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1. Paskaidrojumu raksts
1.1. Projekta izstrādes pamatojums
Siguldas novada jaunā teritorijas plānojuma izstrāde ir uzsākta pamatojoties uz Siguldas novada domes
12.01.2011. Siguldas novada domes lēmumu Nr.1, 11 §. „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu” un 26.01.2011. lēmumu Nr.2, 15§ „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma darba
uzdevuma papildināšanu . SaskaĦā ar minēto darba uzdevumu teritorijas plānojuma izstrādei, Siguldas
novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir jāizstrādā individuālās kultūras pieminekĜu aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) un to izmantošanas noteikumi Siguldas novada teritorijā. SIA „Metrum”, atbilstoši
noslēgtajam līgumam ar Siguldas novada domi, veic Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam izstrādi.
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” un LR Aizsargjoslu likumu, teritorijas plānojumā jānosaka objektu un teritoriju
aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes mērogā.
Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā, kuru apstiprinājusi LR Kultūras ministrija ar 29.10.1998.
rīkojumu Nr.128, iekĜauti 44 novadā esoši pieminekĜi. Starp tiem: 16 arheoloăijas pieminekĜi, 19 arhitektūras
pieminekĜi, 8 mākslas pieminekĜi, kuri galvenokārt atrodas nekustamajos pieminekĜos, un 1
pilsētbūvniecības objekts. 2011.gada jūnijā – jūlijā SIA „Metrum” speciālisti veica Siguldas novada kultūras
pieminekĜu apsekošanu dabā. Sadarbojoties ar Siguldas novada pašvaldību, tika nolemts izstrādāt
individuālās aizsardzības zonas Siguldas novada arhitektūras pieminekĜiem, kas atrodas Siguldas pilsētas
teritorijā:



Viesnīcas ēka Pils ielā 6 (valsts aizsardz. Nr. 8502);
Pasta ēka Pils ielā 2 (valsts aizsardz. Nr. 8500);

Dzīvojamās ēkas:










Kr.Valdemāra iela 3 (valsts aizsardz. Nr.8498);
Kr.Valdemāra iela 1A (valsts aizsardz. Nr.8497);
Pils iela 4 (valsts aizsardz. Nr.8501);
Pils iela 8 (valsts aizsardz. Nr.8503);
AusekĜa iela 7 (valsts aizsardz. Nr.8492);
Šveices iela 6 (valsts aizsardz. Nr.8493);
Šveices iela 21 (valsts aizsardz. Nr.8494);
Šveices iela 27A (valsts aizsardz. Nr.8495);
„Laurenči” (valsts aizsardz. Nr.8499).

Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam ietvaros ir izstrādāti minēto arhitektūras
pieminekĜu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts (turpmāk tekstā – arhitektūras pieminekĜu aizsargjoslu
projekts), saskaĦā ar 2003.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekĜa
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika” (izdota saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 59.panta
pirmo daĜu). Projekta izstrādes mērėis ir noteikt aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ar valsts nozīmes
arhitektūras pieminekĜiem Siguldas pilsētas teritorijā, Ħemot vērā Aizsargjoslu likuma 8.pantu un nosakot
aizsargjoslu īpaši, jo likumā noteiktā minimālā aizsargjosla pilsētā 100 m neatbilst esošajai
pilsētbūvnieciskajai situācijai, kāda tā ir izveidojusies Siguldas pilsētā, kuras teritorijā atrodas izvēlētie
arhitektūras pieminekĜi.
Arhitektūras pieminekĜu aizsargjoslu projekts izstrādāts izmantojot topogrāfiskā plāna pamatni M 1:10 000,
M 1:2000 un kadastra pārskata karti ar mēroga noteiktību 1:500 - LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu
sistēmā, kā arī citus kartogrāfiskos materiālus, kas ir gan Siguldas novada Būvvaldes, gan SIA „Metrum”
rīcībā. Projekta izstrādes laikā izmantoti Siguldas novada domes būvvaldes arhīva materiāli par atsevišėo
arhitektūras pieminekĜu būvniecības vēsturi, kā arī citi publiski pieejami materiāli un informācija.
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1.2. Siguldas pilsētas apbūves un teritorijas attīstības vēsturiskais konteksts
1.2.1. Pirmais Siguldas teritorijas plānojums – „Šematisks Siguldas apbūves rajona projekta plāns (1923)”
Siguldas novadā par plānotas attīstības sākumu uzskatāmi pirmie Siguldas pilsētas teritorijai izstrādātie
plāni. Siguldas pilsētas attīstība līdz 1923.gadam norisinājusies pašplūsmas ceĜā bez vienota apbūves
plāna. Tā kā šajā Arhitektūras pieminekĜu aizsargjoslu projektā ietvertie objekti ir būvēti laika posmā no
20.gs. sākuma līdz Otrajam pasaules karam, tad šo ēku būvniecība ir veikta saskaĦā ar pirmajiem Siguldas
pilsētas Apbūves noteikumiem vai pirms to spēkā stāšanās.
Pirmo plānu „Šematisks Siguldas apbūves rajona projekta plāns” Siguldas pilsētai izstrādāja vecākais
mērnieks P.Vassers un inženieris A.Maidells M 1:5000. Plānā galvenokārt tika noteiktas jaunas ielu trases
un teritoriju rezervācija vasarnīcu celtniecībai. 1927.gadā Siguldas miesta domes sēdē tika pieĦemti
„Saistošie būvnoteikumi Siguldas miestā”, kas noteica būvnoteikumus Siguldas miesta (Sigulda savas
pilsētas tiesības iegūst vēlāk, 1928.gadā) teritorijā.
Plāns tika izstrādāts M 1:5000, un to izstrādāja vecākais mērnieks P.Vassers un inženieris A.Maidells.
Plānā tiek nodalītas apbūves joslas un ārpus apbūves atrodošā teritorija. Apbūves josla tika iedalīta:
saimnieciskā centrā, dārzu dzīvokĜu joslā, vasarnīcu joslās ar vispārējiem būvnoteikumiem un vasarnīcu
joslā ar stingriem būvnoteikumiem (skatīt 5.un 6.attēlu). Plāns iezīmē divus kompleksus parkus – Tautas
parku un tagadējā RaiĦa parka teritoriju (parks savu nosaukumu ieguva vēlāk, 1928.gadā). Plāns rezervē
teritorijas sabiedriskām vajadzībām – skolām, slimnīcai, kūrmājai, lopkautuvei u.c. Lielākā daĜa no tolaik
plānotajiem objektiem netika realizēti tiem paredzētajās vietās un pašreiz tās iegūst citu nozīmi.
1927.gadā Siguldas miesta domes 8.aprīĜa sēdē tika pieĦemti un vēlāk, 12.maijā, ar Iekšlietu ministrijas
būvvaldes rakstu tika apstiprināti „Saistošie būvnoteikumi Siguldas miestā”, kas nosaka būvnoteikumus
1923.gada plānam. Saimniecības centrā, kas atrodas Siguldas pilsētas dienvidu daĜā, tika noteikts apbūves
blīvums – „nedrīkst apbūvēt vairāk par 40% no gruntsgabala laukuma”, vasarnīcu joslā ar stingriem
būvnoteikumiem – 15%, tā saglabājot Siguldas pilsētas rietumu daĜā „dārza pilsētas” raksturu. Noteikumi
noteica ierobežojumus komerciestāžu attīstībai pilsētas rietumu daĜā, būvnoteikumos nosakot, ka
„vasarnīcu joslas teritorijā ar stingriem būvnoteikumiem veikalus atĜauj ierīkot tikai pēc atĜaujas
saĦemšanas no miesta valdes” („Saistošie būvnoteikumi Siguldas miestā”, Valdības Vēstnesis,
15.07.1927., Nr.153)”.
Pirmā vienlaidus apbūvētā iela Siguldā bija Šveices iela. Tur vasarnīcas tika celtas apmēram no 1890. līdz
1903.gadam. Sākumā vasarnīcu īpašnieki bija vācieši. Dažas vasarnīcas tika celtas pa 2–3 kopā,
izveidojot vasarnīcu kolonijas. Tā radās Beka, Keslera, Hopes un citas vasarnīcas. Visas pirmās
vasarnīcas bija koka, pēc tajā laikā parasto vasarnīcu tipa, kādu vēl tagad var apskatīt Rīgas Jūrmalā –
sevišėi Bulduros, Dubultos un Majoros. Parasti tās bija divstāvu celtnes ar stiklotām verandām un
kokgriezumiem rotātiem jumtu galiem un logu aplodām, dekoratīviem tornīšiem, vējrādītājiem un
karodziĦiem. Dažas vasarnīcas ieguva īpašus nosaukumus, piemēram, villa „Stahl”, villa „Karmena”
(Siguldā, Šveices ielā 21; celta 1900.gadā), villa „Nachtigall” („Lakstīgala”, tagējās Siguldas slimnīcas
vecais korpuss) un villa „Franc” (Gaujas lejā pie pārceltuves). Diemžēl vairums šo vasarnīcu vēlākajos
gados tika stipri pārbūvētas. Ar laiku Siguldas vasarnīcas savā īpašumā ieguva turīgākie latviešu tirgotāji,
uzĦēmēji. Tā radās „Villa ĖeĦăis”.
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1., 2..attēls. Villa Siguldā, Šveices ielā 17–20.gs. un 21.gs. sākumā
Datu avots: http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture.htm
Foto M.Kalvāne, 2011

