižas 
muižnieka dzīvojamā ēka ir daļēji apdzīvota, tai nepieciešama atjaunošana.   

                                                                 
4 Avots: https://lv.wikipedia.org.  

https://lv.wikipedia.org/
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2.2.2. Veselavas muižas kungu māja (valsts aizsardzības Nr. 8903; Priekuļu novada Veselavas pagastā, 
Veselavā, "Viesturi") 

Veselavas muižu 1602.gadā no vairāku Raunas pilsmuižai piederošu māju zemēm izveidoja stārasts Pēteris 
Veselavskis. No viņa uzvārda, laika gaitā pazaudējot burtu k, savu nosaukumu ieguvusi ne tikai muiža, bet 
arī viss pagasts. 17.gs. Veselavas muiža pastāvēja vienotā īpašumā ar Raunas pilsmuižu, līdz 1744.g. 
ķeizariene Elizabete Veselavu, Laukalni, Baižkalnu un Jaunraunu uzdāvināja ģenerālleitnantam kņazam 
Ņikatam Trubeskojam. 1760.g. kņazs Trubeskojs Veselavas muižu atdeva savai meitai Annai Nariškinai. 
Pēc gada viņa muižu par 20 000 sudraba rubļiem pārdeva virskonsistorijas asesoram Fridriham Justinam 
fon Bruiningam. 1770.g. viņš piepirka arī Pauļu muižu. Viņa dēls, apriņķa tiesnesis un galma padomnieks 
Fridriks fon Bruinings 1794.g. abas muižas par 58 000 Alberta dāldariem pārdeva Tērbates apriņķa 
tiesnesim Gustavam Ādolfam fon Rozenkampfam. Jau 1797.g. muižas par to pašu naudu tika pārdotas 
slepenpadomniekam baronam Baltazaram fon Kampenfauzenam. 1801.g. muižas mantoja viņa dēls 
barons Kristofs Johans fon Kampenhauzens. Pēc Kristofa Johana fon Kampenhauzena nāves muižas 
mantoja viens no viņa 13 bērniem, zemes tiesas asesors barons Teofīls fon Kampenhauzens. 1871.g. par 
muižu īpašnieku kļuva Teofīla dēls landrāts Baltazars Teofīls fon Kampenhauzens. Pēdējais Veselavas 
muižas īpašnieks bija viņa dēls Aurēlijs fon Kampenhauzens. Viņa īpašumā muiža atradās no 1910.g. -20. 
gadu agrārreformai, kuras laikā no Veselavas muižas zemēm izveidoja 93 jaunsaimniecības, 14 
sīksaimniecības un 24 rentes saimniecības.5 

Veselavas muižas apbūves komplekss veidots 19.gs.. Mazliet neparasts ir muižas teritorijas plānojuma 
princips. Kungu māja būvēta it kā uz palielas, ovālas salas, kuru no visām pusēm ieskauj ar ūdeni pildīts 
grāvis. Pāri tam uz muižas parādes pagalmu ved divi laukakmens mūra tilti, kuru pusaploces arkas veidotas 
no rūpīgi apstrādātiem šūnakmens kvadriem. Šāds plānojums rada nenoliedzamas asociācijas ar 
nocietinātajām viduslaiku pilīm, kur ūdens šķēršļi pildīja svarīgas aizsargfunkcijas. Šeit ūdens šķirtne uzsver 
kungu mājas īpašo nozīmi citu ēku klāstā. Dienvidpusē parādes pagalmam atradies augļu dārzs, bet kungu 
mājas ziemeļpusē - parka lauce ar puķu, dekoratīvo krūmu un koku stādījumiem. Aiz grāvja ieskautās 
lauces pavēries skats uz gludo dzirnavu dīķa spoguli. 

Veselavas muižas kungu māja ir smagnēja, dekorā skopa divstāvu mūra celtne. Plānā u-veida, ar nedaudz 
izvirzītiem sānu flīģeļiem. Tā celta 19.gs. vidū, pēc tam, kad 1840./41.gada ziemā ugunsgrēkā nodega 
iepriekšējā dzīvojamā ēka. Jaunais nams līdzīgs vecajam, nedaudz izmainot logus un citas detaļas (tā savās 
atmiņās raksts baronese Ženija fon Fēgezaka, dzimusi Kampenhauzena). Kungu māja pieskaitāma 
eklektikas laika celtnēm, kuras raksturo pagātnes arhitektūras stilu formu brīvs pielietojums. Ēkas stūru 
krustojums un trijstūrveida frontoni galos un virs centrālās ieejas patapināti no klasicisma izteiksmes 
līdzekļu arsenāla, liektais frontons galvenās fasādes jumtmalē atsauc atmiņā baroka vijīgās līnijas, bet 
otrās gaismas smalloka logs ar krāsainu vitrāžu stiklojumu 2. stāva kāpņu telpā šķiet pārcelts no kādas 
gotikas baznīcas. Patiesu apbrīnu raisa apjomīgās ēkas apkures sistēma. Pagātnes meistari mācējuši visu 
daudzo mājas apkures ierīču dūmkanālus sakoncentrēt tikai trijos dūmeņos. Lielie, slīpie, no ķieģeļiem 
mūrētie dūmkanālu pārvadi bērniņtelpā atgādina kāda milzu zirnekļa kājas.  

Parādes pagalma rietumpusē atrodas trīs paralēli būvētas ēkas. Pirmā no tām pārbūvēta par pienotavu, ir 
kādreizējais kungu zirgu stallis. Virs staļļa durvīm lasāms gada skaitlis 1896. Ēka ir plēstu laukakmeņu mūra 
celtne ar sarkanā ķieģelī apdarinātām pusaploces logu un durvju ailēm. Tā pieskaitāma tā saucamajam 
„pusloka stilam”, kas ir viens no eklektikas formālajiem paveidiem (saistīts ar romānikas un renesanses 
arhitektūras formu izmantošanu). Diemžēl celtnes agrāko krāšņumu šobrīd notušē absurdais, baltais 
fasāžu vienlaidus balsinājums. Aiz staļļa seko ratnīca, būvēta plēstu laukakmeņu stabos ar planku 
aizpildījumu. Trešā ēka – darba zirgu stallis, kas tagad pārbūvēta par divstāvu dzīvojamo ēku. Starp abām 
pēdējām ēkām bijis laidars, ko norobežojis laukakmeņu mūra žogs un plati, elegantas ķieģeļu arkas segti 
vārti ar rotaļīgiem stabiņiem abās pusēs. Vārtu vērtnes laika gaitā zudušas, bet lieliskās arkas ir 
saglabājušās. Ceļš gar staļļiem tālāk ved pāri dambim, kuram blakus atrodas guļbūves ēka – kādreizējās 
dzirnavas Strauti”. Staļļiem dienvidpusē bijusi gara guļbaļķu klēts ar būriem abos galos un stabojuma 
balstītu jumta pārkari vidusdaļā. Šobrīd saglabājusies tikai neliela ēkas daļa. Netālu no klēts būvēta muižas 
smēde (“Dadzīši”). Šajā laukakmeņu mūra ēkā bijis arī kalēja dzīvoklis un kalte.  

                                                                 
5 Avots: http://veselava.lv/i.php?id=32, 2017.04. 

http://veselava.lv/i.php?id=32
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Kungu mājas austrumu galā atrodas neliela mūra ēciņa, tā sauktā „virtuves māja”. No tās plats koka tilts 
veda uz kalpu māju “Graviņas”. Tā ir apjomīga plienakmens mūra celtne. Ēkā bijuši dzīvokļi astoņām 
ģimenēm: katrām divām ģimenēm kopīga virtuve un priekšnams, no kura vedušas durvis uz istabu. Celtnes 
fasāžu risinājums raksturīgs šai novadā 19.gs. celtajām dzīvojamajām ēkām – uz gaišā sienu apmetuma 
izceļas sarkanā ķieģelī veidotas dekoratīvas logu un durvju apmales.  

Nedaudz tālāk aiz kalpu mājas būvētas vēl divas ēkas “Ezernieki”. Viena no ēkām, kuras viens gals tagad 
nojaukts, kalpojusi par krogu. Blakus tai atrodas stadula – neparasti apjomīga celtne. Tās pret ceļu vērstais 
gala zelmenis bijis rotāts dekoratīviem koka pilastriem, pusaploces logu un izzāģētu ornamentu. Uzkalnā 
pie alejas, kas muižā ved no austrumu puses, bijušas trīs kūtis ap laidaru un kalpu dzīvojamā māja. Divas 
kūtis kara laikā nodegušas. Trešā kūts un dzīvojamā māja tai līdzās “Rubeņi” saglabājušās līdz mūsdienām. 
Veselavas muižas kungu mājā savulaik atradusies Veselavas pagasta padome, tautas nams, pasts, 
krājsabiedrība un interneta punkts. Līdz mūsdienām saglabājies muižas komplekss, kas veidots 19.gs., 
šobrīd apskatāmas 14 kādreizējās muižas ēkas.   

  

24. attēls.  Skats no pakalna A pusē 25. attēls.  Skats no Z uz kultūras pieminekli 

  

26. attēls.  Skats no A pa aleju uz kultūras pieminekļa 
teritoriju 

27. attēls.  Skats no ZR uz kultūras pieminekļa 
teritoriju 

  

28. attēls.  Skats no Z pa aleju uz kultūras pieminekļa 
teritoriju 

29. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekļa 
teritoriju 
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Veselavas muižas apbūves kompleksa telpiskā struktūra labi saglabājusies. Nav daudz zudumu un vidi 
degradējošu būvju. Saglabājusies vēsturiskā plānojuma struktūra. Objektam kopumā ir ļoti augsta 
autentiskuma pakāpe, atjaunošanas darbi turpinās. Muiža ir atvērta apmeklētājiem. Vadoties pēc 
vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās aizsardzības 
zonas robežas. 

