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Rīgā 
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Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 

ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem 
 
Grozījumi: 
25.06.2009. MK noteikumi Nr.615 ("LV", 99 (4085), 29.06.2009.) 

  
Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par īpaši aizsargājamām  
dabas teritorijām”  
13.panta otro daļu 

 
Noteikumi nosaka šādus dabas pieminekļus – aizsargājamos ģeoloģiskos un 
ģeomorfoloģiskos dabas pieminekļus: 
 

Nr. 
p.k. Nosaukums Administratīvā 

teritorija 
Novada teritoriālā 

vienība 

Shēma, 
robežu 

apraksts 
1 2 3 4 5 
1. Cepļa (Jaunzemju) dolomīta 

atsegums 
Aizkraukles 
novads 

Aizkraukles pagasts 1.pielikums 

2. Klintaines sausgultne un 
karsta kritenes 

Pļaviņu novads Klintaines pagasts 2.pielikums 

3. Rīteru sausgultne un karsta 
kritenes 

Kokneses novads Kokneses pagasts 3.pielikums 

4. Korkuļu sausgultne un 
pazemes upe 

Jaunjelgavas 
novads 

Sērenes pagasts 4.pielikums 

5. Ādmiņu dižakmens Jaunjelgavas 
novads 

Staburaga pagasts 5.pielikums 

6. Staburags Jaunjelgavas 
novads 

Seces pagasts 
Staburaga pagasts 

6.pielikums 

7. Apes dolomīta atsegums Apes novads Apes pilsēta ar lauku 
teritoriju 

7.pielikums 

8. Grūbes dolomīta atsegums Apes novads Apes pilsēta ar lauku 
teritoriju 

8.pielikums 

9. Gaujienas dolomīta 
atsegums 

Apes novads Gaujienas pagasts 9.pielikums 

10. Kalamecu un Markuzu 
gravas 

Apes novads Gaujienas pagasts 10.pielikums

11. Jaunžagatu krauja Apes novads Virešu pagasts 11.pielikums
12. Lejasbindu krauja Apes novads Virešu pagasts 12.pielikums
13. Randātu klintis un Tilderu Apes novads Virešu pagasts 13.pielikums



krauja 
14. Sikšņu dolomīta atsegums Apes novads Virešu pagasts 14.pielikums
15. Vizlas lejteces atsegumi un 

Žākļu dižakmens 
Apes novads Virešu pagasts 15.pielikums

16. Žagatu klints Apes novads Virešu pagasts 16.pielikums
17. Lielais Vella akmens Balvu novads Bērzkalnes pagasts 17.pielikums
18. Medņu dižakmens Rugāju novads Rugāju pagasts 18.pielikums
19. Stiglavas atsegumi Viļakas novads Šķilbēnu pagasts 19.pielikums
20. Bārbeles sērūdeņraža avots Vecumnieku 

novads 
Bārbeles pagasts 20.pielikums

21. Jumpravas dolomīta 
atsegums 

Bauskas novads Mežotnes pagasts 21.pielikums

22. Skaistkalnes karsta kritenes Vecumnieku 
novads 

Skaistkalnes pagasts 22.pielikums

23. Kulšēnu avots Bauskas novads Vecsaules pagasts 23.pielikums
24. Kaļļu avoti Amatas novads Amatas pagasts 24.pielikums
25. Raiskuma Sarkanās klintis Cēsu novads 

Pārgaujas novads
Cēsu pilsēta 
Raiskuma pagasts 

25.pielikums

26. Ainavu krauja Amatas novads Drabešu pagasts 26.pielikums
27. Dambja iezis un 

Bruņa ala 
Amatas novads Drabešu pagasts 27.pielikums

28. Dolomītu krauja Amatas novads Drabešu pagasts 28.pielikums
29. Dzilnas iezis Amatas novads Drabešu pagasts 29.pielikums
30. Īļāku iezis Amatas novads Drabešu pagasts 30.pielikums
31. Kājiņu ala Amatas novads Drabešu pagasts 31.pielikums
32. Kalnasmīdu avots Amatas novads Drabešu pagasts 32.pielikums
33. Ķaubju iezis Amatas novads Drabešu pagasts 33.pielikums
34. Leimaņu iezis Amatas novads Drabešu pagasts 34.pielikums
35. Roču ala Amatas novads Drabešu pagasts 35.pielikums
36. Simtēnu (Dzirnes) ala Amatas novads Drabešu pagasts 36.pielikums
37. Stūķu iezis Amatas novads Drabešu pagasts 37.pielikums
38. Vanagu iezis Amatas novads Drabešu pagasts 38.pielikums
39. Vizuļu iezis Amatas novads Drabešu pagasts 39.pielikums
40. Zvārtes iezis Amatas novads Drabešu pagasts 40.pielikums
41. Baltā klints 

(Liepas iezis) 
Priekuļu novads Liepas pagasts 41.pielikums

42. Grīviņu iezis Priekuļu novads Liepas pagasts 42.pielikums
43. Lielā Ellīte Priekuļu novads Liepas pagasts 43.pielikums
44. Līču–Laņģu klintis Priekuļu novads Liepas pagasts 44.pielikums
45. Lodes bruņuzivju iegula Priekuļu novads Liepas pagasts 45.pielikums
46. Ānfabrikas klintis Līgatnes novads Līgatnes pilsēta 46.pielikums
47. Lustūzis Līgatnes novads Līgatnes pilsēta 47.pielikums
48. Spriņģu iezis Līgatnes novads Līgatnes pilsēta 

Līgatnes pagasts 
48.pielikums



49. Elpju iezis un Vecandrijāņu 
klintis 

Līgatnes novads Līgatnes pagasts 49.pielikums

50. Tītmaņu iezis Līgatnes novads Līgatnes pagasts 50.pielikums
51. Zanderu dolomīta alas Līgatnes novads Līgatnes pagasts 51.pielikums
52. Ērģeļu (Ērgļu) klintis Priekuļu novads Priekuļu pagasts 52.pielikums
53. Kazu ieleja (ar Lībānu– 

Jaunzemju saldūdens 
kaļķiežu iegulām un 
Sikspārņu alām) 

Priekuļu novads Priekuļu pagasts 53.pielikums

54. Ramātu klintis un alas Priekuļu novads Priekuļu pagasts 54.pielikums
55. Rauņa lejteces ieži Priekuļu novads Priekuļu pagasts 55.pielikums
56. Rauņa slāņi Priekuļu novads Priekuļu pagasts 56.pielikums
57. Vaives lejteces ieži Priekuļu novads Priekuļu pagasts 57.pielikums
58. Ēdernieku klintis Pārgaujas novads Raiskuma pagasts 58.pielikums
59. Kalējala Pārgaujas novads Raiskuma pagasts 59.pielikums
60. Kvēpenes ala Pārgaujas novads Raiskuma pagasts 60.pielikums
61. Ķūķu klintis Pārgaujas novads Raiskuma pagasts 61.pielikums
62. Braslas ieži Pārgaujas novads 

Krimuldas 
novads 

Straupes pagasts 
Krimuldas pagasts 

62.pielikums

63. Gūdu klintis Pārgaujas novads Straupes pagasts 63.pielikums
64. Katrīnas iezis Pārgaujas novads Straupes pagasts 64.pielikums
65. Launagiezis Pārgaujas novads Straupes pagasts 65.pielikums
66. Vējiņu alas un 

Elles bedres 
Pārgaujas novads Straupes pagasts 66.pielikums

67. Zīlēnu saldūdens kaļķiežu 
iegula 

Vecpiebalgas 
novads 

Taurenes pagasts 67.pielikums

68. Dāvida dzirnavu avoti Cēsu novads Vaives pagasts 68.pielikums
69. Daugavas Vārti (Slutišķu un 

Ververu krauja) 
Daugavpils 
novads 

Naujenes pagasts 
Salienas pagasts 
Vecsalienas pagasts 

69.pielikums

70. Sandarišķu karengravas Daugavpils 
novads 

Naujenes pagasts 70.pielikums

71. Viļušu avots Daugavpils 
novads 

Naujenes pagasts 71.pielikums

72. Nīcgales Lielais akmens Daugavpils 
novads 

Nīcgales pagasts 72.pielikums

73. Mālkalnes avots Daugavpils 
novads 

Salienas pagasts 73.pielikums

74. Zebrus avoti Dobeles novads Bikstu pagasts 74.pielikums
75. Klūnu atsegums Tērvetes novads Tērvetes pagasts 75.pielikums
76. Vecmelderu avoti Aknīstes novads Aknīstes pilsēta ar 

lauku teritoriju 
76.pielikums

77. Radžu akmens Jēkabpils  77.pielikums
78. Rogaļu akmens Krustpils novads Kūku pagasts 78.pielikums



79. Stupeļu Lielais akmens Viesītes novads Rites pagasts 79.pielikums
80. Vaiķu akmens Krustpils novads Vīpes pagasts 80.pielikums
81. Krāču kalni Jelgavas novads 

Babītes novads 
Valgundes pagasts 
Salas pagasts 

81.pielikums

82. Dagdas ala Dagdas novads Dagdas pagasts 82.pielikums
83. Sproģu gravas Krāslavas novads Kaplavas pagasts 83.pielikums
84. Adamovas krauja Krāslavas novads Krāslavas pilsēta 

Ūdrīšu pagasts 
84.pielikums

85. Ventas Rumba Kuldīgas novads Kuldīgas pilsēta 85.pielikums
86. Baltavots un Melnavots Kuldīgas novads Kurmāles pagasts 86.pielikums
87. Ātraiskalns Skrundas novads Nīkrāces pagasts 87.pielikums
88. Lēģernieku atsegums Skrundas novads Nīkrāces pagasts 88.pielikums
89. Sudmalkalnu (Nīkrāces) 

akmens 
Skrundas novads Nīkrāces pagasts 89.pielikums

90. Šķērveļa akmens Skrundas novads Nīkrāces pagasts 90.pielikums
91. Šķērveļa lejteces dolomīta 

atsegums 
Skrundas novads Nīkrāces pagasts 91.pielikums

92. Zoslēnu atsegumi Skrundas novads Nīkrāces pagasts 92.pielikums
93. Īvandes ūdenskritumi Kuldīgas novads Rendas pagasts 93.pielikums
94. Muižarāju klintis Kuldīgas novads Rumbas pagasts 94.pielikums
95. Riežupes ūdenskritums un 

atsegumi 
Kuldīgas novads Rumbas pagasts 95.pielikums

96. Riežupes Smilšalas Kuldīgas novads Rumbas pagasts 96.pielikums
97. Gobdziņu klintis Skrundas novads Skrundas pilsēta ar 

lauku teritoriju 
97.pielikums

98. Ketleru atsegums Skrundas novads Skrundas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

98.pielikums

99. Šķēdes atsegums Kuldīgas novads Vārmes pagasts 99.pielikums
100. Dzērves Bērziņu avoti Aizputes novads Cīravas pagasts 100.pielikums
101. Embūtes gravas Vaiņodes novads Embūtes pagasts 101.pielikums
102. Ogļukalna atsegums Vaiņodes novads Embūtes pagasts 102.pielikums
103. Kapsēdes dižakmens Grobiņas novads Medzes pagasts 103.pielikums
104. Pūsēnu kalns Nīcas novads Nīcas pagasts 104.pielikums
105. Nidas pludmale Rucavas novads Rucavas pagasts 105.pielikums
106. Baltijas ledus ezera krasta 

valnis pie Rīvas 
Pāvilostas novads Sakas pagasts 106.pielikums

107. Strantes–Ulmales stāvkrasts Pāvilostas novads Sakas pagasts 107.pielikums
108. Pietraga Sarkanās klintis Salacgrīvas 

novads 
Ainažu pilsēta ar lauku 
teritoriju 

108.pielikums

109. Jaunjurķiņu akmens Alojas novads Alojas pilsēta ar lauku 
teritoriju 

109.pielikums

110. Ežurgu Sarkanās klintis Salacgrīvas 
novads 

Liepupes pagasts 
Salacgrīvas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