3., 4.attēls. ĖeĦăa villa un Baloža pansija Siguldā, Šveices ielā
Datu avots: http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture.htm
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5.attēls
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6.attēls. Šematiskā Siguldas apbūves projekta plāna fragments (1923.gads)
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1.2.2. Viesnīcas ēka Siguldā, Pils ielā 6 (valsts aizsardz. Nr. 8502)
Sabiedriskā ēka celta 19.gs. beigās. Drīz pēc dzelzceĜa līnijas Rīga - Valka izbūves 1889.gadā Siguldas
muižas īpašnieki kā pirmo namu dzelzceĜa tuvumā uzceĜ viesnīcu „Hotel Segewold”. Ar granītakmeni
apšūtajai ēkai tika piebūvēta stiklota veranda, kurā atradās vasaras kafejnīca jeb traktieris ar atsevišėu
ieeju. Uz muižas zemes celto viesnīcu kĦazu Kropotkinu ăimene iznomā par noteiktu summu gadā –
sākotnēji par 1000 rubĜiem, 1901.gadā par 3000 rubĜiem, bet 1909.gadā jau par 3500 rubĜiem.

7.attēls. Viesnīca „Segewold”, 19.gs. beigas
Datu avots: grāmata “KĦazi Kropotkini un Sigulda” (Siguldas novada dome, 2011)
Tūrisma uzplaukumu un Siguldas attīstību pārtrauc Pirmais pasaules karš, kura laikā viesnīcu izlaupa.
Agrārās reformas rezultātā viesu māju nacionalizē un tā nonāk akciju sabiedrības „J.A.Kukurs” īpašumā.
Starp abiem pasaules kariem ēkā saimnieko dažādi īpašnieki. Kā lasāms tā laika presē, viesnīcā ierīkota
mājīga bufete, tajā ir gaišas un priekšzīmīgi tīras istabas, ar gaumi dekorētas zāles, apmeklētājiem
pieejamas vannas, bet auto īpašniekiem arī garāža.
Padomju laikos viesnīca saglabā savas funkcijas. Līdz 1962.gadam tās pirmajā stāvā darbojas restorāns
„Gauja”.
Sākotnēji viesnīcā bija 15 istabas, taču to skaits mainījies vairākas reizes. Kopš rekonstrukcijas 1998. gadā
vēsturiskā ēka sāka jaunu dzīvi, atsākot darbību pēc vairāku gadu pārtraukuma. 2001.gadā tika atklāta
jaunā viesnīcas daĜa ar numuriĦiem, semināru – konferenču zālēm un pirts kompleksu. Viesiem tiek
piedāvātas labiekārtotas istabas - 43 istabās var nakšĦot 85 personas, bet semināru – konferenču zāles ar
pirts kompleksu var uzĦemt līdz 100 cilvēku lielus seminārus, balles, kāzas un citus pasākumus. Viesnīcas
ēkā darbojas restorāns „Kropotkins”.

Siguldas novada dome

10

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Kultūras pieminekĜu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts – 1.daĜa

8.attēls. Viesnīca „Segewold”, 20.gs. sākums
Datu avots: http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/20/1900_1914/bildes.htm
1.2.3. Dzīvojamā ēka Siguldā, KrišjāĦa Valdemāra ielā 3
Dzīvojamā ēka (Kropotkina vasarnīca, bijusī „Villa zaĜā”) atrodas Siguldā, Kr. Valdemāra ielā 3. Vienīgā
no Siguldas ‘’Šveices tipa” mājām, kura saglabājusi savu sākotnējo izskatu, celta 19.gs. beigās. Vasarnīcas
tipa koka ēka ar izbūvētām verandām un balkoniem. Ēka ir viena no greznākajām pansijām Siguldā, kuru
uz muižas zemes uzceĜ kĦazu Kropotkinu ăimene. 1891.gadā ēkā tiek atvērta aptieka, telpas nomā
diplomēts aptiekārs Hugo Fogelis. Pēc agrārreformas 1923.gadā „Villa zaĜā” nonāk Georga Kropotkina
īpašumā, un tajā līdz pat 1939.gadam dzīvo kĦaziene Marija Kropotkina.

9., 10.attēls. Siguldas pirmā aptieka un „Villa zaĜā”, 20.gs. sākums
Datu avots: http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/20/1900_1914/bildes.htm un grāmata “KĦazi
Kropotkini un Sigulda” (Siguldas novada dome, 2011)
Ēka atrodas uz vēsturiskā gruntsgabala 741F (juridiskās robežas nedaudz grozītas zemes reformas laikā,
Ħemot vērā jaunāko laiku apbūvi). Arī divas no palīgēkām (vēsturiskais šėūnis un pagrabs) ir saglabājušies
kā apjomi zemesgabala robežās.
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11.attēls. Zemes gabala Kr.Valdemāra ielā 3 situācijas plāns no „Brīvstāvošas atejas projekta”, 1937.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
KĦazs Nikolajs Kropotkins, pēdējais Siguldas pilsmuižas īpašnieks, viĦa strādnieku atmiĦās saglabājies, kā
interesanta, atsaucīga un saprotoša personība. Siguldas muižā viĦš veica dažādus pārkārtojumus – iepirka
dāĦu melnraibās govis, izjādes zirgus, lauksaimniecības mašīnas no ārzemēm, uzcēla mehāniskās
dzirnavas, pagrabus ar ledu piena dzesēšanai, piena pārdošanas veikalu atpūtniekiem. Pārdeva
zemniekiem zemi īpašumā, iznomāja muižai piederošo pārceltuvi pār Gauju, pansijas, viesnīcu. KĦazs
Kropotkins ātri pieĦēma visu jauno – netālu no savas vasarnīcas ierīkoja pirmo bobsleja ceĜu ar vienu
virāžu, tādējādi kĜūstot par bobsleja aizsācēju Siguldā, nodibināja pirmo Baltijas autobraucēju klubu,
atklājot dzelzceĜa līniju Rīga – Valka (1889), attīstīja tūrisma nozari. Būdams izglītots un enerăisks cilvēks,
N.Kropotkins iesaistījās politiskajos procesos. 1904.gadā viĦu iecēla par Rīgas apriĦėa zemnieku lietu
komisāru, vēlāk viĦš pildīja Kurzemes vicegubernatora, pēc tam – Vidzemes vicegubernatora pienākumus.
KĦazam Kropotkinam bija daudz interesantu ieceru saimnieciskās un kultūras dzīves uzlabošanā, diemžēl
tās pārtrauca 20.gs. politiskās norises un kari. KĦazs emigrēja uz Franciju, bet mira Vācijā 1937.gadā.
Ēka, kas uzskatāma par Siguldas kūrortapbūves paraugu, nepārveidota saglabājusies līdz mūsdienām.
Tagad tā ir privatizēta un ēkā darbojas arhitektūras un projektēšanas uzĦēmums SIA „Villa zaĜā”.
1.2.4. Pasta ēka Siguldā, Pils ielā 2 (valsts aizsardz. Nr.8500)
Pasta ēka atrodas Siguldā, Pils ielā 2, tā celta 20.gs. sākumā kā pasta ēka. Vēsturiskajā pasta ēkā arī
šobrīd saimnieko „Latvijas pasts” un ēkā atrodas Siguldas pasta nodaĜa.
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12..attēls. Skats uz Siguldas pilsētas centru no dzelzceĜa stacijas puses (Pils ielas un AusekĜa ielas
krustojums un vēsturiskā pasta ēka Pils ielā 2)
Datu avots: http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture.htm
Siguldas būvvalde arhīvā ir saglabājies ēkas pārbūves projekts no 1956.gada izstrādātājs – „Jēkabpils
projektu tāmju birojs”. Projekts paredzēja visas ēkas telpu piemērošanu pasta darbības nodrošināšanai,
t.sk. „sarkanā stūrīša” ierīkošanu otrajā stāvā. Projektā risināti arī teritorijas labiekārtošanas un ēkas
inženierapgādes jautājumi. Ēkas apjoms un fasādes saglabātas bez būtiskām izmaiĦām. Atsevišėi
izstrādāts arī ēkas sabiedrisko telpu interjera projekta priekšlikums atbilstoši tā laika interjera projektēšanas
principiem.
2000.gadā ēkai nomainīts jumta segums un logi, bet pēdējais ēkas kapitālais remonts ir veikts 2006. 2007.gadā, kura laikā ir paplašināta klientu apkalpošanas zāle un veikta ēkas labiekārtošana darbinieku
vajadzībām.

