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1. Paskaidrojumu raksts
1.1. Projekta izstrādes pamatojums
Allažu luterāĦu baznīca ir nozīmīgs kultūras piemineklis ne tikai Allažu pagasta līmenī, bet arī visas Latvijas
līmenī. Jau 1983.gadā Allažu luterāĦu baznīca tika iekĜauta Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekĜu
sarakstā ar numuru 421. Latvijas PSRS Republikas nozīmes pilsētbūvniecības un arhitektūras pieminekĜu
sarakstā Allažu luterāĦu baznīca tika iekĜauta kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Latvijas PSR
kultūras ministrija 1984.gads). Allažu luterāĦu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis arī šodien,
apstiprināts ar Kultūras Ministrijas 29.10.1998 rīkojumu Nr.128 (publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
18.12.1998.) – valsts aizsardzības Nr.6698.
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 06.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.
Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam ietvaros tiek izstrādāts „Allažu luterāĦu baznīcas
(valsts aizsardz. Nr.6698) aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts” (turpmāk tekstā – Allažu baznīcas
aizsargjoslas 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 aizsargjoslu (aizsardzības zonu) ar valsts
nozīmes arhitektūras pieminekli Allažu luterāĦu baznīcu, Ħemot vērā Aizsargjoslu likuma 8.pantu un
nosakot aizsargjoslu īpaši, jo likumā noteiktā minimālā aizsargjosla lauku apvidos 500 m neatbilst esošajai
pilsētbūvnieciskajai situācijai, kāda tā ir izveidojusies Siguldas novada Allažu pagasta Stīveru ciemā, kura
centrā atrodas Allažu luterāĦu baznīca.
Allažu baznīcas aizsargjoslas projekts izstrādāts izmantojot topogrāfiskā plāna pamatni M 1:10 000 un
kadastra pārskata karti ar mēroga noteiktību 1:500 - LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, kā
arī citus kartogrāfiskos materiālus, kas ir gan Siguldas novada Būvvaldes, gan SIA „Metrum” rīcībā.
Projekta izstrādes laikā izmantoti Allažu pagasta bibliotēkas materiāli par Allažu baznīcas un draudzes un
Allažu pagasta vēsturi, kā arī bibliotēkas vadītājas Dainuvītes BērziĦas sniegtā papildus informācija.
1.2. Allažu baznīcas un teritorijas attīstības vēsturiskais konteksts
Allažu luterāĦu draudzei ir daudz senākas saknes nekā pašai baznīcai. Kā pastāvīga vienība tā nodibinājās
jau 16.gs. vidū, bet baznīca minēta rakstos krietni vien vēlāk (Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie materiāli
a).
Allažu luterāĦu baznīcas vēsture iesniedzas dziĜi 17.gs. Sākotnējā Allažu baznīca atradās Allažu muižas
teritorijā, kas ir 8,5 km attālumā no vietas, kur baznīca atrodas mūsdienās. Pirmoreiz rakstos tā oficiāli
minēta jau 1630.gadā (Mašnovskis 2005). Šīs koka baznīcas mācītājs tajā laikā ir Fīlips Jēkabs, kas kā
luterāĦu mācītājs ir zināms jau kopš 1619.gada (Dombrovkis 1950).
1643.gadā notikusi baznīcas vizitācija. Acīmredzot sliktā baznīcas stāvokĜa dēĜ apmeklējuma protokolā
teikts, ka Allažu muižas īpašnieks Gābriels fon Uksenšērna ir apĦēmies uzbūvēt pavisam jaunu baznīcu un
dāvāt tai jaunu zvanu. 1670.gadā beidzot tiek uzcelta jauna koka baznīca ar salmu jumtu. Šī baznīca ir
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viena no 118 baznīcām, ko zviedri ir uzcēluši savā valdīšanas laikā Vidzemē. Salmu jumts 1674.gadā tiek
nomainīts ar dēĜu jumtu.
Pēc ZiemeĜu kara gandrīz visas zviedru būvētās baznīcas ir nopostītas. Arī Allažu baznīca ir cietusi, tomēr
tā ir viena no astoĦām koka baznīcām, kas vēl joprojām ir lietošanas kārtībā. Vizitācijas protokolos 1729.
un 1739.gadā ir minēts, ka Allažu baznīca ir Ĝoti sliktā stāvoklī, tai ir bojāts tornis un drīz sabruks kancele,
baznīcā nevar ieiet bez draudiem dzīvībai (Mašnovskis 2005).
Ar to baznīca tiek pārcelta uz Stīveriem (toreiz Silciems). Šajā vietā 1758.gadā tiek uzcelta jauna koka
baznīca. Baznīca ir celta guĜbūves tehnikā, no ārpuses apšūta ar dēĜiem. 19.gs. 30-tajos gados baznīca
tiek paplašināta. Tā vēl joprojām ir taisnstūra celtne, tomēr tagad jau parādās ieejas portāls, kas sastāv no
četrām doriskā ordera kolonnām ar trīsstūrveida frontonu. Baznīcas stūros ir izveidoti rusti, bet torni
vainago augsta poligonāla smaile. TorĦa būvē ir pārĦemta zviedru laiku maniere – tornis nav nodalīts
atsevišėi, bet izaug no baznīcas. Diemžēl Pirmā pasaules kara laikā vācieši baznīcā ierīko zirgu stalli.
(Mašnovskis 2005).