110.pielikums

111. Zaķu akmens Salacgrīvas Liepupes pagasts 111.pielikums



novads 
112. Veczemju klintis Salacgrīvas 

novads 
Salacgrīvas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

112.pielikums

113. Krauju akmeņu saliņa Salacgrīvas 
novads 

Salacgrīvas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

113.pielikums

114. Lielais Krauju jūrakmens Salacgrīvas 
novads 

Salacgrīvas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

114.pielikums

115. Lībiešu upuralas Salacgrīvas 
novads 

Salacgrīvas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

115.pielikums

116. Muižuļu akmens Salacgrīvas 
novads 

Salacgrīvas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

116.pielikums

117. Svētciema akmeņu saliņa Salacgrīvas 
novads 

Salacgrīvas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

117.pielikums

118. Lauču dižakmens Limbažu novads Skultes pagasts 118.pielikums
119. Vīksnu alas Alojas novads Staiceles pilsēta ar 

lauku teritoriju 
119.pielikums

120. Plusona dižakmens Ludzas novads Istras pagasts 120.pielikums
121. Lauderu Velna dobe Zilupes novads Lauderu pagasts 121.pielikums
122. Seimaņu akmens Ciblas novads Līdumnieku pagasts 122.pielikums
123. Rundēnu Velna dobe Ludzas novads 

Zilupes novads 
Rundēnu pagasts 
Lauderu pagasts 

123.pielikums

124. Bolēnu Acu avots Madonas novads Bērzaunes pagasts 124.pielikums
125. Brāžu krāces un 

Akmeņupītes ūdenskritums 
Ērgļu novads Ērgļu pagasts 

Sausnējas pagasts 
125.pielikums

126. Krākas (Svētes Dreimaņu) 
avoti 

Madonas novads Mārcienas pagasts 126.pielikums

127. Velna Skroderis Madonas novads Praulienas pagasts 127.pielikums
128. Rumbiņas ūdenskritums Lielvārdes 

novads 
Lielvārdes pilsēta ar 
lauku teritoriju 

128.pielikums

129. Ogres dolomīta krauja Ogres novads Ogresgala pagasts 129.pielikums
130. Kalnrēžu dolomīt- 

smilšakmens atsegums 
Ķeguma novads Rembates pagasts 130.pielikums

131. Līčupes atsegums Ogres novads Taurupes pagasts 131.pielikums
132. Purmaļu akmens Rēzeknes novads Vērēmu pagasts 132.pielikums
133. Ezernieku karsta kritenes Siguldas novads Allažu pagasts 133.pielikums
134. Viesulēnu slāņi Inčukalna novads Inčukalna pagasts 134.pielikums
135. Ziedleju klintis Inčukalna novads Inčukalna pagasts 135.pielikums
136. Lielais akmens Krimuldas 

novads 
Krimuldas pagasts 136.pielikums

137. Līdumnieku avots Krimuldas 
novads 

Krimuldas pagasts 137.pielikums

138. Silzemnieku avoti Krimuldas 
novads 

Krimuldas pagasts 138.pielikums

139. Dolesmuižas atsegums Salaspils novads  139.pielikums
140. Cīruļu iezis un 

Blusu ala 
Siguldas novads 
Krimuldas 

Siguldas pilsēta 
Krimuldas pagasts 

140.pielikums



novads 
141. Gūtmaņa ala Siguldas novads Siguldas pilsēta 141.pielikums
142. Kraukļu aiza Siguldas novads Siguldas pilsēta 142.pielikums
143. Pētera ala Siguldas novads Siguldas pilsēta 143.pielikums
144. Piķenes krauja un alas Siguldas novads Siguldas pilsēta 144.pielikums
145. Velnalas klintis Siguldas novads Siguldas pilsēta 145.pielikums
146. Daudas un Jodupītes ieleja Siguldas novads Siguldas pagasts 146.pielikums
147. Kaktiņu gravas Siguldas novads Siguldas pagasts 147.pielikums
148. Kalna Klauku ala un avots Siguldas novads Siguldas pagasts 148.pielikums
149. Kautraka gravas Siguldas novads Siguldas pagasts 149.pielikums
150. Saltavots Siguldas novads Siguldas pagasts 150.pielikums
151. Sautas kalns Siguldas novads Siguldas pagasts 151.pielikums
152. Sviķupītes ielejas atsegumi Siguldas novads Siguldas pagasts 152.pielikums
153. Loša atsegums Saldus novads Nīgrandes pagasts 153.pielikums
154. Kalnu atsegums Saldus novads Nīgrandes pagasts 154.pielikums
155. Plieņu atsegums Saldus novads Pampāļu pagasts 155.pielikums
156. Zaņas lejteces atsegumi Saldus novads Zaņas pagasts 156.pielikums
157. Pavāru atsegumi Saldus novads Zirņu pagasts 157.pielikums
158. Sudmaļu ūdenskritums Talsu novads Abavas pagasts 158.pielikums
159. Virsaišu ūdenskritums Talsu novads Abavas pagasts 159.pielikums
160. Akmeņkalnu Velnapēdas 

akmens 
Dundagas novads Dundagas pagasts 160.pielikums

161. Jušulejas dižakmens Dundagas novads Dundagas pagasts 161.pielikums
162. Kaļķupītes klintis Dundagas novads Dundagas pagasts 162.pielikums
163. Peldangas labirints Dundagas novads Dundagas pagasts 163.pielikums
164. Pitragupes krasti Dundagas novads Dundagas pagasts 164.pielikums
165. Zartapu grava Dundagas novads Dundagas pagasts 165.pielikums
166. Zeltapses laukakmens Dundagas novads Dundagas pagasts 166.pielikums
167. Zilo kalnu Šlīteres krauja Dundagas novads Dundagas pagasts 167.pielikums
168. Lūrmaņu atsegumi Talsu novads Lubes pagasts 168.pielikums
169. Kaltenes kalvas Rojas novads Rojas pagasts 169.pielikums
170. Kaltenes krasta veidojumi Rojas novads Rojas pagasts 170.pielikums
171. Tilgaļu milzu akmens Talsu novads Vandzenes pagasts 171.pielikums
172. Abavas Velnala Kandavas novads Kandavas pagasts 172.pielikums
173. Velna acs avots Kandavas novads Kandavas pagasts 173.pielikums
174. Imulas dolomīta klintis Kandavas novads Matkules pagasts 174.pielikums
175. Kalnamuižas kraujas Kandavas novads Matkules pagasts 175.pielikums
176. Langsēdes klintis Kandavas novads Matkules pagasts 176.pielikums
177. Sēra dīķi Engures novads Lapmežciema pagasts 177.pielikums
178. Sēravoti Zaļajā purvā Engures novads Smārdes pagasts 178.pielikums
179. Cimmermaņu krauja Kandavas novads Vānes pagasts 179.pielikums
180. Jērcēnu akmens Strenču novads Jērcēnu pagasts 180.pielikums



181. Rāmnieku smilšakmens 
atsegums 

Strenču novads Plāņu pagasts 181.pielikums

182. Bēršu drumlini Burtnieku novads Burtnieku pagasts 182.pielikums
183. Burtnieka smilšakmens 

atsegumi 
Burtnieku novads Burtnieku pagasts 183.pielikums

184. Jeru alas Rūjienas novads Jeru pagasts 184.pielikums
185. Līču slāņi Beverīnas novads Kauguru pagasts 185.pielikums
186. Dukuļu avoti Valmieras novads Kocēnu pagasts 186.pielikums
187. Dauģēnu klintis un alas Mazsalacas 

novads 
Mazsalacas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

187.pielikums

188. Neļķu klintis un alas Mazsalacas 
novads 

Mazsalacas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

188.pielikums

189. Silmaču iezis un alas Mazsalacas 
novads 

Mazsalacas pilsēta ar 
lauku teritoriju 

189.pielikums

190. Spiģu ala Naukšēnu novads Naukšēnu pagasts 190.pielikums
191. Ramatas lielakmens Mazsalacas 

novads 
Ramatas pagasts 191.pielikums

192. Ābeļu akmens Burtnieku novads Rencēnu pagastā 192.pielikums
193. Bezdelīgu klintis un alas Mazsalacas 

novads 
Skaņkalnes pagasts 193.pielikums

194. Dzelveskalna atsegumi un 
alas 

Mazsalacas 
novads 

Skaņkalnes pagasts 194.pielikums

195. Govs ala un avots Mazsalacas 
novads 

Skaņkalnes pagasts 195.pielikums

196. Gudzonu ala Mazsalacas 
novads 

Skaņkalnes pagasts 196.pielikums

197. Skaņaiskalns Mazsalacas 
novads 

Skaņkalnes pagasts 197.pielikums

198. Antonu akmens Valmieras novads Vaidavas pagasts 198.pielikums
199. Sietiņiezis Valmieras novads Vaidavas pagasts 199.pielikums
200. Stoķu klintis un 

Patkula ala 
Valmieras novads Vaidavas pagasts 200.pielikums

201. Valmieras Stāvie krasti Valmiera  201.pielikums
202. Ķīvmeža akmens Ventspils novads Piltenes pilsēta ar lauku 

teritoriju 
202.pielikums

203. Grīžu Velna beņķis Ventspils novads Tārgales pagasts 203.pielikums
204. Vecumu dižakmens Ventspils novads Ugāles pagasts 204.pielikums
205. Dampeļu atsegums Ventspils  205.pielikums
206. Staldzenes stāvkrasts Ventspils  206.pielikums

 
(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.615 redakcijā) 
 
Ministru prezidents     A.Bērziņš  
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



1.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Cepļa dolomīta a
robežu apraksts 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementie

tsegums” 

m robeža noteikta 

Aizkraukles novads. Aizkraukles pagasts 
Daugavas labais krasts, saimniecība “Cepļi” 

1. 1-2 No saimniecības “Cepļi” galējā dienvidaustrumu stūra 
Daugavas krastā 70 m uz ziemeļiem augšup pa nogāzi 

2. 2-3 90 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem gar atseguma augšējo 
malu 

