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Ievads 

Raunas novada nekustamo kultūras pieminekļu individuālās aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) izstrādātas 2011.gadā sakarā ar Raunas novada teritorijas plānojuma 

izstrādi. Individuālās aizsargjoslas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 15. 

jūlija noteikumu Nr. 392.“Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

noteikšanas metodika” prasībām, ņemot vērā VKPAI sniegtos nosacījumus. 

Galvenās projekta izstrādē pielietotās metodes ir lauka pētījumi, iepriekšējo 

pētījumu apkopošana un arhīva materiālu analīze, konsultēšanās ar speciālistiem un 

ekspertiem - arheoloģiskā pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonu robežu izstrādē tika 

pieaicināti arheologi. 

Individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekta grafiskā daļa sagatavota 

izmantojot Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartogrāfiskos materiālus. 

Tekstuālajai daļai izmantoti materiāli no VKPAI un VZD arhīva. 

 

Lietotie saīsinājumi 

VKPAI   Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VKPAI PDC   Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

Pieminekļu dokumentācijas centrs 

VZD    Valsts zemes dienests 

LR    Latvijas Republika 

KL LR   likums Par kultūras pieminekļu aizsardzību 

AL LR   ”Aizsargjoslu likums” 

GPS    Globālā pozicionēšanas sistēma 

 

Vispārīgie noteikumi 

Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus 

drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Kultūras ministrijas Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības  inspekcija) atļauju. Kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu 

aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt 

pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa 

kultūrvēsturiskā vērtība. (KL, 3.pants) 

Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā nodrošina MK, 

un to realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Likumos un MK 

noteikumos noteiktās kompetences ietvaros Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas izdotie administratīvie akti – norādījumi – par katra atsevišķa kultūras 

pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu ir saistoši attiecīgā kultūras pieminekļa 

īpašniekam (valdītājam). (KL, 5.pants) 
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija katrā rajonā un republikas 

pilsētā ieceļ valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektoru, kas ir pakļauts tieši 

inspekcijai un darbojas saskaņā ar dienesta instrukciju. (KL, 6.pants) 

Nostiprinot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atzīts par kultūras 

pieminekli, Zemesgrāmatā izdarāma attiecīga atzīme par tiesību aprobežojumiem. Šāda 

atzīme tiek izdarīta, pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

iesniegumu. Ja nekustamais īpašums ir kultūras piemineklis, tas ir pietiekams pamats 

attiecīgās atzīmes izdarīšanai Zemesgrāmatā. Atzīme izdarāma 10 dienu laikā no Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesnieguma saņemšanas dienas vai 

vienlaikus ar īpašuma tiesību reģistrāciju. Nekustamo kultūras pieminekļu sarakstus 

Zemesgrāmatu nodaļām iesniedz attiecīgais valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspektors. (KL, 7.pants) 

Ja kultūras pieminekļa īpašnieks atsavina kultūras pieminekli, valstij ir 

pirmpirkuma tiesības. Kārtību, kādā valsts realizē pirmpirkuma tiesības, nosaka MK 

noteikumi. Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa 

atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa 

saglabāšana. Kultūras pieminekļu atsavināšana var notikt, ja par nodomu atsavināt 

kultūras pieminekli, tā īpašnieks ir paziņojis Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijai, attiecīgā rajona valsts kultūras pieminekļu inspektors ir apsekojis kultūras 

pieminekli un nākamais tā īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā 

kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. (KL, 8.pants) 

Zemesgabalus, uz kuriem atrodas kultūras pieminekļi, drīkst piešķirt lietošanā vai 

iegūt īpašumā zemes tiesību aktos noteiktajā kārtībā tikai tad, ja nākamais lietotājs vai 

īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu 

un saglabāšanu. (KL, 9.pants) 

Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras 

pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo kultūras pieminekļu 

saglabāšanu nodrošina to valdītāji. Kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums 

ir: 

1. Ievērot likumus un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu izmantošanu un 

saglabāšanu; 

2. Informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru 

bojājumu, kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim.  

(KL, 11.pants) 

 

Objekta izslēgšana no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta 

pieļaujama, ja objekts pilnībā zaudējis savu kultūras pieminekļa vērtību. Objektus no 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta izslēdz MK pēc Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma. (KL, 15.pants) 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors nosūta kultūras pieminekļa 

īpašniekam (valdītājam) norādījumus par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un 
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saglabāšanu. Šie norādījumi stājas spēkā ar brīdi, kad kultūras pieminekļa īpašnieks 

(valdītājs) tos saņēmis un ar parakstu apliecinājis, ka iepazinies ar tiem. (KL, 20.pants) 

Kultūras pieminekļi konservējami, restaurējami un remontējami tikai ar 

inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē. Kultūras pieminekļu izpētes darbus, kas var 

novest pie kultūras pieminekļa pārveidošanas, arī arheoloăisko izpēti, drīkst veikt tikai ar 

inspekcijas rakstveida atļauju un tās kontrolē. (KL, 21.pants) 

Pirms būvniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu 

saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību 

apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām personām, kas 

saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar 

kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo inspekcijai un turpmākie darbi 

jāpārtrauc. (KL, 22.pants) 

Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek noteiktas kultūras 

pieminekļu aizsargjoslas. To izveidošanai nav vajadzīga zemes lietotāja vai īpašnieka 

piekrišana. Ap kultūras pieminekļiem, kam nav noteiktas aizsargjoslas, un 

jaunatklātajiem kultūras pieminekļiem ir 500 m aizsargjosla. Jebkuru saimniecisko 

darbību pieminekļu aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, 

drīkst veikt tikai ar inspekcijas atļauju. Valsts kultūras piemineklu aizsardzības 

inspekcijas priekšnieks, ņemot vērā MK noteikumus, var noteikt vidi degradējošus 

objektus, kas atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslās. Šie objekti paredzami 

nojaukšanai, un nav pieļaujama to turpmākā attīstība. (KL, 23.pants) 

Attālums starp kultūras pieminekļiem un inženierkomunikācijām rekonstrukcijas 

situācijā jāpieņem ne mazāks par: 

1. 5,0 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam, 

2. 2,0 m līdz pārējām inženierkomunikācijām. 

Šajos gadījumos jāgarantē speciālu tehnisku pasākumu veikšana būvdarbu laikā. (LBN 

100, 10.22.p.) 

Kultūras pieminekļa konservāciju, uzturēšanu, remontu un restaurāciju veic 

kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) par saviem līdzeļiem. Pēc Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma no valsts budžeta piešķir līdzekļus 

kultūras pieminekļa izpētei un saimnieciski neizmantojamu valsts nozīmes kultūras 

pieminekļu konservācijai un restaurācijai, bet no pašvaldību budžetiem – līdzekļus 

saimnieciski neizmantojamu vietējās nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un 

restaurācijai. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija katrā konkrētajā gadījumā 

slēdz līgumu ar attiecīgā pieminekļa īpašnieku (valdītāju) par valsts budžeta līdzekļu 

piešķiršanu kultūras pieminekļu izpētei un valsts nozīmes kultūras pieminekļu 

konservācijai un restaurācijai, kā arī kontrolē šo līdzekļu izlietojumu. Izpētes darbus, kas 

nepieciešami sakarā ar būvniecību, meliorāciju, ceļu būvi un citas saimnieciskās darbības 

veikšanu, finansē darbu izpildītājs uz pasūtītāja rēķina. (KL, 24.pants) 

Kultūras pieminekļus, kuru saglabāšanu īpašnieks nenodrošina, pēc Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas ierosinājuma atsavina tiesas ceļā. 
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Namīpašumu atsavināšanas gadījumā īrnieku tiesības tiek saglabātas saskaņā ar LR 

tiesību aktiem. (KL, 27.pants) 

Katram kultūras piemineklim var noteikt tā kultūrvēsturisko vērtību. To veic 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Atlīdzība par kaitējumu, kas izdarīts 

kultūras piemineklim, tiek aprēķināta atbilstoši šim kultūras piemineklim noteiktajai 

kultūrvēsturiskajai vērtībai. (KL, 28.pants) 

Darījumi ar kultūras pieminekļiem, kas veikti, pārkāpjot likumā noteikto kārtību, 

atzīstamipar spēkā neesošiem. Par kultūras pieminekļu aizsardzības, izmantošanas, 

uzskaites, restaurācijas un remonta noteikumu neizpildīšanu, kultūras pieminekļu 

aizsargjoslu režīma pārkāpšanu un par citiem tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem 

personas saucamas pie kriminālās, administratīvās vai citas atbildības saskaņā ar LR 

tiesību aktiem. (KL, 30.pants) 

Aprobežojumi aizsargjoslā (aizsardzības zonā) ap kultūras pieminekli.(AL, 38.pants) 

 Jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās (aizsardzības zonās) ap kultūras 

pieminekļiem drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas un kultūras pieminekļa īpašnieka atļauju; 

 Pārdodot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas 

zemi, aizliegts to sadalīt; 

 Aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, 

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas, izņemot 

šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas; 

 Aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus; 

 Aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa; 

 Aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas 

 Kultūras pieminekļu individuālajā aizsargjoslā (aizsardzības zonā), papildus 

Aizsargjoslu likumā noteiktajām prasībām, aizliegts būtiski izmainīt reljefu, ja tas 

mazina kultūras pieminekļu vērtību. 
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1.Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns) 

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 417. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, 1,5 km no Mīlakšiem, 

Briņģu- Mīlakšu ceļa kreisajā pusē 

Zemes īpašums „ Aizpurvi”  

(zemes vienības kadastra Nr. 4248 004 0064); 

 

 
Lejasmīlakšu senkapu  (Kapiņu kalna) atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 

25 000 

 

Lejasmīlakšu senkapi  (Kapiņu kalns)- akmeņu krāvums - zināmi kopš 20.gs. 30-

iem gadiem. Atrodas mežā ap 30 m uz A no kādreizējā Mīlakšu- Viļumu ceļa. 

Senkapu vietu nelielā zemes reljefa pacēlumā iezīmē zemē iegrimuši akmeņi ap 

15x12 m lielā platībā.   

Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns) atrodas mežā, to galvenā kultūrvēsturiskā 

vērtība ir akmeņu konstrukcija un senkapu struktūra. Sakopjot apkārtējo meža 

teritoriju, senkapi uz apkārtnes ainavas fona izdalītos kā nedaudz paaugstināta, 

iegarenas formas akmeņu konstrukcija, tomēr pašlaik mežā grūti lokalizējama. 

(VKPAI PDC materiāli) 

 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

9 

Raunas novada dome, 2012 

Lejasmīlakšu senkapi no ZR 

 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

būtiski ir saimnieciskas darbības laikā neizjaukt akmeņu konstrukcija un vismaz 20 m 

rādiusā ap senkapiem neveikt nekādas ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas 

darbības. Aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, saskaņojot saimniecisko 

darbību, tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Lejasmīlakšu senkapu 

(Kapiņu kalna)  aizsardzības zonas robežas noteiktas gar  autoceļa Dīķii- Mīlakšas- 

Briņģi ((V 337) malu, kā arī mežā ievērojot dabīgās reljefa robežas un ņemot vērā 

attālumu, kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

nodrošināšanai.  

 
Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns) un to aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē 

M 1: 3000 
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Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns) un to aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā 

plānā M 1:5000 

 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=347769; y=616282 

B x=347772; y=616325 

C x=347719; y=616442 

D x=347631; y=616359 

E x=347680; y=616344 

 

 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu 

apraksts: 

 

Robežas 

apzīmējums 

Apraksts 

A-B robeža vilkta no Dūķu- Mīlakšas –Briņģu autoceļa malas, pa 

iedomātu līniju gar grāvja malu, līdz grāvja pagrieziena 

punktam,  garums 43,75 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunkta B pa iedomātu līniju gar grāvja 

malu pa iedomātu līniju, garums 126, 85 m 

C-D 

 

robeža vilkta no robežpunkta C pa iedomātu līniju līdz Dūķu- 

Mīlakšas-Briņģu autoceļa malai, garums 119,2 m 

D-E robeža vilkta no robežpunkta D gar Dūķu- Mīlakšas- Briņģu 

autoceļa malu, garums 58,7 m  

E-A robeža vilkta no robežpunkta E gar Dūķu- Mīlakšas- Briņģu 

autoceļa malu, garums 101 m 
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Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) 

aizsardzības zona no Z pret Briņģu- Mīlakšas autoceļu 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) 

aizsardzības zona no DA gar Briņģu- Mīlakšas autoceļa malu 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) 

aizsardzības zona no DR  
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Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā 

prasība jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos meža izstrādes darbus vai cita 

veida  saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības zonā nav vēlams 

veikt kailcirti, citi meža izstrādes darbi atsevišķi saskaņojami VKPAI.  

2.Ješķu senkapi 

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 418 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, 300m A Ješķiem 

Zemes īpašums „Madaras”, īpašniece Madara Kaparkalēja 

(zemes vienības kadastra Nr. 424480090032) 

 

Senvieta zināma kopš 1920-tajiem gadiem, kad tur atrasti cilvēku kauli. Senkapi ierīkoti 

Dūķu ezera R krastā ap 60x60 m lielā, 1-1,5m augstā, smilšainā paugurā. DR pusē 

aizlīdzināta grantsbedre. Senvietas teritoriju no austrumiem norobežo zemais, aizaugušais 

ezera krasts, no citām pusēm to ieskauj krūmāji un lapu koku mežs (pēc VKPAI PDC 

materiāliem). 

Senkapu teritorijā pašlaik ierīkotas ganības, bet agrāk vieta izmantota aramzemei. 

Senkapu uzkalns ir lēzens un izplūdis, dabā vāji iezīmējas. 

 

Ješķu senkapu teritorija no ZR 
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Ješķu senkapu teritorija no Z 

Ješķu senkapu teritorija vizuāli vāji uztverama, jo paugurs nolīdzināts un izplūdis aršanas 

un grants ņemšanas rezultātā. Pašlaik senvieta netiek postīta, visā pieminekļa teritorijā un 

arī to ietverošajā aizsardzības zonā ir ganības. Aizsardzības zonas robežas veido dabiski 

ainavas elementi: austrumos ezera krasts, rietumos meliorācijas grāvis, citās pusēs lapu 

koku apaugums. Rietumos aizsardzības zonas robeža sakrīt ar zemes kadastra robežu. 

 

Ješķu senkapu atrašanās vieta M 1:25 000 
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Ješķu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātes: 

Robežpunkta 

apzīmējums 

Koordinātes 

A x=342684; y=617122 

B x=342699; y=617165 

C x=342666; y=617163 

D x=342604; y=617137 

E x=342627; y=617101 

F x=342651; y=617113 

Ješķu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Rob.apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta gar krūmāju pa pļavu līdz meliorācijas grāvja R malai, 

robežas garums 45m 

B-C robeža vilkta gar meliorācijas grāvja R malu, pa pļavu, robežas 

garums 32m 

C-D robeža vilkta gar krūmāju un pa pļavu, robežas garums 67m 

D-E robeža vilkta pa pļavu, robežas garums 42m 

E-F robeža vilkta pa pļavu gar krūmāju, gar zemes kadastra robežu, 

robežas garums 26m 

F-A robeža vilkta gar krūmāju, gar zemes kadastra robežu, robežas garums 

35m  
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Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 
Ješķu senkapu aizsardzības zonas A-E un B-C (ezera krastā) robeža skatā no DRR 
 

 
Ješķu senkapu aizsardzības zonas  A-E robeža skatā no ZR 

 

Ješķu senkapu uzkalns saimnieciskās darbības rezultātā ir izplūdis un vizuāli vāji 

uztverams, tāpēc kā tūrisma objekts neraisa interesi. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā nepieciešams saskaņot iespējamo 

saimniecisko darbību, ja tāda tiks plānota Ješķu senkapu aizsardzības zonas teritorijā.  

3.Auļukalna ezera mītne  

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 419. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, Auļukalna ezera A daļā uz D no 

pussalas 
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Īpašums „ Auļukalna ezers”  

( kadastra Nr. 4248 006 0143)  

 

 
 Auļukalna ezera mītnes novietne topogrāfiskajā plānā M 1:25000 

 

Auļukana ezera mītne ir Latvijā reti sastopams arheoloģisko pieminekļu veids, kas 

atrodas ezerā, ap 25 m attālumā uz D no Auļukalna ezera austrumu krasta pussalas. Zem 

dūņu kārtas 1,5 m dziļumā konstatētas koka konstrukciju paliekas vismaz 20x30 m lielā 

platībā. Atrastās trauku lauskas liecina, ka apmetne apdzīvota apmēram pirms 1,5 

tūkstošiem gadu.(pēc VKPAI PDC arhīva materiāliem) 

 Auļukalna ezera mītne atrodas ezerā, tās īpašās aizsargājamās vērtības- seno 

mītņu paliekas un citas liecības par vidējā dzelzs laikmeta apdzīvotību atrodas zem ūdens 

un vizuāli no krasta nav saskatāmas.  
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Auļukalna ezera apkārtne maz apdzīvota, tajā uzbūvētas atsevišķas savrupmājas, kas 

neaizsedz ainavu uz ezeru. Ezera teritorija sadalīta privātīpašumos.   

 

Skats uz Auļukalna ezera mītni no 

ZR 

Skats uz Auļukalna ezera mītni no 

ZA 

Auļukalna ezra mītnes aizsardzības pasākumu nodrošināšanā būtiski ir tādi apstākļi kā 

hidroloģiskā režīma izmaiņas ezerā (tai skaitā ūdens līmeņa pazemināšana), ko var 

ietekmēt arī meliorācijas sistēmu atjaunošana vai izveide, tāpēc aizsardzības zonā 

iekļauts viss ezera ūdens baseins, pussala un iepretim konstatētajai apmetnes vietai arī 

pārpurvojusies un aizaugošā ezera krasta zona, kur vēl varētu būt saglabājušās atsevišķas 

liecības par apmetnes apdzīvotības laiku.   
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Auļukalna ezera mītne un tās aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 

1:7500  
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 Auļukalna ezera mītne un tās aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā 

 M 1: 7500 
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Auļukalna ezera mītnes aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koodinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

1 x=344469,88; y=607932,77 

2 x=344450,00; y=608006,97 

3 x=344347,98; y=607992,39 

4 x=344314,85; y=608024,19 

5 x=344284,38; y=608059,97 

6 x=344223,43; y=608036,12 

7 x=344183,68; y=608059,97 

8 x=344069,05; y=608049,06 

9 x=344018,70; y=608014,61 

10 x=344004,13; y=607940,41 

11 x=343907,40; y=607909,94 

12 x=343880,90; y=607925,84 

13 x=343751,05; y=607954,99 

14 x=343683,48; y=608005,34 

15 x=343550,98; y=607917,89 

16 x=343476,77; y=607913,91 

17 x=343411,85; y=607833,09 

18 x=343425,10; y=607756,24 

19 x=343448,95; y=607756,24 

20 x=343550,98; y=607704,56 

21 x=343603,98; y=607724,44 

22 x=343833,20; y=607736,36 

23 x=343875,60; y=607670,11 

24 x=343974,98; y=607668,90 

25 x=344011,70; y=607636,99 

26 x=344098,87; y=607619,94 

27 x=344194,27; y=607651,74 

28 x=344207,52; y=607737,86 

29 x=344267,77; y=607767,01 

30 x=344185,00; y=607835,91 

31 x=344210,17; y=607861,09 

32 x=344277,75; y=607858,44 

33 x=344293,65; y=607802,79 

34 x=344330,75; y=607781,59 

35 x=344394,35; y=607797,49 
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Auļukalna ezera mītnes aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Apzīm. Apraksts 

1-2 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera Z krasta līnijas 

daļu, garums 78,50 m 

2-3 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZA krasta līnijas 

daļu, garums 175,89 m 

3-4 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZA krasta līnijas 

daļu, garums 48,76 m 

4-5 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZA krasta līnijas 

daļu, garums 45,90 m 

5-6 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZA krasta līnijas 

daļu, garums 64,60 m 

6-7 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZA krasta līnijas 

daļu, garums 45,94 m 

7-8 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera A krasta līnijas 

daļu, garums 106,82 m 

8-9 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera A krasta līnijas 

daļu, garums 62,10 m 

9-10 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera A krasta līnijas 

daļu,līdz pārpurvojušās ezera pussalas ZA stūrim,  garums 77,18 m 

10-11 pa iedomātu līniju, pāri Auļukalna ezera pussalai dienvidu virzienā, līdz 

pussalas DA stūrim, garums102,29 m 

11-12 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera A krasta līnijas 

daļu, garums 33,86 m 

12-13 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera DA krasta līnijas 

daļu, garums 139,55 m 

13-14 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera DA krasta līnijas 

daļu, garums 78,92 m 

14-15 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera DA krasta līnijas 

daļu, garums 160,653 m 

15-16 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera DA krasta līnijas 

daļu, garums 73,176 m 

16-17 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera D krasta līnijas 

daļu, garums 103,67 m 

17-18 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera D krasta līnijas 

daļu, garums 79,30 m 

18-19 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera D krasta līnijas 

daļu, garums 64 m 

19-20 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera DR krasta līnijas 
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daļu, garums 102,23 m 

20-21 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera DR krasta līnijas 

daļu, garums 61,18 m 

21-22 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera DR krasta līnijas 

daļu, garums 225,35 m 

22-23 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera R krasta līnijas 

daļu, gar purvainās ieplakas malu, garums 81,10 m 

23-24 robeža vilkta pa iedomātu līniju, gar pārpurvojušās ieplakas R 

malu,garums 96,73 m 

24-25 robeža vilkta pa iedomātu līniju, gar pārpurvojušās ieplakas R 

malu,garums 54,10 m 

25-26 robeža vilkta pa iedomātu līniju, gar pārpurvojušās ieplakas R 

malu,garums 82,37 m 

26-27 robeža vilkta pa iedomātu līniju, gar pārpurvojušās ieplakas R 

malu,garums 105,21 m 

27-28 robeža vilkta pa iedomātu līniju, gar pārpurvojušās ieplakas Z 

malu,garums 89,40 m 

28-29 robeža vilkta pa iedomātu līniju, gar pārpurvojušās ieplakas Z 

malu,garums 49,30 m 

29-30 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZR krasta līnijas 

daļu, garums 72,03 m 

30-31 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera R krasta līnijas 

daļu, gar purvainās ieplakas malu, garums 30,04 m 

31-32 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZR krasta līnijas 

daļu,  garums 75,94 m 

32-33 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZR krasta līnijas 

daļu,  garums 67,83 m 

33-34 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZR krasta līnijas 

daļu,  garums 78,27 m 

34-35 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZR krasta līnijas 

daļu,  garums 68,84 m 

35-1 robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa Auļukalna ezera ZR- Z krasta līnijas 

daļu līdz robežpunktam 1,  garums 156, 63 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 
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Auļukalna ezera daļa skatā no ZR 

Auļukalna ezera daļa skatā no ZZA  

 

Auļukalna ezera daļa skatā uz Z 
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Auļukalna ezera mītne un tai 

piegulošā aizsardzības zonas daļa skatā no ZR. 