1.attēls. Allažu koka baznīca Stīveros, 19.gs.beigas, 20.gs.sākums. (www.allazi.lv)
1917.gadā līdz ar Pirmā pasaules kara beigām, kad vācieši, atkāpjoties no Allažiem, šo koka baznīcu
nodedzināja, iznīcinādami visu koka arhitektūras mantojumu, baznīcai sākās jauns posms, ko ietekmēja tā
laika tautiskās vērtības.
Ilgu laiku baznīcas vietā stāv tikai drupas, jo baznīca ir atrauta no valsts un draudzei nav līdzekĜu, lai to
atjaunotu (LiepiĦš 1990).
1923.gada 29.jūlijā draudzes padome nolemj celt jaunu baznīcu. Šīs idejas autors ir tā laika Allažu
draudzes mācītājs Ludvigs Ādolfs BērziĦš, kas strādā par Latvijas Universitātes docentu (Ābelīte).
1926.gada maijā inženiera Zālīša vadībā tika sagatavota vieta baznīcas pamatiem, bet jau tā paša gada
13.jūnijā notika baznīcas pamatakmens iesvētīšanas ceremonija, ko vadīja jaunais mācītājs F.Brēdermanis
(Ābelīte).
Jaunā Allažu luterāĦu baznīca ir celta 1926.gadā, kad arhitektūras lauciĦā notiek latviešu nacionālās
arhitektūras meklējumi, kas tāpat kā gadsimta sākumā pirms kara gūst iedvesmu no latviešu tautas koka
celtniecības tradīcijām, formu izjūtas un tautas lietišėās mākslas. Līdz ar to Allažu baznīca ir celta
nacionālā romantisma iezīmēs (KrastiĦš u.c. 1998.). Allažu luterāĦu baznīcas arhitekts Pauls KundziĦš bija
viens no tiem latviešu arhitektiem, kas padziĜināti pētīja latviešu tautas būvmākslu. ViĦš izveidoja virkni ēku,
kuru veidols nepārprotami sasaistās ar latviešu tautai raksturīgās koka celtniecības kompozīciju un formu.
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Allažu baznīca ir tipiska Paula KundziĦa nacionālās formas izteiksmes meklējumu piemērs (KrastiĦš u.c.
1998). Pēc padziĜinātas, radošas un vispusīgas latviešu kultūras mantojuma izpētes arhitekts ir radījis
Allažu dievnamu, kurā viĦš ir veiksmīgi apvienojis latviešu celtniecības tradīcijas un formas ar tiem
kompozīcijas pamatprincipiem, kas ir nepieciešami sakrālajai arhitektūrai (Levina u.c. 1999).