 

2.2.3. Zemnieku sēta "Kalāči" (valsts aizsardzības Nr. 8949; Priekuļu novada Liepas pagastā, "Kalāči") 

Praktiski pilnībā saglabājusies 19.gs. apbūves telpiskā struktūra ar Vidzemes sētai raksturīgo neregulāro 
pagalmu. Nav daudz zudumu, nav sekundāru un vidi degradējošu būvju. Kvalitatīvas rekonstrukcijas 
rezultātā saglabājies katras atsevišķas ēkas sākotnējais būvapjoms, fasāžu arhitektoniskā kompozīcija, 
oriģinālās būvkonstrukcijas un apdares detaļas, kā arī vēsturiskā plānojuma struktūra un interjera apdares 
elementi. Objektam kopumā ir ļoti augsta autentiskuma pakāpe (L.Silkāne, VKPAI Kultūras pieminekļu 
uzskaites komisija, 24.10.2013. sēde, protokols Nr. 24 punkts 5.). 

Būvju arhitektūra uzskatāmi raksturo to kultūras mantojuma daļu, kas atspoguļo jau diezgan maz 
saglabātās reģionālās (tautas celtniecības) arhitektūras īpatnības. Pielietotie tradicionālie materiāli un 
konstrukciju veids atzīmējama kā vērtība, kas Latvijas lauku ainavā sastopama arvien retāk. Objektam ir 
nozīmīga kultūrvēsturiska un vēsturiska vērtība, ar tā saglabāšanu ir nodrošināta sabiedrībai svarīgu 
nacionālu vērtību nodošana nākamajām paaudzēm. Sēta ir neatņemama kultūrainavas sastāvdaļa un 
dabiskā ainava saglabājusies gandrīz neskarta. Saglabājamā vērtība - Apjomu telpiskais risinājums ainavā, 
fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, vēsturiskās būvkonstrukcijas un būvgaldniecības 
izstrādājumi, plānojuma pamatstruktūra, vēsturiskā interjera dekoratīvā apdare (L.Silkāne, VKPAI Kultūras 
pieminekļu uzskaites komisija, 24.10.2013. sēde, protokols Nr. 24 punkts 5.). 

Zemnieku sēta "Kalāči" ir atvērta apmeklētājiem, tajā atrodas Ed. Veidenbauma memoriālais muzejs. 

Dzejnieka E. Veidenbauma dzīves vietai “Kalāčos” kā arhitektūras piemineklim individuālā aizsardzības 
zona apstiprināta 2013.10.24. (spēkā no 29.11.2013.) vienlaicīgi nosakot, ka Dzejnieka E.Veidenbauma 
dzīves vietai kā vēstures piemineklim  (valsts aizsardzības Nr.14) individuālā aizsardzības zona tiek noteikta 
-  „nulle”. 

 

2.3. Industriālais piemineklis 

2.3.1. Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēka ar šķūni (valsts aizsardzības 
Nr. 8938; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Selekcijas ielā 3) 

Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājuma un selekcijas stacijas ēkai ar šķūni (valsts aizs. Nr. 8938, valsts 
nozīmes industriālais kultūras piemineklis) individuālā aizsardzības zona apstiprināta 2013.03.27. (spēkā 
no 14.01.2014.) 

 

2.4. Mākslas pieminekļi 

2.4.1. Durvju komplekts (valsts aizsardzības Nr. 3136; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižas dzīv. 
ēkā)  

Ziņas par durvju komplektu iekļautas aprakstā par  Jāņmuižas dzīvojamo ēku skat. 2.2.1. apakšnodaļā 
“Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr. 6258; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, 
Jāņmuižā)". 

 

2.4.2. Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) (valsts aizsardzības Nr. 3137; Priekuļu novada Priekuļu 
pagastā, Jāņmuižas dzīv. ēkā) 

Ziņas par interjera dekoratīvo apdari iekļautas aprakstā par  Jāņmuižas dzīvojamo ēku skat. 2.2.1. 
apakšnodaļā “Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr. 6258; Priekuļu novada Priekuļu 
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pagastā, Jāņmuižā)". 

 

2.4.3. Mansarda logu apdare (valsts aizsardzības Nr. 3138; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižas 
dzīv. ēkā) 

Ziņas par logu apdari iekļautas aprakstā par  Jāņmuižas dzīvojamo ēku skat. 2.2.1. apakšnodaļā “Jāņmuižas 
muižnieka dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr. 6258; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā)". 

 

2.4.4. Durvju komplekts (valsts aizsardzības Nr. 3139; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jaunraunas 
pārvaldn. mājā) 

Jaunraunas muižas veidots 18.gs. beigās 19.gs. sākumā, pakāpeniski nomainot iepriekšējās, 18.gs. celtās 
koka mājas. Muižas centram raksturīgs skaidrs, funkcionāli ērts plānojums. Galvenās ēkas – kungu māja, 
muižkunga (pārvaldnieka) māja, klēts un staļļi simetriski izvietotas ap parādes pagalma apaļo zāliena 
rundēli. Turpat blakus, austrumu pusē celtās saimniecības ēkas grupētas ap atsevišķu piebraucamo ceļu. 
Otra lielāka saimniecības ēku grupa atrodas ap šī paša ceļa turpinājumu dienvidu pusē Cēsu-Raunas ceļam. 
Muižas apbūve ir ainaviska dominante ceļu Cēsis-Rauna un Veselava-Liepa krustpunktā līmenī (Priekuļu 
pagasta teritorijas plānojums, PR, 60.lpp., 2004.g.). 

Kungu māja celta 19.gs. 1. ceturtdaļā. Tā pieskaitāma klasicisma arhitektūras paraugiem, ilgstoši 
neapdzīvota, šobrīd ļoti sliktā stāvoklī (iebrucis jumts, nav logu un daļēji durvju).  

Pārvaldnieka māja ir muižas ansambļa vecākā ēka, celta 18.gs. Tai ir velvēti pagrabi, masīvas gandrīz metru 
biezas ārsienas un nošlaupts kārniņu jumts. Saglabājies viens no diviem apvalkdūmeņiem. Vienas no ēkas 
ārdurvju vērtnēm uz pagrabiem ar grezniem metālkalumiem, kas atzītas par valsts nozīmes mākslas 
pieminekli, šobrīd glabājas Cēsu vēstures un mākslas muzejā (Priekuļu pagasta teritorijas plānojums, PR, 
61.lpp., 2004.g.). 

Priekuļu pagasta teritorijas plānojuma izstrādes laikā (2004.g.) Jaunraunas muižas apbūves ansamblim 
rosināts piešķirt vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu, pieminekļu kategorijā ieskaitot kungu 
māju, pārvaldnieka māju, kūti un stalli, bet klētij piešķirt valsts nozīmes pieminekļa statusu.  

Šobrīd valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (apstiprinājusi LR KM ar 29.10.1998. rīkojumu 
Nr. 128) kā valsts nozīmes aizsargājams mākslas kultūras piemineklis ir iekļauts pārvaldnieka mājas durvju 
komplekts (valsts aizsardzības Nr. 3139).  

 

2.5. Vēstures pieminekļi 

2.5.1. Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta (valsts aizsardzības Nr. 14; Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Kalāčos) 

Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vietas aprakstu skat. 2.2.3. apakšnodaļā “Zemnieku sēta "Kalāči" (valsts 
aizsardzības Nr. 8949; Priekuļu novada Liepas pagastā, "Kalāči")”. 

Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vietai “Kalāčos” kā arhitektūras piemineklim individuālā aizsardzības 
zona apstiprināta 2013.10.24. (spēkā no 29.11.2013.) vienlaicīgi nosakot, ka Dzejnieka E.Veidenbauma 
dzīves vietai kā vēstures piemineklim  (valsts aizsardzības Nr.14) individuālā aizsardzības zona tiek noteikta 
-  „nulle”. 

 

2.5.2. Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps (valsts aizsardzības Nr. 16; Priekuļu novada 
Priekuļu pagastā, Leukādijas) 

Edvarts Treimanis-Zvārgulis (1866.-1950.) pazīstams kā sadzīves dzejnieks un kupletists, iekļāvās politikā 
un pievērsās pilsētas strādnieku tēmai. Līdztekus paša literārajai darbībai devis nozīmīgu ieguldījumu 
Eduarda Veidenbauma darbu popularizēšanā – sastādījis tā pirmos dzejoļu krājumu un pirmos kopotos 
rakstus.  
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1900.gadā E.Treimanis atgriezās dzimtajā pagastā un uzcēla savrupmāju „Leukādija” pie Raunas ietekas 
Gaujā. Šeit dzīvodams publicēja dzejoļu krājumus, rakstīja lugas un sacerējumus prozā, tulkoja, nodarbojās 
ar žurnālistiku. Viņa dzejoļus iespieda latviešu laikrakstos un žurnālos. 1901.gadā iznāca Edvarda Treimaņa 
sastādītais latviešu rakstnieku darbu kopojums “Burtnieks”. Ar grāmatām “Ardievas jaunībai” (1903) un 
“Vientulība” (1905) viņš kļuva par vienu no sava laika populārākajiem rakstniekiem.6 

“Leukādijas” bija ilglaicīga dzejnieka dzīves un darba vieta, savu māju dārzā pēc paša vēlmes viņš arī 
apglabāts. Pieminekli dzejniekam – krūšu tēlu uz augsta granīta pamata veidojis tēlnieks K.Jansons 
(Priekuļu pagasta teritorijas plānojums, PR, 62.lpp., 2004.g.). 

Leukādiju dzīvojamā ēka ir divu stāvu celtne. Sākotnēji būvēta kā koka vasarnīca, vēlāk apšūta ar 
šūnakmeni, kas veido ēkas romantisko akcentu. No šī paša materiāla būvēti pagalmā vārtu stabi. Blakus 
dzīvojamajai ēkai atrodas saimniecības ēka – kūts / ratnīca ar mūra pirmo stāvu un koka otro stāvu (ar 
galeriju). Aiz dzīvojamās mājas no saimniecības ēkām atrodas šķūnis – varētu būt celts ap to pašu laiku, 
kad dzīvojamā māja, otrs šķūnis atrodas savrup no pārējās apbūves nogāzes pakājē (celts nesen).  

“Ļeukādijas” Dzejnieka E.Treimaņa – Zvārguļa memoriālā māja ir atvērta apmeklētājiem. 

Vadoties pēc vēsturiskajiem aprakstiem un apsekojuma noteiktas arheoloģijas pieminekļa individuālās 
aizsardzības zonas robežas. 