Auļukalna ezera mītnes aizsardzības zonā, t.i. ezerā un tā pārpurvojušā piekrastes daļā un 

pussalā, kas iekļauta aizsardzības zonā saimnieciskā darbība, kas saistīta ar vides 

pārveidojumiem un hidroloģiskā režīma izmaiņām saskaņojama VKPAI. 

 

4.Dūķu ezera mītne 

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 420 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, Dūķu ezera A daļā, sēklī pie krasta 

Zemes īpašums Raunas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90000057973, zemes kadastra Nr. 

42480090066) un zemes īpašums „Dūķi”, īpašnieks Guntars Podnieks (zemes kadastra 

Nr. 42480090008) 

 

Apmetne ierīkota Dūķu ezera A piekrastes sēkļa R un D daļā 0,5 – 2,5 m dziļumā. Zem 

pusmetru biezas dūņu kārtas atrodami baļķi, koku klāstu fragmenti un pāļi aptuveni 

30x60 m lielā platībā. Atrastas trauku lauskas u.c. senlietas, pēc kurām senvietu var datēt 

ar I g.t. 2. pusi (pēc VKPAI PDC materiāliem). 

Tā kā senvieta atrodas zem ūdens, tās ārējās pazīmes vizuāli nav konstatējamas. 
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Dūķu ezera mītne no ZZR 

 

Senvietas aizsardzības nodrošināšanai tās vizuālā uztveršana nav būtiska, jo ezera mītne 

atrodas zem ūdens. Aizsardzības nodrošināšanai ir būtiski Dūķu ezerā nodrošināt 

minimālas ūdens līmeņa svārstības, lai ūdens virspusei tuvākās ezera mītnes daļas 

nenonāktu ūdens virspusē. Tādēļ pieminekļa aizsardzības zonā ietverta visa Dūķu ezera 

akvatorija, kā arī ezera mītnei tuvākā austrumu krasta pussalas rietumu daļa. Tas 

nodrošinās objekta aizsardzību iespējamo reljefa izmaiņu laikā austrumu krastā, kā arī 

iespējamas ezera hidroloģiskā režīma maiņas gadījumā. 

 

 

Dūķu ezera mītnes atrašanās vieta M 1:25000 
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M 1:5000 

 

M 1:5000 
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Dūķu ezera mītnes aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātes: 

Robežpunkts  Koordinātes 

A x=343224; y=617400 

B x=343090; y=617515 

C x=343004; y=617516 

D x=342829; y=617610 

E x=342795; y=617601 

F x=342747; y=617701 

G x=342650; y=617736 

H x=342581; y=617690 

I x=342580; y=617628 

J x=342625; y=617510 

K x=342734; y=617380 

L x=342727; y=617290 

M x=342779; y=617242 

N x=342882; y=617323 

O x=343027; y=617307 

P x=343134; y=617348 

R x=343179; y=617353 

 

Dūķu ezera mītnes aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Robežas 

apzīmējums 

Apraksts 

A-B robeža vilkta gar Dūķu ezera ZA krastu, robežas garums 

177m 
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B-C robeža vilkta gar Dūķu ezera A krastu, robežas garums 

85m 

C-D robeža vilkta pāri pussalai un gar Dūķu ezera A krastu, 

robežas garums 197m 

D-E robeža vilkta gar pussalas ZR krastu, robežas garums – 

35m 

E-F robeža vilkta gar pussalas DR krastu, robežas garums 

113m 

F-G robeža  vilkta gar Dūķu ezera A krastu, robežas garums 

100m 

G-H robeža vilkta gar Dūķu ezera DA krastu, robežas garums 

82m 

H-I robeža vilkta gar Dūķu ezera D krastu, robežas garums 

50m 

I-J robeža vilkta gar Dūķu ezera DDR krastu, robežas garums 

123m 

J-K robeža vilkta gar Dūķu ezera DR krastu, robežas garums 

165m 

K-L robeža vilkta gar Dūļu ezera rietumu līča D krastu līdz Ubejas 

upes ietekai, robežas garums 90m 

L-M robeža vilkta no Ubejas upes iztekas gar Dūķu ezera rietumu 

līča DR krastu, robežas garums 65m 

M-N robeža vilkta gar Dūķu ezera rietumu līča DA krastu, robežas 

garums 130m 

N-O robeža vilkta gar Dūķu ezera R krastu, robežas garums140m 

O-P robeža vilkta gar Dūķu ezera DRR krastu, robežas garums 

115m 

P-R robeža vilkta gar Dūķu ezera R krastu, robežas garums 45m 

R-A Robeža vilkta gar Dūķu ezera ZR krastu, robežas garums 65m 
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Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

Dūķu ezera mītnes aizsardzības zona skatā no ZZR ezera ziemeļu daļā 

 

Dūķu ezera mītnes aizsardzības zonas robežas M-L (R krastā) un C-D (A krastā) skatā no 

DR 

Dūķu ezera mītni varētu iekļaut tūrisma apritē, kaut arī senvieta vizuāli nav uztverama. 

Tomēr ezera krastā varētu izvietot informācijas stendu par senvietu.    

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir jāsaskaņo saimnieciskā darbība, kas 

saistīta ar zemes darbiem vai iespējamām reljefa izmaiņām Dūķu ezera austrumu krasta 

pussalā, kā arī darbības, kas var izraisīt ezera hidroloģiskā režīma izmaiņas pieminekļa 

aizsardzības zonas teritorijā. 

5.Mīlakšu Krustakmens 

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 421. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, Mīlakšas 
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Zemes īpašums „Vecmmīlakšas”  

(zemes vienības kadastra Nr. 4248 004 0069) 

Pieminekļa veids- kustams piemineklis 

 

 
 

Mīlakšu krustakmens atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25 000 

 

 
Mīlakšu krustakmens atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 5 000 

 

Mīlakšu krustakmens ir stēlas formas akmens- sarkanīgs granīts ar 9 iekaltiem krustiem. 

Atrodas Vecmīlakšu māju pagalmā. Akmens virszemes daļas augstums- 1,4 m, platums- 

0,57 m, biezums – līdz 0,35 m. Akmens pārvietots, neatrodas sākotnējā vietā. 

(VKPAI PDC materiāli) 
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 Mīlakšu krustakmens.No Z 

 
Mīlakšu krustakmens no DR 

Tā kā Mīlakšu krustakmens ir kustams kultūras piemineklis, tam īpaša aizsardzības zona 

nav jānosaka. 

6.Jauntēvenēnu senkapi 

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 422 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie bij. Jauntēvenēniem un Rideļiem 

Zemes īpašums Tēvenēni, īpašnieks SIA Lauku apgāds un meliorācija 

(zemes vienības kadastra Nr. 42480010029) 
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Senkapi atrodas mežā starp Rideļu un bijušajām Jauntēvenēnu mājām nelielā reljefa 

pacēlumā, ko ietver mitras, zemas ieplakas. Senkapus veido blīvs akmeņu krāvums, kura 

diametrs ir ap 20 m, augstums – līdz 1,5m. Senvieta zināma kopš 19.gs. otrās puses. 

(Pēc VKPAI PDC materiāliem) 

Senkapus iekļauj blīvs jauktu koku mežs, kurā daudz kritalu. Arī tiešā senkapu 

tuvumā ir vētras izgāzti un nolauzti koki. Pieminekļa apkārtnē notiek meža izstrādes 

darbi un meliorācijas sistēmas atjaunošanas darbi. Senvieta netiek postīta. 

Senkapu teritorija no A 

Senkapu teritorija no Z 

Senkapus iekļauj blīvs mežs, kurā daudz vētras izgāztu koku, tāpēc objekta atrašana un 

vizuālā uztveramība ir apgrūtināta. Pieminekļa apdraudējumu var izraisīt apkārtējā meža 

izstrādes darbi, kā arī tiešā senkapu tuvumā esošo kritalu novākšana. Aizsardzības zona 

ap pieminekli ir taisnstūris ar 45-48m garām malām.  
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Jauntēvenēnu senkapu atrašanās vieta M 1:25 000 

 

M 1:5000 
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 M 1:2000 

Jauntēvenēnu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātes: 

Robežpunkts Koordinātes 

A x=349395; y=609014 

B x=349395; y=609063 

C x=349350; y=609065 

D x=349350; y=609014 

Jauntēvenēnu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Robežas apzīm. Apraksts 

A-B robeža vilkta mežā gar reljefa pacēluma Z nogāzi, robežas 

garums 48m 

B-C robeža vilkta mežā gar reljefa pacēluma A malu, robežas 

garums 45m 

C-D robeža vilkta mežā gar reljefa pacēluma D malu, robežas 

garums 47m 
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D-A robeža vilkta mežā gar reljefa pacēluma R malu un augstienes 

malu, robežas garums – 45m 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

Skats no Tēvenēnu senkapiem uz A, 

uz aizsardzības zonas robežu B-C 

Skats no Tēvenēnu senkapiem uz R, 

uz aizsardzības zonas D-A robežu 

Jauntēvenēnu senkapi nav iekļauta tūrisma apritē. Tomēr, ja tiek sakopts mežs 

pieminekļa apkārtnē un izveidota piekļuves taka, akmens krāvums ir vizuāli interesants 

arheoloģijas objekts. Rekomendējams izveidot arī informācijas stendu par senvietu.    

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ir jāsaskaņo saimnieciskā darbība 

(piemēram, meža izstrāde) pieminekļa aizsardzības zonas teritorijā. 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

37 

Raunas novada dome, 2012 

7.Valstskalnu viduslaiku kapsēta 

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 423. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie bij. Valstskalniem 

Zemes īpašums „Valstskalns”  

(zemes vienības kadastra Nr. 4248 004 0084) 

 

 

 
Valstskalnu viduslaiku kapsētas atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25 000 

 

Valstskalnu viduslaiku kapsēta zināma kopš 20.gs. pirmās puses, kad, ceļot kūti pie 

Valsts kalnu mājām atrasti cilvēku apbedījumi un senlietas. Kapsēta atrodas nomaļā 

apvidū,tā aizņem ap 50x70 m plašu zemes pacēlumu uz Z no tagad jau sabrukušās kūts. 

Valstskalnu viduslaiku kapsētas teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar ainaviskām 

vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība- senie apbedījumi- atrodas zem 

augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama reljefā paaugstinātā vietā. 

Kapsētas teritorija lauksaimnieciski apstrādāta netiek, tās vietā – aizaugusi pļava.  

(VKPAI PDC materiāli)  
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Valstskalnu viduslaiku kapsēta no R 

Valstskalnu viduslaiku kapsēta. No D. 

Valstskalnu viduslaiku kapsēta no ZR 

Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiskākais faktors. 

Ņemot vērā to, ka Valstskalnu viduslaiku kapsēta atrodas dabīgi norobežotā zemes reljefa 

pacēlumā, tās aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, saskaņojot saimniecisko 

darbību, tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  
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Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskā darbība –dīķu, karjeru vai jaunu ceļu ierīkošna 

tiešā kapsētas tuvumā., kā arī būvniecība nepārdomāti tuvu kapsētas teritorijai.  

Valstskalnu viduslaiku kapsētas apkārtnei ir raksturīga lauku ainava, kurā nelielas 

izmaiņas radušās 20./21.gs. Līdzšinējā saimnieciskā darbība aizsardzības zonā 

apdraudējumu arheoloģiskajam piemineklim nav radījusi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Valstskalnu viduslaiku 

kapsētas aizsardzības zona noteikta D- Z virzienā pa piebraucamo māju ceļu,R-A virzienā 

pa iedomātu līniju līdz dabiski izveidojušamies robežpunktam izcirtuma malā, tālāk 

turpinoties gar izcirtuma malu Z- D virzienā, D robeža noteikta pa iedomātu līniju no 

izcirtuma DR stūra, gar reljefa pacēluma D malu, līdz piemājas ceļam. Tādējādi 

aizsardzības zona ietver teritoriju ap Valstskalnu viduslaiku kapsētu, kurā veicot 

nepārdomātas saimnieciskās darbības, var tikt apdraudēts Valstskalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības stāvoklis.  

  Valstskalnu viduslaiku kapsēta un 

tās aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 3000 
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Valstskalnu viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā M 

1:5000 

 

Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātas: 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=350145; y=617992 

B x=350145; y=618100 

C x=350092; y=618059 

D x=350096; y=617976 

 

 

Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas)  

robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju no Valstskalnu māju 

piebraucamā ceļa A virzienā pāri pļavai un ieplakai līdz 

izcirtuma Z stūrim, garums 114 m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no robežpunkta B Z- D 

virzienā gar izcirtuma malu, līdz izcirtuma D stūrim, 

garums 77,9  m 

C-D 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no robežpunta C, no 

izcirtuma D stūra A- R virzienā pāri pļavai līdz 

Valstskalnu māju piebraucamajam ceļam, garums 89,82 

m 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

41 

Raunas novada dome, 2012 

D-A robeža vilkta pa no robežpunkta D pa Valstskalnu māju 

piebraucamo ceļu Z virzienā, garums 53,45 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

 
Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas ZA daļa ar B- C robežu.  

 
Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas D daļa a C-D robežu.  
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Valstskalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas R daļa ar D-A robežu- māju 

piebraucamo ceļu.  

 

Valstskalnu viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā tās kā 

arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu 

sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā tuvumā ar zemes reljefa izmaiņām 

saistīti darbi veicami to laikā nodrošinot arheoloģisko uzraudzību. 

 

8.Drustu viduslaiku kapsēta  

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 424. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Drustu aptiekas 

Zemes īpašums „Aptiekas”, Drustos, Ozolu ielā 8  

(zemes vienības kadastra Nr. 4248 007 0188)  
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Drustu viduslaiku kapsētas atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Drustu viduslaiku kapsēta zināma kopš 1973. gada, kad tika pierakstītas ziņas par 

cilvēku apbedījumu atrašanu pie Drustu aptiekas. Atrasti 11 apbedījumi, rokot 

kanalizācijas grāvi, kā arī ceļot garāžas dārzā aiz aptiekas. Pēc vietējo iedzīvotāju 

sniegtajām ziņām arī aptiekas māja esot uzcelta uz seniem kapiem.  

Drustu viduslaiku kapsēta atrodas Drustos, uz DR no baznīcas, 2-4 m augstā 

reljefa pacēlumā, Apkārtnē izdalās kā ieapaļas formas uzkalns, kura A puse ir vidēji 

stāva, savukārt, D- DR nogāze, kurā atrasti cilvēku kauli  ir stāva, ap 4 m augsta. 

Kapsētas teritorija saimnieciski izmantota netiek, apaugusi ar zāli, tajā aug 

atsevišķi augļu koki. (pēc VKPAI PDC arhīva materiāliem) 

 

Drustu viduslaiku kapsētas teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar ainaviskām 

vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība- senie apbedījumi- atrodas zem 

augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama atsevišķi nodalītā uzkalnā, 

vienā zemes īpašumā. Kapsētas teritorija daļēji postīta, ceļot aptiekas māju un 

saimniecības ēkas. 
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Drustu viduslaiku kapsēta no DA 

 

 
Drustu viduslaiku kapsēta. No DRR 

 

Drustu viduslaiku kapsētas aizsardzības pasākumu nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. Apdraudējumu var radīt ar 

zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes ainava viena zemes 

īpašuma robežās no D,A un R puses ir saimnieciski maz pārveidota, savukārt Z pusē 

ainavai raksturīga 20.gs. apbūve un saimnieciskās darbības radītās izmaiņas.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Drustu viduslaiku kaspētas 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes īpašuma „ Aptiekas” kadastra robežām, jo 

minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa pacēlums, kurā atrodas Drustu 

viduslaiku kapsēta, kā arī to ietverošās ieplakas daļa. Aizsardzības zonā ietverts arī Ozolu 

ielas posms, kas ZR- ZA virzienā piekļaujas zemes īpašumam „ Aptiekas” . 
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Ozolu ielas posma iekļaušana aizsardzības zonas robežās nodrošinās Drustu 

viduslaiku kapsētas aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti ielas remonta vai labiekārtojuma 

darbi, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Ozolu ielas posmu iepretim īpašumam „ Aptiekas”  raksturo koku aleja, kas 

ierobežo ielu kā  ceļu, kas ved uz baznīcu.Aiz koku alejas Z pusē, ārpus aizsardzības 

zonai paliek 20.gs. dzīvojamās mājas un būves, kas saistītas ar zemes apsaimniekošanu 

20.gadsimtā.  

 

 
 

Drustu viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 

3000 
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 Drustu viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā 

M 1: 5000 

 

Drustu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=344706; y=612113 

B x=344799; y=612224 

C x=344791; y=612237 

D x=344725; y=612271 
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E x=344719; y=612280 

F x=344704; y=612294 

G x=344620; y=612196 

Drustu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa Ozolu ielas aizsargjoslas ziemeļu robežu, 

pretim īpašuma „Aptiekas” Z robežai, garums 145, 80 m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no Ozolu ielas Z malas, 

šķērsojot Ozolu ielu, līdz īpašuma „ Aptiekas” kadastra 

robežas Z stūrim, garums 12,36 m  

C-D 

 

robeža sakrīt ar īpašuma „Aptiekas” kadastra  ZA robežas 

posmu, garums 17,36 m 

D-E robeža sakrīt ar īpašuma „Aptiekas” kadastra  A robežu, 

garums 75,51 m 

E-F robeža sakrīt ar īpašuma „Aptiekas” kadastra  DA robežu, 

garums 21,36 m 

F-G robeža sakrīt ar īpašuma „Aptiekas” kadastra  D robežu, 

garums 130,63 m 

G-A robeža vilkta pa īpašuma „Aptiekas” kadastra  R robežu, 

turpinoties pa iedomātu līniju pāri Ozolu ielai, garums 

121,62 m 

 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 

 
Drustu viduslaiku kapsētas aizsardzības zona (G-A) skatā no R ar Ozolu ielas posmu  
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Drustu viduslaiku kapsētas aizsardzības zona (A-B) skatā no DA ar Ozolu ielas posmu  

 

 Aizsardzības zonas B-A robeža 

(Ozolu iela), skatā no ZA 
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Aizsardzības zonas G-A robeža skatā no R. 