3. 3-4 70 m uz dienvidiem lejup pa nogāzi līdz tās pakājei 

4. 4-1 90 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa nogāzes pakāji 
līdz sākumpunktam 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



2.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Klintaines sausg
krasta kritenes” robežu apraksts 

 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

ultne un 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Pļaviņu novads. Klintaines pagasts 
Saimniecības “Gaidas”, “V ravmalas”, “Jankovskas” ārpas”, “Klintaines-2”, “G

1. 1-2 

No saimniecības “Gaidas” galējā dienvidrietumu stūra 
Daugavas krastā 600 m uz ziemeļiem, šķērsojot saimniecību 
“Gai  
stūrim 

das”, līdz saimniecības “Vārpas” galējam dienvidrietumu

2. 2-3 230  saimniecību “Vārpas”  m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa
un “Klintaines-2” rietumu robežām līdz ceļam 

3. 3-4 180 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem pa ceļu līdz 
perpendikulāram lauku celiņam 

4. 4-5 

Šķērsojot saimniecību “Vārpas” un “Gravmalas” teritorijas, 150 
120 m 

 
mu 

m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem pa lauku celiņu, tad 
uz dienvidaustrumiem un 250 m uz dienvidiem, pēdējos 70 m
virzoties pa saimniecības “Jankovskas” ziemeļu daļas austru
robežu 

5. 5-6 300 m uz dienvidiem, šķērsojot saimniecību “Jankov
Daugavas krastam 

skas”, līdz 

6. 6-1 ākumpunktam 
200 m (taisnā līnijā) uz rietumiem, dienvidrietumiem pa krasta 
līniju līdz s

 

ardzības un
reģionālās attīstības m

 
Vides aizs   

inistrs     V.Makarovs 



3.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 
 noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ a 

 
 

 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rīteru sausgultne un krast
kritenes” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
numurs pēc

plāna
Kokneses novads. Kokneses pagasts 

Saimniec žciems” ības “Mazbebriņi”, “Mežmaļi”,”Bērziņi”, “Me
1. 1-2  stūra 80 m uz 

tad 
No saimniecības “Kalnaurgas” ziemeļrietumu
ziemeļaustrumiem, šķērsojot saimniecību “Mazbebriņi”, 
saimniecības “Mežmaļi” robežu, līdz 20 kV elektrolīnijai 

2. 2-3 
nvidrietumu stūrim, tad šķērso saimniecības 

iecības 

230 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pāri saimniecības 
“Mežmaļi” die
“Bērziņi” dienvidu daļu un grāvi, nonākot saimn
“Mazbebriņi” teritorijā (30 m no grāvja) 

3. 3-4 niecības 
grāvja, 

 

270 m uz dienvidrietumiem, šķērsojot saim
“Mežciems” dienvidaustrumu galu, aptuveni 30 m no 
tad 100 m uz dienvidiem līdz ceļu krustpunktam (pašvaldības
teritorijā) 

4. 4-5 80 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem, šķērsojot ceļu 
5. 5-1 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, tad 60 m uz 

ktam 

140 
austrumiem, ziemeļaustrumiem starp māju pagalmiem un 170 
m uz austrumiem, dienvidaustrumiem, šķērsojot saimniecības 
“Mazbebriņi” dienvidrietumu stūri, līdz sākumpun

 
 
Vides aizsardzības

io īstība
 un  

reģ nālās att s ministrs    V.Makarovs 



4.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Korkuļu sausgu
pazemes upe” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem r

ltne un 

obeža noteikta 
ēc 

Jaunjelgavas novads. Sērenes pagasts 
Saimniecība “Dūņas-1”. Saimniecība “Degas” 
Saimniecība “Zeltiņi”. Saimniecība “Dūņas” 

Robežojas ar saimniecībām “Zemzari”, “Mūrnieki”, “Lazdāres” 
1. 1-2 No saimniecību “Dūņas-1” un “Degas” robežpunkta pie zivju dīķu 

dambja 100 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa elektrolīniju, 
šķērsojot kanālu 

2. 2-3 220 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem un 50 m uz 
dienvidrietumiem pa mežu saimniecības “Degas” teritorijā līdz 
lauka malai (saimniecības “Zemzari” robeža) 

3. 3-4 300 m uz ziemeļrietumiem pa nogāzes augšējo malu (pa 
saimniecību “Degas” un “Zemzari” robežu, tad pa saimniecību 
“Degas” un “Mūrnieki” robežu, tad pa saimniecību “Degas” un 
“Lazdāres” robežu) līdz saimniecības “Zeltiņi” dienvidaustrumu 
stūrim 

4. 4-5 300 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa nogāzes augšējo malu — 
pirmos 150 m pa saimniecību “Zeltiņi” un “Lazdāres” robežu, tad 
pa saim-niecības “Zeltiņi” teritoriju līdz meža stigai 

5. 5-6 180 m uz ziemeļaustrumiem pa nogāzi lejup, šķērsojot gultni, pa 
nogāzi augšup līdz tās augšējai malai saimniecības “Zeltiņi” 
teritorijā 

6. 6-7 300 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa nogāzes augšējo 
malu līdz saimniecības “Zeltiņi” galējam austrumu punktam 

7. 7-8 220 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa ganībām 
saimniecības “Degas” teritorijā līdz saimniecības “Dūņas” 
dienvidrietumu stūrim 

8. 8-1 300 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem, sķērsojot saimniecību 
“Dūņas” un “Dūņas-1” dienviddaļu, līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



5.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
175 noteikumiem Nr.

īts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikums groz
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ādmiņu dižakmen
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs pēc Pa kādiem plāna situācijas el

s” robežu 

ementiem robeža 
plāna noteikta 

Jaunjelgavas novads. Staburaga pagasts 
Saimniecība “Ādmiņi” 

1.  A strumiem no mājām “Ādmiņi”, 
lauka mal

trodas 200 m uz au
ā 

 
 

Vides a
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

izsardzības un  



6.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Staburags” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 

p
anumurs pēc 

lāna 
P  kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Jaunjelgavas novads. Seces pagasts. Staburaga pagasts 
Seces pa urags” gasta saimniecība “Stab

Staburaga pagasta saimniecības “Vējiņi”, “Klintis” un “Slazdukrogs” 
1. 1-2 No S žpunkta Pļaviņu 

ūdens
650 m , dienvidaustrumiem gar ūdenskrātuves 
malu

eces un Staburaga pagasta robe
krātuves kreisajā krastā saimniecības “Staburags” teritorijā 
 uz austrumiem

 
2. 2-3 150 m

saimn
 uz dienvidrietumiem, attālinoties no ūdenskrātuves pa 
iecības “Slazdukrogs” dienvidaustrumu robežu 

3. 3-4 800 m uz ziemeļrietumiem aptuveni 150 m attālumā no 
ātuves krasta, šķērsojot Staburaga pagasta saimniecības 

urags”, tad pa Seces 
pagasta ceļu starp saimniecības “Staburags” zemesgabaliem līdz 
ceļa pagriezienam ziemeļu virzienā 

ūdenskr
“Slazdukrogs”, “Klintis”, “Vējiņi” un “Stab

4. 4-5 150 m uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Staburags” 
teritoriju lejup līdz ūdenskrātuves malai 

5. 5-1 150 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem gar ūdenskrātuves 
malu līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



7.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Apes dolomīta 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

atsegums” 

ža noteikta c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robe

Apes novads. Apes pilsēta ar lauku teritoriju. Apes lauku teritorija 
Saimniecība “Stradiņi” 

1. 1-2 
No ceļu krustojuma (mehānisko darbnīcu pagalma 
ziemeļrietumu stūris) 100 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem 
pa ceļu līdz ganību ceļam 

2. 2-3 110 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa ganību ceļu (gar 
karjera rietumu malu) 

3. 3-4 80 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem līdz ceļam 
4. 4-1 110 m uz dienvidiem pa ceļu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



8.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Grūbes dolomīta
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc p

 atsegums” 

lāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Apes novads. Apes pilsēta ar lauku teritoriju. Apes lauku teritorija 
Saimniecība “Grūbes” 

1. 1-2 No punkta Vaidavas upes labajā krastā pie aizsprosta 200 
m  uz ziemeļiem lejup gar upi 

2. 2-3 130 m īdz 
l

 uz austrumiem augšup pa nogāzi līdz tās krotei (l
auka malai) 

3. 3-4 18  rietumu malai līdz 0 m uz dienvidiem pāri lauka
zāģētavas pagalma galējam ziemeļu stūrim (līdz ceļam) 

4. 4-1 120 m uz rietumiem lejup pa nogāzi līdz sākumpunktam 
 

sardzības un  
reģionālās attīstības min .Makarovs 
Vides aiz

istrs    V



9.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Gaujienas dolomītu 
” robežu aatsegums praksts 

u na 

 
Nr. 
p.k. n

Robežposmu 
murs pēc plā Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Apes novads. Gaujienas pagasts 
Gaujienas internātskola 

1. 1-2 No ceļa malas (Gaujienas internātskolas pagalma 
dienvidrietumu stūra un sporta laukuma ziemeļu gala saskares 
punkts) 80 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa karjera 
augšējo malu 

2. 2-3 150 m uz ziemeļiem, šķērsojot karjeru līdz tā pretēja
(līdz ceļam) 

i malai 

3. 3-4 a 60 m uz ziemeļaustrumiem pa ceļu līdz internātskolas pagalm
ziemeļrietumu stūrim 

4. 4-1 iem pa internātskolas 150 m uz dienvidiem, dienvidaustrum
pagalma malu līdz sākumpunkta 

 
 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības m

  
inistrs    V.Makarovs 



10.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kalamecu un 
gravas” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

Markuzu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Apes novads. Gaujienas pagasts 
Saimniecības “Stārasti”, “Markuzi”, “Kalameci-1”,, “Kalameci”, “Kalameci-

Tuntes”, “Granti”, “Kalnu Kubjas”, “Veckonzi” 
1. 1-2 No saimniecības “Markuzi” rietumu stūra 60 m uz 

dienvidaustrumiem pa lauka un meža robežu 
2. 2-3 120 m uz rietumiem, šķērsojot Poļakas upīti (nonākot 

saimniecības “Kalameci-1” teritorijā), pa lauka malu līdz 
ceļam, tad 150 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa ceļu līdz 
saimniecības “Kalameci-Tuntes” robežai 

3. 3-4 200 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa saimniecības 
“Kalameci-Tuntes” lauku līdz tā malai, tad 150 m uz 
dienvidrietumiem un 110 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem 
pa lauku, šķērsojot saimniecības “Granti” robežu 

4. 4-5 630 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem (110 m pa 
saimniecības “Granti” lauku, pēc tam pa saimniecības 
“Kalameci” lauku aptuveni 50 m no lauka malas, šķērsojot 
grāvi, tālāk apmēram 170 m pa mežu) 

5. 5-6 160 m uz rietumiem, dienvidrietumiem (80 m lejup pa nogāzi, 
šķērsojot strautu, tad 80 m augšup pa nogāzi līdz tās augšējai 
malai) 