13.attēls. Pasta ēkas pārbūves projekts – galvenā fasāde, 1957.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs

14., 15.attēls. Pasta ēkas interjera projekts, 1957.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs

Siguldas novada dome

13

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Kultūras pieminekĜu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts – 1.daĜa

1.2.5. Dzīvojamā ēka Siguldā, Pils iela 4 (valsts aizsardz. Nr.8501)
Par dzīvojamās ēkas Siguldā, Pils ielā 4 sākotnējo būvniecības laiku Siguldas novada domes būvvaldes
arhīvā dokumenti nav saglabājušies, bet saskaĦā ar Valsts Kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas
sniegto informāciju ēka celta 1922.gadā. Sākotnējā dzīvojamā ēka ir bijusi vienstāva, par ko liecina pie
ēkas aizmugures fasādes atsevišėi bloėētais kāpĦu telpas apjoms, kā arī atšėirīgais griestu augstums
būvprojektā, pie kam pirmā stāva griestu augstums ir mazāks nekā 2.stāva griestu augstums. Jau
1924.gadā ir izstrādāts dzīvojamās ēkas pārbūves projekts (apstiprināts Būvvaldē 1924.gada 18.aprīlī) - ar
veikala telpām ēkas pirmajā stāvā. Īpašnieks gan nerealizēja būvprojektā paredzēto stāvā jumta izbūvi
(projektēts skaidu jumts), bet gan izbūvēja lēzenu jumtu ar skārda iesegumu, kāds ir saglabājies arī līdz
mūsdienām. Par šo faktu liecina būvvaldes arhīvā saglabājusies īpašnieka N.Tikan kunga vēstule adresēta
Miesta valdei, no 1927.gada 5.jūlija.
Ēka izbūvēta uz vēsturiskā gruntsgabala F-736, kas atdalīts no Siguldas saimniecības zemēm un
1925.gadā uz izpirkšanas līguma pamata īpašuma tiesības apstiprinātas un reăistrētas Siguldas pilsētas
zemesgrāmatā.
Ēkas veikala telpām veikts kapitālais remonts 1961.-1962. gadā, izmainot gan pirmā stāva plānojumu, gan
ēkas galveno fasādi pret Pils ielu. Vēlākā laika posmā zemesgabalā izbūvēta otra dzīvojamā māja, kā arī
dzīvojamām ēkām bloėētas veikalu ēkas.
Zemes gabala un ēkas likumīgajiem mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības 1994.gadā ar Siguldas
pilsētas zemes un denacionalizācijas komisijas lēmumu Nr.51.
1995.gadā ir izstrādāts Zemes ierīcības projekts, kuram atbilstoši ir veikta vēsturiskā zemesgabala Pils iela
4 (F-736) sadale un ar Siguldas pilsētas domes 1997.gada 27.augusta lēmumu Nr.89 ir piešėirtas
atsevišėas adreses – Pils iela 4, Pils iela 4B un Pils iela 4C.

16.attēls. Dzīvojamās ēkas pārbūves projekts un situācijas plāns, 1924.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
Siguldas novada dome
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17.attēls. Dzīvojamās ēkas pārbūves projekts un situācijas plāns, 1957.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs.
1.2.6. Dzīvojamā ēka Siguldā, Pils iela 8 (valsts aizsardz. Nr.8503)
Dzīvojamā ēka Siguldā, Pils ielā 8 būvēta 20.gs. 20.tajos gados, atbilstoši 1925.gada 20.maijā Siguldas
būvvaldē apstiprinātajam projektam Nr.231 „KrūmiĦa k-ga dzīvojamās ēkas projekts Siguldā, grunts
Nr.776.” Projekta autors – būvinženieris Bērzupe. Ēkas projekts paredzēja pirmajā stāvā ierīkot kafejnīcu
un konditoreju, bet otrajā stāvā ēkas īpašnieka ăimenes dzīvojamās telpas. Ēkas projekts paredzēja arī
vaĜēju lieveĦu izbūvi abos ēkas galos, kā sezonāli izmantojamu kafejnīcas papildus telpu. VaĜējo lieveĦu
piebūves līdz mūsu dienām nav saglabājušās, bet pats ēkas pamatapjoms ir saglabājies bez būtiskām
izmaiĦām.
Siguldas miesta valdes 1927.gada 8.augusta sēdē apstiprināts arī projekts A.KrūmiĦa k-ga pagrabam un
lopu stallim, kas izvietots uz tā paša gruntsgabala. Minētā saimniecības ēka ir saglabājusies kā apjoms un
ietverta jaunizbūvētās viesnīcas kompleksā.
Ēkas īpašnieks – Arnolds KrūmiĦš bija miertiesnesis Siguldā, bet viĦa sieva Emīlija KrūmiĦa – sabiedriska
darbiniece. Abi bija piedalījušies Siguldas pilsētas dibināšanā (1928.gadā). Zemes gabala un ēkas
likumīgajiem mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības 1994.gadā ar Siguldas pilsētas zemes un
denacionalizācijas komisijas lēmumu Nr.80.
Vēsturiskais gruntsgabals Nr.776 – šodien ar adresi Pils iela 8, ir saglabājis savas vēsturiskās robežas
atbilstoši 1925.gada robežām un nav sadalīts.
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18.attēls. Dzīvojamās ēkas projekts, 1925.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs

19.attēls. Dzīvojamās ēkas projekts, 1925.gads un situācijas plāns, 1927.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
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20.attēls. Pagraba un lopu staĜĜa projekts, 1927.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
Zemes gabala Pils ielā 8 tālākai attīstībai 2003.gadā ir izstrādāta perspektīvās attīstības koncepcija un
daudzfunkcionālu sabiedrisku ēku projekti (arh. Varis Rungēvics). Ir realizēts sabiedriskās ēkas Nr.2
pārbūves projekts – ierīkojot viesnīcu bij. staĜĜa ēkā un izbūvējot tai jaunu piebūvi zemesgabala dziĜumā.
1.2.7. Dzīvojamā ēka Siguldā, AusekĜa iela 7 (valsts aizsardz. Nr.8492)
Dzīvojamā ēka Siguldā, AusekĜa ielā 7 celta 20.gs. sākumā kā dzīvojamā ēka. Ēkas būvapjomu veido
divstāvu mūra garenapjoms ar lēzenu jumtu, kam pieslēdzas trīstāvīgs korpuss ar četrslīpju jumtu.
Dzīvojamās ēkas fasāžu kompozīcijā un apdarē jūgenstilam raksturīgi motīvi. Ēka atrodas uz vēsturiskā
gruntsgabala 738F (zemes gabala juridiskās robežas grozītas zemes reformas laikā, Ħemot vērā jaunāko
laiku apbūvi). Gar gruntsgabala rietumu robežu 1923.gada plānā bija plānota gājēju taka, kas savienoja
AusekĜu ielu ar Šveices ielu, nodrošinot ērtāku un taisnāku ceĜu līdz iecienītajai gājēju takai Gaujas senlejā
– Lakstīgalu takai. Arī ēkas trīstāvu apjoms un rietumu fasāde ir projektēti kā ielas stūra gruntsgabalam
raksturīga apbūve, kas liecina par plānotās gājēju takas nozīmi 20.gs. sākumā.
Siguldas novada domes būvvaldes arhīvā dokumenti par ēkas būvniecības vēsturi nav saglabājušies.
Zemesgabala un ēkas likumīgajiem mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības 1999.gadā ar Siguldas
pilsētas zemes un denacionalizācijas komisijas lēmumu Nr.1.
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21.attēls. Ēka Siguldā, AusekĜa ielā 7
Foto M.Kalvāne, 2011
1.2.8. Dzīvojamā ēka Siguldā, KrišjāĦa Valdemāra iela 1A (valsts aizsardz. Nr.8497)
Dzīvojamā ēka atrodas Siguldā, Kr.Valdemāra ielā 1A. Šajā gruntsgabalā tika uzbūvēta pirmā privātmāja
tagadējā Siguldas centrā. To uzcēla E.Grīnbergs (20.gs. sākumā) – tēlnieka Teodora ZaĜkalna tēvs, kurš
tajā iekārtoja tirgotavu un tējnīcu. Sākotnējā apbūve tika iznīcināta Pirmā pasaules kara laikā. Pašreizējā
ēka celta ap 1920.gadu un ir Siguldas vēsturiskā centra apbūves sastāvdaĜa.
Ēka atrodas uz vēsturiskā gruntsgabala 742F (zemes gabals sadalīts zemes reformas laikā, Ħemot vērā
jaunāko laiku apbūvi). Arī viena no vēsturiskajām saimniecības ēkām ir saglabājies kā apjoms
iekškvartālā, zemesgabala robežās.
Vēsturiskā ēka ir vienstāva apmesta ėieăeĜu mūra dzīvojamā ēka, ar pamatā taisnstūrveida plānu un
divslīpu jumtu. Fasāžu dekoratīvajā apdarē izmantotas dekoratīvas ėieăeĜu starpdzegas, joslas, ēkas stūra
pilastri, logailu apdare, sandriki ar dekoratīviem slēgakmeĦiem.

22..attēls. Dzīvojamā ēka Siguldā, Kr.Valdemāra ielā 1A
Foto M.Kalvāne, 2011
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23., 24..attēls. Saimniecības ēka Siguldā, Kr.Valdemāra ielā 1A
Foto M.Kalvāne, 2011
1.2.9. Dzīvojamā ēka Siguldā, Šveices iela 6 (valsts aizsardz. Nr.8493)
Dzīvojamā ēka Siguldā, Šveices ielā 6 celta 20.gs. 20.tajos gados, atbilstoši Arhitekta P.KundziĦa
projektētās dzīvojamās ēkas projektam „Dr. Rubina k-ga dzīvojamās ēkas projekts Siguldā” (apstiprināts
Būvvaldē 1923.gada 12.oktobrī). Ēkas īpašnieks dr. Alfrēds Rubins (1893.-1968) bija pirmais Siguldas
pilsētas domes vadītājs (no 1926. līdz 1927.gadam) un Latvijas armijas pulkvežleitnants. Ēkā ir bijusi
izvietota arī pirmā Siguldas slimnīca
1938.gadā ēka nonāk pilsētas pašvaldības īpašumā (par ko liecina Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1938.gada 27.septembra vēstule Nr.14919) pilsētas valdes un Rīgas apriĦėa policijas II
iecirkĦa vajadzībām. Jau 1938.gada novembrī arhitekts P.KundziĦš bija izstrādājis „Pilsētas valdes nama
pārbūves projektu”.
Ēka izbūvēta uz vēsturiskā gruntsgabala F-745 daĜas. Gruntsgabala sadale veikta jau 1938.gadā, saskaĦā
ar Zvērināta mērnieka P.Vassera izstrādāto zemesgabala sadales plānu.

25.attēls. Dzīvojamās ēkas projekts un situācijas plāns, 1923.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
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26.attēls. Gruntsgabala plāns pēc sadales, 1938.gads
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
1.2.10. Dzīvojamā ēka Siguldā, Šveices ielā 21 (Villa „Karmena”) (valsts aizsardz. Nr.8494)
Dzīvojamā ēka Siguldā, Šveices ielā 21 – „Villa Karmena” celta 20.gs. sākumā – 1900.gadā. Ēka
izbūvēta vēsturiskā gruntsgabala F-750 dziĜumā, Gaujas senlejas malā. Šāds ēku (tolaik vasarnīcu)
izvietojums bija raksturīgs Šveices ielā un Siguldā kopumā, Ħemot vērā konkrētās vietas ainavisko vērtību.
Ēka ir raksturīgs Siguldas kūrorta apbūves paraugs.
Laika posmā no 1945.gada līdz 1992.gadam ēka bija nodota Siguldas pilsētas kultūras nama vajadzībām
un ierīkota bērnu bibliotēka. SaskaĦā ar Siguldas pilsētas DDP izpildu komitejas 1973.gada 16.marta
lēmumu un izsniegto Arhitektūras - plānošanas uzdevumu ēkā veikta rekonstrukcija.
Zemes gabala un ēkas likumīgajiem mantiniekiem atjaunotas īpašuma tiesības 1998.gadā ar Siguldas
pilsētas zemes un denacionalizācijas komisijas lēmumu Nr.1. Zemes gabals F-750 ir saglabājies
nesadalīts, kā arī zemesgabalā nav realizēta jaunāku laiku būvniecība.
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27.attēls. Villa “Karmena”, Šveices ielā 21, 20.gs. sākums. Skats no Gaujas senlejas puses
Datu avots: http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/20/villas.htm

28., 29.attēls. Villa „Karmena}, Šveices ielā 21, 20.gs. sākums. Skats no Šveices ielas
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs. Ēkas kokgriezuma detaĜa 2011.gads
Foto. M.Kalvāne, 2011
1.2.11. Dzīvojamā ēka Siguldā, Šveices iela 27A (valsts aizsardz. Nr.8495)
Dzīvojamā ēka Siguldā, Šveices ielā 27A, celta 1900.gadā. Ēka izbūvēta vēsturiskā gruntsgabala F752
dziĜumā, Gaujas senlejas malā. Šāds ēku (tolaik vasarnīcu) izvietojums bija raksturīgs Šveices ielā un
Siguldā kopumā, Ħemot vērā konkrētās vietas ainavisko vērtību. 20.gs.sākumā ēka bija pazīstama kā viena
no divām M.Štāla villām, kas bija izbūvētas uz vienota gruntsgabala F752, kas vēlāk sadalīts divos
īpašumos – F752 (Šveices iela 27) un F752A (Šveices iela 25). Vēsturiskais piebraucamais ceĜš ir
saglabājies un arī šodien nodrošina piebraukšanu pie abām vēsturiskajām ēkām. 20.gs. sākumā abas ēkas
bija raksturīgi divstāvu koka vasarnīcu arhitektūras paraugi, taču līdz ar laika gaitā veiktajām pārbūvēm
(īpaši ēka Šveices ielā 25) ēkas ir zaudējušas lielāko daĜu no savas sākotnējās arhitektoniskās un
pilsētbūvnieciskās vērtības.