 

 
Drustu viduslaiku kapsēta un aizsardzības zona skatā no ZR. 

 

Drustu viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā tās kā 

arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu 

sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība 

saskaņot  saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā . 

9.Ķeveru senkapi 

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 425. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Ķeveriem 
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Zemes īpašums „ Ķeveru kalns”  

(zemes vienības kadastra Nr. 4248 006 0087); 

 
  Ķeveru senkapu atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Ķeveru senkapi zināmi kā vidējā un vēlā dzelzs laikmeta  (5.-12.gs.) senkapi jau 

kopš 19.gs.beigām, kad tos pētījis K.Zīverss. Senkapi atrodas Dzērbenes- Drustu ceļa 

malā lielākā augstienē, tie postīti ceļot Ķeveru mājas. Senkapi aizņem aptuveni 100x50 m 

lielu platību. 

Ķeveru senkapu teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar ainaviskām vērtībām 

neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība- senie apbedījumi- atrodas zem augsnes 

virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama reljefā paaugstinātā vietā. Kapsētas 

teritorija daļēji postīti uzceļot tajā dzīvojamo māju un saimniecības ēkas.   

(VKPAI PDC materiāli) 
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Ķeveru senkapi no DA 

 

Ķeveru senkapi. No Z. 

 

Ķeveru senkapu aizsardzības pasākumu nodrošināšanā arheoloģiskā pieminekļa 

vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiskākais faktors. Ziņas par senajiem 

apbedījumiem liecina, ka Ķeveru senkapi, iespējams, aizņem daudz plašāku teritoriju 

nekā līdz šim zināms, tāpēc aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, saskaņojot 

saimniecisko darbību, tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanas 

pasākumi.  

Ķeveru senkapu aizsardzības apdraudējumu var radīt ar zemes reljefa izmaiņām 

saistītas saimnieciskā darbība –dīķu, karjeru vai jaunu ceļu ierīkošna, esošā ceļa 

paplašināšana u.c., kā arī būvniecība nepārdomāti tuvu kapsētas uzkalnam.  

Ķeveru senkapu apkārtnes ainava mainījusies 19.- 20.gs. laikā, uzceļot kādreizējā 

nespējnieku nama ēku un saimniecības ēkas, kas tagad pamestas. Gar Ķeveru senkapu D 

daļu ved tagadējais autoceļš  V 300 Drusti -Dzērbene- Skujene, savukārt Z un R pusē 
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esošās teritorijas pašlaik apsaimniekotas netiek. A daļā Ķeveru senkapi robežojas ar 

īpašumu „Saulgoži”.  

 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Ķeveru  senkapu 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa autoceļa Drusti- Dzērbene- Skujene ceļa D 

aizsargjoslu gar Ķeveriem, aizsardzības zonā iekļauts īpašums „ Saulgoži”, kura R robeža 

robežojas ar vietu, kur 20.gs. atrasti senie apbedījumi. Pārējās aizsardzības zonas robežas 

vilktas pa iedomātām līnijām tā, lai, apsaimniekojot šo teritoriju, tiktu novērsts 

apdraudējums Ķeveru senkapiem.  

 

 
 

Ķeveru senkapi un to aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 3000 
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Ķeveru senkapi un to aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā M 1: 5000 

 

Ķeveru senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=344457; y=608104 

B x=344544; y=608162 

C x=344502; y=608253 

D x=344438; y=608291 

E x=344342; y=608278 
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Ķeveru senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta no Drustu- Dzērbenes-Skujenes autoceļa 

nodalījuma robežas, pa iedomātu līniju pāri ceļam ZA 

virzienā,  garums 104,94 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunkta B pa iedomātu līniju A 

virzienā, turpinoties pa zemes īpašuma „ Saulgoži” 

kadastra Z robežu, garums 110,06 m 

C-D 

 

robeža sakrīt ar  īpašuma „Saulgoži”  kadastra robežu, 

garums 75,81 m 

D-E robeža sakrīt ar īpašuma „Saulgoži”  kadastra  A 

robežu, turpinās D virzienā pāri Drustu Dzērbenes-

Skujenes autoceļam līdz ceļa nodalījuma robežai, 

garums 102,28 m 

E-A robeža vilkta pa Drustu –Dzērbenes-Skujenes ceļa 

nodalījuma robežu, garums 216,5 m  

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

 
Ķeveru senkapu aizsardzības zonas D daļa pret Drustu - Dzērbenes – Skujenes ceļu.  
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Senkapu aizsardzības zona skatā no Z. 

 

Senkapu  aizsardzības zona skatā no DR.  

 

Ķeveru senkapi nav iekļauti tūrisma apritē un ņemot vērā to kā arheoloģiskā pieminekļa 

specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā tuvumā ar zemes reljefa izmaiņām 

saistīti darbi veicami to laikā nodrošinot arheoloģisko uzraudzību. 

10.Ješku senkapi (Kapu kalniņš) 

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 426 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Ješkām 

Zemes īpašums Dūķi, īpašnieks Guntars Podnieks (zemes vienības kadastra Nr. 

42480090010) un ceļu īpašnieks VAS Latvijas valsts ceļi (zemes vienības - ceļa 

Mīlakšas-Dūķi kadastra Nr. 42480090079; zemes vienības – ceļa Drusti-Jaunpiebalga 

kadastra Nr. 42480090074) 
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Senkapi atrodas plašākas augstienes virsotnē uz R no Dūķu – Mīlakšu ceļa. Tie 

varētu aizņemt ap 50 x 100 m plašu teritoriju. Senvietu daļēji klāj mežs, tā postīta senām 

grants rakumu bedrēm. 

Senvietas teritorija netiek saimnieciski izmantota, tā apaugusi ar mežu, arī vecās 

grantsbedres aizaugušas krūmiem un kokiem. 

Dabā senkapu teritorija izceļas kā A – R virzienā orientēts koku puduris. 

Senvietas teritorija atrodas vienā zemes īpašumā, taču aizsardzības zona ietver arī 

piegulošos ceļus. 

 

 Ješku senkapi (Kapu kalniņš) no ZA 

 

Aizaugušās grantsbedres Ješku senkapu 

(Kapu kalniņa) teritorijā. No ZR 

Ješku senkapu (Kapu kalniņa) aizsardzības nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. Apdraudējumu 

piemineklim var radīt ar zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes 

(grants ņemšanas atsākšana) vai koku izciršana. Aizsardzības zonā ietvertajā apkārtnes 
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ainavā uz dienvidiem un uz austrumiem no senkapiem dominē atklāta telpa ar ceļiem un 

pļavām un skatu uz Dūķu ezeru. Uz rietumiem un ziemeļiem ir krūmains, nepārskatāms 

apaugums, meža ceļa vieta.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, aizsardzības zonā 

ietverts arī Mīlakšu – Dūķu un Drustu – Jaunpiebalgas ceļa posms, kas pietuvojas 

pieminekļa teritorijai. 

Šo ceļa posmu iekļaušana aizsardzības zonas robežās nodrošinās Ješku senkapu 

(Kapu kalniņa)  aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti ceļu remonta vai labiekārtojuma 

darbi, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

 

Kešku senkapu (Kapu kalniņa) atrašanās vieta 

M 1:25000 
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Ješku senkapu (Kapu kalniņa) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātes: 

Robežpunkta apzīmējums Koordinātes 

A x=343429; y=617239 

B x=343445; y=617385 
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C x=343352; y=617361 

D x=343395; y=617237 

Ješku senkapu (Kapu kalniņa) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa pļavu, pa meža ceļu līdz Mīlakšu - Dūķu ceļa A 

malai, robežas garums 147m 

B-C robeža vilkta mežā gar Mīlakšu – Dūķu ceļa A malu pāri Mīlakšu – 

Dūķu un Drustu – Jaunpiebalgas ceļa krustojumam,  robežas garums 

95m 

C-D robeža vilkta pāri Drustu – Jaunpiebalgas ceļam, pāri pļavai, robežas 

garums 131m 

D-A robeža vilkta pa pļavu un pa mežu pāri reljefa pacēlumam, robežas 

garums – 32m 

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

Skats no ZA uz Ješku senkapu (Kapu 

kalniņa) aizsardzības zonu posmā C-D 
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 Skats no D uz Ješku senkapu (Kapu 

kalniņa) aizsardzības zonu posmā C-B 

Ješku senkapi (Kapu kalniņš) ir postīti grants ņemšanas rezultātā, objekts nav 

vizuāli izteiksmīgs, tāpēc tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā nepieciešams saskaņot aizsardzības 

zonas teritorijā plānotu saimniecisko darbību, kas saistīta ar meža izstrādi vai zemes 

reljefa izmaiņām ceļu remonta vai paplašināšanas laikā.  

11.Kalnastādiņu senkapi I,II 

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 427 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Kalnastādiņiem 

Kalnastādiņu senkapi I atrodas zemes īpašumā „Kalna Stādiņi”, īpašniece Natālija 

Kotona (zemes vienības kadastra Nr. 42480010016); 

Kalnastādiņu senkapi II zemes īpašumā „Stādiņi”, īpašnieks Kārlis Podnieks (zemes 

vienības kadastra Nr. 42480010019) 
 

Kalnastādiņu senkapi I atrodas pļavā Kalnastādiņu – Gavaru ceļa labajā pusē ap 

200m uz rietumiem no Kalnastādiņu mājām. Akmeņi, kas sākotnēji veidoja senkapu 

krāvumu, izlauzti un aizvesti 1930.-os gados. Starp akmeņiem it kā bijušas bronzas 

senlietas. Akmeņu krāvums aizņēmis apmēram 15m diametrā lielu platību. Senkapu 

teritorija ilgstoši arta. 

Pašlaik senkapu vietu iezīmē tikko jūtams reljefa pacēlums pļavā. Blakus senkapu 

teritorijai Kalnastādiņu – Gavaru ceļa ziemeļu malā iestādīti divi kociņi. Senvietas 

teritoriju un apkārtējos laukus pašlaik izmanto ganībām. 
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Kalnastādiņu senkapu I teritorija no DR 

 

Kalnastādiņu senkapu I teritorija no ZR 
 

Kalnastādiņu senkapu I aizsardzības nodrošināšanā arheoloģiskā pieminekļa 

vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. Senkapiem apdraudējumu var radīt 

aršanas atsākšana, kā arī senvietai piegulošā ceļa remonts vai ceļa paplašināšanas darbi. 

Tāpēc šis ceļa posms iekļauts aizsardzības zonas teritorijā. Zonā iekļauta arī senkapiem 

piegulošā lauka daļa. 
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Kalnastādiņu senkapu I un II atrašanās vieta 

M 1:25 000 
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Kalnastādiņu senkapu I aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātes: 

Robežpunkta apzīmējums Koordinātes 

A x=346603; y=605425 

B x=346637; y=605416 

C x=346645; y=605451 

D x=346610; y=605460 

 

Kalnastādiņu I aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Rob.apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta no ceļa D malas pāri ceļam un pa pļavu, robežas 

garums 35m 

B-C robeža vilkta pa pļavu, robežas garums 35m 

C-D robeža vilkta pa pļavu un pāri ceļam līdz ceļa D malai, robežas 

garums 35m 

D-A robeža vilkta pa pļavu gar ceļa D malu, robežas garums 35m 

Kalnastādiņu senkapu I aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 
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 Kalnastādiņu senkapu I aizsardzības 

zonas robeža D-A skatā no A 

Kalnastādiņu senkapu I aizsardzības 

zonas robeža D-A skatā no DRR 

Kalnastādiņu senkapu I aizsardzības 

zonas robežas B-C-D skatā no DDR 
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Kalnastādinu senkapi I nav iekļauti tūrisma apritē, tas arī nebūtu ieteicams, ņemot 

vērā pieminekļa specifiku, agrākos postījumus un vizuālo neizteiksmību.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā nepieciešams saskaņot aizsardzības 

zonas teritorijā plānotu saimniecisko darbību, kas saistīta ar  zemes reljefa izmaiņām, 

piemēram, projektējot ceļa remontu vai paplašināšanu.  

Kalnastādiņu senkapi II atrodas Stādiņu ezera A krastā ap 60x40 m lielā zemes 

reljefa pacēlumā, ko norobežo ezera krasts un zemas ieplakas. Senkapus iezīmē 15m 

diametrā liels zemē iegrimušu akmeņu klājums. 

Pašlaik sakarā ar Stādiņu ezera ūdens līmeņa paaugstināšanu senkapu rietumu un 

ziemeļrietumu daļu apskalo ūdens, krāvums tikai nedaudz atrodas virs ezera ūdens 

līmeņa. Ezera krastu reljefs senvietas apkārtnē mainīts, ar tehniku izveidojot zemes 

vaļņus uzpludinātā ezera līmeņa ierobežošanai. Šie darbi daļēji skāruši pieminekļa 

teritoriju. Sakarā ar meža izciršanas darbiem paugurā uz austrumiem no senvietas 

iebraukts izdangāts ceļš. Senvietas apkārtne ir degradēta minēto apstākļu dēļ. 

 

Kalnastādiņu senkapu II teritorija no A 

 

Kalnastādiņu senkapu II teritorija no DA 
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Kalnastādiņu senkapu II tuvākā apkārtne un daļēji arī senkapu teritorija 

pārveidota saimnieciskās darbības rezultātā, nostiprinot ezera uzpludinājumu, izcērtot 

mežu un izveidojot piebraucamos ceļus. Ievērojot senvietas aizsardzības prasības, 

aizsardzības zona ietver Stādiņu ezera akvatoriju, lai nodrošinātu senkapu aizsardzību 

tādas saimnieciskās darbības rezultātā, kas saistīta ar hidroloģiskā režīma izmaiņām 

ezerā. Aizsardzības zonā ietverta arī senvietai piegulošā ezera krasta josla un daļa no 

reljefa pacēluma austrumos Kalnastādiņu senkapiem II. 
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Kalnastādiņu senkapu II aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātes: 

Robežpunkta apzīmējums Koordinātes 

A x=347009; y=605696 

B x=347030; y=605743 

C x=346991; y=605759 

D x=346972; y=605712 

 

Kalnastādiņu II aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa Stādiņu ezera uzpludināto daļu un 

krastu, robežas garums 50m 

B-C robeža vilkta pa kokiem un krūmiem apaugušo augsto 

ezera krastu, robežas garums 41m 

C-D robeža vilkta pa Stādiņu ezera krasta nogāzi, krastu 

un ezera uzpludināto daļu, robežas garums 50m 

D-A robeža vilkta pa Stādiņu ezera uzpludināto daļu , 
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robežas garums 40m 

 

 

Kalnastādiņu senkapu II aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

Kalnastādiņu senkapu II aizsardzības 

zonas robeža A-B skatā no D  

Kalnastādiņu senkapu II aizsardzības 

zonas robeža B-C skatā no R 
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Kalnastādiņu senkapu II aizsardzības 

zona skatā no D 

Kalnastādiņu senkapus II nav ieteicams iekļaut tūrisma apritē gan pieminekļa 

specifikas, gan degradētās apkārtējās vides dēļ. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijā ir jāsaskaņo saimnieciskā darbība, kas saistīta ar meža izstrādi, zemes darbiem 

vai iespējamām reljefa izmaiņām Stādiņu ezera austrumu krastā. Tāpat arī saskaņojamas 

darbības, kas var izraisīt ezera hidroloģiskā režīma izmaiņas pieminekļa aizsardzības 

zonas teritorijā. 

12.Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) un II (Bedru kalniņš)   

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 428 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Mindaugiem 

Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) ir zemes īpašumā „Mindaugi”, īpašnieks Ilmārs 

Jurdžs (zemes vienības kadastra Nr. 42480020060) un zemes īpašumā „Kalna Mindaugi”, 

īpašnieks Jānis Ozols (zemes vienības kadastra Nr. 4240020006) 

Mindaugu viduslaiku kapsēta II (Bedru kalniņš) ir zemes īpašumā „Kalna Mindaugi”, 

īpašnieks Jānis Ozols (zemes vienības kadastra Nr. 4240020006) 

 

Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) – atrodas ap 100 m uz R no Kalna 

Mindaugu mājām, tie ierīkoti apkārtnē valdošās augstienes virsotnē. Senvieta postīta 

grants ņemšanas rezultātā. Granti ņemot, atrasti cilvēku kauli. Grants karjers aizņem ap 

40x40m plašu teritoriju. Augstienes A daļā uzceltas Mindaugu mājas.  

Karjers piegružots sadzīves atkritumiem. 
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Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) 

teritorija no R 

Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) 

teritorija no A 

Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) ierīkota apkārtnes valdošās augstienes 

virsotnē, to iezīmē liels pīlādzis un egle. Kapsētas centrālajā daļā bijis ierīkots grants 

karjers, kas tagad piegružots sadzīves atkritumiem. Nelielos apjomos karjerā joprojām 

ņem granti. Gan tas, gan arī atkritumu izgāztuve karjerā apdraud pieminekli un degradē 

kultūrvidi. 

Aizsardzības zonā ietvertajā kapsētas apkārtnē augstienes nogāzēs ir ganības, 

krūmu skupsnas un atsevišķas koku grupas. Pret visām debess pusēm ir atklāta ainava.  

 

Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu)  aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežpunktu koordinātes: 

Robežpunkta apzīmējums Koordinātes 

A x=347079; y=610042 

B x=347117; y=610125 

C x=347075; y=610146 

D x=347008; y=610126 

E x=347022; y=610032 
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Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu 

apraksts: 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa pļavu un kalna ZR nogāzi, robežas 

garums 91m 

B-C robeža vilkta pa pļavu un kalna ZA nogāzi, robežas 

garums 47m 

C-D robeža vilkta pa pļavu pāri kalna kauprei, robežas 

garums 70m 

D-E robeža vilkta pa pļavu un kalna D nogāzi, robežas 

garums 95m 

E-A robeža vilkta gar krūmāju pa kalna R nogāzi, robežas 

garums 58m 

 

Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) aizsardzības zonu raksturojošie 

fotoattēli: 

Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) 

aizsardzības zonas robeža A-B skatā no D 

Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) 

aizsardzības zonas robežas B punkts skatā no DDR 
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Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) 

aizsardzības zonas robeža C-D skatā no Z 

Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) 

aizsardzības zonas robeža C-D no DA 

Mindaugu viduslaiku kapsēta I (Kapīni) ir ļoti postīta ar grantskarjeru, kuru 

joprojām izmanto. Karjera vieta un kapsētas teritorija piegružota sadzīves atkritumiem. 

Kaut arī kapsēta atrodas gleznainā vietā, objekts pašreizējā stāvoklī nav vizuāli pievilcīgs 

un nebūtu popularizējams un iekļaujams tūrisma maršrutos.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā nepieciešams saskaņot 

saimniecisko darbību, ja tā plānota viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas teritorijā. 

Nepieciešams pārtraukt grants ņemšanu, rekultivēt karjeru un likvidēt sadzīves atkritumu 

izgāztuvi. 

Mindaugu viduslaiku kapsēta II (Bedru kalniņš) atrodas ap 300 m uz ZR no Kalna 

Mindaugu mājām. Kapsētai izraudzīts diametrā ap 15 m liels, 1,5 – 2 m augsts smilšains 

paugurs. Rokot kartupeļu bedres, tajā atrasti cilvēku kauli. 
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Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru 

kalniņa) teritorija no A 

Mindaugu viduslaiku kapsēta II (Bedru kalniņš) ierīkota nelielā lēzenā smilšainā 

paugurā. Tā dienvidu daļā aug liela ieva, pārējā paugura teritorija pamazām sāk aizaugt ar 

krūmiem un eglītēm. Senvieta ir labā aizsardzības stāvoklī. 