6. 6-7 530 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa nogāzes augšējo malu 
apmēram 70 m no strauta, šķērsojot grāvi, tālāk pa saimniecības 
“Stārasti” teritoriju 

7. 7-8 60 m uz rietumiem, dienvidrietumiem, tad 250 m uz ziemeļiem, 
ziemeļrietumiem pa saimniecības “Stārasti” lauku līdz 
saimniecības “Kalna Kubjas” robežai 

8. 8-9 400 m uz ziemeļaustrumiem (pa saimniecības “Kalna Kubjas” 
lauku, tad pa nogāzi lejup līdz Poļakas upītei, tad, šķērsojot upi 
un nonākot saimniecības “Veckonzi” teritorijā, pa nogāzi 
augšup līdz ceļam) 

9. 9-10 240 m uz austrumiem pa ceļu, šķērsojot saimniecības “Stārasti” 
robežu 

10. 10-1 420 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem (pa saimniecības 
“Stārasti” lauku, tad, šķērsojot grāvi, pa saimniecības 
“Markuzi” teritoriju apmēram 70 m no Poļakas upes līdz 
sākumpunktam) 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



11.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jaunžagatu krau
apraksts 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem

ja” robežu 

 robeža noteikta 

Apes novads. Virešu pagasts 
Saimniecība “Vecžagatas” 

1
0 m uz dienvidiem 

augšup pa nogāzi l z lauka malai 

. 1-2 No punkta Vecpalsas upītes labajā krastā 400 m augšpus tilta 
(saimniecības “Vecžagatas” teritorijā) 6

īd
2. 2- 180 m uz rietumiem pa lauka malu, šķērsojot meža strēli, līdz 

nā
3 

kamā lauka malai 
3. 3-4 60 m iem un 80 m uz 

ziem a robežu, tad lejup pa 
 uz ziemeļiem, ziemeļaustrum
eļaustrumiem pa lauka un mež

nogāzi līdz Vecpalsas upītei 
4. 4-1 ustrumiem gar upi 60 m uz dienvidaustrumiem un 70 m uz a

līdz sākumpunktam 
 
 

sardzības un 
reģionālās attīstības m
Vides aiz  

inistrs    V.Makarovs 



12.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģe u 

R

plāna 
P

oloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lejasbindu krauja” robež
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

obežposmu 
numurs pēc a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Apes novads. Virešu pagasts 
Saimniecība “Vecbindi”. Saimniecība “Kalnabindi” 

1. 1-2 No kas 
(sa eļrietumiem 
au

 punkta Gaujas upes labajā krastā 40 m lejpus Vizlas iete
imniecības “Vecbindi” teritorijā) 150 m uz ziem
gšup pa nogāzi līdz tās augšējai malai 

2. 2-3 27
au austrumiem un 40 m uz dienvidiem, 
di
sa dz 
no

0 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, 230 m uz 
strumiem, dienvid
envidaustrumiem pa nogāzes augšējo malu, šķērsojot 

īimniecību “Vecbindi” un “Kalnabindi-1” dienvidu daļu, l
gāzes augšai 40 m aiz šķērsotā ceļa 

3. 3-4 150 m uz rietumiem, dienvidrietumiem lejup pa nogāzi līdz 
Gaujai 

4. 4-1 70 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, 150 m uz ziemeļiem, 
0 m uz ziemeļrietumiem, 150 m uz rietumiem un 28

dienvidrietumiem gar Gauju līdz sākumpunktam 
 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



13.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Randātu klintis
krauja” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

 un Tilderu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Apes novads. Virešu pagasts 
Saimniecība “Lejasrandāti”. Saimniecība “Ieži”. 
Saimniecība “Tilderi”. Saimniecība “Ainavas-1”. 

Saimniecība “Krastkalni” 
1. 1-2 No punkta Gaujas labajā krastā 500 m augšpus Pleskavas 

šosejas tilta 100 m uz austrumiem pa nogāzi (saimniecības 
“Lejasrandāti” teritorijā) līdz stāvā kāpuma augšējai malai 

2. 2-3 450 m uz dienvidiem pa nogāzes augšējo malu līdz 
saimniecības “Ieži” mājām, tad 100 m uz dienvidiem, 
dienvidrietumiem gar pagalma rietumu malu līdz ceļam 

3. 3-4 180 m uz ziemeļrietumiem lejup pa nogāzi līdz Gaujai un, 
šķērsojot upi, līdz tās kreisajam krastam 

4. 4-5 180 m uz rietumiem gar Gauju līdz upes pagriezienam uz 
dienvidrietumiem 

5. 5-6 100 m uz ziemeļrietumiem augšup pa nogāzi, šķērsojot 
saimniecību “Krastkalni” un “Ainavas-1” robežu, līdz lauka un 
ganību robežpunktam 130 m uz austrumiem, 
dienvidaustrumiem no mājām “Ainavas” 

6. 6-7 240 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, tad 400 m uz 
ziemeļiem gar meža malu, šķērsojot saimniecību “Ainavas-1” 
un “Tilderi” robežu, līdz ganībām meža ielokā 

7. 7-8 70 m uz austrumiem lejup pa nogāzi līdz Gaujai 
8. 8-1 160 m uz dienvidiem gar Gauju pret straumi un, šķērsojot upi, 

līdz sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



14.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likums (Pie grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

  



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa 
“Sikšņu dolomīta atsegumi” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Apes novads. Virešu pagasts 
Saimniecība “Rāmnieki”. Saimniecība “Ieviņas” 

Saimniecība “Bērzkalni”. Saimniecība “Mežsētas” 
1. 1-2 No saimniecību “Krasti” un “Rāmnieki” robežpunkta Gaujas 

kreisajā krastā 250 m uz dienvidaustrumiem augšup gar upi 
līdz saimniecības “Mežsētas-1” galējam austrumu stūrim 

2. 2-3 70 m uz rietumiem, dienvidrietumiem augšup pa nogāzi līdz 
tās krotei 

3. 3-4 250 m uz ziemeļrietumiem gar kroti (gar meža malu), 
šķērsojot saimniecību “Mežsētas-1”, “Bērzkalni”, “Ieviņas” un 
“Rāmnieki” teritorijas, līdz saimniecības “Krasti” robežai 

4. 4-1 40 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi līdz 
sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



15.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likums (Pie grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vizlas lejteces a
Žākļu dižakmens” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

tsegumi un 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Apes novads. Virešu pagasts 
Saimniecība “Liepavoti”, “Vecsilgaļi”, “Kalnsilgaļi”, “Noriņas”, “Vizbuļi”, 

“Krastiņi”, “Namdari”, “Nomalnieki” 
1. 1-2 No punkta Gaujas kreisajā krastā 70 m augšpus Vizlas ietekas 

Gaujā 200 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem, šķērsojot 
saimniecību “Liepavoti”, līdz ceļam 

2. 2-3 670 m uz dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecības “Namdari”, 
“Krastiņi”, “Vizbuļi” un “Noriņas”, līdz ceļam 

3. 3-4 Pa ceļu (30 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, tad 170 m uz 
ziemeļrietumiem, pa tiltu šķērsojot Vizlas upi, līdz nelielam 
lauku ceļam) 

4. 4-5 170 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa lauku ceļu, 
šķērsojot saimniecības “Nomalnieki”, “Kalnsilgaļi”, tad 220 m 
uz austrumiem, ziemeļaustrumiem līdz fermas dienvidaustrumu 
stūrim (līdz kraujas malai) 

5. 5-6 180 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa kraujas malu 
(saimniecības “Vecsilgaļi” teritorijā), tad 80 m uz ziemeļiem 
līdz saimniecību “Vecsilgaļi” un “Liepavoti” robežpunktam pie 
Gaujas 

6. 6-1 200 m uz ziemeļaustrumiem gar Gauju, šķērsojot Vizlas ieteku, 
līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



16.pielikums  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums 

Ministru kabineta  

(Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Žagatu klints
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Apes novads. Virešu pagasts 
Saimniecība “Lejasžagatas” 

1. 1-2 No punkta Gaujas kreisajā krastā 100 m lejpus Pleskavas 
šosejas tilta 70 m uz ziemeļrietumiem augšup pa nogāzi 
(saimniecības “Lejasžagatas” teritorijā) 

2. 2-3 40 m uz ziemeļaustrumiem pa nogāzes augšējo malu, 
šķērsojot ganības, meža joslu un lauka dienvidaustrumu galu, 
līdz lauka malai 

3. 3-4 150 m uz dienvidaustrumiem lejup pa nogāzi līdz Gaujai 
4. 4-1 320 m uz rietumiem, dienvidrietumiem, tad 120 m uz 

dienvidiem, dienvidrietumiem gar Gauju līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



17.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lielais Vella akm
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem

ens” robežu 

ēc 
 robeža noteikta 

Balvu novads. Bērzkalnes pagasts 
Ploskenas ciems 

1.   No stigu krustpunkta (kvartālstiga starp Žīguru virsmežniecības 
229., 230.kvartālu un Ploskenas ciema privātsaimniecībām un 
kvartālstiga starp Žīguru virsmežniecības 229. un 230.kvartālu) 
540 m uz dienvidaustrumiem pa kvartālstigu starp Žīguru 
virsmežniecības 229. un 230.kvartālu, stigas labajā pusē 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



18.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Stiglavas atsegu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
 noteikta 

mi” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža

Rugāju novads. Šķilbēnu pagasts (abpus Stiglavas strautam) 
1. 1-2 No punkta gravas augšējā malā uz Lūcijas Loginas saimniecības 

austrumu un saimniecības “Pļaviņas” rietumu robežas (meža un 
lauka robežas) 300 m uz austrumiem un 160 m uz ziemeļiem, 
ziemeļrietumiem gar gravas augšējo malu (pa saimniecības 
“Pļaviņas” meža un lauka robežu) līdz vietai, kur ceļš šķērso 
grāvi 

2. 2-3 200 m uz dienvidaustrumiem, 250 m uz austrumiem un 50 m uz 
ziemeļiem pa gravas augšējo malu, šķērsojot Pētera Circeņa 
saimniecību un saimniecību “Strautupji”, līdz ceļam 

3. 3-4 Uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa ceļu, tad 50 m uz 
dienvidiem, dienvidrietumiem pa nogāzi lejup un, šķērsojot 
Stiglavas strautu, 50 m pa nogāzi augšup līdz ganībām 

4. 4-5 170 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa saimniecības 
“Strautupji” ganību un krūmāju robežu līdz nelielam strautiņam 
(līdz saimniecības “Kalnsēta” robežai) 

5. 5-6 Šķērsojot strautiņu, 60 m uz ziemeļrietumiem, 250 m uz 
rietumiem, 200 m uz dienvidrietumiem pa gravas augšējo malu 
(ganību un meža robežlīniju) saimniecības “Kalnsēta” teritorijā 
līdz purvainai ieplakai 

6. 6-7 Šķērsojot purvaino ieplaku un nonākot saimniecības “Bērziņi” 
teritorijā, 250 m taisnā līnijā uz rietumiem un 150 m uz 
dienvidiem, dienvidrietumiem gar gravas augšējo malu līdz 
grāvim 