                                                                 
6 Avots: https://lv.wikipedia.org.  

https://lv.wikipedia.org/
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3. Priekuļu novada valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijas un individuālās aizsardzības zonas 

3.1. Arheoloģijas pieminekļi 
3.1.1. Liepas viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.482; Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepas muižā) 

  
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai tās 
daļas kad. 

apzīmējums* 
Platība, ha Adrese Piederība 

42600060078 0.2024 
"Liepiņas", Liepas 
pag., Priekuļu nov. 

Juridiska persona 

42600060110 0.5460 
"Priedītes", Liepas 
pag., Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā: 0.7484   

 

Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai tās 
daļas kad. apzīmējums* 

Platība, ha Adrese Piederība 

42600060119 0.5836 - Juridiska persona 

42600060084 1.7128 

Pļavas iela 5, Liepa, 
Liepas pag., Priekuļu 

nov. 

Fiziska persona 

42600060078 1.5492 
"Liepiņas", Liepas 
pag., Priekuļu nov. 

Juridiska persona 

42600060079 1.6048 - Juridiska persona 

42600060160 0.8552 - ValstsJ 

42600060177 1.3099 - Juridiska persona 

42600060067 1.3151 

"Liepas Muiža", 
Liepas pag., Priekuļu 

nov. 

Juridiska persona 

42600060169 0.1222 - Pašvaldība 

42600060159 0.3651 - Juridiska persona 

42600060110 0.2905 
"Priedītes", Liepas 
pag., Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42600060147 0.3924 - Pašvaldība 

Platība kopā iekļaujot 
kultūras pieminekļa 

teritoriju: 
10.8492   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 
30. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekļa teritorijas R daļu 

 
31. attēls.  Skats no D uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 

 
32. attēls.  Skats no R pa kultūras pieminekļa D robežu 

 
33. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekļa teritoriju 

Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 586488,65 359689,37 

2 586485,11 367182,93 

3 586500,68 359680,44 

4 586461,88 367175,76 

5 586506,22 359676,74 

6 586451,41 367197,84 

7 586525,77 359663,7 

8 586552,11 359646,23 

9 586558,97 359641,8 

10 586490,36 359582,5 

11 586464,75 359593,56 

12 586455,32 359595,86 

13 586450,68 359597,64 

14 586446,08 359600,62 

15 586445,24 359602,31 

16 586437,77 359606,09 
 

Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y Nr.p.k. X Y 

1 586332,60 359828,33 29 586460,05 359430,72 

2 586360,30 359820,59 30 586451,41 359435,39 

3 586392,98 359825,87 31 586435,70 359444,52 

4 586421,57 359830,14 32 586419,56 359454,73 

5 586445,67 359833,90 33 586412,28 359462,11 

6 586477,03 359838,92 34 586405,71 359469,18 

7 586499,25 359842,42 35 586400,49 359474,80 

8 586512,20 359843,55 36 586392,99 359485,57 

9 586518,35 359841,35 37 586386,74 359498,70 

10 586553,23 359828,86 38 586378,21 359507,16 

11 586555,80 359827,94 39 586386,32 359514,63 

12 586554,74 359824,45 40 586392,73 359520,58 

13 586549,63 359802,52 41 586393,66 359522,24 

14 586553,39 359800,03 42 586393,08 359529,86 

15 586696,66 359705,34 43 586387,92 359551,51 

16 586700,51 359699,85 44 586382,48 359567,97 

17 586701,06 359686,21 45 586380,16 359587,54 

18 586701,87 359683,29 46 586380,12 359587,71 

19 586713,37 359641,26 47 586377,30 359599,69 

20 586719,76 359570,06 48 586374,29 359606,99 

21 586716,38 359565,81 49 586366,97 359634,84 

22 586695,05 359557,67 50 586364,53 359655,70 

23 586675,07 359553,33 51 586361,88 359678,35 

24 586646,45 359552,43 52 586350,42 359726,91 

25 586645,28 359550,73 53 586347,19 359740,56 

26 586557,78 359423,31 54 586344,32 359757,83 

27 586513,46 359454,19 55 586341,64 359773,89 

28 586469,32 359455,03 56 586337,03 359788,78 
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3.1.2. Brasliņu senkapi (valsts aizsardzības Nr.483; Priekuļu novada Liepas pagastā, pie Braslām)  
  

Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42600010044 0.0435 
"Braslas", 

Liepas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42600010066 0.0148 - Valsts 

Platība kopā: 0.0583   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42600010044 2.4105 

"Braslas", 
Liepas pag., 

Priekuļu nov. 
Fiziska persona 

42600010066 0.4778 Nav Valsts 

42600010042 0.6193 

"Braslas", 
Liepas pag., 

Priekuļu nov. 
Fiziska persona 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

3.6241   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 
 

 

 

 
34. attēls.  Skats no DA uz kultūras pieminekļa teritoriju  (Foto: D.Puķīte, 

1987.10.21., Cēsu VMM Inv.Nr.17.402) 

 

 
35. attēls.  Skats no DA uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 

 

 
36. attēls.  Skats no A pa kultūras pieminekļa DR robežu 

 

 
37. attēls.  Skats no R uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 586451,41 367197,84 

2 586472,94 367205,45 

3 586485,11 367182,93 

4 586461,88 367175,76 
 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 586306,29 367224,19 

2 586524,70 367279,48 

3 586562,70 367145,91 

4 586528,90 367137,63 

5 586527,11 367137,19 

6 586508,61 367099,83 

7 586497,51 367100,11 

8 586297,72 367105,11 
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3.1.3. Liepas Lielās Ellītes ala ar avotu - kulta vieta (valsts aizsardzības Nr.484; Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā)  
  

Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42600030207 1.0076 - Pašvaldības 

Platība kopā: 1.0076   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42600030207 7.0090 - Pašvaldības 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

8.0166 

  

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 
38. attēls.  Skats no DR pa kultūras pieminekļa indv. aizs. zonas R robežu  

 
39. attēls.  Skats no DR pa kultūras pieminekļa indv. aizs. zonas D robežu 

 
40. attēls.  Skats no A uz kultūras pieminekli 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
41. attēls.  Skats no DR - taka uz kultūras pieminekli 

 

 
42. attēls.  Skats no A uz Liepas Lielās Ellītes alas sienu 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 585821,04 361174,33 

2 585899,43 361099,94 

3 585855,52 361054,58 

4 585783,48 361048,41 

5 585766,61 361111,37 
 

 

Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 585834,24 361390,00 

2 585882,83 361342,44 

3 586030,72 361178,15 

4 586039,31 361168,60 

5 586053,43 361047,75 

6 585977,97 361023,77 

7 585821,14 360987,87 

8 585795,46 360977,31 

9 585781,64 361009,40 

10 585775,02 361024,85 

11 585770,32 361030,77 

12 585740,66 361055,43 

13 585716,90 361071,96 

14 585724,98 361086,35 

15 585741,49 361119,20 

16 585747,84 361138,15 

17 585750,28 361161,86 

18 585749,03 361188,19 

19 585778,32 361192,60 

20 585790,90 361262,55 

21 585793,05 361262,91 

22 585797,31 361288,17 

23 585801,26 361351,34 
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3.1.4. Austriņu viduslaiku kapsēta un kulta vieta (valsts aizsardzības Nr.493; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie Austriņiem)  

  
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640040002 0.1502 
"Ābeles", 

Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42640040043 0.2192 
"Austriņi", 

Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā: 0.3694   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640040002 1.6066 
"Ābeles", 

Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42640040043 3.1170 
"Austriņi", 

Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

5.093   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 
 

 
43. attēls.  Skats no A pa kultūras pieminekļa Z robežu 

 

 
44. attēls.  Skats no A pa kultūras pieminekļa D robežu 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
45. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekli 

 

 
46. attēls.  Skats no Z uz kultūras pieminekli 

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 593629,21 364464,16 

2 593644,09 364462,22 

3 593669,71 364427,54 

4 593669,97 364411,24 

5 593660,78 364397,01 

6 593630,90 364392,74 

7 593608,11 364398,99 

8 593601,08 364414,30 

9 593601,40 364429,61 

10 593608,64 364447,60 
 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 593442,61 364535,45 

2 593447,23 364536,73 

3 593462,18 364540,48 

4 593521,95 364555,02 

5 593528,96 364556,67 

6 593532,66 364555,21 

7 593552,93 364547,61 

8 593648,92 364512,27 

9 593647,35 364508,33 

10 593726,60 364482,39 

11 593725,95 364425,58 

12 593633,59 364284,42 

13 593548,24 364296,85 

14 593519,07 364357,93 

15 593450,61 364444,56 

16 593446,97 364495,16 

17 593442,34 364505,08 
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3.1.5. Dambju viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) (valsts aizsardzības Nr.494; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie Dambjiem)  
  

Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640030315 0.4114 - Fiziska persona 

Platība kopā: 0.4114   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640030315 5.8855 - Fiziska persona 

42640030134 3.1780 - Juridiska persona 

42640030325 5.8526 - Fiziska persona 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

15.3275   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
47. attēls.  Skats no D pa kultūras pieminekļa DA robežu 

 

 
48. attēls.  Skats no Z pa kultūras pieminekļa ZR robežu 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 

 
49. attēls.  Skats no ZA uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
50. attēls.  Skats no ZR uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 594802,03 366867,28 

2 594846,68 366892,00 

3 594880,57 366826,96 

4 594863,44 366795,13 

5 594838,39 366803,48 

 

 
51. attēls.  Skats no DR uz  kultūras pieminekļa teritoriju 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 594573,88 366995,77 

2 594784,93 367023,59 

3 595068,73 367014,91 

4 595088,93 367005,89 

5 595118,17 366991,26 

6 595158,38 366975,16 

7 595178,11 366969,31 

8 595183,16 366967,00 

9 595178,86 366958,40 

10 595098,00 366787,50 

11 594890,98 366713,25 

12 594686,80 366642,73 

13 594650,09 366780,26 
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3.1.6. Plēpju senkapi (valsts aizsardzības Nr.495; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie Plēpjiem)  
  

Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640020046 0.1138 
"Jaunieviņas", 

Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā: 0.1138   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640020040 4.2749 
"Jaunieviņas", 

Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42640020103 0.3420 - Pašvaldība 

42640020046 4.3414 
"Jaunieviņas", 

Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

9.0721   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 
52. attēls.  Skats no D pa kultūras pieminekļa DA robežu (Foto: 

L.Šenroka2008.07.31.) 