Aizsardzības zonā ietvertajā kapsētas apkārtnē ir ganības ar pāraugušu zāli, krūmu 

skupsnas un atsevišķas koku grupas. Pret visām debess pusēm ir daļēji atklāta ainava, kas 

pamazām aizaug ar krūmiem. 

Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru kalniņa) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežpunktu koordinātes: 

Robežpunkta apzīmējums Koordinātes 

A x=347292; y=609908 

B x=347318; y=610024 

C x=347158; y=610027 

D x=347154; y=609980 

E x=347261; y=609914 

 

Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru kalniņa) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežu apraksts: 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta gar krūmāju un pa pļavu līdz meliorācijas 

grāvja A malai, robežas garums 121m 

B-C robeža vilkta gar meliorācijas grāvja A malu un gar 

krūmāju, robežas garums 159m 
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C-D robeža vilkta caur krūmāju un pa pļavu, robežas garums 

45m 

D-E robeža vilkta pa pļavu gar krūmāju, robežas garums 

125m 

E-A robeža vilkta pa pļavu gar krūmāju, robežas garums 32m 

Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru kalniņa) aizsardzības zonu raksturojošie 

fotoattēli: 

Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru 

kalniņa) aizsardzības zonas robeža D-C skatā no D 

Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru 

kalniņa) aizsardzības zonas robeža A-B skatā no DA 
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Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru 

kalniņa) aizsardzības zonas robeža B-C skatā no R 

Mindaugu viduslaiku kapsēta II (Bedru kalniņš) ir labā aizsardzības stāvoklī. Tā 

atrodas ganību vidū daļēji ar krūmiem un eglītēm apaugušā paugurā. Apkārtējās pļavas 

un ganības pamazām pārņem krūmi, tāpēc viduslaiku kapsētas vizuālās uztveramības 

uzlabošanai būtu ieteicams mazināt apaugumu. Senvieta nebūtu īpaši akcentējama 

tūrisma maršrutos. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā nepieciešams saskaņot 

saimniecisko darbību viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas teritorijā.  

 

Mindaugu viduslaiku kapsētas I (Kapīnu) un Mindaugu viduslaiku kapsētas II (Bedru 

kalniņa) atrašanās vieta M 1:25 000 
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13.Oškalnu viduslaiku kapsēta 

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, aizsardzības Nr. 429 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Oškalniem 

Zemes īpašums „Eridānas”, īpašniece Maija Plūme 

(zemes vienības kadastra Nr. 42480020051) 

 

Kapsēta atrodas pamestā apvidū, starp aizaugušu lauku ceļu, kas ved no Lejas 

Mindaugiem  uz ZA un Palsas upes krastu. Kapi bijuši ierīkoti apmēram 30x50 m plašā 

paugurā, kurā vēlāk uzbūvētas Oškalnu mājas, tā postot senvietu. Tagad mājas pamestas 

un sabrukušas. 

Oškalnu viduslaiku kapsēta izdalās kā garens uzkalns, kurā vēl samanāmi 

Oškalnu dzīvojamās mājas pamati. Tiem rietumos ir ceriņu krūmi un aizaudzis māju ceļš. 

Uz A ir  jaušami saimniecības ēkas pamati. Kapsētas teritorija netiek saimnieciski 

izmantota. 
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Oškalnu viduslaiku kapsētas teritorija 

no Z 

Oškalnu viduslaiku kapsētas teritorija 

no R 

 

Oškalnu viduslaiku kapsēta vizuāli apkārtnē izdalās kā neliels paugurs.  Senvieta 

postīta, tajā iebūvējot Oškalnu dzīvojamo ēku. Turpmāku apdraudējumu piemineklim var 

radīt ar zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes, piemēram, ja notiek 

ēkas atjaunošanas darbi. Aizsardzības zonā ietvertajā tuvākajā apkārtnē uz ZR, DR un 

DA no senvietas ir atklāta ainava ar pļavām un nelieliem koku un krūmu puduriem.  Uz 

ziemeļrietumiem ir krūmājs, koku puduri un izcirtums.  
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Oškalnu viduslaiku kapsētas atrašanās vieta 

M 1:25000 
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Oškalnu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātes: 

Robežpunkta apzīmējums Koordinātes 

A x=347538; y=611618 

B x=347582; y=611684 

C x=347520; y=611732 

D x=347474; y=611667 

Oškalnu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa pļavu līdz krūmājam un izcirtumam, 

robežas garums 80m 

B-C robeža vilkta gar krūmāju un izcirtumu, robežas garums 

80m 

C-D robeža vilkta pa pļavu līdz pļavas ceļa R malai, robežas 

garums 80m 

D-A robeža vilkta pa pļavu un gar meliorācijas grāvja ZA 

malu, robežas garums 80m 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 
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Oškalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zonas A-B robeža skatā no ZZR 

Oškalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zonas B-C robeža skatā no Z 

Oškalnu viduslaiku kapsētas 

aizsardzības zonas B-C robeža skatā no DRR 
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Oškalnu viduslaiku kapsēta ir postīta, tajā iebūvējot Oškalnu dzīvojamo ēku. Pašlaik 

uzkalnā vietām redzamas ēkas pamatu paliekas un citas reljefa izmaiņas, tāpēc  objekts 

nav vizuāli pievilcīgs. Tāpēc tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu 

sastādīšanā.  

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā nepieciešams saskaņot saimniecisko 

darbību, ja tā plānota viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas teritorijā.  

14.Skripstu senkapi 

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 430 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Skripstiem 

Zemes īpašums „Lejas Skripsti”, īpašniece Ilze Kumsāre 

(zemes vienības kadastra Nr. 42480020019) 

 

Senkapi ierīkoti plašas augstienes malā iepaļā paugurā starp Skropstu mājām un 

Valdiera ezeru. Piemineklis postīts aršanas un grants ņemšanas rezultātā. Senkapos 1990-

os gados veikti arheoloģiskie izrakumi. Tika atsegti 11 ar vēlo dzelzs laikmetu (8. – 

10.gs.) datējami apbedījumi.  

Pašlaik senkapus dabā iezīmē aizmilzušas grantsbedres, zemes vaļņi un koku 

jaunaudze. Ziemeļos, rietumos un dienvidos senkapu pauguram ir lēzenas ieplakas ar 

meliorācijas grāvjiem. Rietumos senvietas teritorija saplūst ar pārējo augstieni. 

Senkapu teritorija saimnieciski netiek izmantota. 

 

Skripstu senkapu teritorija no R 
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Skripstu senkapu teritorija no A 

 

Skripstu senkapi vizuāli apkārtnē izdalās kā neliels, jauniem lapu un skuju kokiem 

apaudzis paugurs.  Senkapu DA daļā saskatāmas aizmilzušās grantsbedres, bet centrālajā 

un ziemeļu daļā ir neaizbērti izrakumu laukumi un izmesto zemju vaļņi, kas ir pieminekli 

degradējoši elementi.  

Turpmāku apdraudējumu senkapiem var radīt saimnieciskās aktivitātes, 

piemēram, zemes aršana, grants ņemšanas atjaunošana. Aizsardzības zonā ietvertajā 

tuvākajā apkārtnē uz Z, R un D no senvietas ir krūmiem aizaugošas ieplakas ar 

meliorācijas grāvjiem. Pret rietumiem ir atklāta ainava ar pļavām un tīrumiem viegli 

viļņotā zemes reljefā.  

 

 
 

Skripstu senkapu atrašanās vieta M 1:25 000 
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Skripstu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātes: 

Robežpunkta apzīmējums Koordinātes 

A x=346262; y=610477 

B x=346297; y=610557 

C x=346205; y=610595 

D x=346189; y=610510 

 

Skripstu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 
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Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta ieplakā pa pļavu līdz meliorācijas grāvja 

DR malai, robežas garums 86m 

B-C robeža vilkta gar meliorācijas grāvja DR malu, robežas 

garums 100m 

C-D robeža vilkta pa pļavu gar meliorācijas grāvja Z malu, 

robežas garums 86m 

D-A robeža vilkta pa pļavu pa zemes kadastra robežu, robežas 

garums 80m 

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

Skripstu senkapu aizsardzības zonas A-

D robeža skatā no A 
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Skripstu senkapu aizsardzības zonas 

robežpunkts C skatā no ZR 

Skripstu senkapu aizsardzības zonas 

D-C robeža skatā no R 

Skripstu senkapi ir postīti gan aršanas, gan grants ņemšanas rezultātā. Objektu 

degradējošs elements ir nesakārtotie izrakumu laukumi. Senvietas teritorijā strauji 

veidojas koku un krūmu apaugums. Tāpēc pašlaik objekts nav vizuāli pievilcīgs, un tas 

nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā. Ieteicams senvietu sakārtot. 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā nepieciešams saskaņot iespējamo 

saimniecisko darbību, ja tāda Skripstu senkapu aizsardzības zonas teritorijā.  

15.Žvīguru viduslaiku kapsēta  

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 431. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie Žvīguriem 

Zemes īpašumi: 

 „Ezerkalns”, Drustos 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

86 

Raunas novada dome, 2012 

(kadastra Nr.4248 007 0162) 

 Ezera iela 10, Drustos 

(zemes vienības kadastra Nr. 4248 007 0146) 

 

 
 

Žvīguru viduslaiku kapsētas atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Žvīguru viduslaiku kapsēta zināma kopš 1928.gada. Kapsēta ierīkota ~ 3 m augstā 

un ap 25 m diametrā lielā uzkalnā Drustu- Gatartas ceļa (Palsas ielas) kreisajā pusē. 

Kapsētas vietu iezīmē vecs osis.  Pēc nostāstiem tur apglabāts zviedru ģenerālis.  

 

Žvīguru viduslaiku kapsētas teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar īpašām 

ainaviskām vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība- senie apbedījumi- 

atrodas zem augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama atsevišķi nodalītā 

uzkalnā Palsas ielas malā, uz kura aug vecs osis, kas minēts kapsētas apsekojumu laikā. 

Kapsētas teritorijas daļēji atrodas divos zemes īpašumos Drustos-  zemes īpašumā 

„Ezerkalns” un daļēji Ezera ielā 10 . Iespējams, ka daļa no kapsētas uzkalna nolīdzināta, 

ierīkojot ceļu-  tagadējo Palsas ielu.  
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Žvīguru viduslaiku kapsēta no DR 

 

Žvīguru viduslaiku kapsēta. No DA. 

Žvīguru viduslaiku kapsētas aizsardzības pasākumu nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiskākais faktors. Tomēr, ņemot 

vērā to, ka Žviguru viduslaiku kapsētas uzkalns reljefā jau tagad ir labi pamanāms, 

aizsardzības zonas D robeža noteikta ietverot Palsas ielas ceļa nodalījumu, jo tas 

vienlaikus rada iespēju gan vizuāli uztvert kapsētas teritoriju no D- no Palsas ielas puses, 

gan arī nodrošināt šajā posmā aizsardzības pasākumus ceļa remontdarbu laikā. 

Žvīguru viduslaiku kapsētas aizsardzības apdraudējumu var radīt ar zemes reljefa 

izmaiņām saistītas saimnieciskās darbības-  ceļa rekonstrukcijas darbi u.c., kā arī 

būvniecība nepārdomāti tuvu kapsētas uzkalnam.  

Žvīguru viduslaiku kapsētas apkārtnes ainava mainījusies 20.gs. laikā, apkārtnē veicot 

būvniecību, tomēr kopumā Z, A un R daļā esošā apbūve  (Līvānu tipveida mājas) 
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kapsētas aizsardzību neietekmē, savukārt D pusē (Palsas ielas pretējā pusē) atrodas 

ainaviski izteiksmīgais Krogus ezers.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Žvīguru viduslaiku 

kaspētas aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes īpašumu Ezera ielā 10 un „ 

Ezerkalns” kadastru robežām, jo minētajos īpašumos daļēji atrodas Žvīguru viduslaiku 

kapsēta, savukārt, D robeža vilkta pa Drustu – Gatartas ceļa (Palsas ielas) labo pusi, 

tādējādi ietverot aizsardzības zonā arī daļu no Palsas ielas, kas nodrošinātu kapsētas 

aizsardzības pasākumus ceļa rekonstrukcijas darbu laikā .  

 

  
 

Žvīguru viduslaiku kapsētas un tās aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 3000 
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Žvīguru viduslaiku kapsētas un tās aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā M 1: 

5000 

 

Žvīguru viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātas: 

 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=344706; y=612113 

B x=344799; y=612224 

C x=344791; y=612237 

D x=344725; y=612271 

E x=344719; y=612280 

F x=344704; y=612294 

G x=344620; y=612196 
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Žvīguru viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta no Palsas ielas ceļa nodalījuma robežas, pāri 

Palsas ielai Z virzienā, pēc tam turpinoties pa īpašuma Ezera 

ielā 10  kadastra robežu, garums  

B-C 

 

robeža sakrīt ar īpašuma Ezera ielā 10 kadastra robežu, 

garums  

C-D 

 

robeža sakrīt ar  īpašuma „Ezerkalns”  kadastra robežu, 

garums  

D-E robeža sakrīt ar īpašuma „Ezerkalns”  kadastra  A robežu, 

turpinās D virzienā pāri Palsas ielai līdz ceļa nodalījuma 

robežai, garums 

E-F robeža vilkta pa Palsas ielas ceļa nodalījuma robežu, garums  

F-G robeža vilkta pa Palsas ielas ceļa nodalījuma robežu, garums 

G-A robeža vilkta pa Palsas ielas ceļa nodalījuma robežu, garums 

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

 
Aizsardzības zonas robeža- Palsas iela- skatā no ZR 
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Aizsardzības zonas robeža- 

Palsas iela- skatā no DA. 

 

Skats no Žvīguru viduslaiku 

kapsētas puses uz Krogus ezeru. No ZZR. 

 

Žvīguru viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā tās kā arheoloģiskā 

pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā tuvumā ar zemes reljefa izmaiņām 

saistīti darbi veicami to laikā nodrošinot arheoloģisko uzraudzību. 
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16.Gatartas muižas apbūve  

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības nr. 6232 

Gatartā, Drustu pagastā, Raunas novadā 

 

Gatartas muižas apbūve 

Gatartas muižu 18. gadsimta beigās Drustu muižas teritorijā izveidoja tās īpašnieks, 

virsnieks un kambarkungs Nikolajs Kristofs Hāgemeisters. 1784.-1785. gadā no mežiem 

sāka attīrīt laukus apbūvei, bet 1786. un 1787. gadā uzcēla pirmās ēkas – koka celtnes ar 

lubu jumtiem. Kad 1805. gadā muižu mantoja Augusts Ferdinands fon Hāgemeisters, 

sākotnējā apbūve jau bija nolietojusies, tāpēc jaunais īpašnieks nekavējoši uzsāka 

celtniecības darbus. Līdz 19. gs. vidum Gatartā izveidojās vērienīgs muižas centra 

ansamblis.  

19./20. gadsimta mijā Gatartas muižu nopirka Johans Ādolfs Zīverss. Zīversu dzimtas 

īpašumā Gatarta atradās līdz agrārreformai 1922. gadā. Tad muižu ar tai piederošajām 

zemēm sadalīja vairāk kā 50 jaunsaimniecībās. Agrākās muižas centra saimniecību uz 18 

gadiem iznomāja ģimnāzijas direktoram Dzenim, bet bijušajiem muižas īpašniekiem 

atstāja muižas alus darītavu un „Siernīcu” mājas. Pēc 2. Pasaules kara muižas pilī ierīko 

Gatartas ciema padomi, klubu un bibliotēku. 
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Gatartas muižas pils 

Abpus Drustu – Jaunpiebalgas ceļam izvietotā Gatartas muižas apbūve ir viens no 

ainaviski izteiksmīgākajiem klasicisma stila muižu ansambļiem Vidzemes reģionā. 

Apbūves kompleksa ēkas izvietotas izteikti paugurainā reljefā, atsakoties no 

tradicionālās, simetriskās muižu centru plānojuma shēmas. Gatartas muižas apbūvi 

veido vairāk kā 20 ēkas. No tām septiņas nozīmīgākās iekļautas valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā: pils (1823.-1824., valsts aizsardzības nr. 6233), 

dārznieka māja (19. gs.1. puse, valsts aizsardzības nr. 6236 ), klēts (19. gs. sākums, 

valsts aizsardzības nr. 6237), magazīna (19. gs. sākums, valsts aizsardzības nr. 6238), 

leduspagrabs (19. gs. vidus, valsts aizsardzības nr. 6239), Kundziņkrogs (19. gs. 1. 

puse, valsts aizsardzības nr. 6240) un putnu māja (19. gs. 1. puse, valsts aizsardzības 

nr. 6241),parks(Nr.6245.)1,5 ha platībā. (Pēc VKPAI PDC materiāliem) 

 

 
Gatartas muižas klēts 
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Pateicoties tam, ka Gatartas apbūve 20. gadsimtā minimāli papildināta ar muižas 

kompleksam nepiederīgām celtnēm, no kurām daļa jau demontētas, apbūves 

ansamblis saglabājis savu kompozicionālo vienotību. Ansambļa kultūrvēsturiskā 

kvalitāte tam nodrošina potenciālu nākotnē kļūt par vienu no vērtīgākajiem novada 

tūrisma objektiem. 

 Muižas ēkas šobrīd dažādā saglabātības stāvoklī, sadalītas vairākos 

privātīpašumos. Apsaimniekoto ēku pašreizējais izmantojums nav pretrunā ar celtņu 

vēsturisko funkciju. Draudus apbūves ansambļa oriģinālās substances pastāvēšanai 

rada vairāku īpašumu neapsaimniekošana. Tās dēļ atsevišķas ēkas nonākušas avārijas 

un drupu stāvoklī. 

Ainavas raksturojums 

Drustu pauguraines ainavu telpas raksturu nosaka vidēji lieli pauguri un 

lauksaimniecības zemju mija ar mežu puduriem un ezeriem un nelieliem purviņiem 

ieplakās.  

Gatartas muižas centrs izvietots ainaviski īpaši izteiksmīgā vietā. Stāva paugura 

virsotnē būvēta pils un galvenās saimniecības ēkas – klēts un stallis. Pārējais ēku 

komplekss izvietots ziemeļu pusē pilij plašā, labi pārskatāmā, pauguru un koku 

puduru ieskautā ieplakā. Ziemeļu pusē skatu perspektīvu noslēdz alus brūža ēka, 

rietumu pusē – divas rijas, bet austrumu pusē – augsts paugurs - Kundziņkalns. 

Ainavu papildina dīķu sistēma.  

 

 
Skats no pils austrumu – Kundziņkalna - virzienā 
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Kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts un 

pamatojums 

2003. gadā izstrādāta un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā ar 

1.12.2003. rīkojumu Nr. 25 apstiprināta kultūras pieminekļa „Gatartas muižas 

apbūve” teritorija 8,5 ha platībā. Pieminekļa teritorija ietver visas muižas apbūves 

ēkas – kultūras pieminekļus, kā arī daļu pārējās apbūves. Teritorijas robežas pārsvarā 

virzītas pa dabiskiem orientieriem – lauku ceļiem.  

Aizsargjoslas robežas noteiktas, pamatojoties uz apstiprināto pieminekļa teritoriju. 

Ievērtēti skatu punkti un redzamības robežas gan virzienā no pieminekļa teritorijas uz 

apkārtējo ainavu, gan pretējā virzienā. Aizsardzības zonā ietvertas arī tās muižas 

apbūves ēkas, kas atrodas ārpus apstiprinātās pieminekļa teritorijas robežas. 

Nozīmīgākās skatu līnijas vērstas no ansambļa galvenās celtnes – pils – ziemeļu un 

austrumu virzienā. Ziemeļu skatu virzienu noslēdz īpašuma „Alus darītava” celtnes 

un meža līnija. Astrumu pusē paceļas augsts paugurs – Kundziņkalns, kas ir labi 

pārskatāms ne tikai no pils puses, bet arī citiem skatu punktiem. Šajās abās zonās 

perspektīvā nebūtu vēlama apbūves attīstība. 