2.attēls. Allažu luterāĦu baznīca Stīveros, skats no augšas. (www.allazi.lv)
Allažu baznīcas celtniecībā ir izmantots vietējais šūnakmens. Baznīca ir centrālbūve, tās centru veido
apaĜjoma draudzes telpa. Vienā pusē piekĜaujas baznīcas augstais zvanu tornis, bet otrā pusē ir skaidri
izteikta altārdaĜa, kuru noslēdz taisnstūrformas apsīda, kas veido atsevišėu būvkonstrukciju, nevis izriet no
baznīcas kopējās konstrukcijas. Līdz ar to ir redzams, ka celtniecībā ir perfekti ievērota baznīcu
kompozicionālā struktūra. Ēkai ir Ĝoti sarežăīta jumta struktūra, kas, kā jau minēts, radīja problēmas gan
baznīcas celtniecībā, gan arī vēlākajā restaurācijas procesā. Arhitekts ir veidojis baznīcas jumtu kā
senlatviešu riju, līdz ar to pierādot šīs baznīcas atbilstību latviešu celtniecības tradīcijām. Jumta segumam
ir izmantoti koka dakstiĦi, kas pauž šīs baznīcas latvisko garu (BērziĦa 2008).
Draudzes telpas stāvais jumts ir īpaši izceĜams, tas piešėir īpatnēju šarmu baznīcas ārējam tēlam. Jumta
smagnējā forma Ĝoti stipri kontrastē ar slaido kvadrātveida zvanu torni, tā vēl jo vairāk optiski pastiprinot šī
torĦa augšup vērsto graciozitāti (Levina u.c. 1999). Stāvo zvanu torni sedz zaĜa teltsveida smaile, kas ir
veidota no skārda. Smaili noslēdz gaišs koka krusts. TorĦa zvana telpai ir izveidotas četras segmentveida
ailas, kas tiek noslēgtas ar atveramiem koka slēăiem (vieni no tiem netiek vērti vaĜā, jo tajos ir iestiprināti
internetam nepieciešamie kabeĜi). Tāpat tornim ir izveidotas vēl 8 logailas, kurās ir stikla logi (2 virs ieejas,
pa trim katrā torĦa pusē, izĦemot sienu, kas piekĜaujas draudzes telpai). Šo loga aiĜu veidošanai ir izmantoti
sarkanie ėieăeĜi, bet pārējais tornis ir no šūnakmens. TorĦa augšdaĜā zem smailes atrodas celšanas gada
skaitlis „1926”, bet nedaudz zemāk pie sienas ir piestiprināti divi krusti. Visai baznīcai apkārt ir redzama
arhitektoniski izceltā pamatne jeb cokols.
Zvans, kas tiek skandināts ik svētdienu, saucot draudzi uz dievkalpojumu, kā arī bēru un kāzu laikā, ir
vienīgais baznīcas inventārs, kas ir saglabājies no tā iesvētīšanas brīža 1928.gadā. Šo zvanu izgatavoja
kāda vācu firma, kas zvana skanīgumam tajā iestrādāja arī allažnieku saziedotos 11,5 kg sudraba. Zvans
sver 544 kg, un par tā skanīgumu nav ne mazāko šaubu (Ābelīte). Zvanu agrāk rotāja uzraksts „Geg. v.
Bochumer Veiren Bochum Allažu draudze 1928.g” (Mašnovkis 2005).
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3.attēls. Allažu luterāĦu baznīcas zvans. (www.allazi.lv)
1927.gada 11.decembrī notika jaunās baznīcas iesvētīšana. Vienlaicīgi tika ordinēts un iesvētīts amatā
jaunais draudzes mācītājs Alberts Freijs. Pamazām jaunā baznīca attīstās, kĜūst atpazīstama. To ar lielu
apbrīnu aplūko pats Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kas 1936.gadā viesojas Allažos. Baznīcas draudzes
locekĜu skaits arvien pieaug, 1938.gadā draudzē jau ir ap 1500 cilvēku, kas minēts Allažu baznīcas
kalendārā (Ābelīte). Salīdzinoši – baznīcas uzcelšanas brīdī, 1926.gadā, draudzes locekĜu skaits bijis tikai
1073 (Allažu Ev. Lut. draudze 1989). Draudze aktīvi iesaistās baznīcas apkārtnes un netālās kapsētas
kopšanā. Ap baznīcu tiek iestādīts dzīvžogs, bet uz baznīcas ieeju ved skaista aleja, ko var aplūkot arī
mūsdienās
Līdz ar Latvijas okupāciju un padomju varas ienākšanu Latvijas teritorijā, arī jaunajai Allažu baznīcai pienāk
grūti laiki. Daudzi draudzes locekĜi dodas bēgĜu gaitās, arī tā laika draudzes mācītājs Ādolfs Švalbe
1944.gadā dodas uz Vāciju, bet vēlāk ASV (Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie materiāli u.c).
1949.gadā Allažu pagastu un arī draudzi skar Ĝoti smagas represijas no padomju varas puses. Draudze ir
spiesta atstāt baznīcas telpas. Palikusi bez uzrauga baznīca ātri vien tika izsaimniekota, aplaupīta un
apgānīta, un, kas ir pats trakākais, tā tika arī izdemolēta (Mašnovskis 2005). 1947.gadā baznīcai blakus
ierīkotais psihiski slimo cilvēku pansionāts bija viens no galvenajiem vaininiekiem baznīcas nolaišanā, jo ap
1960.gadu baznīca tika izmantota kā ēdnīca šiem slimajiem cilvēkiem (Ābelīte; Mašnovskis 2005).
Līdz ar atmodas laiku Latvijā arī Allažu pagasts vairāk pievērsās baznīcai. 1989.gadā skats uz baznīcu bija
nožēlojams. Baznīcas jumts bija pilnībā iebrucis, tukšās logu ailes bija aizsistas ar dēĜiem, nemaz nerunājot
par to, ka visas baznīcas vērtības bija pazudušas. Toreizējā pagasta padome un vietējā agrofirma „Allaži”
noslēdza līgumu ar uzĦēmumu „Renesanse” par baznīcas restaurāciju (Ābelīte). Iebrukušais jumts tika
izvākts, apkārt baznīcai tika uzslietas sastatnes. Laika gaitā tika nostiprinātas sienas, atjaunots apmetums.
Grūtāk gāja ar jumta atjaunošanu, jo vecie konstrukcijas plāni arhīvos nebija atrodami, viss bija jāizstrādā
no jauna, tas visai ievērojami paildzināja baznīcas atjaunošanas gaitu (Allažu Ev. Lut. draudze 1989).
Allažu baznīcas draudze atkal aktīvi sāka darboties. 1994.gadā tā pieteicās uz savu kādreizējo īpašumu
atgūšanu, ko 1997.gadā arī ieguva. Jau gadu vēlāk tika izvēlēta draudzes padome un revīzijas komisija,
kas sekoja līdzi baznīcas restaurācijas darbiem. Pati draudze saziedoja 700 Ls, lai paātrinātu baznīcas
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telpu atjaunošanu (Ābelīte). Kopš 1996.gada sistemātisku baznīcas restaurāciju veic Allažu pagasta
padome dažādu projektu veidā, sadarbojoties ar Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekciju,
Kultūrkapitāla fondu, starptautiskajiem sadarbības partneriem, vietējiem uzĦēmējiem un draudzes
locekĜiem. Celtniecības darbi tiek uzticēti vietējiem amatniekiem (Rīgas rajona padome 2008, ER).
Jau 1997.gadā tika atjaunotas baznīcas torĦa nesošās konstrukcijas un jumta segums. Tika ielikti arī jauni
logi (Mašnovskis 2005). Tika atjaunots torĦa jumta krāsojums, kā arī remontēts skursteĦa gals. Laikā līdz
1998.gadam tika apmestas baznīcas ārsienas, kā arī atjaunotas bojātās šūnakmens konstrukcijas, kas ir tik
nozīmīgas šīs baznīcas detaĜas. Turpmākajos gados tika atjaunota Ĝoti sarežăītās konstrukcijas apaĜjoma
griestu forma, tika nomainīta bojātā dēĜu grīda, atjaunots altāris un mācītāja kancele (Allažu pagasta
bibliotēkas apkopotie materiāli d).