30.attēls. M.Štāla villas Siguldā, Šveices ielā, 20.gs. sākumā
Datu avots: http://www.segewoldiana.sigulda.lv/vesture/20/villas.htm
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31., 32.attēls. bij. M.Štāla villas Siguldā- šodien ēkas Šveices ielā 25 un 27A
Foto M.Kalvāne 2011
1957.gadā no vēsturiskā gruntsgabala tika atdalīts atsevišės zemesgabals un nodots LPSR Tieslietu
ministrijas rīcībā. 1957.gada augustā tika izdots Architektūras – plānošanas uzdevums „Tautas tiesas
nama” būvniecībai. Tiesas nama izbūve tika realizēta un arī šobrīd (kopš 1995.gada) ēka ir Tieslietu
ministrijas īpašumā.

33., 34.attēls. Pilsētas plāna fragments ar izbūvēto tiesu namu (20.gs. 50.tie-60.tie gadi) un tiesas nama
ēka šodien
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
Foto M.Kalvāne 2011
1.2.12. Dzīvojamā ēka “Laurenči” (valsts aizsardz. Nr.8499)
Dzīvojamā ēka “Laurenči”, celta 20.gs. sākumā (1903.gadā) kā dzīvojamā ēka – vasarnīca. Savdabīgās
arhitektūras dēĜ uzskatāma par nozīmīgu Siguldas kūrorta apbūves paraugu – t.s. „Šveices māja”,
pazīstama arī kā bijusī Mintca vasarnīca. Tā ir salīdzinoši liela apjoma pamatā taisnstūrveida plāna
divstāvu koka konstrukciju ēka uz izšuvota laukakmeĦu mūra pamatiem ar divslīpu jumtu, kuram nošĜaupti
gali.
„Laurenču” mājas vēsturiski atradās ārpus Siguldas pilsētas teritorijas – Siguldas pagasta teritorijā.
Vēsturiskais zemesgabals „Ėeizarskats” (skat.35.attēlu) uz izpirkšanas līguma pamata piederēja Paulam
Mintcam. Likumīgajiem mantiniekiem īpašuma tiesības atjaunotas 1999.gadā.
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Par Šveices mājām 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā sauca īpatnēja veidojuma divstāvu, iegarenas koka
vasarnīcas, kam visapkārt gāja kokgriezumiem rotāts balkons. Arī jumta zelminis un logu apmales bija
bagātīgi rotātas ar kokgriezumiem. 20. gs. sākumā pastāvēja 3 Šveices mājas – pa vienai Siguldā, Turaidā
un Krimuldā; no tām daĜēji saglabājušās divas – Siguldā „Laurenčos” un Krimuldā.
Netālu no vēsturiskās Laurenču Šveices mājas, Gaujas senlejas kreisajā krastā 2001. gadā uzstādīts
varens koka krēsls – Ėeizarkrēsls, kurā sēžot var vērot Gaujas senielejas burvību. Autors mākslinieks
Harijs Zemītis. Ėeizarskats – atrodas 300m uz R no Ėeizarkrēsla otrpus Laurenču gravai. Nosaukums šīm
vietām radies sakarā ar to, ka te 1862.gadā pabijis Krievijas cars Aleksandrs II. ViĦš bijis sajūsmināts par
brīnišėīgo skatu, kas pavēries no skatu vietas uz Gaujas senleju.

35.attēls. Vēsturiskā zemesgabala „Ėeizarskats” plāns
Datu avots: Siguldas būvvaldes arhīvs
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Bij. ēkas īpašnieks profesors Vladimirs Mintcs 1918.gadā operēja ěeĦinu pēc Fanijas Kaplānes atentāta.
Vēlāk V.Mintcs atgriezās Rīgā un biedrības „Bikur holim” 1924.gadā atvērtajā slimnīcā Maskavas ielā,
Rīgā, vadīja ėirurăisko nodaĜu.1942.gada jūlijā viĦu iesloga Rīgas geto, pēc tam Mežaparka un
Buhenvaldes koncentrācijas nometnē, kur viĦš mirst. Šodien slimnīca „Bikur holim” atkal strādā.
1947.gadā ar Siguldas DDP IK lēmumu īpašums bijis piešėirts Rīgas apriĦėa bērnu namam.
Lai arī jau Siguldas pilsētas 1972.gada ăenerālplāns paredzēja Siguldas pilsētas teritorijas paplašināšanu
rietumu virzienā, tikai pēc Siguldas pilsētas 1990.gada ăenerālplāna apstiprināšanas „Laurenču” mājas un
blakus esošais dzīvojamās apbūves rajons „Kaėīši” tika ietverti Siguldas pilsētas teritorijā.
Bij. Mintca vasarnīcas, šodien ar adresi „Laurenči -2”, ēkas apsekošana tika veikta 2001.gadā un
konstatēts ēkas „avārijas stāvoklis”. Ēkas rekonstrukcijas projekts tika izstrādāts 2004.gadā (arh. Uldis
Lauža), un šodien ēka ir pilnībā atjaunota.

36.attēls. „Laurenči-2”, bij. Mintca vasarnīca
Foto M.Kalvāne, 2011
1.3. Kultūras pieminekĜu pieejamība
Projektā ir ietvertas divas publiskas ēkas – viesnīca Pils ielā 6 un pasta ēka Pils ielā 2, kas ir brīvi
pieejamas sabiedrībai. Arī dzīvojamās ēkās Pils ielā 4 un Pils ielā 8 ir izvietoti dažādi komerciāla rakstura
objekti (veikali, kafejnīcas un viesnīcas), padarot šīs ēkas sabiedrībai pieejamas. Starp ēkām Pils ielā 4 un
Pils ielā 6 atrodas pilsētas skvērs – nozīmīga pilsētas publiskā ārtelpas daĜa, ko šėērso vairāki gājēju ceĜi
(ietverts kultūras pieminekĜa Pils ielā 6 aizsargjoslā)
Šajā projektā ietvertie kultūras pieminekĜi pārsvarā ir dzīvojamās ēkas, kuras atrodas privātīpašumā un
publiski nav pieejamas. Tai pašā laikā, tā kā tie atrodas Siguldas pilsētā, tad vizuāli lielākā daĜa no ēkām ir
vizuāli ir apskatāmas, jo ir izvietotas esošu ielu malās. Kā izĦēmumi jāmin dzīvojamās ēkas Šveices ielā 21
un Šveices ielā 27a, kuras vēsturiski ir izvietotas gruntsgabala dziĜumā Gaujas senlejas tiešā tuvumā, un
līdz ar to atrodas salīdzinoši tālu no Šveices ielas. Skatu uz ēku Šveices ielā 21 aizsedz dārzs un esošie
apstādījumi, bet saktu uz ēku Šveices ielā 27a vēlākā periodā izbūvētais tiesu nams – Šveices ielā 27.
Gandrīz visi projektā ietvertie kultūras pieminekĜi , izĦemot dzīvojamo ēku “Laurenči”, atrodas Siguldas
pilsētas centrā, salīdzinoši nelielā attālumā viens no otra. Līdz ar to šie objekti nākotnē varētu tikt iekĜauti
kādā no Siguldas novada tūrisma produktiem, lai uzlabotu šajā projektā ietverto arhitektūras pieminekĜu
pieejamību un atpazīstamību, jo pašreiz Siguldas novada tūrisma informācijas centrs nesniedz pietiekamu
informāciju par novada teritorijā esošajiem kultūras pieminekĜiem.
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Siguldas novada tūrisma informācijas centra piedāvājumā ir iekĜauts tūrisma maršruts 10 km garumā –
„Sigulda teikās un nostāstos”, kur daĜa no maršruta ved gan pa KrišjāĦa Valdemāra un AusekĜa ielām
Siguldas pilsētas centrā, gan arī gar „Laurenču” mājām pilsētas nomalē. Līdz ar to ir iespēja papildināt jau
esošu tūrisma produktu ar jaunu informāciju par objektiem kas faktiski ir jau ietverti šajā maršrutā vai
atrodas tiešā tā tuvumā:




Viesnīcas ēka Pils ielā 6 (valsts aizsardz. Nr. 8502);
Pasta ēka Pils ielā 2 (valsts aizsardz. Nr. 8500);
Dzīvojamās ēkas - Kr.Valdemāra iela 3 (valsts aizsardz. Nr.8498); Kr.Valdemāra iela 1A (valsts
aizsardz. Nr.8497); Pils iela 4 (valsts aizsardz. Nr.8501); Pils iela 8 (valsts aizsardz. Nr.8503);
AusekĜa iela 7 (valsts aizsardz. Nr. 8492); „Laurenči” (valsts aizsardz. Nr.8499).

