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I Paskaidrojumu raksts 

1.1. Projekta izstrādes pamatojums 

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

Turaida pazīstama ar savu skaisto apkārtni un vēsturi. Turaidas muzejrezervāts aizņem ~42 ha lielu 
teritoriju. Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpst 3,6 ha (Turaidas pils komplekss), 
bet Krimuldas novada administratīvajā teritorijā ietilpst 37,4 ha (bijušās Turaidas muižas vēsturiskais centrs 
un Dainu kalns). 

Turaidas muzejrezervāta darbības pamatdokumenti ir:  

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

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

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

Turaidas muzejrezervāts savā darbībā balstās arī uz citiem Latvijas normatīvajiem aktiem:  

 Muzeju likumu, Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu,  

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

 Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju” u.c. 

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

Turaidas muzejrezervāta robežas tika noteiktas laikā, kas Latvijā nesen bija uzsākta Zemes reforma un 
īpašumu tiesību atjaunošana, un vēl nebija veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, 1994.gadā noteiktās 
kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslu robežas atšķiras no šodien eksistējošām Turaidas muzejrezervāta un 
citu zemes vienību uzmērītajām kadastrālajām robežām. 

Ar Krimuldas novada domes 2012.gada 30.marta lēmumu Nr.4/9 „Par  nekustamo īpašumu „Turaidas 
muzejrezervāts”, „Rožkalni”, „Ošas”, „Valsts autoceļš – P7” /posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļš – P8” 
/posms Turaidas centrā”, „Pašvaldības ceļš C „P7 – Rožkalni”, Krimuldas pagastā,  Krimuldas novadā, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu” 
(turpmāk tekstā – Turaidas vēsturiskā centra detālplānojums) tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.  
Detālplānojuma teritorijā tika ietverta daļa no Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – „Turaidas 
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muzejrezervāts” teritorijas (atbilstoši Ministru Kabineta 1.03.1994. noteikumiem Nr.6) - kas atrodas 
Krimuldas novada teritorijā.  

Lēmuma pielikumā apstiprinātā darba uzdevuma punktā 5.3. tika izvirzīta prasība „Noteikt - nodefinēt (ar 
robežas aprakstu) īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa „Turaidas muzejrezervāts” robežu un 
aizsardzības zonas robežu. Precizēt Krimuldas novada teritorijas plānojuma līdz 2021.gadam teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus „Turaidas muzejrezervāta teritorijā un aizsardzības zonā”. Darba 
uzdevuma punktā 7.2.5  tika noteikts, ka detālplānojuma grafiskās daļas sastāvā jāizstrādā: „mērogā 
1:2000 Turaidas muzejrezervāta robežu un aizsargzonu aprakstus (blakus esošo zemesgabalu 
apgrūtinājumus robežas definējumi)”. Ņemot vērā, ka minētie darba uzdevuma punkti ietver gan Krimuldas 
novada un gan Siguldas novada nekustamos īpašumus ārpus detālplānojuma teritorijas, pēc savstarpējām 
konsultācijām ar Krimuldas novada pašvaldību, tika nolemts detālplānojuma ietvaros izstrādāt tikai 
Turaidas muzejrezrvāta aizsardzības zonu apraksta principiālo priekšlikumu, kas varētu kalpot par 
ieteikumu tālākā Krimuldas novada teritorijas plānojuma izstrādē (Krimuldas novada domes 29.10.2012. 
vēstule Nr.9-19/993) un atsevišķa aizsargjoslas projekta izstrādē. Siguldas novada pašvaldība 20.11.2012. 
infomēja (vēstule Nr. 18.10/2704), ka izstrādājot Turaidas vēsturiskā centra detālplānojumu nav 
nepieciešams mainīt, grozīt vai precizēt informāciju par kultūras pieminekļu aizsardzības zonām Siguldas 
novada teritorijā. Detālplānojuma paskaidrojumu rakstā ir sniegts Turaidas muižas vēsturiskās attīstības 
apraksts, veikta ainavas analīze, kā arī izstrādāti teritorijas saglabāšanas un attīstības priekšlikumi. 
Detālplānojuma grafiskajā daļā ir izstrādāts „Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonas precizējuma 
priekšlikums”. Līdz ar to, daļa no detālplānojuma ietvaros apkopotās informācijas un veiktajām analīzēm 
tika izmantota arī šī projekta izstrādē. Detālplānojums ir apstiprināts ar Krimuldas novada domes 
2013.gada 31.maija lēmumu. 

Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonu (aizsargjoslu) grozījumu projekts izstrādāts izmantojot 
topogrāfiskā plāna pamatni M 1:500 (Turaidas muzejrezervāta teritorijā), M 1:10 000 un kadastra pārskata 
karti ar mēroga noteiktību 1:500 - LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, kā arī citus 
kartogrāfiskos materiālus, kas ir gan Krimuldas novada būvvaldes, gan Siguldas novada Būvvaldes, gan 
SIA „Metrum” rīcībā. Projekta izstrādes laikā izmantoti Turaidas muzejrezervāta arhīva materiāli par 
Turaidas vēsturi, kā arī Turaidas muzejrezervāta un pašvaldību speciālistu sniegtā papildus informācija. 

 
1.attēls. Skats uz Turaidas pils kompleksu 
Foto M.Kalvāne, 2013 
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1.2. Kultūras pieminekļa un teritorijas vēsturiskā attīstība 
 
1.2.1. Turaida – vēsturiski apdzīvota vieta 

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

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

Turaidas pilskalns un viduslaiku pils atrodas Turaidas ielā 10, Siguldā, Siguldas novadā. Tas ir lielākais no 
Gaujas labā krasta pilskalniem. Bijis Kaupo pārvaldīto lībiešu zemju centrs. “Turaida” seno iedzīvotāju – 
lībiešu valodā nozīmē “Dieva dārzs”. Turaidas pilskalns ir arheoloģiski visvairāk pētītais Siguldas novada 
pilskalns. 

1.2.2. Turaidas pils 

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

Pils aizsardzības sistēmas attīstība savu kulmināciju sasniedz 16.gs.. Šajā laikā sāk veidoties arī Turaidas  
muiža, jo pirmās rakstītās ziņas par muižas pastāvēšanu saglabājušās no 1582.gada, kad muiža atradās 
vienotā kompleksā ar pili. 

1.2.3. Turaidas muiža 

1688.gada plāns rāda Turaidas muižas apbūves izvietojumu jau ārpus pils. Ņemot vērā, ka pēc Lielā 
Ziemeļu kara 1724.gadā ir minēts, ka ēkas bijušas sabrukušas, tad ar 18.gs. otro ceturksni var skaitīt jaunu 
apbūves periodu, jo 1751.gada revīzijā konstatēts ka pēc iespējas ēkas atkal ir uzceltas. Pēc 1776.gada 
ugunsgrēka pašas pils teritorijā apbūve gandrīz vairs nemainījās, tātad visa jaunāko laiku attīstība jau 
notika ārpus Turaidas pils mūriem. 

1792.gadā Turaidas muižu sava ceļojuma laikā pa Vidzemi apmeklēja Johans Vilhelms Krauze un uzzīmēja 
ēku situācijas plānu. Kartē attēlots gan ēku komplekss ap pils torni, baznīca, kā arī muižas ēku grupa, kas 
izbūvēta ap dīķi Siguldas – Inciema ceļa malā (skat. 2.attēlu). Muižas ēku grupā ietilpst lopu staļļi un kūtis, 
brandavīna virtuve brūzī un saimniecības ēkas. Siguldas – Inciema ceļa pretējā pusē izvietots krogs. Kartē 
norādīti arī divi galvenie ceļi, kas savienoja Turaidu ar tuvākajām apdzīvotajām vietām – Siguldu, Krimuldu 
un Inciemu (skat. 2.attēlu – Nr.14 „Ceļš Inciems – Sigulda; Nr.15 „Ceļš Turaida – Krimulda”) 
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2.attēls. Turaida 1792.gada kartē. 

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

1888.gadā sastādīta „Vidzemes Šveices karte” (skat. 3.attēlu), kurā vienkopus attēlota gan Turaida, gan 
Sigulda, gan Krimulda. Tā uzskatāma galvenokārt par tūrisma karti. Attiecībā uz Turaidu, šajā kartē jau ir 
parādīta lielākā daļa no Turaidas pils kompleksa un muižas vēsturiskā centra ēkām, kuras ir attēlotas arī 
vēlāko gadu kartēs, un daļa saglabājusies pat līdz mūsdienām. Kartē īpaši izceltas ir pilis un baznīcas, kā 
nozīmīgi tūrisma un apskates objekti. 
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3.attēls. 1888.gada „Vidzemes Šveices kartes” fragments ar Turaidas pils,Turaidas muižas un Siguldas pils 
apbūvi. 

20.gs.sākumā Turaidas apkārtnē dominē meži un lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. To uzskatāmi 
parāda 1903.-1905.gada Turaidas muižas un tās zemnieku māju karte, kuru sastādījis mērnieks K.Brauers 
(skat. 4.attēlu). 20.gs. divdesmitajos gados karte gan kopumā, gan fragmentos pārzīmēta muižas 
sadalīšanas vajadzībām. Turaidas tuvākās dzīvojamo ēku grupas ir – „Kalna Bestes” un „Krancīši” uz 
ziemeļiem no Turaidas (šodien - Krimuldas novadā), un „Stakler” mājas (šodien „Dainu mājas”) Gaujas 
krastā, uz dienvidiem no Turaidas (Siguldas novadā). 

Šajā kartē ir attēlotas ne tikai muižas ēkas un būves, bet tā arī dod precīzu priekšstatu par tā laika 
ainavisko situāciju, jo kartē atzīmēti – dārzi, sakņu dārzi, parka apstādījumi, tīrumi, siena pļavas, ganību 
pļavas, priežu mežs, egles, lapu koku mežs, grants (grants bedres), kapsēta un ganības. Kartē attēlots arī 
Turaidas ķieģeļu ceplis un bij. dampšķūnis vai kūts (šodien „Gaujiešu kūts”), kas daļēji ir saglabājušies, bet 
atrodas ārpus Turaidas muzejrezervāta teritorijas. 
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4.attēls. 1903.- 1905.gada Turaidas muižas un tās 
zemnieku māju karte 
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Latvijas agrārreformas rezultātā, 20.gs.sākumā - 1923.gadā muižu sadalīja 11 daļās daļās – 7 jauniem 
īpašniekiem un draudzei, bet nesadalīto daļu atstāja tā laika muižas īpašniekam - A.Štālam fon Holšteinam. 
Pēc I Pasaules kara, kad muižu sadalīja, jaunu ēku celtniecība faktiski vairs nenotika, izņemot „Ošu” 
dzīvojamo māju, bet jaunsaimniecībām nevajadzīgās ēkas pamazām sāka nojaukt. Nojaukšanas darbi 
beidzās tikai 1978.gadā. Līdz mūsu dienām, no muižas sadalīšanas laikā bijušajām ~40 ēkām ir 
saglabājušās vairs tikai ~20 ēkas. 

1.2.4. Ārpus Turaidas muzejrezervāta robežām esošā vēsturiskā apbūve 

Turaidas muzejrezervāta teritorijā ir ietverta lielākā daļa no vēsturiskajām Turaidas muižas ēkām, kas tika 
uzbūvētas 19.gs. beigās - 20.gs. sākumā un ir saglabājušās. Ārpus Turaidas muzejrezervāta teritorijas līdz 
mūsu dienām ir saglabājušās (pinīgi vai daļēji) tikai divas ar muižas saimniecisko centru funkcionāli 
saistītas būves / būvju komplekss – tā ir bij. dampšķūnis vai kūts („Gaujiešu kūts”) un bij. Ķieģeļu cepļa 
drupas.  