4.attēls. Allažu luterāĦu baznīcas galvenā fasāde un koku aleja
Foto M.Kalvāne, 2011
2002.gadā Allažu pagasta pašvaldība saĦēma kultūras mantojuma gada balvu nominācijā „Pašvaldības
atbalsts” par šī nacionālā arhitektūras šedevra – Allažu baznīcas atjaunošanu (Valsts kultūras pieminekĜu
aizsardzības inspekcija 2002, ER).
2004.gadā visi iekšdarbi tika pabeigti, ieskaitot atjaunoto luktu un draudzes solus (Mašnovkis 2005). Bet
jau gadu vēlāk tika uzklāts pavisam jauns, krietni kvalitatīvāks jumta segums, kā arī uzstādīti no jauna
izveidotie kroĦlukturi (Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie materiāli).
1.3. Kultūras pieminekĜa pieejamība
Allažu luterāĦu baznīca šodien ir brīvi pieejama visiem draudzes locekĜiem, pagasta iedzīvotājiem, citiem
baznīcas apmeklētājiem un tūristiem.
Allažu luterāĦu baznīca atrodas Ĝoti labā, konkurētspējīgā vietā – tikai 5 km attālumā no Siguldas, kas ir
nozīmīgs tūrisma reăions. Arī viens no svarīgākajiem tūristu ăenerējošajiem reăioniem – Rīga- ir viegli
sasniedzams. Baznīca atrodas pašā ceĜa malā, līdz ar to nav nekādu problēmu ar tās atrašanu un
Siguldas novada dome