1.4. Kultūras pieminekĜu kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas nepieciešamība
1.4.1. Siguldas vēsturiskā centra ainava
Gandrīz visas no projektā apskatītajām ēkām, izĦemot „Laurenčus”, atrodas Siguldas pilsētas vēsturiskajā
centrā un kopā ar vēsturisko ielu un ceĜu struktūru, apstādījumiem, parkiem un citām vēsturiskajām ēkām
un būvēm, veido Siguldas vēsturiskā centra kultūrainavu. Kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšana ir viens
no būtiskākajiem Siguldas pilsētas attīstības jautājumiem, ar mērėi saglabāt Siguldas īpašo vietas identitāti
kas galvenokārt ir saistīta ar plašajām apstādījumu teritorijām un vēsturisko vasarnīcu apbūvi. Siguldas
vēsturisko centru iezīmē arī vēsturiskās publiskās ēkas, kā piem. viesnīcas un pasta ēkas, kurām
raksturīgs pamatīgais laukakmeĦu mūrējums. Kopumā būtiski ir gan saglabāt raksturīgo vēsturisko ēku
izvietojumu un apjomus, gan tos ievērot veidojot jaunu apbūvi. Lielāka nozīme pašvaldībai un ēku
īpašniekiem turpmāk jāpievērš arī novada nozīmes kultūras pieminekĜiem šajā teritorijā, jo tie veido t.s.
fona apbūvi, kam ir liela nozīme kopējās kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanā.
Kā novada nozīmes kultūras pieminekĜi ir noteiktas ēkas:








Sigulda, Šveices iela 17B, koka dzīvojamā māja, bijusī vasarnīca;
Sigulda, Vidus iela 2, koka dzīvojamā māja;
Sigulda, Vidus iela 4, koka dzīvojamā māja;
Sigulda, Šveices iela 4, dzīvojamā māja;
Sigulda, Šveices iela 2, dzīvojamā māja;
Sigulda, Lakstīgalas ela 3A, koka dzīvojamā māja;
Sigulda, AusekĜa iela 6, Siguldas dzelzceĜa stacija.

37.attēls. Koka dzīvojamā ēka Šveices ielā 4
Foto M.Kalvāne, 2011
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38.attēls. Vēsturiskā koku aleja Pils ielā
Foto M.Kalvāne, 2011.gads
Siguldas centra ainava arī nav iedomājama bez vēsturiskās koku alejas Pils ielā, kas iezīmē veco ceĜu no
dzelzceĜa stacijas līdz Siguldas muižai. Pils ielas koku aleja noteikts kā novada nozīmes kultūras
piemineklis Siguldas pilsētā, uzsverot tā nozīmi kopējā pilsētas telpā.
1.4.2. „Laurenču” māja un „Mazās Šveices” apbūves komplekss
„Laurenču” mājas atrodas Siguldas pilsētas rietumu daĜā un robežojas Gaujas senleju un Gaujas nacionālo
parku. Jau izsenis šī vieta ir atzīta par ainaviski vērtīgu un skaistu vietu, par ko liecina arī zemesgabala
vēsturiskais nosaukums „Keizarskats”. Ėeizarskats – kā vēsturiska skatu vieta, Siguldas teritorijas plānojumā
noteikta kā novada nozīmes vēstures piemineklis.

Vēsturiskās ēkas tiešā tuvumā atrodas arī divas Šveices stilā būvētas daudzdzīvokĜu mājas, kas šobrīd
lieliski papildina vēsturisko kultūrainavu un popularizē t.s. Šveices māju apbūves stilu, veidojot vienotu
apbūves kompleksu. “Mazā Šveice” kopumā ir viens no Siguldas skaistākajiem jaunajiem projektiem, kas
apvieno rindu mājas un savrupmājas vienotā ciematā, kam par pamatu un galveno vadmotīvu kalpo
vēsturiskā Mintca vasarnīca, t.s. Šveices māja Laurenčos.

39.attēls. Skats uz Laurenču apbūves kompleksu no ielu krustojuma
Foto M.Kalvāne, 2011
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40.attēls. „Laurenči-1”, skats uz daudzdzīvokĜu māju iekšpagalmu
Foto M.Kalvāne, 2011
1.5. Jaunu kultūras pieminekĜa daĜu atklāšanas iespējamība
Apsekojot nekustāmo īpašumu KrišjāĦa Valdemāra ielā 1A, tā pagalma pusē tika konstatēta vēsturiska
saimniecības ēka (skat. 23., 24..attēlu), kuras būvniecības periods varētu tikt datēts ar 19.gs.beigām vai
20.gs. sākumu. Ēka šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī, daĜēji pārbūvēta. ĥemot vērā, ka visi kultūras
pieminekĜi, kas tiek apskatīti šajā projektā, atrodas Siguldas pilsētas teritorijā, kas ir salīdzinoši urbaniizēta
vide, kā arī lielākajai daĜai ēku, to pastāvēšanas laikā ir veikti rekonstrukcijas darbi, pastāv neliela iespēja
atklāt šajā teritorijā kādas jaunas kultūras pieminekĜu daĜas.
1.6. Priekšlikumi par vidi degradējošiem objektiem
Vidi degradējoši objekti netika konstatēti lielākajā daĜā no projektā apskatītajiem kultūras pieminekĜiem, kas
liecina par labi sakoptu un „nesabojātu” vidi un telpu ap tiem. Pie šiem objektiem var minēt kultūras
pieminekĜus Pils ielā 16, Pils ielā 2; Pils ielā 4. AusekĜa ielā 7 un „Laurenči”.
Kā vēsturiskajai videi neraksturīgi lieli apjomi tika konstatēti divi – Siguldas mūzikas un mākslas skola
Šveices ielā 19 un Tirdzniecības lielveikals „Elvi” - Vidus ielas un AusekĜa ielas krustojumā. Šie objekti
negatīvi ietekmē kultūras pieminekĜu Šveices ielā 21 un Šveices ielā 6 vērtību un kultūrvēsturisko ainavu.

41.; 42..attēls. Siguldas mūzikas un mākslas skola, un tirdzniecības lielveikals „Elvi”
Foto M.Kalvāne, 2011
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KrišjāĦa Valdemāra ielas 1A ēku, tiešā skatā no ielas, aizsedz reklāmas stends, kas šajā gadījumā
uzskatāms par vidi degradējošu objektu un turpmāk ir pārvietojams citā vietā.

43.; 44.attēls. Skats uz ēku Kr.Valdemāra ielā 1A – ar un bez reklāmas stenda
Foto M.Kalvāne, 2011
KrišjāĦa Valdemāra ielas 3 nekustāmā īpašuma teritorijā ir izbūvētas gan arhitektoniski mazvērtīgas
saimniecības ēkas un būves, gan arī vēsturiskai videi neraksturīgi liela apjoma četrstāvu sarkano ėieăeĜu
ēka, šobrīd mēbeĜu veikals. Arī elktrolīniju gaisa vadu līnijas un to balsti, kas izvietoti kultūras pieminekĜa
tiešā tuvumā ir uzskatāmi par vidi degradējošiem elementiem, kas nākotnē rekonstruējami.