Gaujiešu kūts atrodas Turaidas vēsturiskā centra rietumu daļā, netālu no Dampšķūņa, uz Krimuldas 
novada pašvaldības valdījumā esoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0392. Ēka ir 
privatizēta un atrodas 7 privātīpašnieku kopīpašumā. Uz Gaujiešu kūti ved divi esošie ceļi – ceļš gar Jauno 
klēti no Siguldas – Inciema ceļa puses (vēsturiskais ceļš no Jaunās klēts puses) un pašvaldības autoceļš – 
Gaujiešu iela, no Turaidas – Raganas ceļa puses. Ēka šobrīd netiek apsaimniekota, taču ir saglabājusies 
tās orģinālajā apjomā. Ēkas pamatapjoma sienas ir būvētas no  ķieģeļiem, bet ēkas izvirzījuma daļa 
dienvidu pusē – daļēji no laukakmeņiem, daļēji no koka. Ēkai šobrīd ir dažādi jumta ieseguma materiāli, 
kas nav oriģinālie, bet iespējams ir uzlikti 20.gs. otrajā pusē. Ēkas vai to daļu celšanas gads nav precīzi 
zināms, taču tā ir uzrādīta Turaidas muižas 1903.-1905.gada kartē. Minētajā plānā Gaujiešu kūts austrumu 
galā ir iezīmēta vēl viena ēka (iespējams arī saimniecības ēka), kas līdz mūsu dienām nav saglabājusies. 
Ēka labi eksponējas kopējā Turaidas ciema ainavā un ir īpaši labi redzama no Turaidas – Raganas 
autoceļa un Turaidas ciema daļas, kas atrodas autoceļa otrā pusē uz paugura. Ainavā redzama arī 
Turaidas pagasta magazīnas ēka (skat. 5-8.attēlu) 

 

5.attēls. Skats uz Gaujiešu kūti no autoceļa P-7 (Ragana – Turaida). Foto M.Kalvāne, 2013. 



Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa -Turaidas muzejrezervāts 
Aizsargjoslu (aizsardzības zonu) grozījumu projekts  

Turaidas muzejrezervāts 10 

   

6., 7.attēls. Gaujiešu kūts. Foto M.Kalvāne, 2013. 

 

8.attēls. Skats uz Gaujiešu kūti no Turaidas ciema puses. Foto M.Kalvāne, 2013. 

 

Bijušais Turaidas muižas Ķieģeļu ceplis atrodas uz Krimuldas novada pašvaldībai piederoša zemes gabala 
ar kadastra Nr.8068 009 0293. Objekts atrodas drupu stāvoklī, taču ir ar attīstības potenciālu kā industriālā 
mantojuma un rūpniecisks objekts, ja tiek saglabāta tā vēsturiskā funkcija.  

Ķieģeļu ražošana Turaidā notikusi jau kopš viduslaikiem, jo Turaidas apkārtnē atrodami pietiekoši kvalitatīvi 
māla slāņi. Ap 20.gadsimta sākumu, īpaši pēc 1910.gada, Turaidas muižā izvērsās dažādu rūpnieciska 
rakstura objektu celtniecība. 1913.gadā uzcelts jauns ķieģeļu ceplis. Ceplis ir plānā taisnstūra veida ar 
noapaļotiem stūriem un dienvidu galā ar skursteni. (skat. 9., 10.attēlu) Garenvirzienā ceplis bijis ar sienu 
pārdalīts divās ar velvēm pārsegtās tuneļveida telpās. Sienas mūrētas no neapstrādātiem laukakmeņiem, 
bet apšūtas ar plēstiem laukakmeņiem. Skurstenis būvēts no ķieģeļiem. Cepļa aizsargāšanai pret 
nokrišņiem, tas bijis nosegts ar platu Z virzienā pagarinātu jumtu un apmēram 3 m platām nojumēm, kuras 
balstītas uz koka stabiem. 

Kopš 1960.gadiem ķieģeļceplis vairs netiek izmantots ķieģeļu ražošanai un lēnām pārvēršas drupās. 
Šodien joprojām ir saglabājušās ķieģeļcepļa drupas un skurstenis. Ķieģeļceplis viennozīmīgi ir Turaidas 
vēsturiskā centra un Turaidas muižas saimnieciskā centra sastāvdaļa. Tas liecina par Turaidā jau 
gadsimtiem pastāvējušo saimniecības nozari - ķieģeļu ražošanu. Turaidas muzejrezervāts vēlas nepieļaut 
ķieģeļu cepļa būvju tālāku pārvēršanos drupās, vai vidi degradējoša jaunas būvniecības rašanos uz cepļa 
drupām vai tā tuvumā. Tāpēc Ķieģeļu ceplis tā turpmākas saglabāšanas un attīstības nolūkos būtu 
iekļaujams vietējas nozīmes kultūras pieminekļa sarakstā kā industriālā mantojuma objekts. 
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9.attēls. Arhitekta V.Druģa 1986.gada Ķieģeļu cepļa plāns, no TMR krājuma materiāliem 

 

10.attēls. Ķieģeļu cepļa būvniecība, 20.gs. sākums (~1913.gads). Fotoattēls no TMR krājuma materiāliem 

  

11., 12.attēls. Ķieģeļu cepļa drupas. Foto M.Kalvāne, 2012. 
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1.3. Kultūras pieminekļa pieejamība 

„Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts” ir muzejs, un līdz ar to ir uzskatāms 
par publisku objektu ar daļēji ierobežotu pieejamību. Turaidas muzejrezervāta slēgtajā teritorijā 
apmeklētājiem ieeja ir par maksu, tādējādi regulējot gan tūristu plūsmu apjomu, gan arī gūstot ienākumus 
no muzeja saimnieciskās darbības, kas palīdz uzturēt un apsaimniekot Turaidas muzejrezervātu. Daļa no 
Turaidas vēsturiskā centra apbūves teritorijas, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P8 – teritorija pie 
Turaidas pagasta Magazīnas ēkas, Vagara mājas, Šveices mājas kroga-tējnīcas, Dampšķūņa un Jaunās 
klēts - šobrīd ir brīvi pieejama visiem Turaidas ciema iedzīvotājiem un viesiem. 

Arī turpmāk, ir plānots saglabāt Turaidas muzejrezervātu kā publisku objektu ar daļēji ierobežotu 
pieejamību, lai nodrošinātu kvalitatīvāku kultūras mantojuma saglabāšanu un tā uzturēšanu atbilstošā 
kvalitātē. 

 

13.attēls. Skats uz Turaidas muzejrezervātu no „putna lidojuma” (Foto "AeroVision", 2013.) 

 

1.4. Kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas nepieciešamība 

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

Turaidas muzejrezervāta teritorija ir  kultūrainava, līdz ar to ir būtiski respektēt tās nozīmi, vērtību 
vēsturiskā kontekstā, ņemot vērā mūsdienu cilvēka paredzēto šīs vietas izmantošanu un vēstures 
atspoguļojumu. Pamatā ainavai vērtību dod tajā esošie ainavas elementi, tie to raksturo un samazina vai 
palielina tās vērtību.  

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

Ainava mainās līdz ar laiku, arī kultūrainava, līdz ar to ir jāpievērš uzmanība tās mainībai laikā un telpā. 
Kultūrainava atspoguļo ilgas un tuvas attiecības starp cilvēkiem un viņu dabisko vidi, mijiedarbību starp 
cilvēku un to dabisko vidi. Tā stāsta par šīs ainavas veidošanos un attīstību laika gaitā.  

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

Liela nozīme ainavu analīzē ir ainaviski vērtīgo un nozīmīgo skatu analīzei, kas ietekmē teritorijas 
turpmāko attīstību un parāda iespējamās, nepieciešamās izmaiņas ainavā turpmāk. Turaidas vēsturiskā 
centra (muižas daļas) teritorijas ainaviski nozīmīgo skatu analīze ir veikta detālplānojuma izstrādes 
ietvaros, izvērtējot teritoriju dabā dažādos gadalaikos un analizējot iespējamās un jau esošās vērtīgās 
skatu vietas. Publiski pieejamie skatu punkti no Siguldas pilsētas puses ir analizēti un noteikti Siguldas 
novada teritorijas plānojumā. Pārējie publiski pieejamie un ainaviski nozīmīgie skatu punkti ir analizēti un 
noteikti šī projekta ietvaros. Ainavu analīzē, kā galvenais Turaidas skatu punkts, tika izvēlēts Turaidas pils 
tornis, no kura paveras plašs skats uz apkārtējām ainavām. Ņemot vērā šī skatu punkta un objekta 
nozīmīgumu Gaujas senielejas kopējā ainavā, tieši skats uz un no Turaidas pils torņa noteica arī Turaidas 
muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežas grozījumu nepieciešamību.  

Svarīgākie priekšnosacījumi ainaviski nozīmīgo (vērtīgo) skatu punktu saglabāšanai ir to turpmākā 
ievērošana attīstot un labiekārtojot teritoriju. Respektēt vietas, no kurām paveras skats uz noteiktiem 
ainavu elementiem vai atklāt tālākas un tuvākas skatu perspektīvas. Nozīme ir arī gadalaikiem, jo vēlā 
rudenī, ziemā un agrā pavasarī, kad kokiem lapu vairs nav, atklājas jaunas skatu perspektīvas, kas 
papildus atklāj šīs vietas ainavas vērtības. 

Turaidas vēsturiskā centra detālplānojuma risinājumi paredz atjaunot dīķus, kuriem tiek pakārtots arī 
jaunais pastaigu taku tīkls un plānots ierīkot mežaparku. Līdz ar dīķu atjaunošanu, pavērsies arī jauni skatu 
punkti pašā Turaidas muzejrezervāta teritorijā.  

 

14.attēls. Esošs dīķis Turaidas muzejrezervātā. Foto M.Kalvāne, 2012. 
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1.5. Jaunu kultūras pieminekļa daļu atklāšanas iespējamība 

Turaidas muzejrezervāta ~42 ha lielā teritorija ir bagāta ar arheoloģijas, arhitektūras, vēstures un mākslas 
pieminekļiem, kuri stāsta par notikumiem 1000 gadu garumā, sākot ar 11.gadsimtu. Turaidas 
muzejrezervāta teritorijā un tā aizsardzības zonu robežās atrodas vairāki valsts nozīmes arheoloģijas 
pieminekļi, kas liecina par ilgākā laika posmā bijušām aktivitātēm šajā apkaimē, un kas iespējams nav 
pilnībā izpētītas. Arī saistībā ar Turaidas muižas vēsturisko apbūvi – tās izpēte nav pabeigta. Īpaši tas ir 
attiecināms uz objektiem, kas šobrīd atrodas ārpus Turaidas muzejrezervāta robežām, kā piemēram bij. 
Gaujiešu kūts un Ķieģeļu ceplis. Līdz ar to pastāv iespēja atklāt šajā teritorijā arī jaunas kultūras pieminekļu 
daļas. 

1.6. Priekšlikumi par vidi degradējošiem objektiem 

Kā vidi degradējoši objekti 1994.gadā tika noteikti ūdenstornis, kiosks pie autobusa pieturas, ēdnīca-
kafejnīca „Tūrists” un divas esošās Turaidas ciema daudzdzīvokļu mājas. Laika posmā no 1994.gada līdz 
2013.gadam esošā apbūve Turaidas ciemā nav būtiski izmainījusies. Minētie vidi degradējošie objekti nav 
nojaukti un vēl joprojām turpina savu eksistenci, negatīvi ietekmējot kultūrvēsturisko ainavu Turaidā. 