7. 7-8 Šķērsojot grāvi un nonākot saimniecības “Izvēle” teritorijā, 150 
m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, 100 m uz ziemeļrietumiem, 
230 m uz dienvidiem pa gravas augšējo malu (pa lauka un meža 
robežu) līdz nelielam grāvītim 

8. 8-9 Šķērsojot grāvīti, 100 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa 
nogāzi lejup līdz Stiglavas strautam (saimniecības “Izvēle” 
teritorijā) 

9. 9-1 Šķērsojot Stiglavas strautu, 40 m uz ziemeļiem pa nogāzi 
augšup, tad 250 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un 220 m uz 
rietumiem pa gravas augšējo malu Lūcijas Loginas saimniecībā 
līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



19.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Stiglavas atsegu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
 noteikta 

mi” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža

Viļakas novads. Šķilbēnu pagasts (abpus Stiglavas strautam) 
1. 1-2 No punkta gravas augšējā malā uz Lūcijas Loginas saimniecības 

austrumu un saimniecības “Pļaviņas” rietumu robežas (meža un 
lauka robežas) 300 m uz austrumiem un 160 m uz ziemeļiem, 
ziemeļrietumiem gar gravas augšējo malu (pa saimniecības 
“Pļaviņas” meža un lauka robežu) līdz vietai, kur ceļš šķērso 
grāvi 

2. 2-3 200 m uz dienvidaustrumiem, 250 m uz austrumiem un 50 m uz 
ziemeļiem pa gravas augšējo malu, šķērsojot Pētera Circeņa 
saimniecību un saimniecību “Strautupji”, līdz ceļam 

3. 3-4 Uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa ceļu, tad 50 m uz 
dienvidiem, dienvidrietumiem pa nogāzi lejup un, šķērsojot 
Stiglavas strautu, 50 m pa nogāzi augšup līdz ganībām 

4. 4-5 170 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa saimniecības 
“Strautupji” ganību un krūmāju robežu līdz nelielam strautiņam 
(līdz saimniecības “Kalnsēta” robežai) 

5. 5-6 Šķērsojot strautiņu, 60 m uz ziemeļrietumiem, 250 m uz 
rietumiem, 200 m uz dienvidrietumiem pa gravas augšējo malu 
(ganību un meža robežlīniju) saimniecības “Kalnsēta” teritorijā 
līdz purvainai ieplakai 

6. 6-7 Šķērsojot purvaino ieplaku un nonākot saimniecības “Bērziņi” 
teritorijā, 250 m taisnā līnijā uz rietumiem un 150 m uz 
dienvidiem, dienvidrietumiem gar gravas augšējo malu līdz 
grāvim 

7. 7-8 Šķērsojot grāvi un nonākot saimniecības “Izvēle” teritorijā, 150 
m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, 100 m uz ziemeļrietumiem, 
230 m uz dienvidiem pa gravas augšējo malu (pa lauka un meža 
robežu) līdz nelielam grāvītim 

8. 8-9 Šķērsojot grāvīti, 100 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa 
nogāzi lejup līdz Stiglavas strautam (saimniecības “Izvēle” 
teritorijā) 

9. 9-1 Šķērsojot Stiglavas strautu, 40 m uz ziemeļiem pa nogāzi 
augšup, tad 250 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un 220 m uz 
rietumiem pa gravas augšējo malu Lūcijas Loginas saimniecībā 
līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



20.pielikums  
Ministru kabineta  

īļa  
75 

ms  Nr.615) 

2001.gada 17.apr
noteikumiem Nr.1

(Pieliku  grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa 
“Bārbeles sērūdeņraža avots” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Vecumnieku novads. Bārbeles pagasts 
Saimniecības “Cīruļi”, “Tī ieki”, “Dainas”, “Valteru 

Ganības”, “Valteri”, “Mežiņi”, “Pēter ķi”, “Kokneviči”, “Speltes”, 
i”, “Pumpuri”, “Vēsmas”, “Ievas”, “Priedājs” 

rumnieki”, “Mūrn
īši”, “Kau

“Rutk
1. 1-2 No s

robežkupicas Skaistkalnes šosejas malā 1,3 km uz 

d

 aimniecības “Cīruļi” un saimniecības “Valteri” 

ziemeļaustrumiem, šķērsojot saimniecību “Cīruļi” un 
pašvaldības zemi, līdz saimniecības “Jūrnieki” dienvidu, 

ienvidaustrumu kupicai 
2. 2-3 4 bu 

“
l

50 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, šķērsojot saimniecī
Tīrumnieki” un nonākot saimniecības “Mūrnieki” teritorijā, 
īdz mājvietai 

3. 3-4 4
“
a

50 m uz dienvidaustrumiem, šķērsojot saimniecības 
Mūrnieki” un “Dainas”, līdz saimniecības “Dainas” galējai 
ustrumu kupicai 

4. 4-5 5
š
g
v

00 m uz dienvidrietumiem pa saimniecības “Dainas” teritoriju, 
ķērsojot lauku ceļu un vairākus uz dienvidaustrumiem vērstus 
rāvīšus līdz grāvim, kas vērsts rietumu, dienvidrietumu 
irzienā 

5. 5-6 8
s auķi”, “Speltes” un “Valteri” dienvidu 
robežām 

00 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa grāvi gar 
aimniecību “Dainas”, “K

6. 6-7 850 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecību 
eri” un pašvaldības “Valteru Ganības”, ceļu, saimniecību “Valt

teritoriju, līdz Skaistkalnes šosejai 
7. 7-8 1,25 km uz dienvidrietumiem, šķērsojot šoseju, saimniecības 

“Mežiņi” dienvidaustrumu stūri, saimniecības “Pēterīši”, 
“Speltes”, “Kauķi” un “Kokneviči”, līdz Iecavas upei 

8. 8-9 700 m (taisnā līnijā) gar Iecavas upi uz ziemeļrietumiem līdz 
punktam upes labajā krastā iepretī mājām “Speltes” 

9. 9-1 1,25 km uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot saimniecības “Speltes” 
un “Kauķi” ceļu, saimniecības “Rutki”, “Pumpuri”, “Vēsmas”, 
“Ievas” un “Priedājs”, līdz sākumpunktam 

Piezīme. 
Objekta teritorijā pilnībā ietilpst saimniecība “Rudzīši”, saimniecības “Dainas” 
zemesgabals Nr.0040326, saimniecība “Dzintariņi” un saimniecības “Kauķi” 
zemesgabals Nr.0050049 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



21.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jumpravas dolomīta 
” robežu aatsegums praksts 

 

p.k. 
u 

num āna  Nr. Robežposm
urs pēc pl Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

B  auskas novads. Mežotnes pagasts.
Saimniecība “Jumpravmuiža” 

1. 1-2 
m (pret 

No punkta pie gravas gultnes Lielupes labajā krastā iepretī 
saimniecībai “Kraujas” 50 m uz ziemeļaustrumie
straumi) pa gravas gultni 

2. 2-3 trumiem, dienvidaustrumiem no gravas gultnes 
 pa 

400 m uz aus
augšup pa nogāzi līdz krasta krotei, gar kroti un tad lejup
gravas malu līdz tās gultnei 

3. 3-4  50 m uz dienvidaustrumiem (pa straumi) pa gravas gultni līdz
Lielupes krastam 

4. 4-1  400 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem gar Lielupes krastu
līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības u
ģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

n  
re



22.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Skaistkalnes karsta kritenes” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

Vecumnieku novads. Skaistkalnes pagasts 
1. 1-2 N les 

p  
d

o Skaistkalnes pagasta un Aizkraukles rajona Kurmā
agasta robežpunkta Mēmeles upes labajā krastā 600 m uz
ienvidiem, dienvidaustrumiem (pa straumi) gar upi 

2. 2-3 5 r bijušo Asaru mājvietu un pēc 
t
z

50 m uz dienvidrietumiem ga
am 250 m uz rietumiem līdz saimniecības “Rītausmas” 
iemeļaustrumu stūrim 

3. 3-4 1 s 
“ , tālāk gar Bauskas virsmežniecības 
1  
“
l

,1 km uz rietumiem, dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecība
Rītausmas” ziemeļu galu
41.kvartāla dienvidu malu, tad pa strautu, kas šķir saimniecību
Lipenieki” ziemeļos no saimniecības “Silakalni” dienvidos, 
īdz Liepnieku ceļam 

4. 4-5 3
p

50 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, tad uz ziemeļrietumiem 
a ceļu līdz saimniecības “Vecie Ciņi” robežai 

5. 5-6 675 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem pa saimniecības 
ipenieki” teritoriju, tad pa Bauskas virsmežniecības teritoriju 

u stigai 
“S
un, šķērsojot ceļu, līdz 131.kvartāla dienvid

6. 6-7 450 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa 131.kvartāla stigu 
līdz Kurmenes pagasta robežai 

7. 7-1 500 m uz austrumiem un 300 m uz ziemeļaustrumiem pa 
Skaistkalnes un Kurmenes pagasta robežu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



23.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kulšēnu avots” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

B  auskas novads. Vecsaules pagasts
1. 

250 m uz ziem rāvi līdz pagriezienam 
1-2 No saimniecības “Efejas” dienvidrietumu stūra grāvja malā 

eļiem gar g
2. 2-3 270 m uz austrumiem, šķērsojot saimniecības “Efejas”, 

“Kalāči”, “Kulšēni” un “Melderi” 
3. 3-4 strumu 430 m uz dienvidiem pa saimniecības “Melderi” au

malu, tad, šķērsojot saimniecību “Sekstes”, līdz grāvim 
4. 4-5 

ekstes” dienvidu robežu, tad pa pašvaldības 
270 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa grāvi (pa 
saimniecības “S
zemesgabala dienvidu robežu) līdz grāvja pagriezienam 

5. 5-1 švaldības zemes rietumu 150 m uz ziemeļiem pa grāvi gar pa
robežu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
i s attīstības minreģ onālā istrs    V.Makarovs 



24.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeo sts 

Nr. Robežposmu 
nu a Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

loģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kaļļu avoti” robežu aprak
 

p.k. murs pēc plān
Amatas novads. Amatas pagasts 

Saimniecība “Kalna Kaļļi” 
1. 1-2 No dīķa dambja pie mājām “Kalna Kaļļi” uz ziemeļrietumiem 

70 m pa strautu līdz novadgrāvim, tad 100 m pa novadgrāvi 
līdz novadgrāvja atzaram 

2. 2-3 150 m uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot mežu un novadgrāvi, 
līdz pļavas meliorācijas grāvja ziemeļrietumu galam 

3. 3-4 150 m uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz novadg
galam 

rāvja 

4. 4-1 200 m uz dienviddienvidrietumiem pāri tīrumam līdz dīķa 
dambim (sākumpunktam) 