45.; 46.attēls. Skats uz zemes gabalu Kr.Valdemāra ielā 3 no Kr.Valdemāra ielas puses
Foto M.Kalvāne, 2011

47.; 48.attēls. Skats uz zeme sgabalu Kr.Valdemāra ielā 3 no Šveices ielas puses
Foto M.Kalvāne, 2011
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1.7. Teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši attīstības programmai un teritorijas plānojumam
Siguldas novadam (Siguldas pilsētai, Siguldas pagastam un Mores pagastam) ir spēkā esošs Teritorijas
plānojums, kas tika izstrādāts laika posmā no 2006.-2008.gadam. Siguldas novada Teritorijas plānojums
2008.-2020.gadam ir pieĦemts Siguldas novada domē 2008.gada 29.oktobrī ar lēmumu Nr.22, 1§
(izstrādātājs SIA „Metrum”). Izstrādājot teritorijas plānojumu, visiem kultūras pieminekĜiem pilsētas teritorijā
tika noteiktas Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas 100 m platumā ap kultūras pieminekĜiem.
Siguldas novada Teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam tika noteikta atĜautā (plānotā) izmantošana
visiem kultūras pieminekĜiem, atkarībā no to esošās un/vai plānotās izmantošanas – „Sabiedrisko un
komerciestāžu apbūves teritorija” (PSK), vai „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM). Arī Siguldas
novada jaunajā teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam ir noteiktas „Publiskās apbūves teritorijas” (P) , vai
„Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas” (DzM), atkarībā no kultūras pieminekĜu esošās un/vai plānotās
izmantošanas. Tādējādi tiek nodrošināta publisko objektu publiskā izmantošana arī turpmāk, bet
dzīvojamās apbūves teritorijās īpašnieki var turpināt esošo izmantošanas veidu dzīvojamā apbūve, vai
izmantot kādu no atĜautajām papildizmantošanām, kas noteiktas jaunajā teritorijas plānojumā, kas pieĜauj
veikt arī komerciālu darbību dzīvojamās apbūves teritorijā.
Latvijā realizētās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros, 2009.gadā tika izveidots Siguldas novads,
apvienojot vienā novadā Siguldas novadu (Siguldas pilsētu, Siguldas pagastu, Mores pagastu) un Allažu
pagastu.
2010.gadā SIA „Reăionālie projekti” sadarbībā ar Siguldas novada domi izstrādāja vienotu Siguldas novada
Attīstības programmu 2011.-2017.gadam, kas ir vidēja termiĦa politisks dokuments. Attīstības programma
nosaka novada attīstības vīziju, izvirza attīstības virzienus un stratēăiskos mērėus, nosaka konkrētus
uzdevumus un rīcības mērėu sasniegšanai.
Tūrisms ir noteikts kā viena no prioritārajiem virzieniem Siguldas novadā. Siguldas novada prioritārie
tūrisma veidi ir – dabas tūrisms, aktīvais tūrisms un kultūras tūrisms.
Attīstības programmā noteiktas arī novada kultūrvēsturiskās vērtības, starp kurām viennozīmīgi savu vietu
ieĦem visi novadā noteiktie valsts un novada nozīmes kultūras pieminekĜi.
1.8. Kultūras pieminekĜa aizsardzības prasības
1. Vispārīgos noteikumus par kultūras pieminekĜu aizsardzību nosaka likums „Par kultūras pieminekĜu
aizsardzību”. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija īsteno valsts kontroli kultūras
pieminekĜu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekĜu uzskaiti.
2. Vispārīgos noteikumus par kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts
pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu nosaka 26.08.2003. MK
Noteikumi Nr.474 no un 26.08.2003. MK noteikumi Nr.473, kas nosaka kārtību, kādā kultūras
pieminekĜi iekĜaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā un izslēdzami no valsts
aizsargājamo kultūras pieminekĜu saraksta.
3. Kultūras piemineklis konservējams, restaurējams un remontējams tikai ar inspekcijas rakstveida atĜauju
un tās kontrolē.
4. Oriăinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, izĦemot nelabojami bojātos, ko aizstāj ar analogiem
risinājumiem – aizliegts mainīt logu ailu dalījumu, iebūvēt plastmasas vai metāla konstrukcijas logus.
5. Fasāžu apdari veic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un faktūru.
6. Aizliegts aizsegt skatu uz vēsturiskajām ēkām no ielas/ceĜa un citiem raksturīgiem skatu punktiem.
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1.9. Pamatprasības kultūras pieminekĜa izmantošanai un saimnieciskajai darbībai aizsargjoslā
1. Lai nodrošinātu kultūras pieminekĜu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida
negatīvu ietekmi uz nekustamajiem kultūras pieminekĜiem, tiek noteiktas aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) ap kultūras pieminekĜiem (Aizsargjoslu likuma 8.pants). Jebkuru saimniecisko darbību
pieminekĜu aizsargjoslā, kas var atstāt iespaidu uz aizsargājamo pieminekli, drīkst veikt tikai ar
inspekcijas atĜauju (Kultūras pieminekĜu likuma 23.pants).
2. Prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai ir noteiktas Siguldas novada Teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam II sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3. Jebkuri zemes darbi, kas skar arheoloăijas un vēstures pieminekĜu kultūras slāni, veicami tikai ar Valsts
kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcijas atĜauju un tās noteiktajā kārtībā.
4. Visi būvprojekti, kas paredz veikt valsts aizsargājamā kultūras pieminekĜa renovāciju, rekonstrukciju vai
restaurāciju saskaĦojami ar Valsts Kultūras PieminekĜu Aizsardzības inspekciju.
5. Kultūras pieminekĜa aizsargjoslā (aizsardzības zonā) papildus Aizsargjoslu likumā noteiktajām
prasībām:
−
−
−
−

aizliegta reljefa izmaiĦa (ja tā nav saistīta ar kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu);
aizliegts veidot jaunu rūpnieciska rakstura apbūvi;
nav pieĜaujama vēsturisku zemesgabalu dalīšana vai apvienošana ar mērėi veidot videi
neraksturīgu jaunu apbūvi;
nav pieĜaujama jauna apbūve, kas vizuāli traucē pieminekĜa uztveri.

1.10. Siguldas pilsētas kultūras pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) uzturēšanas noteikumi
1. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā atĜauts būvēt jaunas un rekonstruēt esošās dzīvojamās,
sabiedriskās, ražošanas un komerciestāžu ēkas un būves, saskaĦā ar Siguldas novada Teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam plānoto atĜauto () izmantošanu.
1.1. maksimālais ēku un būvju stāvu skaits:
-

2 stāvi (ieskaitot jumta izbūvi) „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā”;
3 stāvi „Publiskās apbūves teritorijā”, izĦemot ar indeksu P-10 apzīmētajās vietās
(Kr.Valdemāra iela 1A; Kr.Valdemāra iela 3; AusekĜa iela 7; Pils iela 2; Pils iela 4) kur
maksimālais stāvu skaits nedrīkst pārsniegt 2 stāvus.