Tai pašā laikā minētā 20.gs. 70.to gadu apbūve ir tipisks sava laika apbūves liecinieks, kas raksturo tā laika 
lauku ciemata centru, sabiedrisko un dzīvojamo ēku arhitektūru. Arī pārējā apbūve Turaidas ciemā 
pārsvarā ir veidojusies 20.gs. vidū vai beigās. Ņemot vērā Turaidas ciema esošās mazstāvu dzīvojamās 
apbūves ģeogrāfisko izvietojumu, tā būtiski neietekmē „Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa Turaidas 
muzejrezervāts” vidi un ainavu. 

 

15.attēls. Skats uz auto stāvlaukumu un Turaidas ciema apbūvi no autoceļa P-7 (Ragana – Turaida) – 
ēdnīcas / kafejnīcas ēka, ūdenstornis, transformatoru apakšstacija, daudzstāvu dzīvojamā ēka. Foto 
M.Kalvāne, 2012 

Blakus autobusu pieturvietas nojumei un  kioskam tiek organizēta arī sezonas tirdzniecība (esošā 
autostāvlaukuma malā) no vaļējām tirdzniecības nojumēm/stendiem. Autoceļa pretējā pusē, 
autostāvlaukuma malā ir izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri, kas tāpat kā kiosks, autobusu 
pieturvietas nojume un sezonas tirdzniecības vietas atrodas Turaidas muzejrezervāta galvenās ieejas 
vizuālās uztveres priekšlaukumā (skatā no Raganas – Turaidas ceļa) un vizuāli degradē kopējo ainavu. 
Saskaņā ar detālplānojuma risinājumiem, autobusu pieturvieta tiks pārcelta citā vietā, līdz ar to esošā 
nojume tiks nojaukta. Par pārējo vidi degradējošo objektu nojaukšanu un/vai pārvietošanu jālemj 
turpmākajā plānošanas procesā. 
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Turaidas ciema elektro transformatoru apakšstacija un elektrības kabeļu gaisvadu līnijas tieši neietekmē 
muzeja vizuālās uztveres priekšlaukumu, bet ietekmē skatu no vēsturiskā Turaidas – Krimuldas ceļa 
(Turaidas ciema) uz Turaidas muzejrezervātu. 

   

16. attēls. Sezonas tirdzniecības stendi, kiosks un autobusu pieturvietas nojume. Foto M.Kalvāne, 2013. 

17. attēls. Transformatoru apakšstacija. Foto M.Kalvāne, 2012. 

  

Turaidas ciema ūdenstornis būvēts 1974.gadā. 2001.gadā akai tika uzstādīts  hidrofors un atvienots jau 
tobrīd avārijas stāvoklī esošais ūdenstornis. Tomēr līdz pat 2013.gadam ūdenstornis vēl nav nojaukts. Līdz 
ar to kā galvenie vidi degradējošie objekti Turaidas ciemā šobrīd ir ūdenstornis, kiosks un esošā autobusu 
pieturvietas nojume.  

 

19.attēls. Skats no Turaidas pils torņa uz Turaidas ciemu – ainavā izceļas esošais ūdenstornis un 
daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Foto M.Kalvāne, 2013. 

18.attēls. Skats no vēsturiskā Turaidas – 
Krimuldas ceļa uz Turaidas muzejrezervātu.  Foto 

M.Kalvāne, 2012 
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1.7. Teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši attīstības programmai un teritorijas plānojumam 

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

 

1.7.1. Krimuldas novads un teritorijas plānošana  

Krimuldas novadā ietilpstošajam Krimuldas pagastam ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2009.-
2021.gadam, bet Lēdurgas pagastam ir spēkā esošs teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam. Krimuldas 
novada pašvaldībai nav izstrādāts vienots teritorijas plānojums, attīstības stratēģija vai attīstības 
programma.  

 

20.attēls. Spēkā esošā Krimuldas pagasta teritorijas plānojuma fragments. 

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

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

 

1.7.2. Siguldas novads un teritorijas plānošana. 

Siguldas novadam ir izstrādāts un spēkā esošs “Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam”. 
Siguldas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts 12 gadu periodam, kas balstīts uz Siguldas novada 
domes izstrādāto Siguldas novada attīstības programmu 2011.-2017.gadam un augstāka līmeņa 
plānošanas dokumentiem. 

 

21.attēls. Spēkā esošā Siguldas novada teritorijas plānojuma fragments. 

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

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

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

 
1.8. Turaidas muzejrezervāta un tā aizsardzības zonu spēkā esošie uzturēšanas noteikumi un citi 
apgrūtinājumi 

Saskaņā ar LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23.pantu un LR Ministru padomes 1992.gada 
26.novembra apstiprinātajiem „Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas 
noteikumiem” 1994.gadā tika izstrādātas Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonu robežas ar noteiktu 
izmantošanas un uzturēšanas režīmu. 

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

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

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

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

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

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

 

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

Muzejrezervāta teritorijā:  

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



Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa -Turaidas muzejrezervāts 
Aizsargjoslu (aizsardzības zonu) grozījumu projekts  

Turaidas muzejrezervāts 19 

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

▪ saimnieciska darbība muzejrezervāta teritorijā pieļaujama tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas atļauju. 

 

22.attēls. 1994.gada Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonu grafiskās daļas kopija. 

 

Muzejrezervāta aizsardzības un apbūves regulācijas zonas robežās: 

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

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

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

Aizsargājamās dabas ainavas zonas robežās: 

▪ saglabājami – kultūras pieminekļi, vēsturiskā apbūve, vēsturiskā plānojuma sistēma, dabas ainava, mežu, 
pļavu un lauku vēsturiskās robežas, vēsturiskie ceļi.  
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▪ aizliegta – jauna būvniecība vēsturiski nepamatotās vietās, derīgo izrakteņu ieguve, kokmateriālu 
sagatavošana kailcirtēs, dabisko pļavu un lauku bojāšana; 

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

 

Turaidas muzejrezervāts atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā, kurā ir jāievēro 30.04.2009. Gaujas 
nacionālā parka likums un 02.05.2012. MK noteikumi Nr.317 "Gaujas nacionālā parka individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi".  

Gaujas nacionālais parks (turpmāk — parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas 
atrodas Gaujas senielejā un tās apkārtnē. Gaujas nacionālais parks - pirmais un vecākais Latvijā, dibināts 
1973. gada 14.septembrī. Kopš 2004. gada Gaujas nacionālais parks ir daļa no NATURA 2000 tīkla kā 
teritorija, kas noteikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai.  

Nacionālā parka funkcionālo zonu shēma ir noteikta Ministru Kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.317 
"Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 1.pielikumā, bet funkcionālo 
zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā. Saskaņā ar Gaujas nacionālā parka likumu un 
minētajiem noteikumiem, Turaidas muzejrezervāta teritorija ir iekļauta Gaujas nacionālā parka 
Kultūrvēsturiskajā zonā, bet teritorijā esošie valsts autoceļi – neitrālajā zonā. Uz austrumiem un dienvidiem 
no Turaidas muzejrezervāta ir noteikta Gaujas nacionālā parka Dabas lieguma zona, bet uz rietumiem, 
iekļaujot lielāko daļu no Turaidas ciema – Gaujas nacionālā parka Ainavu aizsardzības zona. Līdz ar to gan 
Turaidas muzejrezervāta teritorijā, gan tā aizsardzības zonu (aizsargjoslu) teritorijās spēkā ir arī ar Gaujas 
nacionālā parka likumu noteiktie apgrūtinājumi un saimnieciskās darbības ierobežojumi. 

Gaujas nacionālā parka Kultūrvēsturiskajā zonā, kas ir attiecināma uz Turaidas muzejrezervāta teritoriju, 
viens no noteikumos minētajiem aizliegumiem ir aizliegums „bojāt vai iznīcināt vēsturiski izveidoto ceļu 
tīklu, alejas, parkus, vēsturiskos stādījumus, tiltus un hidrotehniskās būves, kā arī citus infrastruktūras 
objektus un vēsturiskās ēkas (izņemot, ja tas nepieciešams cilvēku vai ceļu satiksmes drošībai un saņemts 
kompetentās institūcijas administratīvais akts, kas piešķir tiesības veikt minētās darbības)”. Attiecībā uz 
jaunu būvniecību Kultūrvēsturiskajā zonā aizliegts “būvēt rūpnīcas, rūpnieciskās pārstrādes uzņēmumus, 
kā arī citus rūpnieciskās ražošanas un tās infrastruktūras objektus (izņemot mājražošanas un amatniecības 
uzņēmumus); būvēt rindu mājas un daudzstāvu (trīs un vairāk stāvu) ēkas (izņemot šādus būvdarbus 
pilsētās vai pārbūvi (rekonstrukciju) un atjaunošanu (renovāciju)); iegūt derīgos izrakteņus, izņemot 
pazemes ūdens ieguvi”. 

Lai nodrošinātu kompleksu kultūrvēstures objektu un ainavas aizsardzību, kultūrvēsturiskajā zonā esošās 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā jānosaka ainaviski vērtīgās teritorijas un publiski pieejami un 
ainaviski nozīmīgi skatu punkti. 

Gaujas nacionālā parka Dabas lieguma zonā noteikti dažādi aizliegumi saistībā ar bioloģiskās 
daudzveidības, mežu un dabiskās vides saglabāšanu, kā arī aizliegts mežā veikt būvniecību un ierīkot 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (izņemot pilsētu un ciemu teritorijas). Attiecībā uz jaunu būvniecību 
Dabas lieguma zonā aizliegts “būvēt rūpnīcas, rūpnieciskās pārstrādes uzņēmumus, kā arī citus 
rūpnieciskās ražošanas un tās infrastruktūras objektus (izņemot mājražošanas un amatniecības 
uzņēmumus); būvēt rindu mājas un daudzstāvu (trīs un vairāk stāvu) ēkas (izņemot pārbūvi 
(rekonstrukciju) un atjaunošanu (renovāciju)); ierīkot autotrases, mototrases un kartinga trases; u.c.”. 

Gaujas nacionālā parka Ainavu aizsardzības zonā aizliegts “ierīkot derīgo izrakteņu ieguves vietas vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās ainaviski vērtīgajās teritorijās (izņemot esošo derīgo izrakteņu 
ieguves vietu paplašināšanu); veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, kas var aizsegt 
skatu no publiski pieejamiem skatu punktiem (ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā) uz 
ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām; cirst kokus kailcirtē valsts un pašvaldību valdījumā 
esošajos mežos”.  

Lai nodrošinātu ainavu aizsardzību, ainavu aizsardzības zonā esošās vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā jānosaka ainaviski vērtīgās teritorijas un publiski pieejami un ainaviski nozīmīgi skatu punkti. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=247900&from=off#piel1#piel1
http://www.likumi.lv/doc.php?id=247900&from=off#piel2#piel2
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23.attēls.Gaujas nacionālā parka funkcionālais zonējums, Turaidas muzejrezervāts un tā esošās 
aizsargjoslas. 
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1.9. Izmantoto datu avotu saraksts 
 
1. „Turaidas pils muižas vēsturiskās izpētes materiāli”, Latvijas PSR Valsts Kultūras komitejas 
restaurācijas institūts, 1989.gads (I sējums; II sējums). 
2. Turaidas muzejrezervāta arhīvs. Turaidas muzeja darbinieces Maijas Kreišmanes 1974. un 1980. 
gados pierakstītie vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstījumi. 
3. Turaidas vēsturiskais centrs. Ceļvedis. Turaidas muzejrezervāts. 2011.gads (Turaidas 
muzejrezervāts) 
4. Valoda laikā un kultūrtelpā. 2012.gada 28.aprīļa konferences materiāli. (Turaidas muzejrezervāts, 
izdevniecība „Zinātne”, 2012.gads). 
5.  Siguldas novada domes interneta mājas lapa. Pieejama: http://www.sigulda.lv/ 
6.  Krimuldas novada domes interneta mājas lapa. Pieejama: http://www.krimulda.lv/ 
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II Turaidas muzejrezervāta un tā aizsargjoslu (aizsardzības zonu) uzturēšanas 
noteikumu grozījumi 

 

Lai nodrošinātu kultūras pieminekļa saglabāšanu, Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas 
muzejrezervāta teritorijā (turpmāk tekstā – Turaidas muzejrezervāts) un tā aizsardzības zonā (aizsargjoslā) 
piemērojami īpaši uzturēšanas režīma noteikumi. 