 
 

ides aizsardzības un  
   V.Makarovs 

V
reģionālās attīstības ministrs 



25.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 
 noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Raiskuma Sarkanās klintis” 
robežu apraksts 

p.k. numurs pēc iem robeža noteikta 

 
Nr. Robežposmu 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas element

Cēsu novads. Cēsu pilsēta Pārgaujas novads. Raiskuma pagasts 
1. 1-2 No stigas starp 583. un 584.kvartālu 230 m uz austrumiem no 

saimniecību “Vecbrenguļi” un “Jaunbrenguļi” austrumu 
jei, robežas pa stigu uz austrumiem 270 m līdz nogāzes pakā

šķērsojot Cēsu pilsētas robežu 
2. 2-3 

īdz 
Uz dienvidiem, dienvidrietumiem un dienvidiem gar klinšu 
pakāji 50 m attālumā no tās, tad gar Vecupes rietumu malu l
ceļam un tiltiņam (apmēram 600 m) 

3. 3-4 Uz rietumiem 170 m pa nogāzi augšup līdz ceļam, šķērsojot 
Cēsu pilsētas robežu 

4. 4-5 iemeļrietumiem pa nogāzi augšup līdz meža 
ce  
Pa meža ceļu uz z
ļu krustpunktam

5. 5-1 Uz ziemeļiem 250 m pa meža ceļu un 250 m cauri mežam līdz 
i (sākumpunktam) stiga

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



26.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ainavu krauja” robežu 
apraksts 

R

plāna 
P

Nr. 
p.k. 

obežposmu 
numurs pēc a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
1. 1-2 No A rļu tilta) 80 m uz 

ziem žu 
līdz

matas labā krasta (130 m lejpus Kā
eļaustrumiem pa saimniecības “Dārzlejas” rietumu robe

 nogāzes pakājei iepretī gravas augšējam galam 
2. 2-3 Uz 0 m agšup pa nogāzi un vēl 30 m no 

nog
ziemeļrietumiem 10
āzes krotes 

3. 3-4 Gar
riet ienvidiem, ziemeļrietumiem, šķērsojot saimniecības 
“Vā
uz s
ziem bas “Ainavas” ziemeļrietumu 
mal

 kraujas augšējo malu (30 m attālumā no tās) 700 m uz 
umiem, d
rpaines”, “Skujas”, “Ainavas” un “Eglaines”, līdz punktam 
aimniecības “Eglaines” dienvidrietumu robežas (50 m uz 
eļrietumiem no saimniecī

as) 
4. 4-5 Uz dienvidrietumiem pa nogāzi uz leju un līdz Amatai 
5. 5-1 Pa Amatas labo krastu pret straumi līdz sākumpunktam 

(apmēram 1,2 km) 
 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



27.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dambja iezis un Bruņa ala” 
ežu aprakrob sts 

R P
 

Nr. 
p.k. n

obežposmu 
umurs pēc plāna 

a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
(Amatas labā sprosta)  pamatkrasta nogāzē virs Kārļu aiz

1. 1-2 N
zi
“S obežai, šķērsojot valsts uzņēmuma “Zivju 
au

o Kārļu aizsprosta labā krasta uzbēruma malas uz 
emeļaustrumiem pa nogāzi uz augšu līdz saimniecības 
trautmaļi” r
dzētava “Kārļi” teritoriju 

2. 2-3 45 a 
no
“S i” 
di

0 m uz dienvidaustrumiem pa zivaudzētavas robežu (p
gāzes augšējo malu), tad, šķērsojot saimniecības 
trautmaļi” un “Ķirbīši”, līdz saimniecības “Kalna Ruļļ
envidrietumu robežai 

3. 3-4 Pa iem 
pa nogāzi uz leju līdz strautam 

 saimniecības “Kalna Ruļļi” robežu uz dienvidaustrum

4. 4-5 Pa strautu uz leju līdz Amatai 
5. 5-1 Pa Amatas labā krasta malu līdz aizsprostam (sākumpunktam) 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



28.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  

R
n P

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dolomītu krauja” robežu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

obežposmu 
umurs pēc plāna a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
(Amatas labā krasta atseg ru tilta, apmēram 900 m umi 800 m lejpus Meltu

garumā) 
1. 1-2 N nkta 

A
sa

o saimniecību “Vecruļļi” un “Jaunīļakas” robežpu
matas labajā krastā aptuveni 200 m lejup gar upi līdz 
imniecību “Jaunruļli” un “Ruļļi” robežpunktam 

2. 2-3 20 iemeļiem, ziemeļaustrumiem augšup pa nogāzi pa 
sa āzes 
au

0 m uz z
imniecību “Ruļļi” un “Jaunruļļi” robežstigu līdz nog
gšējai malai 

3. 3-4 22
saim

0 m uz dienvidaustrumiem pa nogāzes augšējo malu līdz 
niecības “Jaunīļakas” robežai 

4. 4-5 230 m uz dienvidiem pa saimniecību “Jaunīļakas”, šķērsojot 
strēli, līdz mežam. lauka rietumu malu, meža strēli un lauka 

5. 5-6 200 m uz rietumiem lejup pa nogāzi līdz Amatai pa 
saimniecību “Jaunīļakas” 

6. 6-5 140 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem gar Amatu līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



29.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dzilnas iezis” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
murs pēc plā

 
nu na  Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Amatas novads. Drabešu pagasts Amatas mežniecība 
1. 1-2 N  Pērļupes ietekai Amatā 

) līdz stigai 
o Amatas kreisā krasta 400 m lejpus

pa nogāzes kori uz augšu (uz dienvidaustrumiem
un nogāzes stāvā krituma malai 

2. 2-3 Uz dienvidrietumiem, rietumiem gar nogāzes stāvā krituma 
malu 300 m 

3. 3-4 
 

Uz ziemeļiem pa nogāzi uz leju līdz Amatas kreisajam 
krastam

4. 4-5 Gar Amatas kreiso krastu uz augšu pret straumi 200 m 
5. 5-1 Lokveidā uz ziemeļaustrumiem pa Amatas kreiso krastu gar 

upes līkuma ārmalu līdz sākumpunktam 
 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

 
  



30.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ

R P

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Īļaku iezis” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. n

obežposmu 
umurs pēc plāna a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Saimnie elturu cība “Jaunīļakas” (Amatas labā krasta atsegumi 500 m lejpus M

tilta) 
1. 1-2 N

2  augšup pa nogāzi līdz lauka malai 
o Amatas labā krasta (saimniecības “Jaunīļakas” teritorijā) 
50 m uz austrumiem

2. 2-3 2
(s  
ie as “Jaunīļakas” 
tī

50 m uz dienvidaustrumiem pa nogāzes augšējo malu 
aimniecības “Jaunīļakas” teritorijā) pāri laukam uz meža
loku, kas norobežo ganības no saimniecīb
ruma 

3. 3-4 2
(saim

00 m uz dienvidrietumiem pa nogāzi uz leju līdz Amatai 
niecības “Jaunīļakas” teritorijā) 

4. 4-1 Pa Amatas labo krastu 400 m uz leju pa straumi līdz 
ākumpunktam s

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



31.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģe ts 

Nr. Robežposmu 
n Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

oloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kājiņu ala” robežu apraks
 

p.k. umurs pēc plāna 
Amatas novads. Drabešu pagasts 

Saimniecība “Kājiņa zē apmēram 300 m 
lejp u) 
s” (Amatas labā pamatkrasta nogā

us Līgatnes tilta pār Amat
1. 1-2 No māju “Kājiņas” ceļa (300 m uz ziemeļrietumiem no 

Amatas tilta uz ceļa Skaļupes–Kārļi) uz austrumiem 100 m 
gar nogāzes pakāji 

2. 2-3 Uz ziemeļiem pa gravu uz augšu 250 m 
3. 3-4 iem pāri nogāzes terasveida paliksnim gar tā 50 m uz rietum

ārmalu 
4. 4-5 Uz dienvidrietumiem pa gravu uz leju līdz nogāzes pakājei 

un māju “Kājiņas” ceļam 
5. 5-1 Uz dienvidaustrumiem pa ceļu 150 m līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



32.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kalnasmīdu avots” robežu 
apraksts 

 

p.k. 
u 

num āna  Nr. Robežposm
urs pēc pl Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Saimniecība “Kalnasmīdes-1” 

1. 1-2 No dzelzceļa Rīga-Lugaži uzbēruma pakājes Amatas labajā 
krastā pa Amatas vasaras ūdens līmeņa malu pa straumi uz 
leju 300 m 

2. 2-3 Pa krastu uz augšu 50 m līdz celiņam 
3. 3-4 Uz dienvidaustrumiem pa celiņu 150 m līdz dzelzceļa 

aizsargjoslai un vēl 50 m, šķērsojot aizsargjoslu, līdz 
uzbēruma pakājei 

4. 4-1 u līdz Amatai 50 m uz dienvidrietumiem gar uzbērum
(sākumpunktam) 

 
 

Vides aizsardzības un
ģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

  
re



33.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ķaubju iezis” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Saimniecība “Ķaubji” 

1. 1-2 No Amatas kreisā krasta uz dienvidiem augšup pa nog
150 m pa saimniecības “Ķaubji” rietumu robežu 

āzi 

2. 2-3 ar nogāzes malu, šķērsojot 

ji” 

Uz ziemeļrietumiem 250 m g
saimniecību “Ausmas” un nonākot saimniecībā “Lejas 
Ķaub

3. 3-4 150 m uz ziemeļiem pa nogāzi lejā un līdz Amatai 
4. 4-1 iem pa Amatas upes kreiso krastu pret Uz dienvidaustrum

straumi līdz sākumpunktam 
 

ides aizsardzības un  
ģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

V
re



34.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Leimaņu iezis” robežu 
apraksts 

p.k. numurs pēc iem robeža noteikta 

 
Nr. Robežposmu 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas element

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Saimniecība “Kurši”. Gaujas nacionālais parks 

1. 1-2 N
G
5 rietumiem, dienvidrietumiem pāri saimniecības 
“
r

o saimniecības “Kurši” galējā ziemeļaustrumu punkta un 
aujas nacionālā parka virszmežniecības 516.kvartāla robežas 
60 m uz 
Kurši” ziemeļu, ziemeļrietumu stūrim līdz saimniecības 
obežai 

2. 2-3 5
G
0 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem lejup pa nogāzi līdz 
aujai 

3. 3-4 4
a z stāvās nogāzes beigām 

50 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem un 200 m uz 
ustrumiem pa Gaujas kreiso krastu līd

4. 4-1 80 m uz dienvidiem gar nogāzes malu, tad 40 m uz rietumiem 
augšup pa nogāzi līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



35.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
 



Ģe ts 

Nr. Robežposmu 
n na Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

oloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Roču ala” robežu apraks
 

p.k. umurs pēc plā
Amatas novads. Drabešu pagasts 

Gaujas nacionā as mežniecība lais parks (Roču rezervāts). Amat
1. 1-2 No meža un tīruma robežas pie elektrolīnijas stigas (100 m 

uz ziemeļrietumiem no Rotu mājām) 200 m uz ziemeļiem pa
paugura muguru 

 