 
53. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
54. attēls.  Skats no ZR uz kultūras pieminekļa teritoriju (Foto:D.Puķīte 

1987.10.21., Cēsu VMM Inv.Nr.17.392) 

 

 
55. attēls.  Skats no ZR uz kultūras pieminekļa teritoriju  

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 591645,00 366045,65 

2 591658,48 366062,95 

3 591682,84 366063,21 

4 591695,70 366055,44 

5 591695,35 366055,17 

6 591689,26 366050,48 

7 591667,63 366034,71 

8 591646,65 366020,31 

 

 
56. attēls.  Skats no ZA uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 591646,645 366190,3142 

2 591683,177 366186,2846 

3 591717,988 366174,521 

4 591749,4648 366155,5712 

5 591776,1484 366130,3144 

6 591796,8008 366099,9209 

7 591810,4358 366065,7908 

8 591816,3307 366029,5152 

9 591814,3135 365992,8269 

10 591804,4799 365957,4268 

11 591787,2862 365924,9562 

12 591763,5282 365896,9212 

13 591734,2765 365874,6705 

14 591700,9039 365859,2822 

15 591665,0153 365851,4064 

16 591628,2748 365851,4064 

17 591592,3862 365859,2822 

18 591559,0136 365874,6705 

19 591529,7619 365896,9212 

20 591506,0039 365924,9562 

21 591488,8102 365957,4268 

22 591478,9766 365992,8269 

23 591476,9594 366029,5152 

24 591482,8543 366065,7908 

25 591496,4893 366099,9209 

26 591517,1417 366130,3144 

27 591543,8253 366155,5712 

28 591575,3021 366174,521 

29 591610,1131 366186,2846 
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3.1.7. Salu senkapi (Velna klēpis) (valsts aizsardzības Nr.496; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie Salām)  

 

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640050100 2.0374 - Valsts 

Platība kopā: 2.0374   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42640050065 1.3040 - Fiziska persona 

42640050100 2.0840 - Valsts 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

5.4254   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
57. attēls.  Skats no R uz kultūras pieminekļa teritoriju (Foto: D.Puķīte 

1987.10.20., Cēsu VMM Inv.Nr.13.781) 

 

 
58. attēls.  Skats no R uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
59. attēls.  Skats no A uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
60. attēls.  Skats no DA uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 595880,28 362903,40 

2 595911,46 362905,35 

3 596015,09 362850,16 

4 596056,52 362780,72 

5 596018,17 362749,03 

6 595975,78 362718,28 

7 595933,72 362688,83 
 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 595793,07 362891,43 

2 595873,39 362931,19 

3 595923,51 362932,82 

4 596038,76 362868,58 

5 596090,08 362774,58 

6 595926,36 362659,75 

7 595860,86 362636,00 
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3.1.8. Rubeņu viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.504; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, pie Rubeņiem)  

 

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42720040152 0.5293 - Valsts 

Platība kopā: 0.5293   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42720040119 0.2552 
"Apsītes", 

Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720040152 2.2972 - Valsts 

42720040008 2.1878 - Fiziska persona 

42720040182 0.6842 - Valsts 

42720040153 0.4664 - Valsts 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

6.4201   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 
 

 
 
 

 
61. attēls.  Skats no ZA uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
62. attēls.  Skats no Z pa kultūras pieminekļa teritorijas ZA robežu 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
63. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekļa teritoriju  

 

 
64. attēls.  Skats no DA uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 585887,62 354521,25 

2 585895,30 354519,55 

3 585988,05 354497,23 

4 585992,66 354470,44 

5 585994,47 354458,52 

6 585996,18 354447,31 

7 585875,19 354476,83 
 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 585863,97 354657,39 

2 585953,71 354656,23 

3 586038,34 354678,44 

4 586048,39 354564,92 

5 586051,84 354528,43 

6 586051,06 354521,47 

7 586048,05 354510,48 

8 586004,83 354390,50 

9 585932,25 354321,71 

10 585778,92 354488,68 

11 585789,99 354542,89 
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3.1.9. Kampu - Ģūģeru senkapi, apmetne un kulta akmens (valsts aizsardzības Nr.505; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, starp Piļiem, Kampiem un Ģūģeriem)  

 

Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42720080062 7.6462 
"Kalna Piļas", 
Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā: 7.6462   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai tās 
daļas kad. 

apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42720080016 1.3385 - Fiziska persona 

42720080015 5.0771 - Fiziska persona 

42720080062 6.0020 "Kalna Piļas", 
Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720080046 0.7204 - Pašvaldība 

42720080009 1.8167 "Kalna Piļas", 
Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720080002 5.0279 - Fiziska persona 

42720080045 1.8430 - Valsts 

42900020034** 2.7 “Lejas Avoti”, 
Vaives pag., Cēsu 

nov. 

Juridiska 
persona 

42900020003** 3.1 - Fiziska persona 

42900020186** 2.2 - Fiziska persona 

42900020252** 0.9 - Pašvaldība 

42900020002** 3.2 - Fiziska persona 

42900020117** 0.7837 - Pašvaldība 

42900020226** 1.0263 - Valsts 

42900020225** 0.71 - Valsts 

42900020061** 3.5782 "Lejas Pinderes", 
Vaives pag., Cēsu 

nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

47.67 
(Priekuļu 

nov. 
29.4718, 

Cēsu 
nov. 

18.1982) 

  

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

** Individuālās aizsardzības zonas daļa, kas atrodas Cēsu novada teritorijā. 

 

 
65. attēls.  Kultūras pieminekļa informatīvais stends 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
66. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 
67. attēls.  Skats no DA uz kultūras pieminekļa teritoriju (dobakmeni) 

Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 
1 584880,41 352037,90 

2 585016,32 352008,91 

3 585014,85 351996,41 

4 584994,33 351821,48 

5 584976,41 351670,92 

6 584969,97 351641,74 

7 584946,20 351645,45 

8 584914,67 351652,81 

9 584884,06 351662,44 

10 584855,04 351675,66 

11 584837,26 351685,61 

12 584811,47 351705,10 

13 584807,77 351708,58 

14 584792,78 351722,67 

15 584769,94 351749,49 

16 584739,48 351785,24 

17 584724,60 351803,93 

18 584724,57 351803,96 

19 584713,86 351817,40 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 584486,19 351872,97 

2 584503,06 351892,97 

3 584516,85 351909,31 

4 584528,44 351930,54 
 

Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 
5 584540,04 351951,76 

6 584705,63 352104,68 

7 585005,01 352201,02 

8 585207,29 352069,93 

9 585267,00 352034,65 

10 585256,06 351887,07 

11 585216,31 351561,80 

12 584935,94 351336,72 

13 584849,11 351338,68 

14 584748,41 351341,04 

15 584758,85 351370,48 

16 584677,89 351408,15 

17 584596,93 351445,81 

18 584609,65 351458,53 

19 584583,97 351487,39 

20 584558,28 351516,26 

21 584573,94 351557,35 

22 584594,48 351610,67 

23 584616,72 351672,81 

24 584617,79 351681,66 

25 584614,69 351684,60 

26 584592,22 351750,55 

27 584585,08 351775,68 

28 584582,76 351781,51 

29 584580,45 351787,33 

30 584546,88 351820,69 

31 584516,53 351846,83 
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3.1.10. Lielpintuļu senkapi (Bērzu kalniņš) (valsts aizsardzības Nr.626; Priekuļu novada Veselavas pagastā, pie Lielpintuļiem (Lielkājām))  

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42940020007 0.3944 
"Lejas Pintuļi", 
Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā: 0.3944   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42940020007 1.5993 
"Lejas Pintuļi", 
Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940020090 2.0943 - Fiziska persona 

42940020006 2.0267 
"Lejas Pintuļi", 
Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940020094 0.3670 - Pašvaldība 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

6.4817   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 
68. attēls.  Skats no DA uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
69. attēls.  Skats no R pa DR kultūras pieminekļa teritorijas robežu 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
70. attēls.  Skats no ZR uz kultūras pieminekļa teritoriju  

 

 
71. attēls.  Skats uz krustakmeni pie kultūras pieminekļa ZR robežas 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 593363,58 352035,06 

2 593412,89 351974,49 

3 593392,56 351959,15 

4 593356,14 351959,05 

5 593324,16 351987,43 

6 593330,97 352008,11 

 
 

 
72. attēls.  Skats uz krustakmeni pie kultūras pieminekļa ZR 

robežas 

 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y Nr.p.k. X Y 

1 593271,52 352105,50 8 593269,54 351899,56 

2 593349,14 352124,42 9 593202,54 351928,17 

3 593465,02 352158,61 10 593178,45 351948,55 

4 593505,82 351873,43 11 593196,82 351995,84 

5 593415,12 351874,03 12 593200,72 352003,47 

6 593365,22 351885,15 13 593216,01 352033,34 

7 593309,96 351890,50 14 593240,09 352066,77 

 

 
73. attēls.  Skats no A uz kultūras pieminekļa teritoriju 
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3.1.11. Silabulu Velnakmens - kutla vieta (valsts aizsardzības Nr.627; Priekuļu novada Veselavas pagastā, pie Silabulēm)  

  
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42940010331 0.0136 
"Lejas Silabuli", 
Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā: 0.0136   

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42940010018 0.2920 
"Mārkalni", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010331 0.4777 
"Lejas Silabuli", 
Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

0.7833   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 

 

 
74. attēls.  Skats no D uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
75. attēls.  Skats no Z uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
76. attēls.  Skats no A uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

 
77. attēls.  Skats no R uz kultūras pieminekli - Silabulu pēdakmens  

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 590618,60 352396,42 

2 590629,67 352390,50 

3 590624,22 352381,33 

4 590612,92 352387,29 

 

 
78. attēls.  Skats no R uz kultūras pieminekli - Silabulu 

pēdakmens  
 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 
1 590621,38 352437,47 

2 590636,80 352434,93 

3 590650,77 352427,92 

4 590661,75 352416,80 

5 590668,93 352402,92 

6 590671,28 352387,47 

7 590668,93 352372,02 

8 590661,75 352358,14 

9 590650,77 352347,02 

10 590636,80 352340,01 

11 590621,38 352337,47 

12 590605,96 352340,01 

13 590591,99 352347,02 

14 590581,01 352358,14 

15 590573,82 352372,02 

16 590571,48 352387,47 

17 590573,82 352402,92 

18 590581,01 352416,80 

19 590591,99 352427,92 

20 590605,96 352434,93 
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3.1.12. Veselavas viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr.629; Priekuļu novada Veselavas pagastā, pie Veselavas kapsētas)  