 

2.1. Vispārīgie noteikumi  

2.1.1. Vispārīgos kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus nosaka likums „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību”, Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu 
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”, kā arī citi 
normatīvie akti, kas nosaka kultūras pieminekļu aizsardzību.  

2.1.2. Būvdarbu dokumentācija (tai skaitā, būvprojekti), teritorijas plānošanas dokumenti (tai skaitā, 
detālplānojumi), kā arī zemes ierīcības projekti, kultūras pieminekļa un tā aizsardzības zonas teritorijā 
saskaņojami ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju (turpmāk – Inspekcija) normatīvajos 
aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un gadījumos.  

2.1.3. Turaidas muzejrezervātā un tā aizsardzības zonā esošos nekustamos īpašumus (tai skaitā ēkas  un 
būves) atļauts izmantot atbilstoši to esošajai izmantošanai un saskaņā ar Krimuldas novada vai Siguldas 
novada spēkā esošajā teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) izmantošanu, ja tas nav pretrunā ar Turaidas 
muzejrezervāta vai tā aizsardzības zonas uzturēšanas noteikumiem. 
 

2.2. Turaidas muzejrezervāta uzturēšanas noteikumi ar grozījumiem 

2.2.1. Turaidas muzejrezervāta kultūrvēsturisko vidi, tās arhitektonisko un ainavisko vērtību veidojošie 
svarīgākie aizsargājamie kultūrvēsturiskie elementi:  

2.2.1.1. Vēsturiskā plānojuma struktūra – ceļu tīkls, zemes gabalu lielums, to vēsturiskās robežas (līdz 
1940.gadam), apbūves principu sistēma, celtņu telpiskais izveidojums, masa un raksturs, ēku savstarpējais 
izvietojums; 

2.2.1.2. Vēsturiskā apbūve (līdz 1940.gadam), kas nosaka Turaidas muzejrezervāta apbūves raksturu – 
atsevišķas unikālas celtnes (valsts aizsargājami kultūras pieminekļi), kultūrvēsturiski vērtīgas ēkas un 
atsevišķi apbūves elementi (raksturīgi celtniecības materiāli, formas un paņēmieni); 

2.2.1.3. Raksturīgā ainaviskā vide (piemēram, reljefs, dabīgās un mākslīgās ūdenstilpes, apstādījumu un 
apzaļumojuma raksturs, kā arī atsevišķi augoši koki un apstādījumos pielietotās koku, krūmu un augu 
sugas), lauku vides ainava un publiski pieejamie un ainaviski nozīmīgi skatu punkti; 

2.2.1.4. Turaidas muzejrezervāta kultūrslānis. 
 

2.2.2.  Prasības kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai:  

2.2.2.1. Turaidas muzejrezervāta teritorijā aizliegtas jebkādas darbības, kas var iznīcināt vai apdraudēt 
Turaidas muzejrezervāta kultūrvēsturiskās vērtības (aizsargājamos kultūrvēsturiskos elementus), un vides 
pārveidošana, kas nekalpo kultūras mantojuma saglabāšanas mērķiem. 

2.2.2.2. Turaidas muzejrezervāta teritorijā nav pieļaujama plānojuma struktūras pārveidošana – vēsturisko 
ceļu trasējuma izmaiņas, esošo zemes vienību sadale, ja tas neatbilst vēsturiskajai zemes vienību 
struktūrai, izņemot, ja tas nepieciešams kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai. Atļauts apvienot blakus 
esošus Turaidas muzejrezervāta teritorijā esošus zemesgabalus. 
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2.2.2.3. Turaidas muzejrezervāta teritorijā jāsaglabā un jāaizsargā publiski pieejamie un ainaviski nozīmīgie 
skatu punkti, kas nodrošina kultūrvēsturiskās ainavas vizuālo uztveri. Aizliegts aizsegt skatu uz 
vēsturiskajām ēkām no ielas/ceļa un publiski pieejamiem skatu punktiem. 

2.2.2.4. Turaidas muzejrezervāta teritorijā saglabājami un/vai atjaunojami raksturīgie ceļu šķērsprofili un 
garenprofili, kā arī ceļu seguma tradicionālie / vēsturiskie, vai tiem pēc izskata analoģiski materiāli un 
apstādījumi.  

2.2.2.5. Publiskajā ārtelpā izvietojamie vides dizaina elementi (piemēram, soliņi, atkritumu urnas, 
velosipēdu turētāji, margas) veidojami respektējot Turaidas muzejrezervāta vēsturisko raksturu. 

2.2.2.6. Žogi veidojami saderīgi ar vēsturisko apbūvi, izmantojot lauku videi raksturīgos materiālus. 

2.2.2.7. Turaidas muzejrezervāta teritorijā aizliegta jaunu ēku būvniecība. Pieļaujama agrāk zudušo 
elementu un objektu atjaunošana. 

2.2.2.8. Aizliegta smagā transporta kustība, izņemot apkalpojošo transportu ar īpašām atļaujām un cita 
saimnieciska darbība, kas bojā pieminekļus vai vidi. 

 

2.2.3. Prasības vēsturiskās apbūves saglabāšanai: 

2.2.3.1. Turaidas muzejrezervāta teritorijā jāveicina vēsturisko ēku saglabāšana, veicot to regulāru 
uzturēšanu un kopšanu. 

2.2.3.2. Veicot vēsturiskas apbūves atjaunošanu vai pārbūvi, saglabājami vēsturiskie ēku apjomi, apbūves 
mērogs, apjoma proporcijas, oriģinālie apdares materiāli, dekora elementi, lietotie videi raksturīgi 
būvmateriāli, kā arī vēsturiskie interjeri. Nav pieļaujama ēku fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko detaļu 
likvidēšana. 

2.2.3.3. Rekonstruējot un/vai renovējot (pārbūvējot un/vai atjaunojot) ēkas, lietojami būvmateriāli, kas pēc 
būvfizikālajām īpašībām ir saderīgi ar oriģinālo materiālu un ilgstošā laikā nerada tajā bojājumus. 
Pieļaujami fasāžu apdares materiāli, kas atbilst vēsturiskajai būvtradīcijai, lietoti ēkas sākotnējā celtniecībā. 

2.2.3.4. Ēkas bez kultūrvēsturiskas vērtības ir pieļaujams pārbūvēt, ja tiek uzlabots  ārējais estētiskais 
veidols. Pieļaujama šo ēku nojaukšana (izņemot, ja ēka ir vecāka par 50 gadiem), bez papildus izpētes. 
Jauna apbūve šo ēku vietā ir pieļaujama, ņemot vērā šajos noteikumos izvirzītās prasības jaunbūvēm. 

2.2.3.5. Pirms restaurācijas, rekonstrukcijas vai renovācijas (pārbūves vai atjaunošanas) projekta 
izstrādāšanas Turaidas muzejrezervāta teritorijā, jāveic ēkas (būves) vai ēku (būvju) grupas apsekojumu, 
ietverot arhitektoniski - māksliniecisko inventarizāciju ar fotofiksāciju un sertificēta arhitekta slēdzienu par 
plānotajām vides un ainavas izmaiņām, un to ietekmi uz Turaidas muzejrezervāta aizsargājamiem 
kultūrvēsturiskajiem elementiem. 

 

2.2.4. Prasības jaunbūvēm:  

2.2.4.1. Turaidas muzejrezervāta teritorijā atļauts izbūvēt jaunas inženiertehniskās apgādes ēkas un būves, 
ja tās nepieciešamas Turaidas muzejrezervāta darbības nodrošināšanai.   

2.2.4.2. Turaidas muzejrezervāta teritorijā atļauts izbūvēt jaunas ēkas vai būves, bez kultūrvēsturiskas 
vērtības nojaukto ēku vietā, izņemot gadījumus, ka nojauktās ēkas novietne aizsedz skatu uz 
vēsturiskajām ēkām no ielas/ceļa un publiski pieejamiem un ainaviski nozīmīgiem skatu punktiem. Šādos 
gadījumos atļauta ēkas novietnes maiņa, nodrošinot kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturisko ēku vizuālo 
uztveri no publiski pieejamiem un ainaviski nozīmīgiem skatu punktiem. 

2.2.4.3. Jaunbūvju apjomi jāprojektē, ņemot vērā Turaidas muzejrezervāta vēsturiskās apbūves mērogs, 
apjoma proporcijas, apdares materiāli un videi raksturīgi būvmateriāli. 
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2.2.5. Prasības apstādījumiem un dabas teritorijām:  

2.2.5.1. Apstādījumu un dabas teritorijās saglabājama to pašreizējā izmantošana. Atļauts ierīkot jaunas 
parka vai mežaparka teritorijas, nodrošinot nepieciešamo to labiekārtojumu. 

2.2.5.2. Veicot publisko apstādījumu rekonstrukciju, kopšanu vai ierīkojot jaunu labiekārtojumu, jāatjauno 
ainaviski nozīmīgie skatu punkti Turaidas muzejrezervāta teritorijā. 

2.2.5.3. Turaidas muzejrezervāta teritorijā atļauts atjaunot un ierīkot vēsturisko dīķu kaskādi / 
dīķsaimniecību, izstrādājot hidrotehnisko būvju būvniecības tehnisko projektu. 
 

2.3. Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi ar 
grozījumiem 

2.3.1. Individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) ap Turaidas muzejrezervātu noteikta, lai to aizsargātu, 
novēršot vai mazinot negatīvu ietekmi uz Kultūras pieminekļa aizsargājamiem kultūrvēsturiskajiem 
elementiem.  

2.3.2. Svarīgākie aizsargājamie elementi aizsargjoslā (aizsardzības zonā): 

2.3.2.1. Skatu perspektīvas un raksturīgākie publiski pieejamie un ainaviskie nozīmīgie skatu punkti no/uz 
Turaidas muzejrezervātu un tā sastāvā esošo Turaidas pils torni, kas nodrošina kultūrvēsturiskās ainavas 
vizuālo uztveri. 

2.3.2.2. Vēsturiskā plānojuma struktūra – ceļu tīkls, zemes gabalu lielums, to vēsturiskās robežas (līdz 
1940.gadam), apbūves principu sistēma, celtņu telpiskais izveidojums, masa un raksturs, ēku savstarpējais 
izvietojums. 

2.3.2.3. Kultūras pieminekļi, vēsturiskā apbūve un vēsturiskās apbūves ārējais veidols. 

2.3.2.4. Raksturīgā ainaviskā vide – dabas ainava, mežu, pļavu un lauku vēsturiskās robežas, vēsturiskie 
ceļi, reljefs un lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. 

2.3.3. Prasības kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai: 

2.3.3.1. Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonas (aizsargjoslas)  teritorijā jāveicina vēsturisko ēku 
saglabāšana, veicot to regulāru uzturēšanu un kopšanu. 

2.3.3.2. Aizliegta – jauna būvniecība vietās, kur vēsturiski nav bijušas attiecīgas ēkas vai būves. Nav 
pieļaujama jauna apbūve, kas aizsedz publiski pieejamos un ainaviski nozīmīgos skatu punktus, vai 
negatīvi ietekmē Turaidas muzejrezervāta kultūrvēsturisko ainavu. 