2. 2-3 Uz austrumiem pa paugura kori lejup, šķē
ieplaku, un pa pretējā paugura nogāzi aug

rsojot purvainu 
šup līdz stigai 

3. 3-4 Pa stigu uz dienvidiem līdz tīruma malai 
4. 4-1 Pa tīruma un meža robežu uz rietumiem (apliecot gravas 

sākumu pie Rotu mājām) līdz sākumpunktam 
 
 

ides aizsardzības un  
ģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

V
re



36.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Simtēnu (Dzir
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

nes) ala” 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Saimniecība “Simtēni-II” 

1. 1-2 No saimniecības “Krīvi” (kadastra Nr.003-0002) zemesgabala 
ziemeļrietumu stūra pie strauta 170 m uz dienvidiem pa nogāzi 
uz augšu līdz saimniecības “Mazboži-I” ziemeļrietumu stūrim 

2. 2-3 200 m uz rietumiem, šķērsojot gravu līdz tīrumam, kas atrodas 
gravas rietumos 

3. 3-4 250 m uz ziemeļiem gar meža malu (līdz tīruma stūrim) 
4. 4-5 100 m uz austrumiem lejup pa nogāzi līdz strautam 
5. 5-1 Pa strautu uz augšu līdz sākumpunktam 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



37.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Stūķu iezis” robe
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem

žu apraksts 

 robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Saimniecības “Stūķi”, “Vanagkalni” 

1. 1-2 No Amatas labā krasta (250 m augšpus saimniecību “Stūķi” un 
“Vanagkalni” robežai (attālums mērīts gar upi)) uz rietumiem, 
ziemeļrietumiem 70 m gar pamatkrasta stāvās nogāzes pakāji 
līdz gravas izejas vidum, šķērsojot saimniecību “Vanagkalni” 

2. 2-3 Pa gravu uz ziemeļrietumiem uz augšu līdz nogāzes stāvā 
krituma augšmalai 

3. 3-4 200 m uz dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecības “Stūķi” 
robežu, un tālāk pa meža ceļu līdz gravai 

4. 4-5 Uz dienvidaustrumiem pa gravu uz leju līdz nogāzes pakājei un 
Amatas labajam krastam 

5. 5-1 Gar Amatas labo krastu uz augšu pret straumi līdz 
sākumpunktam (apmēram 300 m) 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



38.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
75 

likums g
noteikumiem Nr.1

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pie
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vanagu iezis
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Amatas mežniecība (iepretī Amatu mājām) 

1. 1-2 No Amatas kreisā krasta pa kvartālstigu starp Amatas 
mežniecības 529. un 535.kvartālu, tad pa nogāzi uz augšu 
līdz stāvā krituma augšmalai 

2. 2-3 400 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem gar nogāzes augšējo 
malu 

3. 3-4 Pa nogāzes kori uz leju (uz dienvidaustrumiem) līdz Amatas 
kreisajam krastam 

4. 4-1 Pa Amatas kreiso krastu uz augšu pret straumi līdz 
sākumpunktam (apmēram 650 m) 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



39.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vizuļu iezis” rob
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem

ežu apraksts 

 robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
Gaujas nacionālais parks (Amatas kreisā krasta atsegumi 1 km lejpus Melturu 

tilta pie mājām “Vizuļi”) 
1. 1-2 No saimniecības “Vizuļi” dienvidu robežas (50 m uz 

austrumiem no “Vizuļu” māju ceļa) 250 m uz ziemeļiem (gar 
kraujas malu 50 m attālumā) līdz saimniecības ziemeļaustrumu 
robežai 

2. 2-3 Pa nogāzi uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem uz leju līdz 
Amatai, šķērsojot Gaujas nacionālā parka teritoriju (iepretī 
saimniecības “Jaunruļļi” dienvidrietumu malas viduspunktam)

3. 3-4 Gar Amatas kreiso krastu 300 m pa straumi uz augšu 
4. 4-1 Pa nogāzi uz augšu rietumu virzienā pa saimniecības “Vizuļi” 

dienvidu robežu līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



40.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ms g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pieliku
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zvārtes iezis”
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc

 robežu 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Amatas novads. Drabešu pagasts 
1. 1-2 No gājēju tiltiņa Amatas kreisajā krastā uz dienvidrietumiem 

pa gravu līdz stigai ziemeļu–dienvidu virzienā (250 m uz 
dienvidiem no stigas rietumu–austrumu virzienā starp 542. un 
535.kvartālu) 

2. 2-3 350 m uz dienvidiem pa stigu līdz celiņam 
3. 3-4 100 m uz austrumiem pa meža ceļu (līdz gravas sākumam) 
4. 4-5 Uz ziemeļaustrumiem pa gravu uz leju līdz nogāzes pakājei 
5. 5-6 100 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem līdz Amatai (100 m 

augšpus vecupes sākuma) 
6. 6-1 Pa straumi uz leju līdz gājēju tiltiņam (sākumpunktam) 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



41.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Baltā klints (Lie
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

pas iezis)” 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Priekuļu novads. Liepas pagasts 
Valsts mežs 

1. 1-2 No Gaujas kreisā krasta un stigas krustpunkta 90 m uz 
austrumiem pa stigu starp 504. un 505.kvartālu līdz divu to 
šķērsojošo ceļu krustpunktam 

2. 2-3 540 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa ceļu līdz stigai 
starp 505. un 506.kvartālu 

3. 3-4 30 m uz rietumiem pa stigu starp 505. un 506.kvartālu līdz 
Gaujai 

4. 4-1 540 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa Gaujas kreiso 
krastu (pret straumi) līdz sākumpunktam 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



42.pielikums  
Ministru kabineta  

īļa  
75 

 Nr.615) 

2001.gada 17.apr
noteikumiem Nr.1

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Grīviņu iezis
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Priekuļu novads. Liepas pagasts 
Saimniecības “Kalna Grīviņi”, “Lejas Grīviņi”, “Leči-A” 

1. 1-2 Pa Grīviņupītes kreiso krastu (100 m lejpus Grīviņu mājām) 
1,1 km lejup pa straumi, šķērsojot saimniecības “Kalna 
Grīviņi”, “Lejas Grīviņi”, “Leči-A”, līdz punktam 400 m pirms 
Grīviņupītes ietekas Gaujā 

2. 2-3 Augšup pa nogāzi uz austrumiem līdz tīruma malai un ceļam 
3. 3-4 Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem gar tīruma malu, šķērsojot 

saimniecības “Leči-A” un “Lejas Grīviņi”, līdz ceļam pie 
saimniecības “Kalna Grīviņi” robežas 

4. 4-1 Lejup pa nogāzi uz ziemeļiem līdz sākumpunktam pie 
Grīviņupītes 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



43.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lielā Ellīte” robe
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna
Pa kādiem plāna situācijas elementiem

žu apraksts 

 
 robeža noteikta 

Priekuļu novads. Liepas pagasts 
 (Liepas centrā) 

1. 1-2 No punkta, kas atrodas 300 m uz ziemeļrietumiem no ceļu 
sazarojuma Liepa-Mārsnēni, pa ceļu Liepa–Lodes stacija uz 
austrumiem, ziemeļaustrumiem 300 m gar parka malu līdz 
ceļam pie Āriņu māju rietumu robežas 

2. 2-3 250 m uz ziemeļiem pa ceļu gar parka malu 
3. 3-4 250 m uz rietumiem, dienvidrietumiem, šķērsojot parku līdz 

daudzstāvu māju apbūvei 
4. 4-1 300 m uz dienvidiem līdz sākumpunktam ceļu sazarojumā 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



44.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Līču–Laņģu klin
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

tis” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Priekuļu novads. Liepas pagasts 
Saimniecība “Līči”. Valsts mežs. 

Akciju sabiedrības “Lode” Laņģu karjers 
1. 1-2 No akciju sabiedrības “Lode” Laņģu karjera galējā 

dienvidrietumu stūra 180 m uz rietumiem pa valsts mežu 
(519.kvartāls) līdz Gaujai 

2. 2-3 300 m uz ziemeļiem pa Gaujas kreiso krastu, pēc tam 100 m uz 
ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa valsts mežu līdz strautam, tad 
200 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa strautu līdz 
saimniecības “Līči” dienvidu robežai 

3. 3-4 170 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa strautu 
(saimniecības “Līči” un valsts meža robeža), tad 550 m pa 
saimniecības “Līči” teritoriju uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem 
gar ganību un ezeriņa rietumu malu, pēc tam garām mājas 
austrumu pusei līdz ceļam 

4. 4-5 320 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem pa saimniecības 
“Līči” mežu līdz ceļam 

5. 5-6 750 m uz dienvidiem pa ceļu (320 m pa mežu, tad 150 m gar 
Laņģu karjera rietumu malu, tad 280 m pa saimniecības 
“Ķieģeļi” rietumu robežu) līdz saimniecības “Ķieģeļi”, Laņģu 
karjera un valsts meža robežu krustpunktam 

6. 6-7 150 m uz rietumiem pa valsts meža un Laņģu karjera robežu 
līdz karjera ziemeļrietumu izvirzījumam 

7. 7-1 100 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem, ietverot karjera 
ziemeļrietumu izvirzījumu, līdz Laņģu karjera un valsts meža 
robežai, pēc tam 550 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa 
Laņģu karjera un valsts meža robežu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



45.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa 
“Lodes bruņuzivju iegula” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Priekuļu novads. Liepas pagasts 
1.  Atrodas valsts nozīmes mālu atradnes “Liepa” karjerā (derīgo 

izrakteņu izmantošanas licences (Nr. 8/11 VP) noteiktā 
neizmantojamā teritorija starp 429., 485., 430., 426., 480., 423. 
un 342.urbumu) 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



46.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

kums g(Pieli rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ānfabrikas klin
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc

ts” robežu 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Līgatnes novads. Līgatnes pilsēta 
1. 1-2 No Līgatnes upes kreisā krasta (pie pļavas rietumu stūra iepretī 

Līgatnes papīrfabrikas galdniecības Spriņģu ielā 4a austrumu 
galam) uz dienvidiem pa nogāzi augšup līdz stāvās nogāzes 
augšmalai 

2. 2-3 150 m uz rietumiem gar stāvās nogāzes augšmalu 
3. 3-4 Pa nogāzi lejā uz ziemeļiem līdz Līgatnes kanāla kreisajai 

malai 50 m lejpus slūžām 
4. 4-1 Uz austrumiem gar kanāla malu, tad gar upes kreiso krastu līdz 

sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



47.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lustūzis” robež
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem

u apraksts 

 robeža noteikta 

Līgatnes novads. Līgatnes pilsēta 

1. 1-2 No zemesgabala Spriņģu ielā 3 austrumu malas gar Spriņģu 
ielas ziemeļu malu uz rietumiem līdz Līgatnes upei 

2. 2-3 
Gar Līgatnes upes labo krastu apmēram 250 m pa straumi uz 
leju līdz punktam iepretī daudzdzīvokļu mājas Brīvības ielā 3 
zemesgabala dienvidu robežai 