7

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Kultūras pieminekĜuindividuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) projekts – 2.daĜa

piekĜūšanu tai. Ir Ĝoti laba infrastruktūra – labas kvalitātes asfaltēts ceĜš, kas ved uz Siguldu, netālu ir
autobusa pietura un pie baznīcas ir ierīkota autostāvvieta ar soliĦiem un atkritumu urnām, kā arī izveidoto
informācijas stendu.
Allažu luterāĦu baznīca ir iekĜauta daudz lielākā Allažu pagasta tūrisma produktā – Allažu dabas takās. Šis
produkts tiek reklamēts un popularizēts, ir norādes zīmes pie vienas no nozīmīgākajām Latvijas
maăistrālēm – Vidzemes šosejas, līdz ar to šī produkta ietvaros tiek popularizēta arī Allažu baznīca. Allažu
luterāĦu baznīca ir Ĝoti nozīmīgs kultūras tūrisma resurss Allažu pagastā, jo daudz tādu nav, šis pagasts
vairāk ir pazīstams ar plašajiem dabas resursiem.

5.attēls. Allažu luterāĦu baznīca, informācijas stendi un auto stāvlaukums pie baznīcas. Skats no autoceĜa Sigulda –
Allaži (V-58)
Foto M.Kalvāne, 2011
Allažu baznīca ir iekĜauta arī speciālā ekskursiju piedāvājumā skolēniem un pieaugušajiem „Allažu daba un
kultūrvēsture”. Baznīca ir punkts, kur sākas un beidzas visas tūrisma aktivitātes pagasta teritorijā.
Jebkuram interesentam ir iespēja baznīcu aplūkot, uzkāpt baznīcas tornī.
Allažu baznīcas popularitāti veicina arī regulārie Eiropas kultūras mantojumu dienu pasākumi, kas notika
arī Allažu baznīcā, jo tā tika iekĜauta šajos mantojuma sarakstos. Tā 1996.gadā Allažu baznīca bija kā
„Latvijas kultūras mantojums 1920-1940” (VKPAI 1996). Trīs gadus vēlāk baznīca bija iekĜauta kultūras
mantojumu dienu pasākumos „Eiropa – kopīgs mantojums. Latvijas baznīcas” (Levina u.c. 1999). Arī „100
sakoptāko kultūras pieminekĜu Latvijā” ietvaros 2005.gada septembrī tūristi tika aicināti uz Allažu baznīcu
(Zilgalvis u.c. 2005).
Baznīcā regulāri notiek gadskārtu svētkiem veltīti koncerti – uz Ziemassvētkiem un Lieldienām.
Dievkalpojumi Allažu luterāĦu baznīcā notiek katru svētdienu plkst.14:00.
Tā kā baznīca (kompleksā ar Allažu tautas namu un vidusskolu) faktiski veido Allažu pagasta centru, tai ir
visas iespējas saglabāt gan savu gan kultūrvēsturisko, gan pagasta sabiedriskās dzīves lomu.
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1.4. Kultūras pieminekĜa kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanas nepieciešamība
Allažu baznīca vēsturiski ir izvietota izteiktā lauku vidē lielceĜu malā, ar tradicionālo luterāĦu baznīcas
novietojumu – ar altārdaĜu baznīcas austrumgalā, bet zvanu torni rietumgalā. Baznīcas tuvākā apkārtne
pārsvarā ir saglabājusies neapbūvēta. Baznīcas tiešā tuvumā ir daĜēji ir saglabājusies vēsturiskā Silciema
kroga ēka (~18-19.gs.), kura 20.gs. vidū ir pārbūvēta tuvumā ierīkotā pansionāta vajadzībām. 20.gs.
70.gados no baznīcas uz ziemeĜiem ir uzbūvēta vienstāva veikala ēka.

6.attēls. Vēsturiskā Silciema kroga ēka pie Allažu – Siguldas autoceĜa
Foto M.Kalvāne, 2011
Allažu baznīcas zemesgabals veido savdabīgu trijstūra formu, ko nosaka arī apkārtējo ceĜu izvietojums.
Galvenie vēsturisko ceĜu virzieni ved uz Allažmuižu, Siguldu, Inčukalnu (caur Pullēniem), Jūdažiem un
Mālpili. CeĜš, kas ved gar baznīcas galveno fasādi, ir ceĜš uz Allažu vecajiem kapiem, kur koku alejas galā
ir izvietota Allažu kapsēta un kapliča. Lai arī Allažu baznīca un kapliča atrodas relatīvi nelielā attālumā, to
savstarpējā vizuālā ietekme ir minimāla.