2.3.3.3. Ēkas bez kultūrvēsturiskas vērtības ir pieļaujams rekonstruēt (pārbūvēt), ja tiek uzlabots to ārējais 
estētiskais veidols. Pieļaujama šo ēku nojaukšana (izņemot, ja ēka ir vecāka par 50 gadiem), bez papildus 
izpētes. Jauna apbūve šo ēku vietā ir pieļaujama, ņemot vērā šajos noteikumos izvirzītās prasības 
jaunbūvēm. 

2.3.3.4.  Aizliegts veikt būtiskas reljefa izmaiņas (ja tās nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas 
atjaunošanu), derīgo izrakteņu ieguvi, kokmateriālu sagatavošanu kailcirtēs, meža, augsnes, gaisa, 
gruntsūdeņu, ūdenstilpņu piesārņošanu. 

2.3.4. Prasības apstādījumiem un dabas teritorijām: 

(1) Apstādījumu dabas teritorijās saglabājama to pašreizējā izmantošana. Atļauts ierīkot jaunas parka vai 
mežaparka teritorijas, nodrošinot nepieciešamo labiekārtojumu. 

(2) Gaujas upes senieleja veidojama kā publiski pieejama labiekārtota ārtelpas teritorija. 

(3) Veicot publisko apstādījumu rekonstrukciju, kopšanu vai ierīkojot jaunu labiekārtojumu, jāatjauno 
vēsturiskie, publiski pieejamie un ainaviski nozīmīgie skatu punkti uz Turaidas muzejrezervātu. 

(4) Aizliegts cirst kokus kailcirtē, neatkarīgi no īpašuma piederības. 
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2.3.5. Prasības ēku nojaukšanai un vidi degradējošiem objektiem: 

2.3.5.1. Ierosinot ēku (būvju), kas vecākas par 50 gadiem, nojaukšanu Turaidas muzejrezervāta 
aizsardzības zonas (aizsargjoslas) teritorijā, projekts saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekciju, un tā sastāvā jāietver: 

(1) būves uzmērījums; 

(2) ēkām, kuras būvētas līdz 1950.gadam - arhitektoniski – māksliniecisko inventarizācija  ar saglabāšanas 
rekomendācijām, ja inventarizācijā fiksēti fasāžu detaļu un interjera apdares elementi; 

(3) ēkām, kuras ir būvētas pēc 1950.gada – ēkas fotofiksācija. 

2.3.5.2. Vidi degradējoši objekti paredzami nojaukšanai vai pārvietošanai, nav pieļaujama to attīstība. 

2.3.6. Prasības jaunbūvēm: 

2.3.6.1. Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonas (aizsargjoslas) teritorijā ir pieļaujama jaunu ēku 
būvniecība, respektējot svarīgākos aizsargājamos elementus un saglabājamās vērtības aizsardzības zonā, 
kā arī ievērojot šādas prasības: 

(1) ja kvartālā pastāv esošā iedibinātā (vēsturiskā) būvlaide, galveno ēku zemes gabalā izvieto uz tās; 

(2) izvietojot galveno ēku zemes gabalā, jāņem vērā konkrētajā Turaidas ciema vai Siguldas pilsētas ielā 
raksturīgais celtņu telpiskais izveidojums, masa un raksturs, ēku savstarpējais izvietojums; 

(3) jaunā apbūve nedrīkst pārsniegt kvartālā esošās vēsturiskās apbūves vidējo augstumu un aizsegt 
publiski pieejamos un ainaviski nozīmīgos skatu punktus uz Turaidas muzejrezervātu. Pieļaujamo apbūves 
augstumu nosaka, veicot telpisko analīzi no publiski pieejamajiem un ainaviski nozīmīgiem skatu punktiem, 
ko nosaka attiecīgā novada Būvvalde plānošanas un arhitektūras uzdevumā. 
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III Turaidas muzejrezervāta robežas un tā aizsargjoslas  

grozījumu priekšlikumi 

3.1. Turaidas muzejrezervāta robežas grozījumu priekšlikums un tā pamatojums 

Turaidas muzejrezervāta teritorijas robežas tika noteiktas 1994.gadā, ņemot vērā galvenokārt esošās 
kontūras dabā, vai nosakot tās pa iedomātu līniju. Ņemot vērā, ka laika posmā no 1994.gada līdz šodienai 
Turaidā ir realizēta Zemes reforma, kuras ietvaros ir noteiktas nekustamo īpašumu juridiskās robežas un 
īpašumu piederība, ir nepieciešams precizēt un pārskatīt Turaidas muzejrezervāta teritorijas robežas, tās 
nosakot pa nekustamo īpašumu juridiskajām robežām, vai skaidri izteiktām kontūrām dabā, jo spēkā 
esošās robežas neatbilst šodienas nekustamo īpašumu robežām un nav koordinētas. Izstrādātais projekta 
priekšlikums paredz ne tikai precizēt, bet arī paplašināt Turaidas muzejrezervāta teritoriju, jo 
muzejrezervāta teritorijā 1994.gadā netika iekļautas visas ar Turaidas muižas vai ar Turaidas pils 
kompleksu saistītās ēkas, būves un teritorijas, kas var būtiski ietekmēt Turaidas muzejrezervāta 
saglabāšanas un attīstības iespējas nākotnē. 

Turaidas muzejrezervāta Siguldas pilsētas teritorijas daļā ir priekšlikums iekļaut visu Turaidas pilskalnu 
līdz pilskalna pakājei, jo šobrīd spēkā esošās kultūras pieminekļa robežas ir noteiktas nepietiekamā 
apjomā, iekļaujot tikai Turaidas pils apbūvi un pilskalna virsotni, bet neietverot visu kultūrvēsturiski 
nozīmīgo objektu kopumā. Turaidas muzejrezervāta robežu Siguldas pilsētas daļā ir priekšlikums noteikt 
gar Turaidas ielas (autoceļš P-8, Inciems – Sigulda) austrumu puses sarkano līniju - pilskalna R puses 
pakājē; pilskalna DR pusē - pa strautu pilskalna pakājē un nekustamā īpašuma ar kad.apz. 8015 001 0103 
D robežu; pilskalna D pusē - gar esošo pašvaldības ceļu un nekustamā īpašuma ar kad.apz. 8015 001 
0103 D robežu līdz strautam; pilskalna A pusē - gar strautu (pilskalna A puses pakāji) un pa iedomātu 
taisnu līniju D-Z virzienā līdz Siguldas pilsētas robežai. Līdz ar to tiks palielināta Turaidas muzejrezervāta 
teritorijā ietvertā nekustamā īpašuma (ar kad.apz. 8015 001 0103) daļa. 

 

24.attēls. Skats uz Turaidas pilskalnu no Turaidas ielas Siguldā. Foto M.Kalvāne, 2013. 

Turaidas muzejrezervāta Krimuldas novada teritorijas daļā ir priekšlikums ietvert bij. Turaidas muižas 
Ķieģeļu cepļa teritoriju un bij. Gaujiešu kūts ēku, precizēt kultūras pieminekļa robežu gar autoceļiem (ciema 
ielām), ņemot vērā detālplānojumā noteiktās plānotās ielu sarkanās līnijas, nekustamo īpašumu robežas un 
to juridisko piederību. 

Turaidas muižas bij. Ķieģeļu ceplis atrodas uz zemes vienības ar nosaukumu „Mežs pie Aivariem” un 
kad.apz. 8068 009 0293. Ņemot vērā, ka Ķieģeļu cepļa būves un ēku drupas nav kadastrāli uzmērītas, ir 
priekšlikums ietvert zemes vienības daļu ~ 6 ha platībā kultūras pieminekļa teritorijā. Bij. Turaidas Ķieģeļu 
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ceplis  Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā ir noteikts kā novada nozīmes kultūrvēsturisks objekts. Šī 
objekta iekļaušana muzejrezervāta teritorijā nodrošinās iespēju šo ēku kompleksu nākotnē atjaunot un 
iekļaut Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijā. Krimuldas novada dome, kas ir nekustamā īpašuma un 
zemes vienības ar kad. apz. 8068 009 0293 valdītājs, 2013.gada 29.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu „Par zemes 
iznomāšanu”. Saskaņā ar minēto domes lēmumu ir nolemts ar 2013.gada 2.maiju iznomāt „Īpaši 
aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts” Krimuldas novada pašvaldībai piekrītošās 
zemes vienības ar nosaukumu „Mežs pie Aivariem” daļu, vai ~6 ha, Turaidas muzejrezervāta funkciju 
veikšanai. Krimuldas novada dome vienlaicīgi ir sniegusi savu piekrišanu minētās zemes vienības daļas 
iekļaušanai Turaidas muzejrezervāta teritorijā. 

   

25., 26.attēls. Pļava aiz bij. Ķieģeļu cepļa un skats uz Ķieģeļu cepļa skursteni no pašvaldības autoceļa 
(C18 Turaidas kapi – Ķieģeļceplis) puses. Foto M.Kalvāne, 2012. 

Ir priekšlikums precizēt Turaidas muzejrezervāta teritorijas robežu nekustamā īpašuma „Rožkalni” zemes 
vienības (ar kad.apz. 8068 009 0038) Z daļā un izslēgt no Turaidas muzejrezervāta teritorijas, līdz šim 
daļēji apgrūtināto, nekustamā īpašuma  „Boliņi” zemes vienības daļu (ar kad.apz. 8068 009 0100).  
Turaidas muzejrezervāta teritorijas robeža tiek precizēta pa esošo piebraucamo ceļu no pašvaldības 
autoceļa uz mājām „Rožkalni”. 

   

27.attēls. Skats uz „Rožkalniem” no pašvaldības autoceļa (muzejrezervāta Z puses robežas).  

28.attēls. Skats no Pagasta Magazīnas ēkas uz plānotās Gaujiešu ielas trasi. Foto M.Kalvāne 2012. 

Turaidas muzejrezervāta teritorijas robežu ir priekšlikums precizēt gar pašvaldības autoceļu (P7 – 
Rožkalni) – Gaujiešu ielu, nosakot to pa plānotās ielas rietumu puses sarkano līniju (ietverot pašvaldībai 
piekrītošo zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0412), un gar pašvaldības autoceļa (Gaujieši – Kungu rija) 
Z pusi (ietverot pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0370). Līdz ar to no Turaidas 
muzejrezervāta teritorijas, tiek izslēgta līdz šim daļēji apgrūtinātās zemes vienības daļa (ar kad.apz. 8068 
009 0188), kas atrodas ārpus plānotajām Gaujiešu ielas sarkanajām līnijām. 
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Turaidas muzejrezervāta teritorijā ir priekšlikums iekļaut bij. Turaidas muižas kūts ēku – „Gaujiešu kūti” un 
zemes vienību (ar kad. apz. 8068 009 0392). Gaujiešu kūts ir bij.Turaidas muižas saimniecības ēku 
kompleksa daļa, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām savā vēsturiskajā apjomā, taču neatrodas 
muzejrezervāta teritorijā. Ņemot vērā Turaidas muzejrezervāta kultūrvēsturisko nozīmi, tieši kā bij. 
saimniecības muižai, kā arī Gaujiešu kūts novietojumu tiešā muzeja apbūves tuvumā un Turaidas ciema 
centrālajā daļā, šī objekta iekļaušana muzejrezervāta teritorijā nodrošinās iespēju šo ēku saglabāt, iekļaut 
Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijā un nākotnē veikt tai nepieciešamos renovācijas un/vai restaurācijas 
darbus. 

No  Turaidas muzejrezervāta (kultūras pieminekļa) teritorijas izslēgtās zemes vienību daļas tiek ieskaitītas 
Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā. 

   

29.,30. attēls. Skats uz Gaujiešu kūti, auto stāvlaukumiem un muzeja ieeju. Foto M.Kalvāne 2012.  

 

31.attēls. Turaidas muzejrezervāts un tā robeža ar grozījumiem. (Foto "AeroVision", 2013.)  