Teritorija ziemeļaustrumu daļā – zemas pļavas, līdz ar to apbūves iespējas un 

ainavisks apdraudējums  maz iespējams. Dienvidu-dienvidrietumu pusē, pateicoties 

reljefam,  aizsargjoslas platums noteikts neliels. Lauksaimnieciskā darbība 

pieminekļa vizuālo uztveri neapdraud. 

Aizsargjoslas robežas daļēji virzītas pa dabiskiem orientieriem - ceļiem vai sakrīt ar 

zemes īpašumu kadastra robežāmi, kas  vairumā gadījumu sarkīt ar vizuālās uztveres 

robežām. Daļēji aizsargjoslas robeža veidota ar noteikta platuma atkāpi paralēli 

pieminekļa teritorijas robežai. 
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Apstiprinātās kultūras pieminekļa teritorijas robežu plāns un apraksts 
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Gatartas muižas apbūves pieminekļa teritorijas un individuālās aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) robežas ortofoto kartē. 

 
Gatartas muižas apbūves pieminekļa teritorijas un individuālās aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) robežas topogrāfiskajā kartē. 
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 pieminekļa teritorijas robeža 

 pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robeža 

Pieminekļa teritorijas robežpunktu koordinātes 

 

Robežpunktu nr. Koordinātes 

1 x=342737; y=614812 

2 x=343031; y=614325 

3 x=343159; y=614576 

4 x=342939; y=614764 

5 x=342801; y=614749 

 

Pieminekļa aizsargjoslas robežpunktu koordinātes 

Robežpunktu nr. Koordinātes 

1 x=343285; y=614082 

2 x=343526; y=614292 

3 x=343380; y=614427 

4 x=343217; y=614410 

5 x=342801; y=614672 

6 x=343004; y=614946 

7 x=342971; y=615106 

8 x=342634; y=614921 

9 x=342594; y=614945 

10 x=342480; y=614778 

11 x=342468; y=614652 

12 x=342555; y=614363 

13 x=342587; y=614397 

14 x=342982; y=614154 

15 x=343025; y=614102 

16 x=343137; y=614206 

 

Robežpunktu 

nr. 

Aizsargjoslas robežas 

posmu apraksts 

 

Robežas pamatojums un skatu 

punktu fotofiksācija 

Z - ZA robeža, punkti 1 – 7 Vizuālās uztveramības robeža skatā no 

pieminekļa teritorijas Z virzienā, kā 

arī pretējā virzienā – no ceļa uz muižas 
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apbūvi 
1-2 Pa zemes gabala „Alus 

darītava” ZR robežu no zemes 

gabala R robežpunkta, garums 

330 m 

 
Skats no pieminekļa Z robežas uz alus brūzi 

2-3 Pa zemes gabala „Alus 

darītava” ZA robežu, garums 

199 m 

 
Skats no 5. robežpunkta 2. robežpunkta 

virzienā 

3-4 Pa zemes gabala „Alus 

darītava” R robežu līdz zemes 

gabala „Sīmaņi” robežai, 

garums 99 m 

4-5 Pa zemes gabalu „Sīmaņi” un 

„Celmiņi” Z robežu, garums 

277 m 

5-6 Iedomāta līnija DA virzienā 

līdz mazlietota ceļa 

krustojumam ar Drustu-

Jaunpiebalgas ceļu, garums 

348 m 

 
Skats no 5. uz 6. robežpunktu 

6-7 Pa Drustu-Jaunpiebalgas ceļu 

līdz ceļa atzaram, garums 167 

m 
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Skats no muižas centra uz 6. un 7. 

robežpunktu 

A - DA robeža, punkti 7 - 9 Dabā ceļa trases marķēta robeža, ceļu 

krustojumā sākas muižas apbūves vizuālās 

uztveramības zona 

7-8 Pa ceļa atzaru līdz 

krustojumam ar Drustu-

Abrupes ceļu, pa gaisa līniju 

385 m 

 
Skats no 8. uz 7. robežpunktu  

 

8-9 Pa Drustu-Abrupes ceļu līdz 

zemes gabala „Norēni” Z 

robežpunktam, garums 58 m 

 
Skats no 8. robežpunkta muižas centra 

virzienā 
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Skats no 8. uz 9. robežpunktu 

D robeža, punkti 9 - 13 Aizsargjosla ietver ozolu rindu gar Drustu-

Abrupes ceļu un veido aizsargzonu gar 

parka D malu 

9-10 Pa zemes gabala „Norēni” ZR 

robežu, garums 210 m 

 
Skats no pieminekļa teritorijas A robežpunkta 

uz aizsargjoslas 11. robežpunktu 

 
Skats no pieminekļa teritorijas D robežas uz 

aizsargjoslā iekļauto Drustu-Abrupes ceļa 

posmu 

10-11 Pa zemes gabala „Norēni” Z 

robežu, garums 134 m 
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11-12 Pa zemes gabalu „Sūnrijas” 

paralēli ceļam – pieminekļa 

teritorijas robežai - līdz zemes 

gabala „Ozoliņi” DA robežai, 

gaisa līnijas garums 311 m 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceļš - pieminekļa teritorijas robeža pie 

„Sūnrijām” 12-13 Pa zemes gabala „Ozoliņi” 

DA robežu, garums 55 m  

R robeža, punkti 13 - 1 Aizsargjosla, atkāpjoties 25 m no 

pieminekļa teritorijas robežas un ievērtējot 

pieminekļa vizuālās uztveres robežu 

13-14 

 

Iedomāta līnija, atkāpjoties 25 

m no pieminekļa teritorijas 

robežas – mazlietota lauku 

ceļa – līdz zemes gabala 

„Krustarija” DR robežai, 

garums pa gaisa līniju 463 m 

 
Pieminekļa teritorijas robeža skatā no 13. uz 

14. robežpunktu 

 
Skats no 14. uz 13. robežpunktu 

14-15 Pa zemes gabala „Krustarija” 

DR robežu, garums 68 m 
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15-16 Pa zemes gabala „Krustarija” 

ZR robežu, garums 154 m 

Zemes gabala „Krustarija” DR robeža 

16-1 Pa ceļu Jaunpiebalga-Drusti, 

190 m 
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17. Jaundānielu senkapi (Velna kapenes) 

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 527. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Alksnīšiem (Jaundānieļiem) 

Zemes īpašums „ Līdakas” (zemes vienības kadastra Nr. 4276 002 0274) 

 

Jaundānieļu senkapu (Velna 

kapeņu) atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

Jaundānielu senkapi (Velna kapenes) zināmi kopš 19.gs. Iegarenas formas 

akmens krāvuma senkapi atrodas mežā, meža ceļa malā uz ZA no tagadējām Krieviņu 

mājām. Akmens krāvums atrodas nelielā  ap 25x30 m) lēzenā pakalniņā. 

Jaundānielu senkapi (Velna kapenes) atrodas mežā, to galvenā kultūrvēsturiskā 

vērtība ir akmeņu konstrukcija un senkapu struktūra. Sakopjot apkārtējo meža teritoriju, 

senkapi uz apkārtnes ainavas fona izdalītos kā nedaudz paaugstināta, iegarenas formas 

akmeņu konstrukcija, tomēr pašlaik mežā grūti lokalizējama. Pie senkapiem atrodas 

kādreiz novietotās informācijas zīmes paliekas- akmens stabs. (VKPAI PDC materiāli) 
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Jaundānielu senkapi (Velna kapenes). No Z 

 

Jaundānielu senkapu (Velna kapeņu) aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

būtiski ir saimnieciskas darbības laikā neizjaukt akmeņu konstrukcija un vismaz 20 m 

rādiusā ap senkapiem neveikt nekādas ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, saskaņojot saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Jaundānielu senkapu 

(Velna kapeņu) aizsardzības zonas robežas noteiktas  ievērojot dabīgās reljefa 

robežas,zemes vienību kadastra robežpunktus un ņemot vērā attālumu, kāds būtu 

nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības nodrošināšanai.  

 

Jaundānielu senkapi (Velna kapenes) 

un to aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M1:3000 
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Jaundānielu senkapi (Velna kapenes) un to aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā 

plānā M 1: 5000 

 

Jaundānielu senkapu (Velna kapeņu) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=361597; y=600197 

B x=361561; y=600357 

C x=361497; y=600323 

D x=361539; y=600201 

E x=361577; y=600188 

 

Jaundānielu senkapu (Velna kapeņu) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu 

apraksts: 

Robežas 

apzīmējums 

Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju pa mežu, no zemes vienības 

kadastra R robežas punkta līdz zemes vienības kadastra 

robežas DR stūra punktam, paralēli meža ceļa līnijai,  

garums 165 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunkta B pa iedomātu līniju, pa mežu,  

līdz zemes vienības kadastra DA robežai, garums 73  m 

C-D robeža vilkta no robežpunkta C pa iedomātu līniju, pa mežu, 
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 līdz zemes vienības kadastra D robežai, turpinoties pa to līdz 

kadastra robežas DR stūrim, garums 130,5 m 

D-E robeža vilkta no robežpunkta D pa iedomātu līniju, pa mežu, 

pa zemes vienības kadastra DR robežu, līdz kadastra R 

robežai, garums 39,4  m 

E-A robeža vilkta no robežpunkta E un sakrīt ar zemes vienības 

kadastra R robežas līniju, garums 33,6  m 

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

 
Jaundānielu senkapu (Velna kapeņu) aizsardzības zona no A, gar meža ceļa malu  

Jaundānielu senkapu (Velna kapeņu) 

aizsardzības zona no Z 
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Jaundānielu senkapu (Velna kapeņu) 

aizsardzības zona no R 

 

Jaundānielu senkapu (Velna kapeņu) aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā 

prasība jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos meža izstrādes darbus vai cita 

veida  saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības zonā nav vēlams veikt kailcirti, 

citi meža izstrādes darbi atsevišķi saskaņojami.  

18.Baložkalnu viduslaiku kapsēta  

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 528. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Baložkalniem 

Zemes īpašums „Baložkalni”, Raunas pagasts, Raunas novads  

(zemes vienības kadastra Nr. 4276 008 0137)  
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Baložkalna viduslaiku kapsēta zināma kopš 1987. gada, kad tika pierakstītas ziņas 

par cilvēku kaulu atradumiem, iepretim Karātavkalnam bijušajā Marijkalnu tīrumā. 

Agrāk šeit rokot granti, apmēram 30 – 50 cm dziļumā atrasti daudz cilvēku kaulu.  

Baložkalnu viduslaiku kapsēta atrodas ceļa Vidzemes šoseja – Rauna labajā pusē, 

apmēram 250 m uz ZR no „Baložkalnu” mājām. Viduslaiku kapsēta situēta lielākas 

augstienes nogāzē, kas apkārtnē izdalās kā neliels reljefa pacelums augstienes ZR, Z 

nogāzē. Kapsētas teritorija saimnieciski izmantota netiek, apaugusi ar zāli - pļava.(pēc 

VKPAI PDC arhīva materiāliem) 

Baložu viduslaiku kapsētas teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar ainaviskām 

vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība - senie apbedījumi - atrodas zem 

augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama atsevišķi nodalītā nelielā 

reljefa pacēlumā. Kapsētas teritorija daļēji postīta, rokot granti un ierīkojot autoceļu 

Vidzemes šoseja - Rauna. 

 

Baložkalnu viduslaiku kapsēta. No ZR 

 

Baložkalnu viduslaiku kapsēta. No DR 

 

Baložkalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes. 
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Apkārtnes ainava viena zemes īpašuma robežās no Z, ZR, A un D puses ir saimnieciski 

maz pārveidota, savukārt R pusē ierīkots autoceļš Vidzemes šoseja - Rauna.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Baložkalnu viduslaiku 

kaspētas aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes īpašuma „ Baložkalni” kadastra 

robežām, jo minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa pacēlums, kurā atrodas 

Baložkalnu viduslaiku kapsēta. Aizsardzības zonā ietverts arī autoceļa Vidzemes šoseja - 

Rauna posms, kas ZR- DA virzienā piekļaujas zemes īpašumam „ Baložkalni” . 

Autoceļa Vidzemes šoseja - Rauna posma iekļaušana aizsardzības zonas robežās 

nodrošinās Baložkalnu viduslaiku kapsētas aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti ceļa 

remonta vai labiekārtošanas darbi, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Autoceļa Vidzemes šoseja - Rauna posmu iepretim īpašumam „ Baložkalni”  

raksturo retu koku rinda, bet aiz tās R pusē, ārpus aizsardzības zonai paceļas pakalns - 

Karātavkalns, kas ir augstāks par pārējo apkārtni. Ceļam abas pusēs grāvji. 

 

 
 

Baložkalnu viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas  

robežas ortofoto kartē   

 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

111 

Raunas novada dome, 2012 

 
 

 Baložkalnu viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā 

plānā 

 

Baložkalnu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=353738; y=597788 

B x=353915; y=597732 

C x=353960; y=597832 

D x=353766; y=597891 

 

Baložkalnu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa autoceļa Vidzemes šoseja - Rauna 

aizsargjoslas rietumu robežu, , garums 190,25 m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no aotoceļa 

Vidzemes šoseja - Rauna R malas, šķērsojot 

autoceļu, pa īpašuma „ Baložkalni” kadastra 

robežas ZR malu, līdz kadastra robežas A malai, 

garums 109,11 m  

C-D 

 

robeža sakrīt ar īpašuma „Baložkalni” kadastra  A 

robežas posmu, garums 199 m 

D-A robeža vilkta pa iedomātu līniju no īpašuma 
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„Baložkalni” kadastra  A robežas, pār autoceļu 

Vidzemes šoseja – Rauna, līdz tā aizsagjoslas R 

malai, garums 107 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 

 
Baložkalnu viduslaiku kapsētas aizsardzības zona (B-C) skatā no DR ar autoceļa  

Vidzemes šoseja - Rauna posmu  

 

 

Baložu viduslaiku kapsētas aizsardzības 

zona (C-D) skatā no ZR  
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Baložkalnu viduslaiku kapsēta un 

aizsardzības zonas D-A robeža ar autoceļa Vidzemes  

šoseja – Rauna posmu, skatā no Z 

 

Aizsardzības zonas A-B robeža ar autoceļa 

Vidzemes šoseja – Rauna posmu, skatā no ZR. 

Baložkalnu viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā tās kā 

arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu 

sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

 

 

19.Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni 

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 529. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Jaunlaiviņām 

Zemes īpašums „Jaunlaiviņas”, Raunas pagasts, Raunas novads  

(zemes vienības kadastra Nr. 4276 010 0080) 
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Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta zināma kopš 1987. gada, kad tika apsekotas 

senvietas Raunas pagastā  un pierakstītas ziņas par šo senvietu. Pēc vietējo iedzīvotāju 

ziņām, te rokot kartupeļu bedres, atrasti cilvēku kauli. Par krustakmeni „Jaunlaiviņu” 

zemē ziņojis vecais saimnieks.  

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni atrodas „Jaunlaiviņu” un „Kalna 

Rempju” ceļu kreisajā pusē, tulīt aiz ceļa uz „Jaunlaiviņu” mājām. Vietā, kur ceļi 

sazarojas, atrodas 0,5 m augsta un diametrā apmēram 10 m liela virsotne. Reljefa 

pacēlums, kur situēta viduslaiku kapsēta, ir garenas formas, orientēts A – R virzienā.  

Kapsētas teritorija saimnieciski izmantota netiek, apaugusi ar mežu. Vietām 

sarakta ar kartupeļu bedrēm.(pēc VKPAI PDC arhīva materiāliem) 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsētas ar krustakmeni teritorija kā arheoloģiskais 

piemineklis ar ainaviskām vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība - senie 

apbedījumi, kuri atrodas zem augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama 

atsevišķi nodalītā uzkalnā, vienā zemes īpašumā. Kapsētas teritorija daļēji postīta ierokot 

kartupeļu bedres. 
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Jaunaiviņu viduslaiku kapsēta ar 

krustakmeni no ZR 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā arheoloģiskā pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes. 

Apkārtnes ainava viena zemes īpašuma robežās no visām pusēm ir saimnieciski 

pārveidota ar senākām un ne tik senām meža cirtēm.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Jaunlaiviņu viduslaiku 

kaspētas ar krustakmeni aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes īpašuma „ 

Jaunlaiviņas” kadastra robežās, jo minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa 

pacēlums, kurā atrodas Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni. Aizsardzības zonā 

ietverti  arī ceļa posms uz „Jaunlaiviņu” mājām, kas R - ZA virzienā piekļaujas zemes 

īpašumam „Jaunlaiviņas”, kā arī ceļa posms uz „Kalna Rempju” mājām, kas minētajam 

īpašumam piekļaujas ZR – DA virzienā. 

„Jaunlaiviņu” māju ceļa posma un ceļa posma uz „Kalna Rempju” mājām 

iekļaušana aizsardzības zonas robežās nodrošinās Jaunlaiviņu viduslaiku kapsētas ar 

krustakmeni aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti ceļu remonta darbi, kas saistīti ar zemes 

reljefa izmaiņām. 
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Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni un tās aizsardzības zonas robežas 

ortofoto kartē 

 
 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni un tās aizsardzības zonas robežas   

topogrāfiskajā plānā 
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Jaunlaiviņu viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=350391; y=597072 

B x=350373; y=597052 

C x=350309; y=597116 

D x=350391; y=597149 

 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju no ceļu sazarojuma uz 

„Jaunlaiviņu” mājām un ceļa uz „Kalna Rempju” 

mājām aizsrgjoslas ZA robežas, līdz tā aizsargjoslas R 

robežai, garums 36,38 m 

B-C 

 

robeža sakrīt ar ceļa uz „Kalna Rempju”mājām 

aizsargjoslas DR robežu, garums 82,64 m  

C-D 

 

Robeža vilkta pa iedomātu līniju no ceļa uz „Kalna 

Rempju” mājām aizsargjoslas DR robežas, pa īpašumu 

„Jaunlaiviņas”, pāri ceļam uz „Jaunlaiviņu” mājām, 

garums 82,86 m 

D-A robeža vilkta gar ceļa uz „Jaunlaiviņu mājam Z malu, 

garums 74,2 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 

 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

118 

Raunas novada dome, 2012 

Jaunlaiviņu viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsardzības zona (A-B) skatā no ZR  

ar ceļa uz „Jaunlaiviņu” mājām posmu  

 

 

 
Aizsardzības zona (B-C) skatā no DA ar meža ceļa posmu  

 

 
Aizsardzības zonas A-D robeža, skatā no ZA 

 

 
Aizsardzības zona A–B robeža, skatā no ZZR 
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Jaunlaiviņu viduslaiku kapsēta ar krustakmeni nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā 

tās kā arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma 

maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

20. Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi)  

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 530. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Krieviņiem (bij. Krieviņkroga) 

Zemes īpašums „Krieviņi”, Raunas pagasts, Raunas novads  

(zemes vienības kadastra Nr. 4276 002 0093)  

 

 
 

Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) zināma kopš 1987. gada, kad tika 

pierakstītas ziņas par cilvēku kaulu atradumiem Turku kapos.  

Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) atrodas starp ceļu Rauna – Lisa un maz 

iebrauktu lauku celiņu pie „Krieviņu” mājām. Viduslaiku kapsēta situēta ceļu labajā pusē, 

nelielā reljefa pacēlumā, kura D un DR daļā bijušas grants bedres. Vēlāk tās izlīdzinātas 

un ierīkots dārzs. Šobrīd Krieviņu viduslaiku kapsētas teritorija un tuvākā apkārtne 

saimnieciski izmantota netiek. Tā apaugusi ar zāli, bet gar D un DR malu aug priedes.  

(pēc VKPAI PDC arhīva materiāliem) 

Krieviņu viduslaiku kapsētas (Turku kapu) teritorija kā arheoloģiskais piemineklis 

ar ainaviskām vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība - senie apbedījumi - 

atrodas zem augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama atsevišķi nodalītā 

uzkalnā, vienā zemes īpašumā. Kapsētas teritorija daļēji postīta, ierokot grantsbedres, kā 

arī veicot citas saimnieciskas darbības, kas saistītas ar zemes reljefa izmaiņām. 
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Viduslaiku kapsēta (Turku kapi) no ZA 

 

Krieviņu viduslaiku kapsētas (Turku kapu) aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes. 