7.attēls. Allažu kapsētas kapliča
Foto M.Kalvāne, 2011
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Labiekārtots ir tikai tieši baznīcai piederošais zemesgabals, kurā ir saglabājusies vienlaicīgi ar baznīcas
būvniecību stādītā koku aleja no piebraucamā ceĜa līdz baznīcas galvenajai ieejai. Baznīcas ēku ietver
vairākas koku grupas, kas daĜēji aizsedz skatu no visiem galvenajiem skatu punktiem. Baznīcas kopējo
apkārtnes telpu un ainavu veido tradicionālais lauku ainavas plašums ar izteiktām skatu perspektīvām,
viensētām un apkārtējo mežu teritorijām, kā raksturīgu fonu esošajai apbūvei.
Iepriekšējā plānošanas periodā (2008.gadā) ir noteiktas Stīveru ciema juridiskās robežas, ar Allažu
baznīcas novietojumu ciema centrā, pieĜaujot salīdzinoši blīvas apbūves attīstību Stīveru ciemā un
nerespektējot vēsturisko lauku apbūvi un vides kvalitāti Allažu baznīcas apkārtnē. Kopējās
kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai būtiski ir atjaunot un saglabāt raksturīgos ainavu skatu punktus no
visu esošo ceĜu skatu perspektīvām, saglabājot atvērto lauku ainavu ap baznīcu un atsevišėi izvietotām
viensētām. Vienlaicīgi jāizvērtē esošo koku grupu un aleju saglabāšanas iespējas, nosakot to kopšanas
nosacījumus.
1.5. Jaunu kultūras pieminekĜa daĜu atklāšanas iespējamība
Tā kā ir ziĦas, ka iepriekšējā koka baznīca (19.gs.) ir atradusies šajā pašā vietā un nojaukta (nodedzināta
1917.gadā), nepastāv teorētiska iespēja atrast vecās baznīcas liecības veicot arheoloăiskos pētījumus.
Nav ziĦu, ka baznīcas tiešā tuvumā būtu bijusi arī kapsēta, jo Allažu vecā kapsēta atrodas netālu, taču ne
tiešā baznīcas ēkas tuvumā. ĥemot vērā, ka apbūve Allažu baznīcas tiešā tuvumā kopš baznīcas
uzcelšanas nav būtiski mainījusies, pastāv neliela iespēja atklāt šajā teritorijā kādas jaunas kultūras
pieminekĜu daĜas.
1.6. Priekšlikumi par vidi degradējošiem objektiem
Allažu baznīcas vizuālās uztveres priekšlaukumā šobrīd nav izvietoti vidi degradējoši objekti, kas traucētu
uztvert baznīcu, kā arhitektonisku un kultūrvēsturisku vērtību no nozīmīgākajiem skatu punktiem. Baznīcai
vistuvāk atrodas padomju varas gados būvētā vienstāva veikala ēka, kuras saimniecības un piegādes
pagalms ir vērsts pret baznīcu. Taču Ħemot vērā būves nelielo apjomu, vizuāli tā būtiski neietekmē galveno
skatu uz baznīcas ēku no Siguldas – Allažu autoceĜa skatu perspektīvām.
Kā vidi degradējoši objekti jāatzīmē esošie inženiertehniskās apgādes objekti – elektroapgādes un sakaru
tīkla gaisa vadu kabeĜu līnijas un to balsti, kas izvietoti nozīmīgos skatu punktos no esošajiem ceĜiem uz
baznīcu. Īpaši jāatzīmē esošie objekti Stīveru – Pullēnu ceĜa malā pie Vecumnieku mājām, kas būtiski
ietekmē esošo skatu perspektīvu uz baznīcu.
Skatu no un uz baznīcu nākotnē ietekmēs tās tiešā tuvumā esošo Stīveru ciema nekustāmo īpašumu
„Sprīdīši”, „Jaunveldzes” un „Pīlādži” attīstība un apbūve, kuru neapbūvētās teritorijas šobrīd veido
baznīcas vizuālās uztveres priekšlaukumu un nodrošina galvenos raksturīgos skatu punktus.