 

 

Turaidas muzejrezervāta robeža 
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3.2. Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) grozījumu priekšlikums un tā 
pamatojums. 

Saskaņā ar LR likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23.pantu un LR Ministru padomes 1992.gada 
26.novembra apstiprinātajiem „Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas 
noteikumiem” 1994.gadā tika izstrādātas Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonu robežas ar noteiktu 
izmantošanas un uzturēšanas režīmu. Turaidas muzejrezervātam tika noteiktas divas aizsardzības zonas 
(aizsargjoslas) – 

▪ muzejrezervāta aizsardzības un apbūves regulācijas zona; 

▪ muzejrezervāta aizsargājamās dabas ainavas zona. 

Šodien visu veidu aizsargjoslas, aizsargzonas un aizsardzības joslas ir noteiktas LR Aizsargjoslu likumā, 
kas ir spēkā no 1997.gada 11.marta. Likuma II nodaļā ir noteiktas Vides un dabas resursu aizsargjoslas un 
viens no aizsargjoslu veidiem ir aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem. Aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem ir noteiktas likuma 8.pantā nosakot, ka aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekli minimālais platums lauku apvidos ir 500 metru, ja minētā 
aizsargjosla nav noteikta īpaši. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 59.panta pirmo daļu 2003.gada 15.jūlijā ir 
izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 
noteikšanas metodika”, kas nosaka valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto nekustamo 
kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodiku.  

Turaidas muzejrezervāta gadījumā spēkā esošās aizsargjoslas ir noteiktas īpaši, taču ņemot vērā, ka tās ir 
noteiktas pirms Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.392 spēkā stāšanās, tās neatbilst 
šodien spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 28.pantu 2009.gada 22.decembrī ir izdoti Ministru 
kabineta noteikumi Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju”, kas 
nosaka nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju. Atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam uz 
Turaidas muzejrezervātu ir attiecināms 13.grupas – „īpaši aizsargājamās teritorijas” apgrūtinājuma kods 
(identifikators) – 131402 (īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi - kultūras rezervāta (muzejrezervāta) 
teritorija), kas noteikts saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 16.pantu. Bet attiecībā uz 
Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslu (-ām) ir attiecināms 14.grupas – „kultūras, vēstures un rekreācijas 
objekti” apgrūtinājuma kods (identifikators) – 140202 (individuāli noteikta aizsardzības zona ap kultūras 
pieminekli), kas noteikts saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 23.pantu, Aizsargjoslu 
likuma 8.pantu un Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekļu 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika”. 

Ņemot vērā minēto normatīvo aktu regulējumu un izvērtējot spēkā esošos Turaidas muzejrezervāta 
aizsardzības zonu (aizsargjoslu) uzturēšanas noteikumus un nekustamo īpašumu apgrūtinājumus, kas 
noteikti saskaņā  ar „Gaujas nacionālā parka likumu" un 02.05.2012. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.317 
"Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", kā arī citu kultūras 
pieminekļu izvietojumu Turaidas muzejrezervāta tiešā tuvumā vai tā aizsargjoslās, „Īpaši aizsargājamā 
kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts aizsargjoslu (aizsardzības zonu) grozījumu projektā” ir 
izstrādāts priekšlikums vienas (apvienotās) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanai ap kultūras 
pieminekli.  

Grozītās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežas ir noteiktas pa juridiski noteiktajām nekustamo 
īpašumu robežām, pa izteikti nolasāmām kontūrām dabā, pa ielu sarkanajām līnijām vai pa iedomātu līniju, 
savienojot atsevišķu nekustamo īpašumu robežu punktus. Aizsargjoslā ir ietverta 1994.gadā noteiktā 
muzejrezervāta aizsardzības un apbūves regulācijas zonas teritorija un daļēji 1994.gadā noteiktā 
muzejrezervāta aizsargājamās dabas ainavas zonas teritorija. Ņemot vērā, ka izstrādāts priekšlikums par 
bij. Turaidas ķieģeļcepļa iekļaušanu Turaidas muzejrezervātā, paplašinot Turaidas muzejrezervāta 
teritoriju, ir nepieciešams paplašināt arī aizsargjoslas teritoriju blakus bij. Turaidas ķieģeļcepļa teritorijai. 
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Siguldas pilsētas teritorijā posmā no Gaujas upes līdz Gleznotājkalnam ir priekšlikums tikai precizēt 
Turaidas muzejrezervāta aizsargājamās dabas ainavas aizsardzības zonas (aizsargjoslas) teritorijas 
robežu atbilstoši nekustamo īpašumu robežām, saglabājot aizsargjoslas teritorijā gan Gaujas palieņu 
pļavas, gan Siguldas pilsētas Gaujas upes kreisā krasta nogāzes, kas atrodas tieši pretī Turaidas pils 
tornim. 

 

32.attēls.Skats no Turaidas pils torņa uz Siguldas pilsētu. Foto M.Kalvāne, 2013.  

1994.gadā noteiktajā Turaidas muzejrezervāta aizsargājamās dabas ainavas aizsardzības zonas 
(aizsargjoslas) teritorijā bija ietverta arī Siguldas pils teritorija un Gaujas upes abu krastu teritorijas līdz pat 
Gaujas tiltam. Vienlaicīgi minētā teritorija ir apgrūtināta ar Gaujas nacionālā parka Dabas lieguma zonā 
noteiktajiem aizliegumiem saistībā ar būvniecību un bioloģiskās daudzveidības, mežu un dabiskās vides 
saglabāšanu. Ņemot vērā, ka arī Siguldas pils komplekss ir ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa („Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss”, valsts aizsardzības Nr.7445), 
kuram nākotnē būtu jānosaka individuālā kultūras pieminekļa aizsargjosla, kā arī tai piegulošās apbūves un 
Gaujas upes palieņu pļavu teritorijas nav redzamas ne no Turaidas pils torņa, ne arī no Gaujas tilta, tātad 
neietekmē ainavu ap Turaidas muzejrezervātu, ir priekšlikums izslēgt no Turaidas muzejrezervāta 

aizsardzības zonas (aizsargjoslas) teritorijas sekojošus nekustamos īpašumus ar kad.apz.– 8015 002 
0201; 8015 002 0202; 8015 002 0301; 8015 002 0203; 8015 002 0204; 8015 002 0401; 8015 002 1825; 
8015 002 1818; 8015 002 1726; un daļu no nekustamajiem īpašumiem ar kad.apz.– 8015 002 0101; 8015 
001 0601; 8015 001 0104; 8015 001 0502.  

Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) robeža 
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33.attēls.Skats uz Turaidas pils torni no Gaujas tilta Siguldā. Foto M.Kalvāne, 2013. 

1994.gadā noteiktajā Turaidas muzejrezervāta aizsargājamās dabas ainavas aizsardzības zonas 
(aizsargjoslas) teritorijā bija ietverta Siguldas pilsētas teritorijā esošā Vilkmestes upīte un tai piegulošā 
mežu un gravu teritorija un daļa no Krimuldas pils kompleksam piegulošās teritorijas, t.sk. ap to noteiktās 
Gaujas nacionālā parka Kultūrvēsturiskās zonas teritorija. Vienlaicīgi minētā teritorija ir apgrūtināta ar 
Gaujas nacionālā parka Dabas lieguma zonā noteiktajiem aizliegumiem saistībā ar būvniecību un 
bioloģiskās daudzveidības, mežu un dabiskās vides saglabāšanu. Ņemot vērā, ka arī Krimuldas pils un 
muižas komplekss ir daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa („Siguldas, Turaidas un 
Krimuldas vēsturisko centru komplekss”, valsts aizsardzības Nr.7445), kuram nākotnē būtu jāprecizē 
individuālā kultūras pieminekļa aizsargjosla, kā arī tai piegulošās apbūves un Vilkmestes upes mežu un 
gravu teritorijas nav redzamas no Turaidas pils torņa un neietekmē ainavu ap Turaidas muzejrezervātu, ir 
priekšlikums izslēgt no Turaidas muzejrezervāta aizsardzības zonas (aizsargjoslas) teritorijas daļu no 
nekustamajiem īpašumiem ar kad.apz. - 8015 001 1001; 8015 001 0401 Siguldas pilsētas teritorijā, un 
nekustamos īpašumus ar kad.apz. – 8068 009 0262; 8068 009 0289; 8068 009 0230; 8068 009 0279; 8068 
009 0220; 8068 009 0164 Krimuldas novada teritorijā. 

Krimuldas novada teritorijā esošais Turaidas ciems 1994.gadā daļēji tika ietverts Turaidas 
muzejrezervāta aizsardzības un apbūves regulācijas aizsargjoslā (aizsardzības zonā), bet tā pārējā daļa - 
Turaidas muzejrezervāta aizsargājamās dabas ainavas aizsardzības zonas (aizsargjoslas) teritorijā. 
Turaidas ciems ir izvietots uz vairākiem pakalniem, Gaujas upes ielejas malā, un to no vairākām pusēm 
ietver mežu teritorijas. Līdz ar to nevienā no raksturīgajiem, publiski pieejamajiem skatiem, kā arī no skatā 
no Turaidas pils torņa, Turaidas ciems nav uztverams kā vienota apbūves teritorija. Līdz ar to ir izstrādātais 
priekšlikums paredz grozīt spēkā esošo aizsargjoslu teritorijas, izslēdzot no Turaidas muzejrezervāta 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijas tos Turaidas ciema nekustamos īpašumus (uz dienvidiem no 
autoceļa Turaida – Ragana), kuru vizuālais izskats neietekmē ainavu ap Turaidas muzejrezervātu, ar kad 
apz. - 8068 009 0241; 8068 009 0269; 8068 009 0097; 8068 009 0302; 8068 009 0067; 8068 009 0020; 
8068 009 0021; 8068 009 0069; 8068 009 0439; 8068 009 0368; 8068 009 0367; 8068 009 0233; 8068  

Turaidas pils tornis 
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009 0304; 8068 009 0015; 8068 009 0042; 8068 009 0066; 8068 009 0032; 8068 009 0219; 8068 009 
0106; 8068 009 0155; 8068 009 0120; 8068 009 0052; 8068 009 0140; 8068 009 0171; 8068 009 0080; 
8068 009 0246; 8068 009 0014; 8068 009 0213; 8068 009 0236; 8068 009 0144; 8068 009 0128; 8068 
009 0129; 8068 009 0393; 8068 009 0303; 8068 009 0064; 8068 009 0203; 8068 009 0451; 8068 009 
0001; 8068 009 0311; 8068 009 0035; 8068 009 0443; 8068 009 0090; 8068 009 0096; 8068 009 0442; 
8068 009 0441; 8068 009 0440; 8068 009 0329. 

 

34.attēls.Skats uz Turaidas ciemu un Turaidas pils torni no Raganas puses. (Foto "AeroVision", 2013.) 

Turaidas ciema (plānotā) daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no Turaidas – Raganas autoceļa un ir vizuāli labi 
uztverama no Turaidas muzejrezervāta, šobrīd faktiski ir neapbūvēta. Līdz ar to minētās teritorijas attīstība 
un izmaiņas ainavā būtiski var ietekmēt ainavu ap Turaidas muzejrezervātu. Tai pašā laikā, Turaidas ciema 
daļa, ko vizuāli aizsedz esošais reljefs un mežs, neietekmē ainavu ap Turaidas muzejrezervātu vai skatu 
no galvenā Turaidas skatu punkta - Turaidas pils torņa. Ņemot vērā minēto, no Turaidas muzejrezervāta 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijas paredzēts izslēgt nekustamos īpašumus ar kad.apz. - 8068 
009 0204; 8068 009 0425; 8068 009 0117; 8068 009 0232; 8068 009 0237; 8068 009 0193; 8068 009 
0187; 8068 009 0901; 8068 009 0036; 8068 009 0229; 8068 009 0401; 8068 009 0037; 8068 009 0276;  
8068 009 0113; 8068 009 0325; 8068 009 0022; 8068 009 0343; 8068 009 0170; 8068 009 0168; 8068 009 
0169; 8068 009 0055; 8068 009 0056; 8068 009 0197; 8068 009 0445; 8068 009 0068; 8068 009 0266;  
un daļu no nekustamajiem īpašumiem ar kad.apz.– 8068 009 0049; 8068 009 0100; 8068 009 0017; 8068 
009 0088; 8068 009 0215; 8068 009 0166; 8068 009 0054; 8068 009 0025.  