Apkārtnes ainava viena zemes īpašuma robežās ir saimnieciski pārveidota.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Krieviņu viduslaiku 

kaspētas (Turku kapu) aizsardzības zonas robežas noteiktas zemes īpašuma „ Krieviņi” 

robežās, jo minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa pacēlums, kurā atrodas 

Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi).  

Krieviņu viduslaiku kapsētas (Turku kapu) aizsardzības zona netiek saimnieciski 

izmantota.  Aizsardzības zonas Z, ZR un ZA daļa noaugusi ar zāli. Aizsardzības zonai Z, 

ZA un A piekļaujas maz iebraukts lauku ceļš. Aiz Krieviņu viduslaiku kapsētas (Turku 

kapu) aizsardzības zonas DR, D, DA un A pļavas, bet Z neizmantota teritorija ar ēku 

drupām. 
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Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) un tās aizsardzības zonas robežas 

ortofoto kartē 
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Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) un tās aizsardzības zonas robežas  

topogrāfiskajā plānā 

Krieviņu viduslaiku kapsētas (Turku kapu) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=361529; y=598472 

B x=361449; y=598523 

C x=361492; y=598603 

D x=361563; y=598578 

 

Krieviņu viduslaiku kapsētas (Turku kapu) aizsargjoslas  

(aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju īpašumā „Krieviņi”, garums 

94,1 m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju īpašumā „Krieviņi” līdz maz 

iebraukta lauku ceļa R malai, garums 90,6 m  

C-D 

 

robeža vilkta gar maz iebrauktā lauku ceļa R malu, pa 

iedomātu līniju īpašumā „Krieviņi”, līdz maz iebrauktā lauku 

ceļa D malai, garums 75,4 m 

D-A robeža vilkta gar maz iebrauktā lauku ceļa D malu ma 

iedomātu līniju īpašumā „Krieviņi, garums 112,3 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 

 
Krieviņu viduslaiku kapsētas (Turku kapu) aizsardzības zona (D-A) skatā no D  
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Krieviņu viduslaiku kapsētas aizsardzības zona (C-D) skatā no D ar lauku ceļa posmu  

 

 
Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) un aizsardzības zona (B-C) robeža skatā  

no ZA 

 

 
Aizsardzības zonas B-C robeža skatā no DR 
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Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) un aizsardzības zona (D-A) skatā no Z 

 

Krieviņu viduslaiku kapsēta (Turku kapi) nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot 

vērā tās kā arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma 

maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība 

saskaņot  saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā . 

21.Lielķipju viduslaiku kapsēta 

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 531. 

Atrašanās vieta: Raunas novads,Raunas pagasts, pie Lielķipjiem 

Zemes īpašums „Lielķipi”  

(zemes vienības kadastra Nr. 4276 002 0070) 
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Lielķipju viduslaiku kapsētas atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Lielķipju viduslaiku kapsēta zināma kopš 20.gs. pirmās puses, kad, rokot granti, 

atrasti cilvēku kauli un senlietas. Kapsēta atrodas Raunas- Brantu ceļa malā, ierīkota 

reljefā paaugstinātā kalniņā. Kalna virsmā atrodas vairāki akmeņi, viens no tiem- 

krustakmens.  

Lielķpiju viduslaiku kapsētas teritorija kā arheoloģiskais piemineklis apkārtnē 

izceļas savrupi nodalītā paaugstinātā vietā, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība- senie 

apbedījumi- atrodas zem augsnes virskārtas. Kapsētas teritorija lauksaimnieciski 

apstrādāta netiek, tā aizaugusi ar kokiem un krūmājiem. (VKPAI PDC materiāli)  
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Lielķipju viduslaiku kapsēta no 

ZA. 

Lielķipju viduslaiku kapsēta no 

ZZA. 

 

Lielkipju viduslaiku kapsētas aizsardzības pasākumu nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiskākais faktors. Ņemot vērā to, 

ka Lielķipju viduslaiku kapsēta atrodas dabīgi norobežotā, savrupā zemes reljefa 

pacēlumā, tās aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, saskaņojot saimniecisko 

darbību, tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

Lielķipju viduslaiku kapsētas aizsardzības apdraudējumu var radīt ar zemes 

reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskā darbība –dīķu, karjeru vai jaunu ceļu ierīkošna 

tiešā kapsētas tuvumā., kā arī būvniecība nepārdomāti tuvu kapsētas teritorijai.  

Lielķijpu viduslaiku kapsētas apkārtnei ir raksturīga lauku ainava, līdzšinējā 

saimnieciskā darbība aizsardzības zonā apdraudējumu arheoloģiskajam piemineklim nav 

radījusi.  
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Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Lielķipju viduslaiku 

kapsētas aizsardzības zona ietver teritoriju ap kapsētu, kurā veicot nepārdomātas 

saimnieciskās darbības, var tikt apdraudēts  tās aizsardzības stāvoklis.  Aizsardzības zona 

sakrīt ar Lejas Gaiķu un Kalna Gaiķu māju ceļu ( robeža B- C) un Raunas- Brantu ceļu 

(robeža A-B). Pārējās aizsardzības zonas robežas noteiktas pa iedomātām līnijām, 

ietverot apkārtējās pļavas un daļēji arī mežu teritoriju.   

 

 
 

Lielķipju viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 3000 
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Lielķipju viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā M 1: 

5000 

 

Lielķipju viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātas: 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=360646; y=601005 

B x=360778; y=601188 

C x=360749; y=601267 

D x=360577; y=601045 

 

Liel viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas)  

robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju gar Raunas- Brantu ceļa 

malu R- A virzienā,  garums 230 m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no robežpunkta B, pa māju 

ceļu līdz kadastra robežas punktam, garums 74  m 

C-D 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no robežpunta C, A- R 

virzienā, pa pļavu un mežu, garums 281, 4  

D-A robeža vilkta pa no robežpunkta D pa iedomātu līniju līdz 

Raunas Brantu ceļa malai D- Z virzienā, garums 79,5 m 
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Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

 
Lielķipju viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas  R daļa skatā no DR ar D - A robežu 

 

 
Lielķipju viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas Z daļa a A-B robežu.  
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Lielķipju viduslaiku kapsētas aizsardzības zonas A daļa ar B- C robežu- Kalna Gaiķu un 

Lejas Gaiķu māju piebraucamo ceļu  

 

 

Lielķipju viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā tās kā 

arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu 

sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā. Kapsētas teritorijas tiešā tuvumā ar zemes reljefa izmaiņām 

saistīti darbi veicami to laikā nodrošinot arheoloģisko uzraudzību. 
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22.Mūru senkapi  

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 532. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Mūriem 

Zemes vienības kadastra Nr. 4276 003 0013;  4276 003 0066 

 

 
Mūru senkapu atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Mūru senkapi zināmi kopš 20.gs.30.-iem gadiem. Tie atrodas Raunas- Valmieras 

ceļa malā , ap 500 m ZA mūru ciematam. Senkapi atrodas ZA-DR virzienā orientētā 

reljefa paaugstinājumā, kurā izdalās vairākas akmeņu grupas, kuru virsma izlīdzinātā 

kādreizējās meliorācijaslaikā.Pašlaik dabā ar ārējām vizuālām pazīmēm Mūru senkapi 

neizdalās, tomēr to teritorija aizsargājama, jo zem augsnes virskārtas saglabājušies 

apbedījumi kādreizējo akmens pauguriņu vietās. Mūru senkapu galvenā kultūrvēsturiskā 

vērtība ir struktūra ar apbedījumiem.  (VKPAI PDC materiāli) 

 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

132 

Raunas novada dome, 2012 

 Mūru senkapi. No ZA. 

 

Mūru senkapu aizsardzības pasākumu nodrošināšanā būtiski ir saimnieciskas 

darbības laikā neizjaukt saglabājušās akmeņu konstrukcijas un vismaz 20 m rādiusā ap 

senkapiem, teritorijā, kur neatrodas kādreizējās fermas būves, neveikt nekādas ar zemes 

reljefa pārveidojumiem saistītas darbības. Aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, 

saskaņojot saimniecisko darbību, tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa 

saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Mūru senkapu 

aizsardzības zonas robežas noteiktas  ievērojot dabīgās reljefa robežas un ņemot vērā 

attālumu, kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības nodrošināšanai.  

 

 
Mūru senkapi un to aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 3000 
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Mūru senkapi un to aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā M 1: 5000 

Mūru senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=358895; y=594160 

B x=358761; y=594319 

C x=358470; y=593955 

D x=358605; y=593848 

 

Mūru senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju, gar reljefa pacēluma ZA galu un 

daļēji sakrīt ar Mūru senkapu teritorijas robežu, garums 208 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunkta B pa iedomātu līniju, pa ieplaku, 

gar meliorācijas grāvi, garums 465,8 m 

C-D 

 

robeža vilkta no robežpunkta C pa iedomātu līniju, pa pļavu pāri 

reljefa pacēlumam, garums 164,7 m 

D-A robeža vilkta no robežpunkta D pa iedomātu līniju, pa pļavu, 

garums 425,6   m 
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Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

 
Mūru senkapi un aizsardzības zona  (robeža D- A) skatā no DA 

 

 
 

Mūru senkapi un aizsardzības zona  (robeža C- D) skatā no A 
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Skats no Mūru senkapiem uz aizsardzības zonas DA daļu,no Z  

 

Mūru senkapu aizsardzības zona ir pļavas, saimnieciski neizmantota teritorija. Kā 

galvenā prasība aizsardzības zonā jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos 

saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības zonā nav vēlama jaunu ēku 

būvniecība, karjeru un dīķu ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija izmantojama 

lauksaimnieciskai darbībai.  

23.Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni)  

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 533. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Pakuļiem 

Zemes īpašums „Druvas”, Raunas pagasts, Raunas novads 

(zemes vienības kadastra Nr. 4276 001 0002)  
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Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni) zināma kopš 1927. gada, kad šo vietu 

uzmērīja L. Ostupe. Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni) atrodas Raunas – Lisas ceļa 

kreisajā pusē, apmēram 400 m uz ZR no „Lejas Pakuļu” mājām. Tas ir zemes reljefa 

pacēlums, kas ZA – DR virzienā stiepjas paralēli ceļam.  

Kapsētas teritorija saimnieciski izmantota netiek, apaugusi ar zāli. (pēc VKPAI 

PDC arhīva materiāliem) 

Pakuļu viduslaiku kapsētas (Kapīnu) teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar 

ainaviskām vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība - senie apbedījumi - 

atrodas zem augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsēta lokalizējama atsevišķi nodalītā 

uzkalnā, vienā zemes īpašumā. Kapsētas teritorija daļēji postīta ar senām grantsbedrēm, 

kuras šobrīd pielīdzinātas, un ceļa Rauna – Lisa izbūvi. 

 

 
Pakuļuviduslaiku kapsēta (Kapīni) no ZA 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

137 

Raunas novada dome, 2012 

 

Pakuļu viduslaiku kapsētas (Kapīnu) aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

arheoloģiskā pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes. 

Apkārtnes ainava viena zemes īpašuma robežās ir saimnieciski pārveidota A pusē 

izveidojot ceļu Rauna – Lisa, bet Z un ZA  pusē veikti meliorācijas darbi.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Pakuļu viduslaiku 

kaspētas (Kapīnu) aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes īpašuma „Druvas” 

kadastra robežām, jo minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa pacēlums, kurā 

atrodas Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni). Aizsardzības zonā ietverts arī Raunas – Lisas 

ceļa posms, kas DR- ZA virzienā piekļaujas zemes īpašumam „ Druvas” . 

Ceļa Rana – Lisa  posma iekļaušana aizsardzības zonas robežās nodrošinās 

Pakuļu viduslaiku kapsētas aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti ceļa remonta vai 

labiekārtojuma darbi, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Ceļa Rauna - Lisa posmu iepretim īpašumam „ Druvas” raksturo krūmāji, kas 

norobežo ceļu no A puses. 

 
 

Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni) un tās aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē 
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 Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni) un tās aizsardzības zonas robežas 

topogrāfiskajā plānā 

Pakuļu viduslaiku kapsētas (Kapīnu) aizsargjoslas (aizsardzības zonas)  

robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=364466; y=599848 

B x=364363; y=599787 

C x=364412; y=599738 

D x=364490; y=599797 

E x=364473; y=599842 

 

Pakuļu viduslaiku kapsētas (Kapīnu) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

 robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa ceļa Rauna - Lisa aizsargjoslas DA 

robežu, garums 123,73 m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no ceļa Rauna – Lisa 

DA malas, pār īpašumu „Druvas”, garums 69,33 m  

C-D 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju līdz īpašumā „Druvas” 

kadastra ZA robežai, garums 97,52 m 

D-E robeža vilkta pa īpašuma „Druvas” kadastra DA 
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robežu, līdz ceļa Rauna - Lisa  aizsargjoslas ZR malai, 

garums 47,4 m 

E-A robeža vilkta no ceļa Rauna – Lisa ZR malas līdz ceļa 

Rauna - Lisa, garums 8,48 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 

 
 

Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni) un aizsardzības zona (E-A un A-B) skatā no ZA  

 

 

Aizsardzības zona (D-E) skatā no A  

 

Pakuļu viduslaiku kapsēta (Kapīni) nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā tās 

kā arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu 

sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība 

saskaņot  saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā . 
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24.Rimšu senkapi 

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 534. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Rimšām 

Zemes īpašums „Vecrimšas”, Raunas pagasts, Raunas novads  

(zemes vienības kadastra Nr. 4276 001 0104)  

 

 
Ziņas par Rimšu senkapiem ir kopš 20. gs 20iem gadiem, kad akmens krāvumā 

pie Rimšu mājām atrastas dažādas senlietas. 1970os gados arheologi konstatēja, ka 

minētais akmens krāvums ir nopostīts. Akmeņainā apkārtne iespējams norāda, ka senatnē 

te bijuši vairāki šadi akmens krāvumi, kas vēlāk meliorācijas darbu laikā ir nopostīti.  

Apmēram 50 m uz DA no „Rimšu” mājām ir sagabājies viens akmens krāvums. 

Tas situēts meža malā, lielākas augstiesnes Z galā un izdalās, kā atsevišķs uzkalns. 

Akmens krāvuma diametrs ap 20 m, bet augstumā uzkalns uz visām pusēm ir vienāds. 

Zem vēlēnām jūtams samērā blīvs akmens klājums.  

Senkapu teritorija saimnieciski izmantota netiek. Vieta apaugusi ar lieliem 

kokiem un krūmiem, grūti pārskatāma. Akmens krāvumā noteikta kārtība nav vērojama, 

jo tas papildināts ar akmeņiem, kas novākti no lauka. (pēc VKPAI PDC arhīva 

materiāliem) 

Rimšu senkapu teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar ainaviskām vērtībām 

neizceļas, galvenās kultūrvēsturiskās vērtības ir senie apbedījumi un akmens 

konstrukcijas, kas atrodas zem augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā senkapi lokalizējami 

atsevišķi nodalītā reljefa pacēlumā, vienā zemes īpašumā. Senkapu teritorija daļēji postīta 

meliorācijas darbu laikā, kā arī sakrāujot uz uzkalniņa no lauka novāktos akmeņus 

sakraujot uz senkapu akmens krāvuma.   
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Rimšu senkapi no DR 

 

Rimšu senkapu aizsardzības pasākumu nodrošināšanā arheoloģiskā pieminekļa 

vizuālās uztveramības nodrošināšanā vēlams to attīrīt no krūmiem un kritušiem kokiem. 

Apdraudējumu var radīt ar zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes. 

Apkārtnes ainava viena zemes īpašuma robežās ir saimnieciski pārveidota. Rimšu 

senkapu teritorija situēta jauktu koku mežā, bet gar D un DA malu pleša labības lauks un 

pļava.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Rimšu senkapu 

aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes īpašuma „Vecrimšas” kadastra robežām, 

jo minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas zemes reljefa pacēlums, kurā atrodas Rimšu 

senkapi. Aizsardzības zona tiek saimnieciski izmantota – D un R atrodas labības lauks, 

bet DA daļā pļava. Savukārt Rimšu senkapu aizsardzības zonas ZR, Z, ZA un A daļā ir 

jauktu koku mežs.  
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Rimšu senkapi un to aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē 
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 Rimšu senkapi un to aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā 

 

 

Rimšu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=364543; y=601120 

B x=364462; y=601153 

C x=364466; y=601245 

D x=364571; y=601219 

 

 

Rimšu senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomatu līniju no īpašuma „Vecrimšas” 

kadstra ZR robežas, pa īpašumu „Vecrimšas”, garums 87,8 

m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju īpašumā „Vecrimšas”, 

garums 91,5 m  

C-D 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju īpašumā „Vecrimšas”, līdz  

kadastra  ZR robežai, garums 107,6 m 

D-A robeža sakrīt ar īpašuma „Vecrimšas” kadastra  ZR robežas 

posmu, garums 102,84 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 

Rimšu senkapu aizsardzības zona (A-

B) skatā no A  
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 Rimšu senkapu aizsardzības zona 

(D-C) skatā no DR  

 

Aizsardzības zonas B-C robeža, 

skatā no Z 
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Rimšu senkapi un aizsardzības zonas A-B robeža skatā no DR. 

 

 

Rimšu senkapi nav iekļauti tūrisma apritē un ņemot vērā to kā arheoloģiskā 

pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība saskaņot  

saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā . 

25. Strīķeļu viduslaiku kapsēta  

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 535. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Strīķeļiem 

Zemes īpašums „Strīķeļi”, Raunas pagasts, Raunas novads 

(zemes vienības kadastra Nr. 4276 006 0398)  

 

 
 

Strīķeļu viduslaiku kapsēta zināma kopš 1987. gada, kad arheologi apsekoja 

Raunas pagastu un pierakstīja ziņas par Zviedru akmeni un Zviedru kapiem pie Strīķeļu 

mājām.  

Strīķeļu viduslaiku kapsēta atrodas ceļa Priekuļi – Rauna labajā pusē, starp 

„Strīķeļu” māju klēti un autobusu pieturu. Vieta, kur situēta viduslaiku kapsēta zemes 

rejefā izdalās vāji. A virzienā lēzenais kritums nepārsniedz 1 m, neliels kritums vērojams 

arī D pusē. No pārējām pusēm vieta raktiski neizdalās. (pēc VKPAI PDC arhīva 

materiāliem) 
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Kapsētas teritorija, daļēji apbūvēta, ierīkots piemājas dārzs. Z pusē kapsetas 

teritorijai piekļaujas ceļš Priekuļi – Rauna. 

Strīķeļu viduslaiku kapsētas teritorija kā arheoloģiskais piemineklis ar ainaviskām 

vērtībām neizceļas, galvenā kultūrvēsturiskā vērtība - senie apbedījumi - atrodas zem 

augsnes virskārtas. Apkārtnes reljefā kapsētas teritorija izdalās vāji un nelelais zemes 

reljefa pacēlums lokalizējams vienā zemes īpašumā. Kapsētas teritorija daļēji postīta, 

ceļot dzīvojamo māju un saimniecības ēkas, kā arī veicot saimniecisko darbību, kas 

saistīa ar zemes reljefa izmaiņām. 

 

Strīķeļu viduslaiku kapsēta no ZR 

 

Strīķeļu viduslaiku kapsētas aizsardzības pasākumu nodrošināšanā arheoloģiskā 

pieminekļa vizuālās uztveramības nodrošināšana nav būtiska. Apdraudējumu var radīt ar 

zemes reljefa izmaiņām saistītas saimnieciskās aktivitātes. Apkārtnes ainava viena zemes 

īpašuma robežās ir saimnieciski pārveidota. Īpašumam „Strīķeļi” Z pusē piekļaujas 

autoceļš Priekuļi – Rauna, bet pārējā teritorijā ainavai raksturīga 20.gs. sākuma un vēlāku 

laiku apbūve un saimnieciskās darbības radītās izmaiņas.   

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Strīķeļu viduslaiku 

kapsētas aizsardzības zonas robežas noteiktas pa zemes īpašuma „ Strīķeļi” kadastra 

robežām, jo minētajā īpašumā pilnībā iekļaujas nelielais zemes reljefa pacēlums, kurā 

atrodas Strīķeļu viduslaiku kapsēta. Aizsardzības zonā ietverts arī autoceļa Priekuļi - 

Rauna posms, kas Z virzienā piekļaujas zemes īpašumam „ Strīķeļi” . 