 

 

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42940010151 0.3734 - Pašvaldība 

42940010260 0.6811 - Valsts 

42940010210 0.1455 - Pašvaldība 

42940010251 0.0974 
"Jaunbaloži", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010316 1.6124 - Pašvaldība 

42940010317 0.0577 - Nav zināma 

42940010150 0.1450 
"Jaunbaloži", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010261 0.1710 - Valsts 

42940010039 0.1436 
"Baloži", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010262 0.1219 - Pašvaldība 

42940010149 0.8598 
"Jaunbaloži", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

5.2021   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 
79. attēls.  Skats no D pa kultūras pieminekļa teritoriju A robežu 

 
80. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
81. attēls.  Skats no R pa kultūras pieminekļa teritorijas D robežu 

 
82. attēls.  Skats no R uz kultūras pieminekļa teritoriju 

 
Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 589135,69 351039,48 

2 589140,78 351042,13 

3 589151,50 351047,72 

4 589180,67 351062,91 

5 589238,65 351046,65 

6 589235,47 351013,38 

7 589199,24 351025,98 

8 589135,21 351007,46 

9 589175,34 351000,91 

10 589233,54 350984,97 

11 589230,53 350940,45 

12 589124,51 350952,23 

 
 

Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y 

1 589079,47 351048,96 

2 589185,01 351090,99 

3 589243,32 351095,54 

4 589261,46 351094,50 

5 589297,69 351104,74 

6 589344,16 351108,68 

7 589357,33 351115,19 

8 589388,01 351046,17 

9 589353,50 350935,62 

10 589241,41 350895,71 

11 589227,07 350897,31 

12 589115,58 350909,77 

13 589060,54 350956,54 

 
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42940010149 0.5342 
"Jaunbaloži", Veselavas 

pag., Priekuļu nov. 
Fiziska persona 

42940010210 0.2591 - Pašvaldība 

Platība kopā: 0.7933   
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3.2. Arhitektūras pieminekļi 

3.2.1. Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr.6258; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižā)  

 

 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijā iekļaujas: 

Zemes vien. 
vai tās daļas 

kad. 
apzīmējums* 

Platība, ha Adrese Piederība 

42720020178 0.0433 

Lauku iela 3, 
Jāņmuiža, 

Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720020130 0.8821 - Pašvaldība 

42720020181 0.2014 

Lauku iela 2, 
Jāņmuiža, 

Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720020177 0.0517 - Fiziska persona 

42720020179 0.5147 

Pārgravas iela 
1, Jāņmuiža, 

Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720020253 0.1483 

Gaujas iela 2, 
Jāņmuiža, 

Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720020168 1.2148 

Pārgravas iela 
3, Jāņmuiža, 

Priekuļu pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42720020063 10.6532 - Fiziska persona 

42720020186 1.2477 - Fiziska persona 

Platība kopā: 14.9572   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 

 

 

 

 
83. attēls.  Skats no Z uz kultūras pieminekli 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 

 
84. attēls.  Skats no R uz kultūras pieminekli 

 
85. attēls.  Skats no DR uz kultūras pieminekli 

 
 
Kultūras pieminekļa sastāvs:  

Apzīmējums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Būves kad. apzīmējums Platība, m2 Piederība 

 dzīvojamā ēka arhitektūra valsts nozīmes 42720020063004 638.32 Fiziska persona 

 
Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 

Nr.p.k. X Y  Nr.p.k. X Y  Nr.p.k. X Y 

1 580031,40 357866,35  17 580168,10 357491,96  33 580105,73 357189,10 

2 580082,05 357878,73  18 580164,83 357468,58  34 580105,73 357189,34 

3 580281,09 357845,14  19 580161,47 357469,19  35 580131,91 357369,44 

4 580400,11 357844,59  20 580150,47 357391,93  36 580138,45 357415,22 

5 580499,64 357796,55  21 580132,10 357262,88  37 580161,99 357558,53 

6 580494,32 357744,49  22 580167,72 357257,48  38 580169,56 357602,03 

7 580484,21 357626,28  23 580159,46 357186,99  39 580071,78 357670,69 

8 580477,42 357546,67  24 580145,70 357188,59  40 580042,17 357688,43 

9 580415,41 357558,69  25 580124,18 357166,40  41 579999,08 357715,32 

10 580374,60 357563,08  26 580117,26 357167,25  42 579999,19 357737,22 

11 580362,71 357563,52  27 580088,16 356964,85  43 580005,34 357757,86 

12 580364,22 357549,84  28 580076,58 356968,57  44 580021,05 357753,77 

13 580373,77 357473,13  29 580095,28 357097,62  45 580026,57 357756,19 

14 580371,64 357471,30  30 580095,41 357098,52  46 580032,48 357772,97 

15 580313,81 357477,52  31 580098,18 357118,09  47 580033,21 357778,86 

16 580168,70 357497,85  32 580107,46 357183,68  48 580024,90 357831,70 
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86. attēls.  Saimniecības ēka (K)  

 
87. attēls.  Saimniecības ēka (G) 

   
 

88. attēls.  Saimniecības ēka (E) 89. attēls.  Saimniecības ēka (E) 90. attēls.  Dzīvojamā ēka (H) 91. attēls.  Saimniecības ēka (C) 
 

 

 
92. attēls.  Saimniecības ēka (A) 

 
93. attēls.  Dzīvojamā ēka (B) 

 
94. attēls.  Saimniecības ēka (C) 

 
95. attēls.  Dzīvojamā ēka (H) 

 

 
96. attēls.  Saimniecības ēka (A) 

 
97. attēls.  Dzīvojamā ēka (D) 

 
98. attēls.  Saimniecības ēkas paliekas (I) 

 
99. attēls.  Dzīvojamā ēka (F) 
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3.2.2. Veselavas muižas kungu māja (valsts aizsardzības Nr.8903; Priekuļu novada Veselavas pagastā, Veselavā, "Viesturi") 

 

 
 
Kultūras pieminekļa sastāvs:  

Apzīmējums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Būves kad. apzīmējums Platība, m2 Piederība 

 dzīvojamā ēka arhitektūra valsts nozīmes 42940010145001 705.85 Pašvaldība 
 

Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu koordinātes 
Nr.p.k. X Y  Nr.p.k. X Y  Nr.p.k. X Y 

1 588661,05 351002,48  20 589510,24 350616,43  39 588763,44 350379,50 

2 588769,07 351013,60  21 589518,69 350604,07  40 588761,89 350389,07 

3 588781,18 351014,85  22 589531,70 350586,51  41 588760,14 350395,17 

4 588802,75 351017,07  23 589550,40 350572,40  42 588756,38 350403,77 

5 588875,04 351025,47  24 589553,84 350567,39  43 588747,78 350419,08 

6 588914,24 351025,60  25 589641,26 350527,78  44 588745,30 350438,45 

7 589030,63 351024,57  26 589710,76 350493,33  45 588745,30 350454,94 

8 589099,46 351013,32  27 589516,33 350463,16  46 588748,60 350466,48 

9 589175,34 351000,91  28 589297,81 350404,94  47 588751,77 350476,41 

10 589233,54 350984,97  29 589120,46 350290,53  48 588752,72 350478,44 

11 589247,42 350982,27  30 588922,72 350230,68  49 588762,87 350495,78 

12 589313,88 350938,18  31 588908,76 350220,37  50 588783,62 350504,67 

13 589329,22 350926,04  32 588884,85 350212,13  51 588828,82 350523,94 

14 589341,36 350917,73  33 588862,59 350203,06  52 588833,39 350559,71 

15 589343,86 350914,78  34 588848,80 350194,64  53 588835,67 350571,24 

16 589383,53 350867,89  35 588801,37 350330,03  54 588826,34 350605,49 

17 589407,18 350827,63  36 588797,25 350339,92  55 588820,54 350626,79 

18 589453,49 350728,86  37 588781,58 350356,00  56 588795,13 350682,92 

19 589469,80 350694,08  38 588770,45 350367,13     
 

 

Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 
Zemes vien. vai tās 

daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42940010039 4.1844 
"Baloži", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010134 0.9819 
"Parks", Veselavas 

pag., Priekuļu 
nov. 

Pašvaldība 

42940010135 2.4570 

"Ozoliņi", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010136 0.2905 

"Strauti", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010137 3.2060 

"Sudmalnieki", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010138 1.1837 

"Sudmalnieki", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010140 0.0014 
"Modernieki", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Juridiska persona 

42940010142 3.6824 

"Dadzīši", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010143 2.5572 

"Gravnieki 2", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Juridiska persona 

42940010145 0.0001 

"Viesturi", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Pašvaldība 

42940010148 0.0852 Nav Fiziska persona 

42940010149 3.9593 
"Jaunbaloži", 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010151 6.0994 Nav Pašvaldība 

42940010152 2.6300 

"Ziediņi", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010156 2.4544 

"Rubeņi", 
Veselava, 

Veselavas pag., 
Priekuļu nov. 