 

 

 

 

 

 

Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) robeža 
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35.attēls. Skats uz Turaidas muzejrezervātu un ciemu no Turaidas pils torņa puses. (Foto "AeroVision", 
2013.) 

 

36.attēls. Skats uz Turaidas muzejrezervātu un ciemu no autoceļu P7 un P8 krustojuma puses. (Foto 
"AeroVision", 2013.) 

Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) robeža 

Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) robeža 
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Turaidas ciema daļa, kas atrodas pie pašvaldības autoceļa „Turaidas kapi – ķieģeļceplis”, jau šobrīd daļēji 
ir iekļauta Turaidas muzejrezervāta aizsardzības un apbūves regulācijas aizsargjoslā (aizsardzības zonā), 
bet tā pārējā daļa - Turaidas muzejrezervāta aizsargājamās dabas ainavas aizsardzības zonas 
(aizsargjoslas) teritorijā.  Ņemot vērā, ka izstrādāts priekšlikums par Turaidas muzejrezervāta teritorijas 
paplašināšanu un bij. Turaidas ķieģeļcepļa iekļaušanu Turaidas muzejrezervātā, ir nepieciešams paplašināt 
arī aizsargjoslas teritoriju bij. Turaidas ķieģeļcepļa teritorijas tuvumā. Līdz ar to ir izstrādāts priekšlikums par 
nekustamo īpašumu ar kad. apz. 8068 009 0114 un 8068 009 0287 iekļaušanu Turaidas muzejrezervāta 
aizsargjoslā (aizsardzības zonā). Precizējot aizsargjoslas robežas pa nekustamo īpašumu juridiskajām 
robežām, ir priekšlikums pilnībā iekļaut aizsargjoslā arī Siguldas novada nekustamos īpašumus ar kad.apz. 
8015 001 0111 un 8015 001 0102, bet izslēgt Krimuldas novada nekustamā īpašuma daļu ar kad.apz. 8068 
009 0081. 

 

Turaidas kapsēta ir izveidota 19.gs. un tās vēsture ir cieši saistīta ar Turaidas muižas vēsturi, līdz ar to ir 
priekšlikums šo teritoriju saglabāt Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslā (aizsardzības zonā). Turaidas 
kapsēta Krimuldas pagasta teritorijas plānojumā ir noteikta kā novada nozīmes kultūrvēsturisks objekts.  

 

  

37., 38.attēls. Turaidas kapsēta. Foto M.Kalvāne, 2012.  
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IV Turaidas muzejrezervāta un tā aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksti 

4.1. Turaidas muzejrezervāta robežas apraksts 
 

Robežas  
posmu Nr. 

Robežas posmu apraksts 

1 – 2 Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0292 austrumu robežu 

2 – 3  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0231 austrumu robežu 

3 – 4  Pa novadu administratīvo robežu šķērsojot Turaidas ielu (valsts autoceļu P8 „Inciems 
– Sigulda – Ķegums”) 

4 – 7  Pa Turaidas ielas (valsts autoceļa P8 „Inciems – Sigulda – Ķegums”)  austrumu puses 
robežu 

7 – 8  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8015 001 2003 ziemeļu robežu 

8 – 9  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8015 001 2005 ziemeļu robežu 

9 – 10  Gar pašvaldības autoceļa ziemeļrietumu puses robežu 

10 – 11  Gar strautu Turaidas pilskalna austrumu pusē un pa iedomātu līniju šķērsojot zemes 
vienību ar kad.apz. 8015 001 0103 

11 – 13  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0175 dienvidu robežām 

13 – 15  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0175 austrumu robežām 

15 – 16  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0175 austrumu robežu gar strautu 

16 – 18  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0293 dienvidu robežām 

18 – 19  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0293 austrumu robežu 

19 – 20  Gar pašvaldības autoceļu „Turaidas kapi – ķieģeļceplis” un pa zemes vienības ar 
kad.apz. 8068 009 0293 robežu 

20 – 21  Gar esošu zemes ceļu / gājēju taku no pašvaldības autoceļa „Turaidas kapi – 
ķieģeļceplis” līdz zemes vienībai ar kad.apz. 8068 009 0175 

21 – 23  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0175 ziemeļaustrumu robežām 

23 – 26  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0175 ziemeļu robežām 

26 – 27  Pa iedomātu līniju šķērsojot Turaidas ielu (valsts autoceļš P8 „Inciems – Sigulda – 
Ķegums”) 

27 – 28  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0038 ziemeļu robežu gar pašvaldības 
autoceļu 

28 – 29  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0038 robežu un iebraucamo ceļu  

29 – 30  Pa iedomātu līniju šķērsojot zemes vienību ar kad.apz. 8068 009 0038 

30 – 31  Pa Gaujiešu ielas plānoto sarkano līniju šķērsojot zemes vienību ar kad.apz. 8068 
009 0038 

31 – 32  Pa Gaujiešu ielas plānoto sarkano līniju šķērsojot zemes vienības ar kad.apz. 8068 
009 0038; 8068 009 0188 

32 – 34  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0188 dienvidu robežu, gar pašvaldības 
autoceļu 

34 – 35  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0370 robežu šķērsojot pašvaldības autoceļu 

35 – 36  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0392 rietumu un dienvidu robežām 

36 - 38 Pa Gaujiešu ielas plānoto sarkano līniju šķērsojot zemes vienību ar kad.apz. 8068 
009 0290 

38 – 39  Pa Muzeja ielas (valsts autoceļa P7 „Ragana - Turaida”)  ziemeļu robežu 

39 – 42  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0404 robežām 

42 – 43  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0039 dienvidu robežu 

43 – 1  Pa iedomātu līniju šķērsojot Muzeja ielu (valsts autoceļu P7 „Ragana - Turaida”) 
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4.2. Turaidas muzejrezervāta aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežas apraksts 
 

Robežas  
posmu Nr. 

Robežas posmu apraksts 

1 – 2 Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0244 rietumu robežu 

2 – 4  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0099 rietumu robežu 

4 – 5  Pa iedomātu līniju šķērsojot pašvaldības ceļu ar kad.apz. 8068 009 0365 

5 – 8  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0129 robežām 

8 – 10  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0236 robežām 

10 – 11  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0213 dienvidu robežu 

11 – 12  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0246 austrumu robežu 

12 – 13  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0080 austrumu robežu 

13 – 14  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0171 austrumu robežu 

14 – 15  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0140 austrumu robežu 

15 – 16  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0052 austrumu robežu 

16 – 17  Pa iedomātu līniju, paralēli Gaujas senielejas nogāzes malai, šķērsojot zemes vienību 
ar kad. apz. 8015 001 0401 līdz Turaidas ielai (valsts autoceļš P8 „Inciems – Sigulda 
– Ķegums”) 

17 – 18  Pa Turaidas ielas (valsts autoceļa P8 „Inciems – Sigulda – Ķegums”) ziemeļrietumu 
puses robežu 

18 – 19  Pa iedomātu līniju šķērsojot Turaidas ielu (valsts autoceļš P8 „Inciems – Sigulda – 
Ķegums”) 

19 – 20  Pa gājēju ceļu (dambi) šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8015 001 0601 līdz 
Gaujas upei (pārceltuvei) 

20  - 21  Pa iedomātu līniju šķērsojot Gaujas upi 

21 – 22  Pa iedomātu līniju, perpendikulāri upei, šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8015 
002 0101 

22 – 23  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8015 002 0501 ziemeļu robežu 

23 – 24  Pa iedomātu līniju, paralēli Gaujas senielejas nogāzes malai, šķērsojot zemes vienību 
ar kad. apz. 8015 002 0101 

24 – 25  Pa iedomātu līniju, paralēli Gaujas senielejas nogāzes malai, šķērsojot zemes vienību 
ar kad. apz. 8094 002 0168 

25 – 26  Pa iedomātu līniju paralēli Gaujas senielejas nogāzes malai šķērsojot zemes vienību 
ar kad. apz. 8094 001 0158 

26 – 27 Pa iedomātu līniju perpendikulāri  Gaujas upei šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 
8094 001 0158 

27 – 28  Pa iedomātu līniju, perpendikulāri Gaujas upei, šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 
8094 002 0168 

28 – 29  Pa iedomātu līniju šķērsojot Gaujas upi 

29 – 30  Pa iedomātu līniju šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0265 

30 – 31  Pa iedomātu līniju šķērsojot pašvaldības autoceļu 

31 – 32  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0081 rietumu robežu 

32 – 33  Pa iedomātu līniju šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0264 

33 – 34  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8015 001 0103 ziemeļaustrumu robežu 

34 – 35  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8015 001 0102 ziemeļu robežu 

35 – 36  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8015 001 0111 ziemeļu  robežu  

36 – 37  Pa iedomātu līniju šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0133 

37 – 40  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0114 austrumu un ziemeļu robežām 

40 – 41  Gar pašvaldības autoceļa „Turaidas kapi – Ķieģeļceplis” austrumu puses robežu 
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41 – 44 Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0084 austrumu robežām 

44 – 46  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0070 ziemeļu robežām 

46 – 47  Pa iedomātu līniju šķērsojot valsts autoceļu  P8 „Inciems – Sigulda – Ķegums” 

47 – 49  Pa zemes vienības „Turaidas kapi”, ar kad.apz. 8068 009 0294, ziemeļu un rietumu 
robežām 

49 – 50  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0054 ziemeļu robežām 

50 – 51  Pa iedomātu līniju šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0054 līdz zemes 
vienības ar kad. apz. 8068 009 0257 rietumu robežpunktam 

51 – 52  Pa iedomātu līniju šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8068 009 0054 līdz 
pašvaldības autoceļam 

52 – 53  Pa iedomātu līniju šķērsojot pašvaldības autoceļu 

53 – 55  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0017 ziemeļu robežām 

55 – 56  Pa iedomātu līniju  gar esošā meža malu šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8094 
001 0017 

56 – 57  Pa iedomātu līniju  gar esošā meža malu šķērsojot zemes vienību ar kad. apz. 8094 
001 0100 

57 – 59  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0005 ziemeļu un rietumu robežām 

59 – 61 Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0188 ziemeļu un rietumu robežām 

61 – 63  Pa zemes vienības ar kad.apz. 8068 009 0290 ziemeļu un rietumu robežām 

63 – 1  Pa iedomātu līniju šķērsojot valsts autoceļu P7 „Ragana – Turaida” 
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6.1. Projekta izstrādes uzsākšanas posms un sabiedrības informēšana. 
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6.2. Projekta izstrādes gaitā saņemtie priekšlikumi un atbildes uz tiem 
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6.3. Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem 

 
Nr. Priekšlikuma / iebilduma 

iesniedzējs, 
saņemšanas datums. 

Iesniegtā priekšlikuma / 
iebilduma būtība 

Ņemts vērā 
/ Nav 

ņemts vērā 

Pamatojums, ja iebildums / 
priekšlikums nav ņemts vērā, 

piezīmes 
1. Aina Ķelpe 

 
Saņemts Krimuldas 

novada domē - 
18.03.2013. 