1.2. ēku un būvju ārējā apdarē aizliegts pielietot dabisko materiālu sintētiskos aizvietotājus;
1.3. aizliegts veidot jaunu rūpnieciska rakstura apbūvi;
2. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā saglabājami bez apbūves objektu vizuālās uztveres
galvenie skatu koridori no Siguldas pilsētas ielām – Šveices ielas, Pils ielas, AusekĜa ielas un Laurenču
ielas:
2.1. veicot aizsargjoslā esošo publisko apstādījumu rekonstrukciju, kopšanu vai ierīkojot jaunu
labiekārtojumu, jāatjauno vēsturiskos skatu punktus uz un no kultūras pieminekĜa;
2.2. jāsaglabā esošā koku aleja Pils ielā;
2.3. jāsaglabā ainaviski vērtīgās koku grupas.
3. Visi būvprojekti, kas paredzēti valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu aizsargjoslā saskaĦojami ar
Valsts Kultūras PieminekĜu Aizsardzības inspekciju.
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1.11. Izmantoto datu avotu saraksts
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siguldas novada teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam (SIA „Metrum”, 2008)
Siguldas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam (SIA „Reăionālie projekti”, 2010)
Siguldas novada tūrisma informācijas interneta mājas lapa http://www.tourism.sigulda.lv/
“KĦazi Kropotkini un Sigulda” (Siguldas novada dome, 2011)
“Siguldas avīze” (2007.gada janvāris)
Siguldas novada domes būvvaldes arhīvs
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2. Individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts
2.1.1. Viesnīcas ēka Pils ielā 6 (valsts aizsardz. Nr.8502)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–2
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023325) austrumu robežu
2-6
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023304) ziemeĜu un austrumu robežām
6 - 12
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023330) austrumu, dienvidu un rietumu robežām
12 - 1
Pa zemes gabalu (kad. Nr. 80150023330; 80150023304; 80150023325) rietumu un
ziemeĜu robežām
2.1.2. Dzīvojamā ēka Kr.Valdemāra ielā 3 (valsts aizsardz. Nr. 8498)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–6-1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024001) robežām
2.1.3. Pasta ēka Pils ielā 2 (valsts aizsardz. Nr. 8500)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–4-1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023301) robežām
2.1.4. Dzīvojamā ēka Pils ielā 4 (valsts aizsardz. Nr. 8501)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1 – 11 - 1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023305) robežām
2.1.5. Dzīvojamā ēka Pils ielā 8 (valsts aizsardz. Nr. 8503)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–7-1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023303) robežām
2.1.6. Dzīvojamā ēka AusekĜa ielā 7 (valsts aizsardz. Nr. 8492)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–6
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023312) austrumu robežu
6-7
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023312) dienvidu robežu
7 - 14
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023311) dienvidu, rietumu un ziemeĜu robežām
14 - 1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150023312) ziemeĜu robežām
2.1.7. Dzīvojamā ēka Kr.Valdemāra ielā 1A (valsts aizsardz. Nr. 8497)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–4
Pa zemes gabalu (kad. Nr. 80150024002; 80150024035; 80150024039) austrumu
robežām
4-6
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024039) dienvidu un rietumu robežu
6-7
Pa zemes gabalu (kad. Nr. 80150024002; 80150024035) rietumu robežām
7-1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024002) ziemeĜu robežu
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2.1.8. Dzīvojamā ēka Šveices ielā 6 (valsts aizsardz. Nr. 8493)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–6-1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024023) robežām
2.1.9. Dzīvojamā ēka Šveices ielā 21 (valsts aizsardz. Nr. 8494)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–6-1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024014) robežām
2.1.10. Dzīvojamā ēka Šveices ielā 27A (valsts aizsardz. Nr. 8495)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–6-1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024009) robežām
2.1.11. Dzīvojamā ēka “Laurenči” (valsts aizsardz. Nr. 8499)
Robežas
Robežas posmu apraksts
posmu Nr.
1–2
Pa zemes gabalu (kad. Nr. 80150024808; kad. Nr. 80150024846 ) ziemeĜu robežu
2-4
Pa zemes gabalu (kad. Nr. 80150024846; 80150024803; 80150024832) austrumu
robežām un škērsojot Laurenču ielu
4-9
Pa zemes gabalu (kad. Nr. 80150024832; 80150024831; 80150024830 ) dienvidu
robežām
9 - 10
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024830) rietumu robežu
10 - 11
Šėērso Laurenču ielu
11 - 1
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80150024816) rietumu un ziemeĜu robežām
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3. Individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) robežu pamatojums
Siguldas pilsētas kultūras pieminekĜu un to apkārtnes fotofiksācija (arh. M.Kalvāne) veikta 2011.gada jūlijā/
augustā. Nosakot individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts nozīmes arhitektūras
pieminekĜiem, tika Ħemta vērā esošā pilsētbūvnieciskā situācija kultūras pieminekĜu tiešā tuvumā un to
apkārtnē, galvenie skatu punkti no pilsētas ielām un publiskās ārtelpas teritorijām, kā arī apkārtnes
apstādījumu un meža teritoriju izvietojums.
Apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti katram objektam atsevišėi ir norādīti grafiskās daĜas plānos
Nr.1 līdz Nr.11 „Apkārtnes fotofiksācija un galvenie skatu punkti”.
ĥemot vērā pilsētbūvniecisko situāciju lielākajai daĜai pieminekĜu to individuālā aizsargjosla (aizsardzības
zona) noteikta pa nekustāmā īpašuma juridiski noteiktajām zemes gabala robežām – kultūras pieminekĜiem
Kr.Valdemāra ielā 3 (valsts aizsardz. Nr.8498); Pils ielā 2 (valsts aizsardz. Nr.8500); Pils ielā 4 (valsts
aizsardz. Nr.8501); Pils ielā 8 (valsts aizsardz. Nr.8503); Šveices ielā 6 (valsts aizsardz. Nr.8493); Šveices
ielā 21 (valsts aizsardz. Nr.8494); Šveices ielā 27A (valsts aizsardz. Nr.8495).
Kultūras pieminekĜa Pils ielā 6 (valsts aizsardz. Nr.8502) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
teritorijā ir ietverti arī divi blakus esošie zemes gabali - Pils ielā 4A un Pils ielā 10, kas šobrīd tiek izmantoti
kā publiskās ārtelpas daĜa – pilsētas skvērs un publiski pieejamas autostāvvietas, un līdz ar to nodrošina
arī nepieciešamo vizuālās uztveres priekšlaukumu vēsturiskās ēkas labākai uztverei.
Kultūras pieminekĜa AusekĜa ielā 7 (valsts aizsardz. Nr.8492) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības
zonas) teritorijā ir ietverts arī blakus esošais zemes gabals KrišjāĦa Valdemāra ielā 2, kas šobrīd daĜēji tiek
izmantots kā pilsētas skvērs un nodrošina nepieciešamo vizuālās uztveres priekšlaukumu ēkas AusekĜa
ielā 7 pilnīgākai arhitektoniskajai uztverei. Vēsturiski starp zemesgabaliem bija plānots izveidot nelielu
šėērsielu (gājēju ielu?), par ko liecina gan vēsturiskie pilsētas plāni, gan ēkas AusekĜa ielā 7
pilsētbūvnieciskais novietojums un arhitektoniski izceltais trīsstāvu būvapjoms, kas raksturīgs ielu stūra
zemesgabalu apbūvei.
Kultūras pieminekĜa Kr.Valdemāra ielā 1A (valsts aizsardz. Nr.8497) individuālās aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) teritorijā ir ietverti arī divi blakus esošie zemes gabali, kas izvietoti KrišjāĦa Valdemāra
un AusekĜa ielu stūrī un ir daĜa no vēsturiskā zemesgabala, uz kura tika uzbūvēta aizsargājamā ēka
Kr.Valdemāra ielā 1A. Tā kā kultūras pieminekĜa vizuālā uztvere šobrīd ir iespējama tikai no AusekĜa ielas
puses, tad ir būtiski saglabāt esošo publiskās ārtelpas daĜu bez apbūves, kas šobrīd kalpo arī kā vizuālās
uztveres priekšlaukums vēsturiskajai ēkai Kr.Valdemāra ielā 1A.
Kultūras pieminekĜa “Laurenči” (valsts aizsardz. Nr.8499) individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas)
teritorijā ir ietverti arī blakus esošie zemes gabali, kas atrodas vienā kvartālā ar aizsargājamo ēku “Laurenči
– 2” , kā arī neapbūvētie zemes gabali Laurenču ielas otrā pusē, jo šo zemes gabalu apbūve, tās
izvietojums, arhitektoniskā stilistika un būvapjomi, tieši var ietekmēt esošā kultūras pieminekĜa vizuālo
uztveri, vērtību un kultūrvēsturisko ainavu kopumā.
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4. Grafiskā daĜa
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