Fiziska persona 

42940010237 0.2790 Nav Pašvaldība 

42940010262 0.3082 Nav Pašvaldība 

42940010263 0.4242 Nav Pašvaldība 

42940010264 0.2867 Nav Pašvaldība 

42940010265 0.3087 Nav Pašvaldība 

42940010266 0.0334 Nav Pašvaldība 

Platība kopā 
iekļaujot kultūras 

pieminekļa 
teritoriju: 

48.1711 
 

  

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
100. attēls.  Skats no kultūras 

pieminekļa - kungu mājas uz ZR 

 

 
101. attēls.  Skats no ZR uz 

kultūras pieminekli - kungu māju 

 

 
102. attēls.  Skats no DA uz 

kultūras pieminekļa teritoriju 

 
103. attēls.  Skats no D uz kultūras 

pieminekli - kungu māju 
 

 
104. attēls.  Skats no DR uz 

kultūras pieminekli - kungu māju 

 
105. attēls.  Skats no R uz kultūras 

pieminekļa teritoriju - kungu 
mājas dienvidu pusē 
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106. attēls.  Stallis (C)  

 
107. attēls.  Ratnīca (B) pa kreisi; Kūts (A) 

    
108. attēls.  Kūts (K) 109. attēls.  Ledus pagrabs (L) 110. attēls.  Kūts (M) 111. attēls.  Kalpu māja (N) 

 

 

 
112. attēls.  Stallis (C) 

 
113. attēls.  Putnu māja (D) 

 
114. attēls.  Kalpu māja “Ezeriņi” (E) 

 
115. attēls.  Kalpu māja (F) 

 

 
116. attēls.  Šķūnis (G) 

 
117. attēls.  Brīvvalsts laikā būvētas jaunsaimniecību palīgēkas 

 
118. attēls.  Kalēju māja (I) 

 
119. attēls.  Veselavas muižas ūdensdzirnavas (J) 
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3.2.3. Zemnieku sēta "Kalāči" (valsts aizsardzības Nr.8949; Priekuļu novada Liepas pagastā, "Kalāči")7 

 

                                                                 
2 Pieminekļa teritorija un individuālā aizsardzības zona apstiprināta 2013.10.24. 
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3.3. Industriālais piemineklis 

3.3.1. Priekuļu lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacijas ēka ar šķūni (valsts aizsardzības Nr.8938; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, Selekcijas ielā 3)8 

 

                                                                 
8 Pieminekļa teritorija individuālā aizsardzības zona apstiprināta 2013.03.27. 
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3.4. Mākslas pieminekļi 

VKPAI 28.09.2016. izsniegtos nosacījumus Nr.06-05/3034 Teritorijas plānojuma izstrādei minēts, ka: 

“1.4. Ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras pieminekļa 
teritorijā vai aizsardzības zonā, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta - „nulle”. 

1.5. Ja nekustams mākslas piemineklis atrodas kultūras pieminekļa iekštelpās, tam atsevišķa 
aizsardzības zona nav jānosaka. 

 1.6. Nekustamiem mākslas pieminekļiem, kas atrodas ēkās ārpus kultūras pieminekļu teritorijas vai to 
aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas vai ēkas daļas perimetru. 

 

3.4.1. Durvju komplekts (valsts aizsardzības Nr.3136; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižas dzīv. 
ēkā)  

Durvju komplekts (valsts aizsardzības Nr.3136) atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī - Jāņmuižas 
muižnieka dzīvojamā ēkā (valsts aizsardzības Nr.6258).  

Saskaņā ar VKPAI 28.09.2016. nosacījumu Nr.06-05/3034 Teritorijas plānojuma izstrādei 1.4. punktu 
individuālā aizsardzības zona tiek noteikta - „nulle”. 

 

3.4.2. Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) (valsts aizsardzības Nr.3137; Priekuļu novada Priekuļu 
pagastā, Jāņmuižas dzīv. ēkā) 

Interjera dekoratīvā apdare (4 telpās) (valsts aizsardzības Nr.3137) ir nekustams mākslas piemineklis, tas 
atrodas kultūras pieminekļa iekštelpās - Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēkā (valsts aizsardzības Nr.6258). 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumā minēto un VKPAI 28.09.2016. nosacījumiem Nr.06-05/3034 Teritorijas 
plānojuma izstrādei individuālā aizsardzības zona tiek noteikta - „nulle”. 

 

3.4.3. Mansarda logu apdare (valsts aizsardzības Nr.3138; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jāņmuižas 
dzīv. ēkā) 

Mansarda logu apdare (valsts aizsardzības Nr.3138) atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklī - 
Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēkā (valsts aizsardzības Nr.6258).  

Saskaņā ar VKPAI 28.09.2016. nosacījumu Nr.06-05/3034 Teritorijas plānojuma izstrādei 1.4. punktu 
individuālā aizsardzības zona tiek noteikta - „nulle”. 
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3.4.4. Durvju komplekts (valsts aizsardzības Nr.3139; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jaunraunas pārvaldn. mājā)9  
  

Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robežas punktu 
koordinātes 

 

Nr.p.k. X Y 

1 588405,21 355059,05 

2 588417,91 355062,48 

3 588425,28 355035,22 

4 588412,58 355031,79 

 
Individuālajā aizsardzības zonā iekļaujas: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
m3 

Adrese Piederība 

42720040141 371.64 
"Alpi", Priekuļu 
pag., Priekuļu 

nov. 
Fiziska persona 

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

 

 

 
120. attēls.  Kungu māja (C) 

 
121. attēls.  Kungu māja (C) 

 

Kultūras pieminekļa atrašanās vieta

 
 

 
122. attēls.  Klēts (B) 

 
123. attēls.  Pārvaldnieka māja (A) 

 
 

 
124. attēls.  Kūts (D)  

 
125. attēls.  Stallis (E) 

    
126. attēls.  Kūts (D) 127. attēls.  Kūts (D) 128. attēls.  Stallis (E) 129. attēls.  Skats uz kūts pusi (D) 

 

                                                                 
9   Saskaņā ar VKPAI 28.09.2016. izsniegtajiem nosacījumiem Nr.06-05/3034 nekustamiem mākslas piem., kas atrodas ēkās ārpus kultūras pieminekļu teritorijas vai to aizsardzības zonas, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta pa ēkas vai ēkas daļas perimetru. 
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3.5. Vēstures pieminekļi 

3.5.1. Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta (valsts aizsardzības Nr.14; Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Kalāčos) 

VKPAI 28.09.2016. izsniegtos nosacījumus Nr.06-05/3034 Teritorijas plānojuma izstrādei 1.4. punktā 
minēts, ja kultūras piemineklis, izņemot arheoloģiskos pieminekļus, atrodas kāda cita kultūras pieminekļa 
teritorijā vai aizsardzības zonā, individuālā aizsardzības zona tiek noteikta - „nulle”.  

Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vieta (valsts aizsardzības Nr.14) ir šāds kultūras piemineklis, tas atrodas 
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa - zemnieku sēta "Kalāči" (valsts aizsardzības Nr.8949) teritorijā. Kā 
arhitektūras piemineklim individuālā aizsardzības zona apstiprināta 2013.10.24. vienlaicīgi nosakot, ka 
Dzejnieka E.Veidenbauma dzīves vietai kā vēstures piemineklim  (valsts aizsardzības Nr.14) individuālā 
aizsardzības zona tiek noteikta -  „nulle”. 
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3.5.2. Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps (valsts aizsardzības Nr.16; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Leukādijas)  

 

 

 
Kultūras pieminekļa teritorijā iekļaujas**: 

Zemes vien. vai 
tās daļas kad. 
apzīmējums* 

Platība, 
ha 

Adrese Piederība 

42720020060 10.4439 

”Leukādijas”, 
Priekuļu pag., 
Priekuļu nov., 

LV-4128 

Fiziska persona 

Platība kopā: 10.4439   

* Nekustamā īpašuma apgrūtinājuma kods 7314020201. 

** Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robeža sakrīt ar kultūras 
pieminekļa teritorijas robežu. 
 
 

 
130. attēls.  Skats uz pagalmu no dzīvojamās mājas 

 
131. attēls.  Skats no A uz dzejnieka dzīves vietu 

 
132. attēls.  Skats no A uz dzejnieka dzīves vietu 

 
Kultūras pieminekļa atrašanās vieta 

 
 

 
133. attēls.  Dārza rietumu daļa, dzejnieka kapa vieta 

 
134. attēls.  Dzīvojamā māja un  literārās darbības vieta 

 

Kultūras pieminekļa sastāvs: 

Apzīmējums Būves kad. apzīmējums Platība, m2 Adrese Piederība 

A Dzīvojamā māja 42720020060001 120.48 ”Leukādijas”, Priekuļu pag., 
Priekuļu nov., LV-4128 

Fiziska persona 
B Kapa vieta - - 

 

Kultūras pieminekļa teritorijas robežas punktu koordinātes* 

Nr.p.k. X Y 

1 581927,28 359023,73 

2 582005,45 358970,99 

3 582044,06 358939,88 

4 582060,61 358922,60 

5 582102,67 358877,67 

6 582143,35 358830,67 

7 582231,92 358743,25 

8 582228,56 358740,92 

9 582214,59 358731,19 

10 582182,04 358702,35 

11 582127,96 358654,64 

12 582083,86 358612,17 

13 582072,42 358624,33 

14 582066,92 358633,18 

15 582066,92 358680,73 

16 582065,94 358681,06 
 

 

Nr.p.k. X Y 

17 582034,68 358683,14 

18 581907,45 358682,95 

19 581771,99 358688,72 

20 581765,17 358688,72 

21 581770,95 358722,28 

22 581776,72 358751,11 

23 581780,92 358766,84 

24 581791,42 358786,24 

25 581799,30 358809,31 

26 581805,07 358831,86 

27 581810,32 358854,93 

28 581819,77 358901,59 

29 581829,22 358936,19 

30 581847,60 358969,22 

31 581870,70 358996,49 

32 581900,63 359016,41 
 

* Individuālās aizsardzības zonas teritorijas robeža sakrīt ar kultūras pieminekļa teritorijas robežu. 