8.attēls. Stīveru veikals – skats no baznīcas uz veikalu. Foto M.Kalvāne, 2011
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9.attēls. Skats uz baznīcu no Stīveru – Pullēnu ceĜa pie Vecumnieku mājām
Foto M.Kalvāne, 2011
1.7. Teritorijas attīstības prioritātes atbilstoši attīstības programmai un teritorijas plānojumam
Siguldas novada Allažu pagastam ir spēkā Teritorijas plānojums, kas tika izstrādāts laika posmā no 2004.2008.gadam. Allažu pagasta Teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam ir pieĦemts Allažu pagasta padomē
2008.gada 24.janvārī ar lēmumu Nr.43, 5§ (izstrādātājs SIA „Nagla”, proj.vad. I.Pivare). Izstrādājot
teritorijas plānojumu, Allažu luterāĦu baznīcai tika noteikta Aizsargjoslu likumā noteiktā aizsargjosla 500 m
platumā ap kultūras pieminekĜiem lauku apvidos.
Allažu baznīcas zemesgabalam Allažu pagasta Teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam ir noteikta atĜautā
(plānotā) izmantošana – „Publisko objektu apbūves teritorija” (P), detalizēti - „Sabiedrisko objektu apbūves
teritorija” (PS). Arī Siguldas novada jaunajā teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam ir plānots noteikt
„Publiskās apbūves teritoriju” (P) Allažu luterāĦu baznīcas zemesgabala teritorijā, tādējādi nodrošinot tā
publisku izmantošanu arī turpmāk.

9.attēls. Stīveru ciema plānojums Allažu pagasta Teritorijas plānojumā 2008.-2020.gadam (SIA „Nagla”,
2008.)
Siguldas novada dome
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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 arī Allažu luterāĦu baznīca.

10.attēls. Siguldas novada kultūrvēsturiskās vērtības. (SIA „Reăionālie projekti”, 201.)
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
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Noteikumi Nr.474 no un 26.08.2003MK 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.
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. Allažu luterāĦu baznīcas 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 atĜauto (plānoto) izmantošanu.
1.1. maksimālais ēku un būvju stāvu skaits – 2 stāvi;
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 baznīcas vizuālās uztveres
galvenie skatu koridori no visiem Stīveru ciema teritoriju škērsojošajiem valsts un pašvaldības ceĜiem:
2.1. veicot baznīcas aizsargjoslā esošo apstādījumu rekonstrukciju, kopšanu vai ierīkojot jaunu
labiekārtojumu, jāatjauno vēsturiskos skatu punktus uz un no baznīcas;
2.2. jāsaglabā esošās koku alejas no baznīcas līdz Allažu vecajai kapsētai;
2.3. jāsaglabā ainaviski vērtīgās koku grupas baznīcas aizsargjoslas teritorijā.
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3.

Visi būvprojekti, kas paredzēti valsts aizsargājamā kultūras pieminekĜa aizsargjoslā, saskaĦojami
ar Valsts Kultūras PieminekĜu Aizsardzības inspekciju.

1.11. Izmantoto datu avotu saraksts
1. Allažu pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam (SIA „Nagla”, 2008)
2. Siguldas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam (SIA „Reăionālie projekti”, 2010)
3. Allažu Ev. Lut. draudze 1989. Vēstule, Rīga, 6.novembris. Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie
materiāli
4. Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie materiāli a. Allažu evaĦăēliski luteriskās draudzes baznīcas
vēsture
5. Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie materiāli b. Allaži
6. Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie materiāli c. Allažu draudzes mācītāji
7. Allažu pagasta bibliotēkas apkopotie materiāli d. Allažu baznīca
8. Allažu pagasts 2011. http://old.allazi.lv/ Resurss apskatīts 2011.gada 10.oktobrī
9. Ābelīte I. (gads nav norādīts). Allažu evaĦăēliski luteriskās draudzes baznīcas vēsture. Allažu pagasta
bibliotēkas apkopotie materiāli.
10. BērziĦa D. 2011. Allažu pagasta bibliotēkas vadītāja, intervijas 2011.gada jūlijā, augustā.
11. KrastiĦš J. 1989. Latvijas arhitektūras nacionālā identitāte// Latvijas arhitektūra. Rīga, Latvijas Arhitektu
savienība, 8.lpp.
12. KrastiĦš J., Strautmanis I., Dripe J. 1998. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga,
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2. Individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu apraksts
Robežas
posmu Nr.
1–5
5-6
6 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 17