Autoceļa Priekuļi - Rauna posma iekļaušana aizsardzības zonas robežās 

nodrošinās Strīķeļu viduslaiku kapsētas aizsardzību gadījumā, ja tiks plānoti ceļa remonta 

vai labiekārtojuma darbi, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām. 

Ceļa Priekuļi - Rauna posmu iepretim īpašumam „ Strīķeļi”  raksturo krūmu 

puduri, kas norobežo ceļu. Ārpus aizsardzības zonas, Z pusē paliek ar pļava ar kokiem un 

krūmiem.  
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Strīķeļu viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē 
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 Strīķeļu viduslaiku kapsēta un tās aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā 

Strīķeļu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=355279; y=593277 

B x=355265; y=593378 

C x=355185; y=593356 

D x=355205; y=593260 

 

Strīķeļu viduslaiku kapsētas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

 robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa autoceļa Priekuļi - Rauna aizsargjoslas 

ziemeļu robežu, pretim īpašuma „Strīķeļi” Z robežai, garums 

74,2 m 

B-C 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no autoceļa Priekuļi - Rauna 

Z malas, šķērsojot autoceļu Priekuļi - Rauna, pa īpašuma „ 

Strīķeļi” kadastra robežas A robežas posmu, garums 85,8 m  

C-D 

 

robeža vilkta pa iedomātu līniju no īpašuma „Strīķeļi” A 

robežas pār īpašumu „Strīķeļi”, garums 102,6 m 

D-A robeža vilkta pa iedomātu līniju no īpašuma „Strīķeļi” līdz 

autoceļa Priekuļi – Rauna kadastra  Z robežai, garums 79 m 
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Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 

 
 

Strīķeļu viduslaiku kapsētas aizsardzības zona (D-A) skatā no Z  

 
 

Drustu viduslaiku kapsētas aizsardzības zona (A-B) skatā no ZR ar atoceļa Priekuļi –  

Rauna posmu  
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Strīķeļu viduslaiku kapsētas aizsardzības zona (A–B) skatā no ZA ar autoceļa 

 Priekuļi – Rauna posmu 

 

 

Strīķeļu viduslaiku kapsēta nav iekļauta tūrisma apritē un ņemot vērā tās kā 

arheoloģiskā pieminekļa specifiku, tas nebūtu arī īpaši akcentējams tūrisma maršrutu 

sastādīšanā.  

Aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā prasība būtu jāievēro nepieciešamība 

saskaņot  saimniecisko darbību, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā . 
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26.Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājums 

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 536. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Stuķiem 

Zemes vienības kadastra Nr. 4276 003 0019) 

 

 
Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājuma atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājums atrodas mežā, Raunas- Kalāču ceļa labajā pusē, 

nocietinājums orientēts A- R virzienā, tā A mala pieslēdzas neliela strautiņa ietekai 

Raunā. Saglabājies Z- D virzienā rakts, līdz 1,5 m dziļš grāvis. Izmestās zemes R pusē 

veido nelielu valni. Nocietinājuma R pusi aizsargā divi līdz 2 m dziļi grāvji un vaļņi, arī 

D malā saglabājušies 2 grāvji. Vaļņu un grāvju sistēma aptver apmēram 15x 25 m lielu 

līdzenu laukumu, kas apmēram 2 m zemāks par pārējo apkārtni. 

(VKPAI PDC materiāli) 
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Stuķu skansts atrodas mežā, viduslaiku nocietinājums ārēji vizuāli neizdalās uz apkārtējā 

meža un krūmāju fona.  

 
Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājums skatā no DA. 

 

Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājuma aizsardzības pasākumu nodrošināšanā 

būtiski ir saimnieciskas darbības laikā nemainīt zemes reljefu, kas radītu bojājumus 

viduslaiku fortifikācijas sistēmā. Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājumu teritoriju 

saudzīgi attīrot no apauguma ar roku darbu, bez transporta tehnikas izmantošanas, 

izdalītos skansts ārējais veidols un tad to varētu veiksmīgi iesaistīt arī tūrisma apritē. 

Vismaz 20 m rādiusā ap Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājuma teritoriju neveikt 

nekādas ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības. Aizsardzības zona noteikta 

tā, lai tās teritorijā, saskaņojot saimniecisko darbību, tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā 

pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības,Stuķu skansts- viduslaiku 

nocietinājuma aizsardzības zonas robežas noteiktas gar Raunas- Kalāču ceļa malu, kā arī 

mežā, ievērojot dabīgās reljefa robežas (Raunas upes krasti) un ņemot vērā attālumu, 

kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības nodrošināšanai.  
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Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājums un tā aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē  

M 1:3000 
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Stuķu skansts- viduslaiku 

nocietinājums un tā aizsardzības zonas topogrāfiskajā plānā M 1:5000 

Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājuma aizsargjoslas (aizsardzības zonas) 

robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=358011; y=592389 

B x=358043; y=592433 

C x=358018; y=592500 

D x=357876; y=592530 

E x=347680; y=616344 

 

Lejasmīlakšu senkapu (Kapiņu kalna) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu 

apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju gar Raunas upes labo krastu, 

garums 48,52 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunta B austrumu virzienā pa iedomātu 

līniju gar Raunas upes labo krastu, garums 68,15 m 

 

C-D robeža vilkta no robežpunkta C pa iedomātu līniju gar stigas 
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 malu līdz Raunas- Kalāču autoceļa malai, garums 143,32 m 

D-E robeža vilkta no robežpunkta D gar Raunas- Kalāču autoceļa 

malu, garums 160,7 m  

E-A robeža vilkta no robežpunkta E pa iedomātu līniju, no Raunas- 

Kalāču autoceļa malas līdz Raunas upes labajam krastam, 

garums 80 m  

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

 
Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājum aizsardzības zona no DA gar autoceļu Rauna- 

Kalāči 

 
Stuķu skansts- viduslaiku nocietinājum aizsardzības zona no ZR  gar autoceļu Rauna- 

Kalāči 

 

Stuķu skants – viduslaiku nocietinājuma aizsardzības zonas teritorijā kā galvenā 

prasība jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos meža izstrādes darbus vai cita 

veida  saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 
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pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības zonā nav vēlams veikt kailcirti, 

citi meža izstrādes darbi atsevišķi saskaņojami VKPAI.  

27.Upmaļu senkapi  

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 537. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Upmaļiem 

Zemes īpašums „Kalna Upmaļi” 

Zemes vienības kadastra Nr. 4276 006 0341 

 

 
Upmaļu senkapu atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Upmaļu  senkapi zināmi kopš 20.gs.20.-iem gadiem. Senkapi izmantoti ilgu laika 

posmu no agro  metālu laikmeta līdz pat vidējā dzelzs laikmeta beigām un pārstāv gan 

akmens krāvuma senkapus, gan līdzenos skeletkapus. Arheoloģiskie izrakumi veikti 

1927.g. F. Jākobsona vadībā. Senkapi atrodas lielākā augstienē, kur uzceltas Upmaļu 

dzīvojamās un saimniecības ēkas. Akmeņu krāvums senkapu teritorijā vairs nav 

konstatējams, savukārt augstienes nogāzēs un apkārtējos tīrumos vairākkārt atrastas 

senlietas.  (VKPAI PDC materiāli) 

Upmaļu senkapu teritorija un apkārtne pārveidota 20.gadsimtā uzceļot dzīvojamo 

māju un saimniecības ēkas, tāpēc senkapu ainaviskā vērtība nav liela, to galvenā 

kultūrvēsturiskā vērtība – senie apbedījumi un kapu piedevas atrodas saimniecības 

pagalmā un augstienē ap mājām zem augsnesvirskārtas. 
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 Upmaļu senkapi. No DA 

 

Upmaļu senkapu aizsardzības pasākumu nodrošināšanā būtiski ir neveikt nekādas 

ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības. Aizsardzības zona noteikta tā, lai tās 

teritorijā, saskaņojot saimniecisko darbību, tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa 

saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Upmaļu senkapu 

aizsardzības zonas robežas noteiktas  ievērojot dabīgās reljefa, zemes īpašumu kadastra 

robežas un ņemot vērā attālumu, kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa 

aizsardzības nodrošināšanai.  

 

 
Upmaļu senkapi un to aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 3000 
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Upmaļu senkapi un to aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā M 1:5000 

 

Upmaļu  senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=354638; y=595352 

B x=354725; y=595447 

C x=354723; y=595506 

D x=354623; y=595581 

E x=354568; y=595595 

F x=354495; y=595433 

 

Upmaļu  senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa māju piebraucamā ceļa malu DR-ZA virzienā 

līdz krustojumam ar lauku ceļu, garums 129,8 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunkta B pa iedomātu līniju, pa pļavu 

līdz tīruma malai, garums 57 m 

C-D 

 

robeža vilkta no robežpunkta C pa iedomātu līniju, pa dārzu 

un pļavu līdz krūmāja stūrim, garums125,2 m 

D-E robeža vilkta no robežpunkta D pa iedomātu līniju, pa pļavu, 

gar krūmāja malu,garums 56,2 m 

E-F robeža vilkta no robežpunkta E pa  iedomātu līniju, pāri lauku 

ceļam, pa  pļavu,līdz zemes īpašuma kadastra R robežai,  

garums 178 m 

F-A robeža vilkta no robežpunkta F pa zemes īpašuma kadastra R 
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robežu, garums 164,5 m 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 
Upmaļu senkapu aizsardzības zonas A daļa ( robežas B-C;C-D; D-E) skatā no DA. 

 
Upmaļu senkapu aizsardzības zonas D daļa (robeža E-F) skatā no D  
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Upmaļu senkapu aizsardzības zonas robeža A-B pa māju ceļa malu. No ZA 

 
Skats uz Upmaļu senkapu teritoriju un aizsardzības zonas R daļu no DA 

 

Upmaļu senkapu aizsardzības zonas teritorijā ir piemājas sakņu dārzi, tīrumi un 

pļavas, pašreizējā saimnieciskā darbība aizsardzības zonā ir pieļaujama, tā nerada 

apdraudējumu arheoloģiskajam piemineklim. Kā galvenā prasība aizsardzības zonā 

jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar 

būtiskām kultūrvēsturiskās ainavas un zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Senkapu aizsardzības zonā nav vēlama jaunu ēku 

būvniecība, karjeru un dīķu ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija izmantojama 

lauksaimnieciskai darbībai.  

28.Vilciņu senkapi (Kapu nora) 

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 538. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, pie Vilciņiem 

Zemes vienības kadastra Nr. 4276 006 0414  

 



Raunas novada teritorijas plānojums 2012.-2024. gadam,  

III sējums, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas 

161 

Raunas novada dome, 2012 

 
Vilciņu senkapu (Kapu noras) atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā M 1: 25000 

 

Vilciņu senkapi (Kapu nora) zināmi kopš 20.gs.20.-iem gadiem. Akmens 

krāvuma senkapi.Zināmas divas senkapu vietas- Vilciņu senkapi I atrodas mežā, Vilciņu- 

Ozolkalnu māju ceļa kreisajā pusē ceļa malā, tas ir labi saglabājies akmens krāvums. 

Līdzenie senkapi (kartē atzīmēts ar II) atrodas Vilciņu māju pagalmā un zem ēkām, kur 

būvējot mājas un veicot citas ar zemes rakšanu saistītas darbības atrastas dzelzs laikmeta 

senlietas. (VKPAI PDC materiāli) 

Vilciņu senkapu I īpašā kultūrvēsturiskā vērtība ir ārējais veidols un struktūra, 

Vilciņu senkapiem II-  zem augsnes virskārtas saglabājušies apbedījumi ar kapu 

piedevām.  

Vilciņu senkapi I (Kapu nora). No D  
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Vilciņu senkapi II.No ZR  

 

Vilciņu senkapu aizsardzības pasākumu nodrošināšanā būtiski ir saimnieciskas 

darbības laikā neizjaukt saglabājušās akmeņu konstrukcijas un vismaz 20 m rādiusā ap 

senkapiem neveikt nekādas ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas darbības. 

Aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, saskaņojot saimniecisko darbību, tiktu 

nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanas pasākumi. Vilciņu senkapu II 

teritorijā veicot būtiskas zemes reljefa izmaiņas, jāpieaicina arheologs. 

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Vilciņu senkapu I (Kapu 

noras) un II aizsardzības zonas robežas noteiktas  ievērojot dabīgās reljefa robežas un 

ņemot vērā attālumu, kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības 

nodrošināšanai.  

 
Vilciņu senkapi (Kapu nora) un to aizsardzības zonas robežas ortofoto kartē M 1: 2000 
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Vilciņu senkapi (Kapu nora) un to aizsardzības zonas robežas topogrāfiskajā plānā M 1: 

5000 

 

Vilciņu senkapu (Kapu noras) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežpunktu 

koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=357571; y=598665 

B x=357575; y=598791 

C x=357633; y=598791 

D x=357633 y=598692 

E x=357675; y=598480 

F x=357644; y=598543 

G x=357576; y=598525 

H x=357604; y=598480 

 

Mūru senkapu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju,pa meža ceļu, garums 126,8 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunkta B pa īpašuma kadastra R robežu, 

pa mežu, garums 57,8 m 

C-D 

 

robeža vilkta no robežpunkta C pa iedomātu līniju, pa ieplaku 

mežā, garums 102,3 m 

D-A robeža vilkta no robežpunkta D pa iedomātu līniju, pa meža 

malu, garums 66,5 m 

E- F robeža vilkta pa iedomātu līniju,pa Vilciņu māju ceļa D malu, 

garums 70,6 m 

F-G robeža vilkta no robežpunkta F pa iedomātu līniju, pa pļavu un 
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mājas dārzu, garums 69,68 m 

G-H robeža vilkta no robežpunkta G pa iedomātu līniju, pa pļavu, 

garums 79,15 m 

H-E robeža vilkta no robežpunkta H pa pļavu, pa iedomātu līniju 

līdz Vilciņu māju ceļa D malai, garums 77,75 m 

 

Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

Robeža pa meža ceļu (A-B) no R 

Skats uz aizsardzības zonu no Vilciņu 

senkapiem (Kapu noras) I , no D 
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Skats uz Vilciņu senkapu (Kapu noras) 

II aizsardzības zonu no DA 

 

Skats uz Vilciņu senkapu (Kapu noras) 

II aizsardzības zonu no ZR 

 

Vilciņu senkapu (Kapu noras) aizsardzības zona ir mežs un pļavas, saimnieciski 

maz izmantota teritorija. Kā galvenā prasība aizsardzības zonā jāievēro nepieciešamība 

saskaņot tajā plānotos saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar zemes reljefa izmaiņām, 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Tiešā senkapu tuvumā darbi veicami 

arheoloģiskās uzraudzības kārtībā. Senkapu aizsardzības zonā nav vēlama jaunu ēku 

būvniecība, karjeru un dīķu ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija izmantojama 

lauksaimnieciskai darbībai.  

29.Raunas senkapi un viduslaiku kapsēta ar krustakmeni  

Vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 540. 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, Raunā, pie bij. Mācītājmuižas dārzā 

Zemes vienības kadastra Nr. 4276 008 0054 
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Raunas senkapi un viduslaiku kapsēta ar krustakmeni atrašanās vieta topogrāfiskajā plānā 

 M 1: 25000 

 

Raunas senkapi un viduslaiku kapsēta ar krustakmeni  zināmi kopš 20.gs.20.-iem 

gadiem, kad pie mācītājmuižas galvenās ēkas, rokot zemi, tika atrasti cilvēku kauli un 

senlietas. No 1928.gada saglabājusies atradumu vieta skice, kas norāda senlietu atrašanas 

vietu dārzā un pie dzīvojamām ēkām. Spriežot pēc atrastā senlietu materiāla (glabājas 

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijā), raunas bij. Mācītājmuižas, tagad Sociālās 

aprūpes centra teritorijā atrodas vēlā dzelzs laikmeta senkapi un viduslaiku kapsēta.  

Zemes reljefs arheoloģiskā pieminekļa teritorijā neizteiksmīgs, tad nolīdzināts 

saimnieciskās darbības rezultātā, tāpēc senkapi dabā apkārtējā ainavā pēc ārējām 

pazīmēm nav lokalizējami. Teritorija saimnieciski izmantota netiek, tajā aug jau senāk 

stādīti koki un krūmi.  (VKPAI PDC materiāli) 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar krustakmeni  senkapu ainaviskā vērtība 

nav liela, to galvenā kultūrvēsturiskā vērtība – senie apbedījumi un kapu piedevas atrodas 

pansionāta dārzā, sakoptā teritorijā zem augsnesvirskārtas. 
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Raunas senkapi un viduslaiku kapsēta ar 

krustakmeni no D 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanā būtiski ir neveikt nekādas ar zemes reljefa pārveidojumiem saistītas 

darbības. Aizsardzības zona noteikta tā, lai tās teritorijā, saskaņojot saimniecisko darbību, 

tiktu nodrošināti arī arheoloģiskā pieminekļa saglabāšanas pasākumi.  

Ievērojot arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības prasības, Raunas senkapu un 

viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsardzības zonas robežas noteiktas ņemot vērā 

attālumu, kāds būtu nepieciešams arheoloģiskā pieminekļa aizsardzības nodrošināšanai 

un līdzšinējo pansionāta ēku apbūvi, kā arī līdz šim veiktos Raunas senkapu un 

viduslaiku kapsētas ar krustakmeni tuvākās apkārtnes apsaimniekošanas pasākumus.  

 

 

 
Raunas senkapi un viduslaiku kapsēta ar krustakmeni un aizsardzības zonas robežas 

ortofoto kartē M 1: 2000 
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Raunas senkapi un viduslaiku kapsēta ar krustakmeni un aizsardzības zonas robežas 

topogrāfiskajā plānā M 1:5000 

 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) robežpunktu koordinātas: 

 

Robežunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=354288; y=596057 

B x=354265; y=595893 

C x=354491; y=595881 

D x=354508; y=596035 

 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsargjoslas (aizsardzības 

zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas apzīmējums Apraksts 

A-B robeža vilkta pa iedomātu līniju, pa lauku 50 m attālumā no 

arheoloģiskā pieminekļa D robežas,  garums 164,7 m 

B-C 

 

robeža vilkta no robežpunkta B pa iedomātu līniju, pa pļavu 

garums 229,8 m 

C-D 

 

robeža vilkta no robežpunkta C pa iedomātu līniju, pa dārzu 

un pļavu, garums157,29 m 

D-A robeža vilkta no robežpunkta D pa iedomātu līniju, pāri 

aprūpes ventra dārzam, gar ēku R malu, garums 218,6 m 
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Aizsardzības zonu raksturojoši fotoattēli: 

 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas 

ar krustakmeni aizsardzības zonas R daļa ( robeža B-C) skatā no Z 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas 

ar krustakmeni aizsardzības zonas Z daļa ( robeža C-D) skatā no D 
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Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsardzības zonas D daļa ( 

robeža A-B) skatā no A 

 

Raunas senkapu un viduslaiku 

kapsētas ar krustakmeni aizsardzības zonas A daļa 

 ( robeža A-D) skatā no DDR 

Raunas senkapu un viduslaiku kapsētas ar krustakmeni aizsardzības zonas 

teritorijā atrodas Sociālā aprūpes centra iekopts dārzs, siltumnīcas, kā arī R daļā- 

neapstrādāta pļava. Pašreizējā apsaimniekošana aizsardzības zonā ir pieļaujama, tā nerada 

apdraudējumu arheoloģiskajam piemineklim. Kā galvenā prasība aizsardzības zonā 

jāievēro nepieciešamība saskaņot tajā plānotos saimnieciskos pasākumus, kas saistīti ar 

būtiskām kultūrvēsturiskās ainavas un zemes reljefa izmaiņām, Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Aizsardzības zonā nav vēlama jaunu ēku būvniecība, 

karjeru un dīķu ierīkošana. Aizsardzības zonas teritorija izmantojama lauksaimnieciskai 

darbībai.  
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30.Raunas ciema kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās 

vides aizsardzības zona 

Raunā nelielā teritorijā izteiksmīgā ainavā Raunas upes krastos atrodas virkne 

valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu – Tanīskalns - pilskalns, Raunas 

viduslaiku pils, Raunas luterāņu baznīca ar žogu un viduslaiku kapsētu, ūdensdzirnavas 

un piemineklis kritušajiem karavīriem. Šeit ir vairākas piemiņas vietas, kas saistītas ar 

vēsturiskiem notikumiem, ir nozīmīgi dabas objekti un krāšņa ainava. Lai nodrošinātu 

gan atsevišķu pieminekļu, gan kultūrvēsturiskās ainavas aizsardzību un saglabāšanu, 

Raunas centram tiek noteikta kopēja aizsardzības zona. 