 

 

Saskaņota VKPAI kultūras pieminekļu uzskaites komisijā 

25.04.2017. sēde, protokols Nr.04 - 6.6 / __ , punkts Nr. __ 

Spēkā no __ .__. 2017. 
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4. Priekuļu novada teritorijas kultūras pieminekļu individuālo 
aizsardzības zonu robežu apraksti 

4.1. Arheoloģijas pieminekļi  

4.1.1. Liepas viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr. 482; Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepas 
muižā) 

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 28.77 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

2-12 199.96 Pa kadastra nr. 42600060079 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

12-13 26.17 Pa kadastra nr. 42600060079 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

13-15 176.25 Pa kadastra nr. 42600060084 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

15-20 138.44 Pa kadastra nr. 42600060083 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

20-21 5.43 Pa kadastra nr.42600060119 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

21-22 22.83 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

22-26 205.71 Pa kadastra nr.42600060118 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

26-28 98.16 Pa kadastra nr.42600060177 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

28-29 26.02 Pa kadastra nr. 42600060067 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

29-32 47.08 Pa kadastra nr. 42600060067 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam  

32-33 10.37 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

33-37 44.98 Pa kadastra nr. 42600060067 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

37-38 12.01 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

38-1 334.70 Pa ceļa ar kadastra nr.42600060147 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam  

 

4.1.2. Brasliņu senkapi (valsts aizsardzības Nr. 483; Priekuļu novada Liepas pagastā, pie Braslām)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 225.31 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

2-3 138.87 Pa kadastra nr. 42600020047 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

3-5 36.65 Pa kadastra nr. 42600020047 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

5-6 41.68 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

6-8 210.96 Pa kadastra nr. 42600010044 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

8-1 119.39 Pa kadastra nr. 42600010044 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.3. Liepas Lielās Ellītes ala ar avotu - kulta vieta (valsts aizsardzības Nr. 484; Priekuļu novada Liepas 
pagastā, Liepā)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-23 1184.24 Pa kadastra nr. 42600030207 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.4. Austriņu viduslaiku kapsēta un kulta vieta (valsts aizsardzības Nr. 493; Priekuļu novada Mārsnēnu 
pagastā, pie Austriņiem) 

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-5 88.92 Pa kadastra nr. 42640040043 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

5-10 215.54 Pa kadastra nr. 42640040043 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

10-11 56.81 Pa kadastra nr. 42640040043 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

11-12 168.70 Pa kadastra nr. 42640040002 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

12-13 86.25 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

13-14 67.69 Pa kadastra nr. 42640040002 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

14-15 110.41 Gar Austriņu ezera krastmalu 
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15-1 92.05 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.5. Dambju viduslaiku kapsēta (Mēra kapi) (valsts aizsardzības Nr. 494; Priekuļu novada Mārsnēnu 
pagastā, pie Dambjiem)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 212.87 Pa kadastra nr. 42640030325 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

2-3 283.93 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

3-8 124.27 Pa kadastra nr. 42640030315 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

8-10 198.68 Pa kadastra nr. 42640030315 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

10-11 219.93 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

11-12 216.02 Pa kadastra nr. 42640030134 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

12-13 142.35 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

13-1 228.59 Pa kadastra nr. 42640030325 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.6. Plēpju senkapi (valsts aizsardzības Nr. 495; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie Plēpjiem)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-29 1067.93 Pa iedomātu riņķa līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.7. Salu senkapi (Velna klēpis) (valsts aizsardzības Nr. 496; Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā, pie 
Salām)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 89.62 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

2-3 50.14 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

3-4 131.94 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

4-5 107.10 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

5-6 199.97 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

6-7 69.67 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

7-8 264.27 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.8. Rubeņu viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr. 504; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, pie 
Rubeņiem)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-3 177.24 Pa kadastra nr. 42720040008 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
3-7 169.01 Pa kadastra nr. 42720040008 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
7-8 127.52 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
8-9 100.00 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
9-10 226.69 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
10-11 55.33 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
11-1 136.32 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.9. Kampu - Ģūģeru senkapi, apmetne un kulta akmens (valsts aizsardzības Nr. 505; Priekuļu novada 
Priekuļu pagastā, starp Piļiem, Kampiem un Ģūģeriem)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-5 95.91 Pa kadastra nr. 42900020186 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

5-6 225.4 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
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6-7 314.5 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

7-8 241.04 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

8-9 69.35 Pa kadastra nr. 42720080002 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

9-10 475.68 Pa kadastra nr. 42720080002 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

10-11 147.99 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

11-12 327.69 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

12-14 187.57 Pa kadastra nr. 42900020002 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

14-15 31.23 Pa kadastra nr. 42900020002 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

15-17 178.59 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

17-18 17.99 Pa kadastra nr. 42900020003 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

18-20 77.27 Pa kadastra nr. 42900020003 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

20-22 101.12 Pa kadastra nr. 42900020003 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

22-23 65.99 Pa kadastra nr. 42900020034 robežu no robežpunkta līdz robežpunkta 

23-25 13.19 Pa kadastra nr. 42900020221 robežu no robežpunkta līdz robežpunkta 

25-1 235.77 Pa kadastra nr. 42900020186 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.10. Lielpintuļu senkapi (Bērzu kalniņš) (valsts aizsardzības Nr. 626; Priekuļu novada Veselavas 
pagastā, pie Lielpintuļiem (Lielkājām))  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 79.89 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

2-3 120.82 Pa kadastra nr. 42940020006 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

3-4 288.08 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

4-5 90.70 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

5-10 252.47 Pa kadastra nr. 42940020011 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

10-1 183.94 Pa kadastra nr. 42940020011 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.11. Silabulu Velnakmens - kutla vieta (valsts aizsardzības Nr. 627; Priekuļu novada Veselavas pagastā, 
pie Silabulēm)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-20 313.95 Pa iedomātu riņķa līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.1.12. Veselavas viduslaiku kapsēta (valsts aizsardzības Nr. 629; Priekuļu novada Veselavas pagastā, pie 
Veselavas kapsētas)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 113,61 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
2-3 58,48 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
3-4 18,17 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
4-7 98,98 Pa kadastra nr. 42940010316 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
7-9 191,33 Pa kadastra nr. 42940010316 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

9-10 118,98 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
10-11 14,43 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
11-12 112,18 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
12-13 72,22 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
13-1 94,33 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
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4.2. Arhitektūras pieminekļi  

4.2.1. Jāņmuižas muižnieka dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr. 6258; Priekuļu novada Priekuļu 
pagastā, Jāņmuižā)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-5 483,52 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
5-6 52,34 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
6-7 118,64 Pa kadastra nr. 42720020168 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

7-8 79,9 Pa kadastra nr. 42720020179 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
8-9 63,17 Pa kadastra nr. 42720020179 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

9-10 41,05 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
10-11 11,9 Pa kadastra nr. 42720020178 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
11-13 91,06 Pa kadastra nr. 42720020063 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
14-16 207,5 Pa kadastra nr. 42720020063 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
16-18 29,53 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
18-19 3,42 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
19-21 208,4 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
21-22 36,02 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
22-23 70,98 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
23-24 13,85 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
24-25 30,91 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
25-26 6,98 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
26-27 204,48 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
27-28 12,17 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
28-32 217,31 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
32-34 5,93 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
34-38 417,62 Pa kadastra nr. 42720020130 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
38-41 204,79 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
41-42 21,9 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
42-43 21,53 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
43-44 16,24 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

44-45 6,02 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

45-46 17,79 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

46-47 5,93 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

47-1 35,26 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.2.2. Veselavas muižas kungu māja (valsts aizsardzības Nr. 8903; Priekuļu novada Veselavas pagastā, 
Veselavā, "Viesturi")  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 108.59 Pa kadastra nr. 42940010137 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

2-3 12.17 Pa kadastra nr. 42940010264 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

3-6 133.67 Pa kadastra nr. 42940010138 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

6-10 323.36 Pa kadastra nr. 42940010149 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

10-11 14.15 Pa kadastra nr. 42940010262 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

11-22 497.89 Pa kadastra nr. 42940010151 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

22-23 23.42 Pa kadastra nr. 42940010263 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

23-26 179.63 Pa kadastra nr. 42940010156 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

26-27 196.76 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

27-28 226.15 Pa kadastra nr. 42940010156 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

28-29 211.05 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

29-30 206.59 Pa kadastra nr. 42940010142 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

30-34 82.84 Pa kadastra nr. 42940010134 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

34-35 143.46 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 
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35-53 306.41 Pa kadastra nr. 42940010135 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

53-54 35.5 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

54-55 22.08 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

55-56 61.61 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

56-1 346.55 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.3. Mākslas un vēstures pieminekļi  

4.3.1. Durvju komplekts (valsts aizsardzības Nr. 3139; Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Jaunraunas 
pārvaldn. mājā)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-2 13.16 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

2-3 28.24 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

3-4 13.16 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

4-1 28.24 Pa iedomātu līniju no robežpunkta līdz robežpunktam 

 

4.3.2. Dzejnieka E.Treimaņa - Zvārguļa dzīves vieta un kaps (valsts aizsardzības Nr. 16; Priekuļu novada 
Priekuļu pagastā, Leukādijas)  

Robežas 

posmu Nr. 
Garums (m) Robežas posmu apraksts 

1-7 415.96 Pa kadastra nr. 42720020060 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 

7-12 197.94 Pa kadastra nr. 42720020060 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
12-15 74.66 Pa kadastra nr. 42720020060 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
15-20 302 Pa kadastra nr. 42720020060 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
20-1 393.71 Pa kadastra nr. 42720020060 robežu no robežpunkta līdz robežpunktam 
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1. Pielikums. VKPAI “Nosacījumi Priekuļu novada teritorijas plānojuma 
2017.-2029. gadam izstrādei” 
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1.1. Priekuļu novada nekustamo kultūras pieminekļu saraksts, izraksts no valsts kultūras pieminekļu saraksta 
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2. Pielikums. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izvietojums 
Priekuļu novadā 
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3. Pielikums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.1. 
nodaļa “Prasības kultūras mantojuma saglabāšanai” 

4. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS 

4.1. Prasības kultūras mantojuma saglabāšanai 

1. Prasības kultūras mantojuma saglabāšanai attiecas uz valsts aizsargājamo nekustamo kultūras 

pieminekļu teritorijām un to aizsargjoslām, kas ir noteiktas Teritorijas plānojuma kartē “Aizsargjoslas 

un apgrūtinājumi”, un pašvaldības noteiktajām kultūrvēsturiski nozīmīgajām ēkām, kas ir noteiktas 

4.pielikumā (0.).  

4.1.1. Vispārīgās prasības: 

2. veicot būvniecību, zemes gabalu robežu pārkārtošanu vai citu saimniecisko darbību kultūras 

pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslās saglabā svarīgākos kultūrvēsturisko vidi veidojošos 

elementus: 

1.1. apbūves panorāmu un siluetu, raksturīgos atvērtos skatus publiskajā ārtelpā t.sk. pievedceļu 

perspektīvās; 

1.2. plānojuma sistēmu un telpisko izveidojumu; 

1.3. apbūves mērogu, ko nosaka apbūves apjomu proporciju sistēma;  

1.4. apbūves raksturu, ko nosaka vēsturisko ēku apjomi, būvniecības laikam tipiskais materiālu un 

būvdetaļu lietojums, apbūves blīvums, apbūves augstums, attālums starp ēkām, fasāžu frontes 

garums un fasāžu ritms, ēku apjomu proporcijas un jumtu ģeometrija; 

1.5. ikvienas ēkas arhitektūras iezīmes, ko nosaka vēsturiskā būves konstrukcija, fasādes artikulācija, 

raksturīgās (autentiskās) būvdetaļas un apdares materiāli; 

1.6. ainavisko vidi, ko veido reljefs, dabas elementi, apstādījumi, labiekārtojums un dekoratīvi vides 

dizaina elementi; 

1.7. seno celtņu konstrukcijas kultūras slānī. 