Ierosinu projektā samazināt kultūras 
pieminekļa robežas, neattiecinot tās 
uz visu Turaidas ciemata teritoriju, 
kas plešas virzienā uz Raganu. 
Turaidas muzejrezervāta plašā 
teritorija (aizsargjosla) liedz man 
rīkoties ar savu īpašumu („Ainavas”, 
Turaidas ciemā)  kā esmu to 
paredzējusi. 

Ņemts vērā Projekta risinājumi paredz noteikt 
Turaidas muzejrezervāta 
aizsardzības zonu (aizsargjoslu) 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām, kas ir samazināta 
attiecībā pret šobrīd spēkā esošo 
Turaidas muzejrezrvāta ainavu 
aizsardzības zonu Turaidas 
ciema teritorijā. Īpašumu 
„Ainavas” paredzēts izslēgt no 
aizsargjoslas. 

 Visvaldis Vrubļevskis 
 

Saņemts Krimuldas 
novada domē - 

13.03.2013. 

Daru zināmu, ka man nav jebkādas 
īpašas vēlmes, ja vien manam 
īpašumam („Krīvi”, Turaidas ciemā) 
netiek mainītas zemes gabala 
robežas, jo pēdējās 2005.gada 
robežu izmaiņas samazināja zemes 
gabala platību. 

Ņemts vērā Īpašumu „Krīvi” paredzēts izslēgt 
no aizsargjoslas. 

 Dzintra Urtāne 
 

Saņemts Krimuldas 
novada domē - 

14.03.2013. 

Daru zināmu, ka savā zemes 
īpašumā „Pakuļi”, Krimuldas 
pagastā, nākotnē vēlos būvēt jaunu 
dzīvojamo māju un saimniecības 
ēkas. Tāpēc lūdzu neiekļaut manu 
zemes īpašumu Turaidas 
muzejrezervāta aizsardzības zonā. 

Ņemts vērā Līdz šim apgrūtināto zemes 
vienības „Pakuļi” daļu ir plānots 

izslēgt no Turaidas 
muzejrezervāta aizsargjoslas 

 Māra Zeltmane 
 

Saņemts Krimuldas 
novada domē - 

12.03.2013. 

1. Detālplānojumā nav pareizi 
atspoguļotas man piederošā zemes 
gabala “Turaidas kiosks” (kad.nr. 
8068 009 0039) robežas. 
2. Īpašums iegādāts komerciāliem 
mērķiem, bet jau 20 gadus ir liegta 
iespēja šo īpašumu apsaimniekot. 
(…) 
 
 
 
3. Turaidas muzejrezervāts 
nelikumīgi izīrē tirgotājiem 
tirdzniecības galdus uz manas 
zemes, (…); pataisa par kulta vietu 
parastu ceļmalu, kuru paši nespēj 
20 gadus sakopt. (…) Turaidas 
muzejrezervāts nerūpējas par 
autostāvlaukumu, kas ir kritiskā 
stāvoklī. (…) 
4. Turaidas muzejrezervāts ignorē 
sanitārās normas, nenodrošina 
muzeja apmeklētājus ar tualetēm 
un atkritumu tvertnēm.  
5. Uzstādītās tirdzniecības vietas 
izkropļo vidi un ainavu, ir 
neestētiskas un rada nožēlojamu 
iespaidu ārzemju tūristu un augsto 
ārvalstu delegāciju viesu acīs. 
 
6. Lūdzu noņemt aizsargjoslu un 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
Ņemts vērā 
 
 
 
 
 
Nav ņemts 

1. Neattiecas uz šo projektu. 
 
 
2. Zemes gabals “Turaidas 
kiosks” atrodas Turaidas 
muzejrezervāta teritorijā, saskaņā 
ar 1994.gadā izstrādātajām un 
apstiprinātajām robežām, kas nav 
grozītas. Projekta ietvaros ir 
izstrādāti jauni uzturēšanas 
noteikumi muzejrezervāta 
teritorijai. 
3. Problēmas izklāsts neattiecas 
uz projekta risinājumiem. 
Autostāvlaukumi nav Turaidas 
muzejrezervāta īpašums. 
 
 
 
 
4. Neattiecas uz šo projektu. 
 
 
 
5. Uzstādītās tirdzniecības vietas 
ir atzītas par vidi degradējošiem 
objektiem, kas atrodas Turaidas 
muzejrezervāta vizuālās uztveres 
priekšlaukumā – līdz ar to ir 
sakārtojamas un/vai 
pārvietojamas citā vietā. 
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aizsargājamās teritorijas 
apgrūtinājumus no mana zemes 
īpašuma, kas pēc būtības ir 
vienkārša ceļmala, lai turpmāk 
varētu zemes apsaimniekošanu un 
labiekārtošanu saskaņot ar 
Krimuldas novada domi un 
nepieciešamības gadījumā ar 
VKPAI. (…) 

vērā 6. Zemes gabals “Turaidas 
kiosks” (kad.nr.8068 009 0039)  
atrodas Turaidas muzejrezervāta 
teritorijā, saskaņā ar 1994.gadā 
izstrādātajām un apstiprinātajām 
robežām, kas nav grozītas. 
Saskaņā ar LR Aizsargjoslu 
likuma 33.pantu aizsargjoslas 
nosaka atbilstoši likumam un 
attēlo teritorijas plānojumos. 
Spēkā esošajā Krimuldas novada 
Krimuldas pagasta teritorijas 
plānojumā noteiktās  Īpaši 
aizsargājamā kultūras pieminekļa 
– Turaidas muzejrezervāts (valsts 
aizsardzības Nr. 2606) 
aizsargjoslas (aizsardzības 
zonas) atbilst 1994.gadā 
izstrādātajām  aizsargjoslām. 
Projekts paredz tikai muzeja 
robežu precizēšanu un 
paplašināšanu. 
Grozītās aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) robežas ir 
noteiktas pa juridiski noteiktajām 
nekustamo īpašumu robežām, pa 
izteikti nolasāmām kontūrām 
dabā, pa ielu sarkanajām līnijām 
vai pa iedomātu līniju, savienojot 
atsevišķu nekustamo īpašumu 
robežu punktus. Aizsargjoslā ir 
ietverta 1994.gadā noteiktā 
muzejrezervāta aizsardzības un 
apbūves regulācijas zonas 
teritorija un daļēji 1994.gadā 
noteiktā muzejrezervāta 
aizsargājamās dabas ainavas 
zonas teritorija. 

 Veronika Mironova 
 

Saņemts Krimuldas 
novada domē - 

04.04.2013. 

Ierosinu iekļaut pieminekļa teritorijā 
man daļēji piederošo bijušo 
Turaidas muižas kūti „ „Gaujieši”, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā 

Ņemts vērā - 

 LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrija 
 

Saņemts SIA „Metrum” - 
08.03.2013. 

VARAM nav priekšlikumu vai 
ierosinājumu saistībā ar kultūras 
pieminekļa aizsargjoslu projektu, 
vienlaikus atgādinam, ka kultūras 
piemineklis – Turaidas 
muzejrezervāts ietilpst īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā – 
Gaujas nacionālais parks, tādējādi 
izstrādājot aizsargjoslu 
(aizsardzības zonu projektu), jāņem 
vērā esošie speciālie normatīvie 
akti, kas attiecas uz šo teritoriju. 

Ņemts vērā - 

 LR Finanšu ministrija 
 

Saņemts SIA „Metrum” - 
28.03.2013. 

Priekšlikumus un ierosinājumus 
kultūras pieminekļa aizsargjoslu 
grozījumu projektam VNĪ sniegs 
pēc tā izvērtēšanas, projekta 
sabiedriskās apspriešanas posmā. 

- - 

 Ārijs Ozoliņš 
Indulis Lazda 

Iesniedzēji savā vēstulē izsaka 
viedokli, ka pirmkārt nav skaidrs 

Ņemts vērā Projekta risinājumi paredz noteikt 
Turaidas muzejrezervāta 
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Inese Meiere 
 

Saņemts Siguldas novada 
domē - 18.03.2013. 

saņemtās vēstules saturs un 
projekta izstrādes mērķis. 
Vēstulē minēts, ka „pilnīgi aplama 
un galīgi nepareiza ir informācija” 
par noteiktajiem apgrūtinājumiem 
īpašumam Siguldā, Gaujas ielā 6, 
jo īpašumam nav nekāda sakara ar 
Turaidu. Iesniedzējs savu viedokli 
balsta uz jaunākiem normatīvajiem 
aktiem, t.sk. 2006.gada MK 
noteikumiem. 
Iesniegumā ir pausts viedoklis par 
sabiedriskās apspriešanas procesu 
kā tādu un „formālo” demokrātiju, ar 
kādu iesniedzējs ir sastapies līdz 
šim, līdz ar to ir izveidojusies 
zināma neticība šādam procesam, 
kas ir pausta iesniegumā. 
Iesniedzēju interesē un viņš vēlas 
saņemt rakstisku atbildi tikai uz 
vienu jautājumu: „Vai manis 
iepriekš uzrādīto LR Ministru 
kabineta noteikumi, kas attiecas uz 
manu īpašumu ir pietiekami un 
atbilst Siguldas pilsētas attīstības 
programmai?” 

aizsardzības zonu (aizsargjoslu) 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām, kas ir samazināta 
attiecībā pret šobrīd spēkā esošo 
Turaidas muzejrezrvāta ainavu 
aizsardzības zonu Siguldas 
pilsētas teritorijā.  
Nekustamo īpašumu Siguldā, 
Gaujas ielā 6 (ar kad. Nr. 8015 
002 0301) ir plānots izslēgt no 
Turaidas muzejrezervāta 
aizsargjoslas. 

 Vija France 
 

Saņemts Siguldas novada 
domē - 18.03.2013. 

Iesniedzēja savā vēstulē izsaka 
izbrīnu par saņemto informāciju, ka 
viņas īpašumā esošais 
nekustamais īpašums ir apgrūtināts 
ar Īpaši aizsargājamā kultūras 
pieminekļa Turaidas 
muzejrezervāts aizsargjoslu, jo 
2005.gadā izdotajā Zemesgrāmatā 
tāda ieraksta nav. 
Iesniedzējai nav skaidrs, kāpēc 
2013.gadā ir nolemts šādu 
aizsargjoslu radīt. 
Kā pamatojums neizpratnei tiek 
minēts nekustamā īpašuma 
Siguldā, Gaujas ielā 6 atrašanās 
vairāku kilometru attālumā no 
Turaidas, upes pretējā krastā, kas 
drīzāk atrodas tuvu Siguldas 
pilsdrupām, līdz ar to nav nekāda 
sakara ar Turaidu. 
Īpašums jau ir apgrūtināts ar GNP 
lieguma zonu, Gaujas upes 
aizsargjoslu un tauvas joslu. 
Isniedzēju biedē iecere radīt 
dubultus apgrūtinājumus, jo visi 
apgrūtinājumi samazina īpašuma 
vērtību un padara neiespējamu 
īpašumu pārdot. 
Iesniedzēja vēlas saņemt arī 
turpmāko informāciju par projekta 
gaitu un sabiedrisko apspriešanu. 

Ņemts vērā Projekta risinājumi paredz noteikt 
Turaidas muzejrezervāta 
aizsardzības zonu (aizsargjoslu) 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām, kas ir samazināta 
attiecībā pret šobrīd spēkā esošo 
Turaidas muzejrezrvāta ainavu 
aizsardzības zonu Siguldas 
pilsētas teritorijā. 
Nekustamo īpašumu Siguldā, 
Gaujas ielā 6 (ar kad. Nr. 8015 
002 0301) ir plānots izslēgt no 
Turaidas muzejrezervāta 
aizsargjoslas. 
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6.4. Citi dokumenti 
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2012.gadā VKPAI elektroniski sniegtā grafiskā informācija,  par kultūras pieminekļu robežām – “Turaidas 
muzejrezervātam” un “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru kompleksam”. 
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