Tanīskalns – pilskalns 

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 542 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna 

Zemes vienību kadastra Nr. 42760060168; 42760060544; 42760060181 

Pilskalns atrodas Raunas upes labajā krastā, tas ierīkots ap 24m augstā kalnā. 

Nogāzes stāvinātas, lai dzīvesvietu padarītu grūtāk pieejamu. Pilskalna plakums 

30x100m liels, izlīdzināts, ar valni ZA galā. Arheoloģiskajos izrakumos 1927.gadā (vad. 

Fr. Balodis) un 1930.gadā (vad. A.Karnups) konstatēts, ka pilskalns apdzīvots no 6.gs. pr. 

Kr. Līdz 15.gs. Pilskalns lieliski izceļas apkārtējā ainavā, no tā paveras gleznains skats uz 

apkārtni. 

 
Tanīskalns-pilskalns no DA 

 

 
Tanīskalns – pilskalns no ZR 
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Tanīskalna – pilskalna plakums no ZA 

 

Skats no pilskalna uz R 

 

Tanīskalna – pilskalna vizuālā uztveramība ir laba, tā plakums un DR, D un DA 

labi pārskatāmas. Vizuālā uztveramība jāsaglabā, jo tā ir svarīga senvietas aizsardzībai. 

Pilskalna tuvākā ainava ir pārveidota, tā DR un ZA pakājē uzbūvējot dzīvojamās ēkas. 

Iespējams, ka būvniecības rezultātā postīts senpilsētas kultūrslānis.Pilskalna DA pakāje 

pārveidota, izveidojot Cēsu ielu. Pilskalna aizsardzības zona ietilpst kopējā Raunas 

kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. Tanīsa kalns – pilskalns ir izcils senvēstures 

objekts, kas būtu īpaši akcentējams tūrisma maršrutos. Vēlams pie pilskalna novietot 

informācijas stendu ar īsu senvietas raksturojumu, papamatojoties uz 1927. un 1930.g. 

arheoloģiskās izpētes materiāliem. Aizsardzības zonas teritorijā saskaņojama 

saimnieciskā darbība, kas saistīta ar zemes reljefa izmaiņām, zemes rakšanas darbiem, 

celtniecību u.c. 

Raunas viduslaiku pils ar pilsētu 

Valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi, valsts aizsardzības Nr. 541 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna 

Zemes īpašums (zemes vienības kadastra Nr...) 

Bīskapa mūra pils Raunā būvēta pirms 1381. gada kā viena no Rīgas arhibīskapa 

ārpus Rīgas rezidencēm (līdztekus Koknesei un Limbažiem), kas ar laiku izveidojās par 

plašāko un vislabāk nocietināto pili Rīgas arhibīskapijā. Uz ziemeļiem no pils veidojās 

Raunas pilsēta. 1509.-1524.g. plašu pils un tās nocietinājumu pārbūvi veica arhibīskaps 
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Jaspers Linde, izveidojot priekšpils nocietinājumus. Pēc Livonijas kara un pēc Rīgas 

arhibīskapijas likvidēšanas 16.gs. pils zaudēja nozīmi. Poļu-zviedru-krievu cīņās 17. 

gadsimtā pili sapostīja un pēc tam neatjaunoja; 1683.g. tā tika izslēgta no nocietinājumu 

sarakstiem. 

Raunas viduslaiku pilī vairākkārt izdarīti arheoloģiskie izrakumi J.Apala, M.Ruša, 

S. Zirnes vadībā, veikti mūru konservācijas darbi, ziemeļu tornī izbūvēts skatu laukums, 

izvietoti informācijas stendi.  

Raunas viduslaiku pils lieliski izceļas apkārtējā ainavā, no pils torņa skatu 

platformas paveras plašs skats uz pārējo pilsdrupu daļu un uz Raunas centru. 

 
Raunas viduslaiku pils no ZR 

 

 
Raunas viduslaiku pils no ZA 
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Raunas viduslaiku pils no DA 

 
Skats no Raunas viduslaiku pils ziemeļu torņa skatu platformas uz Raunas pilsētu 

 

 
Piemiņas vieta fašistiskā terora upuriem Raunas pilsdrupu teritorijā, no DA 

 

Raunas pilsdrupas ir vizuāli pievilcīgs kultūras piemineklis, kas izceļas ainavā. 

Tās labi eksponējas arī tuvplānos pils drupu teritorijā. Pils DA daļā bijušo nocietinājumu 

teritorijā ierīkota piemiņas vieta 1941.g. fašistiskā terora upuriem.  
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Tā kā pils atrodas zemes stūrī ar stāvām nogāzēm, tas ir dabīgi norobežots, tāpēc 

maz skarts no pārveidojumiem. Kā traucējošs objekts ir pils teritorijā uzbūvētā estrāde. 

Apdraudējumu piemineklim rada mūru erozija, tāpēc turpināma pieminekļa izpēte 

un mūru konservācija. 

Raunas viduslaiku pils aizsardzības zona iekļaujas kopējā Raunas senvietu, dabas 

objektu un kultūras pieminekļu aizsardzības zonā. 

Raunas viduslaiku pils ir ievērojams, vizuāli un informatīvi pievilcīgs kultūras 

piemineklis, tāpēc veicināma un popularizējama tā izmantošana tūrisma apritē. Pils 

ziemeļu torņa skatu laukumi ļauj vērot pili un tās apkārtni no augsta skatu punkta, torņa 

telpās ir izvietota informācija par pils vēsturi un izpētes gaitu. 

Aizsardzības zonas teritorijā saskaņojama saimnieciskā darbība, kas saistīta ar 

zemes reljefa un ainavas izmaiņām. 

Raunas luterāņu baznīca ar žogu 

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 6273 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna 

Zemes vienības kadastra Nr. 42760060186 001 

Raunas baznīcas viduslaiku kapsēta 

Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 539 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna 

Zemes vienības kadastra Nr. 42760060186 

Raunas luterāņu baznīca celta 13.gs. otrajā pusē. No 17. līdz 20.gs. baznīca 

vairākkārt pārbūvēta, paplašināta un kapitāli remontēta. Renovāciju laikā tika atsegti 

ciļņi-„Golgāta” (13.gs., valsts nozīmes mākslas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 3157) 

„ Ādams un Ieva” (16.gs., valsts nozīmes mākslas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 

3156) un kapu plāksne mācītājam G.Grāvem (17.gs., valsts nozīmes mākslas piemineklis, 

valsts aizsardzības Nr. 3160). Baznīcā atrodas ar 18.gs. II pusi datējami valsts nozīmes 

mākslas pieminekļi - altāris (valsts aizsardzības Nr. 3155) un kancele (valsts aizsardzības 

Nr. 3159). Baznīcā atrodas arī 1908.gadā būvētās ērģeles (valsts nozīmes mākslas 

piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 3158). 

Raunas baznīcas viduslaiku kapsēta pie baznīcas ierīkota drīz pēc baznīcas 

uzcelšanas. Mirušie draudzes locekļi tur apbedīti līdz 1773.gadam, kad iesvētīja jauno 

draudzes kapsētu. 

Raunas luterāņu baznīca un viduslaiku kapsēta pie tās veido vienotu ansambli, ko 

ietver no akmeņiem mūrēts žogs. Baznīca ar kapsētu atrodas zemes stūrī starp Raunas 

upes senleju ziemeļos un neliela strauta gravu austrumos. Iespējams, ka kapsētas teritorija 

skarta, ierīkojot un labiekārtojot ielas, kas atrodas cieši blakus kapsētai rietumos un 

dienvidos. 
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Raunas luterāņu baznīca ar žogu un viduslaiku kapsētu no D 

 
Raunas luterāņu baznīca ar viduslaiku kapsētu no Z 

 

 
Raunas luterāņu baznīca ar žogu un viduslaiku kapsētu no DA 
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Raunas luterāņu baznīca. 13./14.gs. cilnis „Golgāta” baznīcas dienvidu portālā 

Raunas luterāņu baznīca ar žogu ir labā aizsardzības stāvoklī. Ēka ir ievērojams 

arhitektūras piemineklis, kur atrodamas arī izcilas mākslas un vēstures liecības. Teritorijā 

ap baznīcu atrodas viduslaiku kapsēta. Pieminekļu aizsardzības zona atrodas kopējā 

Raunas senvietu kompleksa aizsardzības zonā. Pie ēkas ir izvietoti informācijas stendi. 

Baznīca un pārējās kultūras vērtības, kas koncentrējas baznīcā, iekļaujamas 

tūrisma maršrutos. Visa saimnieciskā darbība, kas notiks pieminekļu aizsardzības zonā, 

saskaņojamas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

Raunas ūdensdzirnavas 

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 8543 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna, Raunas dzirnavu HES 

Zemes vienības kadastra Nr. 42760060551 001; 42760060551 002; 42760060551 051; 

42760060551 052; 42760060551 053 

`Ūdensdzirnavas celtas 19.gs. vidū. Dzirnavas izmantoja arī elektrības ražošanai. Pašlaik 

dzirnavu ēkas ziemeļu gals ir atjaunots, ēkas vidusdaļā jumta konstrukcijas nojauktas, bet 

dienvidu daļa ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Dzirnavu tiešā apkārtnē veikti Raunas upes 

gultnes regulēšanas un ūdens noteces kanāla izveide. Ūdensdzirnavu komplekss atrodas 

gleznainā vietā, taču ēkas ir avārijas stāvoklī, bet apkārtne ir jāsakārto. 
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Raunas ūdensdzirnavas no ZR 

 

 
Raunas ūdensdzirnavas no DA 

 

 
Raunas ūdensdzirnavu ēkas dienvidu daļa no ZA 
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Raunas ūdensdzirnavu ēkas atjaunotā daļa un ēku apkārtne no Z 

 

 
Raunas ūdensdzirnavu slūžas un ūdens caurteces kanāls no A 

 

Raunas ūdensdzirnavas atrodas ainaviski pievilcīgā vietā pie Raunas upes un 

dzirnavu dīķa. Taču daļa ēkas ir kritiskā tehniskā stāvoklī. Dzirnavu ēku nepieciešams 

restaurēt, apkārtni sakārtot un labiekārtot. Pieminekļa aizsardzības zona atrodas Raunas 

senvietu kompleksa kopējā aizsardzības zonā.  

Pēc pieminekļa un tā apkārtnes sakārtošanas tas kļūtu par vizuāli interesantu 

tūrisma objektu. Pie tā vēlams novietot informācijas stendu. 

Raunas ūdensdzirnavu atjaunošanas un apkārtnes labiekārtošanas projekti, kā arī 

cita saimnieciskā darbība aizsardzības zonas teritorijā saskaņojama Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijā. 

Piemineklis kritušajiem karavīriem 

Valsts nozīmes mākslas piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 3150 

Atrašanās vieta: Raunas novads, Raunas pagasts, Rauna 

Raunas viduslaiku pils rietumu pakājē atrodas tēlnieka Kārļa Zemdegas 

1933.gadā veidotais piemineklis „Raunas koklētāja”, kas veltīts Pirmajā pasaules karā un 
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Latvijas brīvības cīņās kritušo raunēniešu piemiņai. Pieminekļa fonā ir Varoņu aleja – 

divas ozolu rindas. 

 

 
Ozolu aleja un piemineklis „Raunas koklētāja” no Z 

Piemineklis „Raunas koklētāja” no R 

 

Raunas senvietu kompleksa aizsardzības zonā ir virkne citu ievērojamu kultūras un dabas 

pieminekļu un piemiņas vietu. 
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Raunas centrā ir uzstādīts piemineklis diriģentam un tautas dziesmu apdaru veidotājam 

Jānim Cimzem 

 

Aizsardzības zonā ir divas piemiņas vietas. Raunas parkā ziemeļos viduslaiku pilij pie 

Parka ielas ir piemiņas akmens 1905.gada revolucionāru soda vietā, bet pie Rīgas ielas 

rietumos viduslaiku pilij ir piemiņas akmens 1944.gadā kritušam nezināmam leģionāram. 

 

 

Piemiņas akmens 1905.gada 

revolucionāru soda vietā 

 

 

Piemiņas akmens nezināmam 

leģionāram 
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Raunas senvietu kompleksa aizsardzības 

zonā ir arī vairāki krustakmeņi – senās 

zemes robežu zīmes. Viens no tiem 

atrodas augstienes nogāzē iepretī 

Tanīskalnam – pilskalnam.  

Attēlā no Z 

 

No dabas objektiem, kas atrodas Raunas senvietu kompleksa aizsardzības zonā, minama 

13,5m dziļā Raunas Velna ala. Tā izveidojusies Raunas upes stāvajā kreisajā senkrastā 

iepretī Tanīskanam - pilskalnam. Raunas senleja, ko dēvē par Dzirnavu gravu - šajā vietā 

ir unikāls un ainaviski pievilcīgs dabas veidojums. Gravā ierīkota atpūtas vieta ar galdu 

un soliem, gar upes krastiem ved pastaigu takas, senkrastā ierīkotas kāpnes. 

 

  

Raunas Velna ala Raunas upes kreisajā krastā no DA un DR 
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Raunas ciema kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides aizsardzības zona 

M 1:25 000 
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Raunas ciema kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides aizsardzības zonas robežas 

galveno kārt vilktas pa zemes vienību kadastru robežām un pa ielām. 

 

Raunas ciema kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides aizsargjoslas 

 (aizsardzības zonas) robežpunktu koordinātas: 

Robežpunkta 

apzīmējums 

Koordinātas 

A x=355536; y=597003 

B x=355625; y=596960 

C x=355647; y=596927 

D x=355633; y=596858 

E x=355690; y=596835 

F x=355623; y=596735 

G x=355669; y=596690 

H x=355600; y=596670 

I x=355590; y=596656 

J x=355570; y=596650 

K x=355553; y=596617 

L x=355557; y=596544 
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M x=355543; y=596503 

N x=355498; y=596485 

O x=355441; y=596449 

P x=355347; y=596360 

R x=355317; y=596360 

S x=355243; y=596310 

T x=355056; y=596305 

U x=355027; y=596289 

V x=355018; y=596249 

Z x=354978; y=596230 

X x=354941; y=596242 

Y x=354916; y=596234 

A1 x=354834; y=596258 

B1 x=354792; y=596347 

C1 x=354765; y=596411 

D1 x=354750; y=596527 

E1 x=354825; y=596506 

F1 x=354899; y=596552 

G1 x=354936; y=596530 

H1 x=355027; y=596593 

I1 x=354977; y=596734 

J1 x=355029; y=596820 

K1 x=355038; y=596890 

L1 x=354897; y=597023 

M1 x=355029; y=597131 

N1 x=354916; y=597202 

O1 x=355218; y=597379 

P1 x=355260; y=597428 

R1 x=355429; y=597322 

S1 x=355511; y=597306 

 

Raunas ciema kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides 

 aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts: 

 

Robežas 

apzīmējums 

Apraksts 

A-B robeža vilkta no Vidzemes ielas Z malas pa zemes kadastra robežu 

līdz Raunas upes labajam krastam, garums 95m 

B-C 

 

robeža vilkta pa Raunas upes labo krastu, garums 36 m  

C-D 

 

robeža vilkta gar Raunas upes labo krastu līdz Valmieras ielai, 

garums 72m 
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D-E robeža vilkta gar Valmieras ielas A malu līdz ielas krustojumam ar 

Upes un Jaunatnes ielu, garums 61 m 

E-F robeža vilkta pāri Valmieras ielai un gar Raunas upes kreisā krasta 

nogāzes malu līdz zemes kadastra robežai, garums 121m 

F-G robeža sakrīt ar zemes kadastra robežu, garums 62 m 

G-H robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 72 m 

H-I robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 15m 

I-J robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 21 m 

J-K robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 32 m 

K-L robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 67 m 

L-M robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 49 m 

M-N robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 54 m 

N-O robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 61m 

O-P robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 127m 

P-R robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 30m 

R-S robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 90m 

S-T robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 186m 

T-U robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 35m 

U-V robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 38m 

V-Z robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 40 m 

Z-X robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 42m 

X-Y robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 23m 

Y-A1 robeža vilkta pāri Cēsu ielai līdz zemes kadastra robežai, garums 90m  

A1-B1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 98m 

B1-C1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 69m 

C1-D1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 118m 

D1-E1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 81m 

E1-F1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 43m 

F1-G1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 45m 

G1-H1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 107m 

H1-I1 robeža sakrīt ar zemes kadastra  robežu, garums 148m 

I1-J1 robeža vilkta pa pļavu un cauri krūmājam līdz zemes kadastra 

robežai, garums 98m 

J1-K1 robeža vilkta cauri krūmājam un pa dīķa aizdambējuma valni līdz 

zemes kadastra robežai, garums 71m 

K1-L1 robeža vilkta pa Gravas ielas DR malu līdz krustojumam ar Gravas 

ielu, garums 188m 

L1-M1 robeža vilkta gar Gravas ielas ZR malu līdz krustojumam ar Rīgas 

ielu, garums 172m 

M1-N1 robeža vilkta pa Rīgas ielas a malu līdz krustojumam ar Dīķu ielu, 

garums 134m 

N1-O1 robeža vilkta pa Dīķa ielas ZR malu līdz krustojumam ar Skolas ielu, 
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garums 346m 

O1-P1 robeža vilkta pa Dīķa ielas ZR malu līdz krustojumam ar Parka ielu, 

garums 67m 

P1-R1 robeža vilkta gar Parka ielas A malu līdz krustojumam ar Dārza ielu, 

garums 192m 

R1-S1 robeža vilkta gar Parka ielas A malu līdz Raunas pils parka ZA 

stūrim, garums 86m 

S1-A Robeža vilkta pāri Parka ielai gar Raunas pils parka Z malu līdz 

Vidzemes ielas Z malai, garums 305m 

 

Aizsardzības zonu raksturojošie fotoattēli: 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā A-B no DA 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā C-D no A 
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Aizsardzības zonas robeža posmā D-E no DDR 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā L-K-J no R 

 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā M-N-O no ZA 
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Aizsardzības zonas robeža posmā O-P no Z 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā Y-A1 skatā no ZR 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā C1-D1 skatā no Z 
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Skats no Z aizsardzības zonas posma H1-I1 virzienā 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā J1-K1 skatā no A 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā K1-L1 Gravas ielā no DA 
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Aizsardzības zonas robeža posmā L1-M1 Gravas ielā no ZA 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā R1-P1-O1 skatā no ZR 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā P1-R1 skatā no DA 
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Aizsardzības zonas robeža posmā S-R1 skatā no Z 

 

 
Aizsardzības zonas robeža posmā R1-S1 skatā no D 

 

 

Raunas kultūrvēsturiskās ainavas savdabību nosaka reljefa īpatnības – izvietojums 

Raunas upes ielejā un jau viduslaikos izveidojies ceļu tīkls. Tradicionāli viduslaiku 

pilsētas augstākajā vietā pacēlās baznīca , tai blakus tirgus laukums, uz kuru veda 

nozīmīgākās ielas. Raunā galvenie ceļi no Rīgas, Cēsīm, Valmieras un Smiltenes satek 

vienkopus ieplakas zemākajā daļā, kur celta baznīca. Viduslaikos pie tās bijusi kapsēta un 

tirgus laukums. Raunai raksturīgas tuvas skatu perspektīvas, ko noslēdz upes dziļās 

ielejas stāvās nogāzes.  

Ap ceļu sateku upes senlejas reljefā izvietota ciema centra apbūve. Šeit 

koncentrēti arī kultūrvēsturiski nozīmīgākie objekti. Pateicoties to tuvajam izvietojumam 

un ieplakas vizuāli noslēgtajai telpai, Raunas centrā veidojas kompakta, vienota 

kultūrvides ainaviskās uztveres zona. 

 