17 - 19
19 - 21
22 - 25

25 - 26
26 - 38
38 - 41
41 - 42
42 - 43
43 - 44
44 - 45
45 - 46
46 - 47
47 - 1

Robežas posmu apraksts
Pa autoceĜa V-58 (Sigulda – Allaži – Ausmas) sarkano līniju Stīveru ciema robežās un
zemes gabala (kad. Nr. 80420020075) austrumu robežu.
Pa iedomātu līniju, kas savieno zemes gabala (kad. Nr. 80420020075) robežpunktu ar
zemes gabala (kad. Nr. 80420020168) robežpunktu.
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020168) ziemeĜu robežu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020168) austrumu robežu
Pa autoceĜa sarkano līniju un zemes gabala (kad. Nr. 80420020168) ziemeĜu robežu
Pa iedomātu līniju, kas savieno zemes gabala (kad. Nr. 80420020168) robežpunktu
ar zemes gabala (kad. Nr. 80420020113) robežpunktu, pēc tam pa zemes gabala
(kad. Nr. 80420020113) austrumu robežu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020113) ziemeĜu robežu līdz zemes gabala (kad. Nr.
80420020052) robežai
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020052) austrumu robežu līdz zemes gabala (kad.
Nr. 80420020065) robežai
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020052) rietumu robežu un autoceĜa V-58 (Sigulda
– Allaži – Ausmas) sarkano līniju līdz iedomātai līnijai, kas savieno zemes gabala
(kad. Nr. 80420020052) robežpunktu ar zemes gabala (kad. Nr. 80420020098)
robežpunktu
Pa iedomātu līniju, kas savieno zemes gabala (kad. Nr. 80420020052) robežpunktu
ar zemes gabala (kad. Nr. 80420020098) robežpunktu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020098) dienvidu robežu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020098) rietumu robežu
Pa iedomātu līniju, kas savieno zemes gabala (kad. Nr. 80420020098) robežpunktu ar
zemes gabala (kad. Nr. 80420020048) robežpunktu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020048) rietumu robežu
Pa zemes gabalu (kad. Nr. 80420020175, kad. Nr 80420020157 un kad. Nr.
80420020176) ziemeĜrietumu robežu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020176) ziemeĜu robežu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020075) robežu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020075) robežu
Pa zemes gabala (kad. Nr. 80420020075) ziemeĜu robežu
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3. Individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) robežu pamatojums
Allažu baznīcas un apkārtnes fotofiksācija (arh. M.Kalvāne) veikta 2011.gada jūlijā/ augustā. Nosakot
individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) ap valsts nozīmes arhitektūras pieminekli – Allažu luterāĦu
baznīcu, tika Ħemta vērā esošā pilsētbūvnieciskā situācija Stīveru ciemā baznīcas tiešā tuvumā un
apkārtnē, galvenie skatu punkti no visiem valsts un pašvaldības autoceĜiem un ielām, kā arī apkārtnes zaĜo
un meža teritoriju izvietojums.

11.attēls. Skats no autoceĜa V-58 (Sigulda – Allaži) iebraucot Stīveru ciemā no Siguldas puses. Tālumā
redzams Allažu baznīcas tornis, priekšplānā „Sprīdīšu” mājas. Aizsargjoslas robežposms 1-5.

12.attēls. Skats no autoceĜa V-58 (Sigulda – Allaži) krustojuma ar vietējo ceĜu. Tālumā redzams Allažu
baznīcas tornis. Aizsargjoslas robežposms 5-6
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13.attēls. Skats no īpašuma „GaismiĦas” uz autoceĜu Stīveru centra virzienā. Aizsargjoslas robežposms 1112

14.attēls. Skats no īpašuma „GaismiĦas” uz Allažu baznīcas torni, ko daĜēji aizsedz esošie krūmi un koki
īpašumā „Bikšas”. Aizsargjoslas robežposms 12-17.
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15.attēls. Skats no autoceĜa V-58 (Sigulda – Allaži) iebraucot Stīveru ciemā no Allažu puses. Tālumā
redzams Allažu baznīcas tornis, priekšplānā „Pīlādžu” mājas un koki. Aizsargjoslas robežposms 22-26.

16.attēls. Skats no autoceĜa V-58 (Sigulda – Allaži) krustojuma ar vietējo ceĜu. Tālumā redzams Allažu
baznīcas tornis.. Aizsargjoslas robežposms 26-29.
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17.attēls. Skats no vietējā ceĜa pār īpašumu „Jaunveldzes”. Tālumā esošais Allažu baznīcas tornis nav
redzams, jo to aizsedz koku un krūmu grupa. Aizsargjoslas robežposms 29-38.

18.attēls. Skats no vietējā ceĜa pār zemesgabaliem „Jēkabsoni” un „Jaunveldzes”. Starp koku rindas
„logiem” redzams Allažu baznīcas tornis. Aizsargjoslas robežposms 38- 40.
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19.attēls. Skats no kapsētas ceĜa Allažu baznīcas virzienā. Allažu baznīca nav redzama, bet ceĜš, kā
baznīcas – kapsētas vienotā kompleksa sastāvdaĜa ietverts aizsargjoslā

20.attēls. BrāĜu kapi, kā baznīcas – kapsētas vienotā kompleksa sastāvdaĜa ietverti aizsargjoslā
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4. Grafiskā daĜa
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