3. nav pieļaujama tādu transporta līnijbūvju un mezglu, tiltu un citu inženiertehnisko būvju celtniecība, 

kas traucē uztvert vietas vēsturisko veidolu. Ja to celtniecība ir nepieciešama, jāizmanto tādi tehniski 

paņēmieni un konstrukcijas, kas nedisonē ar vēsturisko apbūves daļu; 

4. ja aizsardzības zonā esošām ēkām, kas nav kultūras pieminekli, ir izpildīti šo noteikumu nosacījumi 

fasāžu apdares renovācijai, fasāžu un jumta siltināšanai, kā arī jumtu iesegumu nomaiņai un noteiktās 

prasības attiecībā uz būvniecības iecerēm, kuru īstenošanai, saskaņā ar būvniecību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām, Būvvaldē iesniedzams paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai ēkas 

fasādes apliecinājuma karte, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdoti īpašie 

noteikumi, būvniecības dokumentācijas saskaņošana un atļauja ar nosacījumiem darbu veikšanai nav 

nepieciešama.  

4.1.2. Prasības ēkām, kas ir kultūras pieminekļi 

5. Ēkas saglabā, savlaicīgi veicot renovācijas, konservācijas un restaurācijas darbus. 

6. Uz ēku fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot tādus reklāmas objektus, satelītantenas un citas iekārtas, 

kas maina fasādes raksturu un ietekmē ēkas siluetu no skatu punktiem publiskajā ārtelpā. 

7. ja ēka ir bojāta tā, ka nav iespējama tās renovācija un restaurācija un ir zudusi attiecīgās ēkas 

kultūrvēsturiskā vērtība, tās vietā pieļaujama tikai tāda paša (iepriekšējā oriģinālā) veidola ēkas 

būvniecība. Šī prasība attiecas uz ēkas dimensijām, fasāžu apdari, jumtu, logiem un citiem fasādes 

elementiem un detaļām. 
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8. Ja ēkā tiek veikts remonts, pirms darbu uzsākšanas par to ir jāinformē Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcija un Būvvalde, kas var norādīt īpašu aizsardzības pasākumu ievērošanu remonta 

laikā. 

4.1.3. Prasības kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku pārbūvei, renovācijai un restaurācijai 

9. Ja tiek atļauta ēkas fasādes daļas pārveidošana, projektā jāattēlo visa fasāde kopumā. 

10. Ēku pārbūves pieļaujamas vienīgi to plānojuma kvalitātes, labiekārtojuma tehniskā līmeņa 

paaugstināšanas, konstruktīvu uzlabojumu nolūkā, kā arī pielāgojot tās citai izmantošanai. 

11. Ēkas pārbūvējot vai remontējot saglābjams tās ārējais veidols, nav pieļaujama to fasāžu arhitektūras 

vienkāršošana un redzamo arhitektonisko veidojumu (rustikas, portālu, logu apmaļu, sandriku, dzegu, 

jumta logu, verandu, lodžiju un balkonu u.c.) likvidācija un pārbūvēšana, kā arī vēsturisko ēku logailu 

kompozicionālā dalījuma izmaiņas. 

12. Ēkās nav pieļaujama logu nomaiņa ar modernos materiālos izgatavotām konstrukcijām (plastmasas, 

metāla). 

13. Ēku fasāžu apmešana vai apšūšana dekoratīvos nolūkos jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām raksturīgiem 

materiāliem un faktūru. Nav pieļaujams plastmasas materiālu pielietojums fasāžu apšuvumam. Fasāžu 

apšuvumam izmantojamo dēļu minimālais platums ir I5 cm. 

14. Nav pieļaujama ēku koka fasāžu apšūšana ar citiem materiāliem. 

15. Pirms ēku krāsošanas jāveic tās krāsojuma kontrolzondāžas, ja iespējams, ka ir saglabājies vēsturiskais 

krāsojums. Ēku fasāžu krāsošana jāveic saskaņā ar būvvaldes apstiprinātu krāsu pasi vai būvprojektā 

akceptēto krāsojumu. Abos gadījumos šis dokuments jāapstiprina būvvaldei. 

16. Pie ēku galvenajām fasādēm aizliegts novietot elektrosadales un elektrouzskaites iekārtu kastes un 

redzamā veidā kabeļus. 

17. Esošo ēku jumtu stāvu izbūve atļauta, ja tā nedisharmonē ar ēkas ārējo izskatu. Jumta logu izvietojums 

un veids pieskaņojams ēkas arhitektūrai. Arhitektūras pieminekļos „Velux" tipa logi nav pieļaujami 

galvenās fasādes jumta plaknē. 

18. Ēkām nav pieļaujama māla un betona dakstiņus imitējoša materiāla lietošana jumtu segumiem. 

Ieteicams veidot krāsota vai cinkota skārda lokšņu segumu.  

19. Nav atļauta satelītantenu piestiprināšana pie ēku galvenajām fasādēm. Satelītantenu uzstādīšana 

saskaņojama ar Būvvaldi. 

20. Ja ēkai tiek atļautas piebūves, to apjomam, siluetam un detaļām galvenajās fasādēs ir jārespektē 

apkārtējās vēsturiskās apbūves tradīcijas. 

21. Garāžas un saimniecības ēkas nedrīkst no jauna iekļaut ēku apjomā vai izveidot kā piebūves. 

4.1.4. Prasības jaunbūvēm  

22. Būvvaldei ir tiesības ierobežot jaunceltņu celtniecību gadījumos, ja tās tiek celtas tiešā kultūras 

pieminekļa vai kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas tuvumā, kad jaunceltnes augstums kaitē harmoniskai 

apbūves ainavai. 

23. Projektējot jaunceltnes kultūrvēsturisku nozīmīgu ēku vietā iespējami sekojoši risinājumi: 

1.8. Zudušo ēku apjomu un fasāžu apdares atdarināšana.  

1.9. Vēsturisko apjomu atjaunošana mūsdienu interpretācijā. 

1.10. Jaunbūve, kas harmoniski iekļaujas kultūrvēsturiskajā ainavā, respektējot tās apbūves 

tradīcijas, būvapjomus, siluetu, materiālus, proporcijas. 

4.1.5. Ēku nojaukšana 

24. Arhitektūras pieminekli vai kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku bez īpašas atļaujas nedrīkst nojaukt 

neatkarīgi no tā tehniskā stāvokļa. 
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25. Lai saņemtu atļauju ēkas nojaukšanai, īpašnieks būvvaldē iesniedz slēdzienu par ēkas konstruktīvo 

stāvokli un ēkas fotofiksācijas un uzmērījumu projektu. 

26. Lēmumu par gruntsgabala pamatēkas nojaukšanu pieņem būvvalde, pamatojoties uz kompetenta 

speciālista slēdzienu par ēkas konstrukciju stāvokli un arhitektoniski māksliniecisko vērtību. 

27. Ēkas nojaukšanas procesā pieaicina kompetentu speciālistu, lai neparedzētu atklājumu gadījumā varētu 

veikt fiksācijas un izpētes darbus. 

 

  



Priekuļu novada teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam. 1. Pielikums 
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts 

 

61 

5. 4.pielikums. Kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas 

Kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas 

Nr. 

p.k. 
Objekts Adrese 

Būves kad. 

apzīmējums 

Veselavas muiža: 

1. Kūts (A) 
“Zemnieki 2”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010140003 

2. Ratnīca (B) 
“Zemnieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010140002 

3. Stallis (C) 
“Zemnieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010140001 

4. Putnu māja (D) 
“Viesturi”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010145002 

5. 
Kalpu māja “Ezeriņi” 

(E) 

“Graviņas”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010146001 

6. Kalpu māja (F) 
“Ezernieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010240001 

7. Šķūnis (G) 
“Ezernieki”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010240002 

8. Kalēju māja (I) 
“Dadzīši”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 

42940010142001

; 

42940010142002 

9. Ūdensdzirnavas (J) 
“Strauti”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 

42940010136001

; 

42940010136004 

10. Kūts (K) 
“Vizbulītes”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010148001 

11. Ledus pagrabs (L) 
“Jaunbaloži”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010148003 

12. Kūts (M) 
“Rubeņi”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010156002 

13. Kalpu māja (N) 
“Rubeņi”, Veselava, Veselavas pag., 

Priekuļu nov., LV-4116 
42940010156001 

Jāņmuižas apbūve (pie muižnieka dzīvojamās mājas): 

14. Saimniecības ēka (A) 
Ozolu gatve 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063001 

15. Dzīvojamā ēka (B) 
Gaujas iela 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063005 

16. Saimniecības ēka (C) 
Gaujas iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063039 

17. Saimniecības ēka (D) 
Pārgravas iela 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063003 

18. Saimniecības ēka (E) 
Ābeļu iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063011 

19. Dzīvojamā ēka (F) 
Pārgravas iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059002 
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Nr. 

p.k. 
Objekts Adrese 

Būves kad. 

apzīmējums 

20. 
Saimniecības ēka (H) Lauku iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059020 

21. 
Saimniecības ēka (I) Lauku iela 2, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059014 

22. Dzīvojamā ēka (J) 
Pārgravas iela 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020059001 

23. Saimniecības ēka (K) 
Ozolu gatve 1, Jāņmuiža, Priekuļu pag., 

Priekuļu nov., LV-4154 
42720020063050 

Jaunraunas muiža: 

24. 
Muižkunga (pārv.) māja 

(A) 

“Alpi”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-

4126 
42720040141001 

25. Klēts (B) 
“Alpi``, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-

4126 
42720040141002 

26. Kungu māja (C) 
”Dzelmes”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 

LV-4126 
42720040166002 

27. Kūts (D) 
“Zemitāni”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 

LV-4126 
42720040166003 

28. Stallis (E) 
“Zemitāni”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 

LV-4126 
42720040166004 

 