3. 3-4 Pa nogāzi augšā uz rietumiem līdz tīruma un meža robežai 
nogāzes augšmalā 

4. 4-5 Gar meža malu (nogāzes izteikto augšmalu) 50 m uz 
dienvidrietumiem un 50 m uz dienvidaustrumiem 

5. 5-1 Pa nogāzi lejā līdz zemesgabala Spriņģu ielā 3 austrumu 
malai 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



48.p
Ministru kabineta 

ielikums  
 

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Piel
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Spriņģu iezis
apraksts 

 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Līgatnes novads. Līgatnes pilsēta un Līgatnes pagasts 

1. 1-2 

No punkta Gaujas kreisajā krastā (250 m augšpus Līgatnes upes 
ietekas Gaujā) 300 m uz austrumiem (pēc 170 m šķērsojot 
Līgatnes pilsētas un Līgatnes pagasta zemes robežu) un 220 m 
uz ziemeļaustrumiem pa Gaujas krastu (pret straumi) līdz 
strautam 

2. 2-3 
30 m uz dienvidaustrumiem augšup pa strautu, tad, šķērsojot 
meža ceļu, 200 m uz dienvidiem un 170 m uz dienvidrietumiem 
augšup pa nogāzes kori līdz kāpuma augšējai malai 

3. 3-4 
420 m uz rietumiem, pēc 170 m šķērsojot Līgatnes pagasta un 
Līgatnes pilsētas zemes robežu, tad 150 m pa nogāzi lejup līdz 
gravas viduslīnijai 

4. 4-5 160 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem lejup pa gravas 
viduslīniju līdz stāvā krituma beigām 

5. 5-1 180 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem gar nogāzes malu līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



49.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likums (Pie grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Elpju iezis un Ve
klintis” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

candrijāņu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Līgatnes novads. Līgatnes pagasts 
Saimniecī drijāņi” ba “Vecan

1. 1-2 No Vildogas ietekas Gaujā pa Vildogas kreiso krastu pret 
straumi uz augšu līdz elektrolīnijai pie tilta pār Vildogu uz ceļa 
starp
(apmēram 1,3 km) 

 mājām “Krastamuižnieki” un “Kalnamuižnieki” 

2. 2-3 Pa envidrietumiem pa 
kra a augšējai malai 

 elektrolīniju uz dienvidiem, tad uz di
sta nogāzi uz augšu līdz stāvā kritum

(tīruma un meža robežai) 
3. 3-4 Gar nogāzes stāvā krasta krituma augšējo malu (meža malu) uz 

ziemeļiem, tad uz rietumiem un dienvidiem, apliecot mājas 
“Vecandrijāņi”, līdz sāngravas galam 100 m uz 
dienvidrietumiem no mājām “Vecandrijāņi” 

4. 4-5 Uz ziemeļrietumiem, tad uz dienvidiem gar meža malu 
(nogāzes stāvā krituma augšējo malu) līdz elektrolīnijas s
pie gravas starp mājām “Vecandrijāņi” un “Elpas” 

tigai 

5. 5-6 Uz rietumiem pa elektrolīnijas stigu, šķērsojot gravu, līdz 
pretējās nogāzes stāvā krituma augšējai malai (meža un tīrum
robežai) 

a 

6. 6-7 Pa nogāzes stāvā krituma augšējo malu (meža malu) uz 
iemeļrietumiem, rietumiem, dienvidiem, apliecot mājas 

lā 100 m uz 
z
“Elpas”, līdz elektrolīnijas stigai gravas ma
ziemeļrietumiem no mājām “Elpas” 

7. 7-8 Pa elektrolīnijas stigu uz ziemeļrietumiem pa nogāzi lejā līdz 
strautam 

8. 8-9 Pa strautu uz ziemeļiem līdz strauta ietekai Gaujā 
9. 9-1 Pa Gaujas kreiso krastu pret straumi uz augšu līdz Vildogas 

upes ietekai Gaujā (sākumpunktam) 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



50.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Tītmaņu iezis” robežu 
apraksts 

p.k. numurs pēc plāna m robeža noteikta 

 
Nr. Robežposmu Pa kādiem plāna situācijas elementie

Līgatnes novads. Līgatnes pagasts 
Saimniecība “Maztītmaņi” ( amatkrasta nogāzē 1 km uz 

austrumiem
Gaujas kreisā p

, dienvidaustrumiem no Muižnieku mājām) 
1. 1-2 N

pļ
o pļavas dienvidaustrumu stūra 100 m uz ziemeļiem pa 
avas austrumu malu līdz mežam un nogāzes malai 

2. 2-3 Uz ziemeļaustrumiem lejā pa nogāzi līdz vecupes malai 
3. 3-4 G

au
ar vecupes dienvidu malu 250 m uz dienvidaustrumiem, 
strumiem 

4. 4-5 10  (gar meža un stāvas nogāzes pakājes 
malu) līdz gravas izejai 

0 m uz austrumiem

5. 5-6 250 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa rietumu gravu uz 
augšu 

6. 6-1 Uz ziemeļrietumiem pa gravas sānmalu uz augšu, pa paugura 
virsotni un pa pretējās gravas malu uz leju līdz 
sākumpunktam pļavas dienvidaustrumu stūrī 

 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



51.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zanderu dolom
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

īta alas” 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Līgatnes novads. Līgatnes pagasts 
Saimniecība “Lielzanderi” 

1. 1-2 No punkta uz lauka un meža robežas lauka galējā austrumu 
stūrī (800 m uz austrumiem no saimniecības “Lielzanderi” 
mājām) 500 m uz ziemeļrietumiem gar lauka malu līdz tā 
galējam ziemeļu stūrim 

2. 2-3 150 m uz ziemeļaustrumiem pa nogāzi lejup līdz Līgatnes upei 
3. 3-4 600 m taisnā līnijā uz dienvidaustrumiem gar Līgatnes upi (pret 

straumi) līdz upes krasam pagriezienam uz austrumiem 
4. 4-1 180 m uz dienvidrietumiem pa nogāzi augšup līdz 

sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



52.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ms g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pieliku
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ērģeļu (Ērgļu
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

) klintis” 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Priekuļu novads. Priekuļu pagasts 
1. 1-2 No ceļu sazarojuma vietas (300 m uz ziemeļiem no mājām 

 uz dienvidrietumiem līdz meža ceļu 
aro

“Pieškalni”) 500 m
saz
s

juma vietai saimniecības “Žagari” teritorijā, šķērsojot 
aimniecību “Pieškalni” 

2

saimniec

. 2-3 Pa meža ceļu uz ziemeļrietumiem lejā pa nogāzi 450 m līdz 
nogāzes pakājei, tad 100 m uz ziemeļiem līdz Gaujai, šķērsojot 

ību “Žagari” 
3. 3-4 Pa 

līku
pal gmentu saimniecības “Pieškalni” teritorijā, līdz 
Gau

Gaujas kreiso krastu pret straumi 900 m (līdz Gaujas 
mam), tad 400 m uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot Gaujas 

ienes se
jas krastam 

4. 4-5 250
vec

 m pa Gaujas kreiso krastu pret straumi uz augšu līdz 
upes rietumu galam 

5. 5-6 Gar iem līdz meža 
ceļam, tad pa meža ceļu uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa 
nogāzi uz augšu (kopā 400 m) līdz ceļu sadalījuma punktam uz 

imniecību “Veclibāni” un “Pieškalni” robežas 

 vecupes rietumu galu uz dienvidaustrum

sa
6. 6-1 450 m pa meža ceļu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



53.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kazu ieleja 
aļķiežu iegul(ar Lībānu–Jaunzemju saldūdens k ām un Sikspārņu alām)” robežu 
apraksts 

p.k. numurs pēc 
plāna 

 robeža noteikta 

 
Nr. Robežposmu 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem

Priekuļu novads. Priekuļu pagasts 
Saimniecības “Vec

Ja
libāni”, “Pērles”, “Kazu pura baltā klints”, “Lejas 
unzemi”, “Lībāni” un “Veclībāni” 

1. 1-2 No d
saim , 
dienv
(apm 5 km) pa saimniecību “Upmaļi” un “Veclibāni” 
(kad , 
“Žvī
“Ma
elekt

zelzceļa Rīga–Lugaži uzbēruma austrumu puses pakājes pie 
niecību “Upmaļi” un “Lejas Kūļi” robežas uz austrumiem
idaustrumiem pa gravas stāvā krituma augšējo malu 
ēram 1,

astra Nr.007-0237) ziemeļu robežu, saimniecību “Graviņas”
guri” un “Mazceipi” dienvidu robežu līdz saimniecības 
zceipi” zemes gabala dienvidaustrumu stūrim pie 
rolīnijas 

2. 2-3 Uz d un 
saim mi”, līdz 
gravas dienvidu nogāzes stāvā krituma augšējai malai pie tīruma 
un meža robežas 

ienvidrietumiem pa elektrolīnijas stigu, šķērsojot gravu 
niecības “Kazu pura baltā klints” un “Lejas Jaunze

3. 3-4 Pa meža un tīruma malu (pa gravas stāvā krituma augšmalu) uz 
as “Oļukalni” 

ziemeļu robežai, tad uz rietumiem (pa meža robežu) līdz 
saimniecības “Kalna Jaunzemi” pagalma rietumu malai 

ziemeļiem, ziemeļrietumiem līdz saimniecīb

4. 4-5 Uz dienvidiem gar saimniecības “Kalna Jaunzemi” pagalma 
rietumu malu, šķērsojot sānu gravu, līdz saimniecības “Lībāni” 
ziemeļaustrumu stūrim 

5. 5-6 Uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa meža un tīruma malu, 
šķērsojot saimniecības “Lībāni” un “Veclībāni”, līdz 
saimniecības “Apariņi” austrumu robežai 

6. 6-7 Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa saimniecību “Apariņi” un 
“Veclībāni” robežu līdz dzelzceļa uzbēruma pakājei 

7. 7-1 Pa dzelzceļa uzbēruma pakāji uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem 
līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs   V.Makarovs 



54.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  
rob sts 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ramātu klintis un alas”
ežu aprak

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Priekuļu novads. Priekuļu pagasts 
1. 1-2 No meža c niecību “Priekuļi” un 

cības 
 

eļu krustojuma uz saim
“Veclibāni” robežas (300 m uz ziemeļiem no saimnie
“Pieškalni” fermu pagalma ziemeļaustrumu stūra) uz ziemeļiem,
ziemeļaustrumiem pa meža ceļu lejup pa nogāzi līdz divām 
vecupēm (šķērsojot saimniecības “Veclibāni” un “Pieškalni”, 
kopā — 380 m) 

2. 2-3 Pa to pašu meža ceļu 500 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem
šķērsojot saimniecības

, 
 “Pieškalni” un “Lejas Ramāti”, līdz 

mātkalni” saimniecību “Lejas Ramāti”, “Lejas Pušklaipi” un “Ra
robežpunktam 

3. 3-4 ības “Ramātkalni” robežu 200 m uz austrumiem, tad 
i) 

Pa saimniec
250 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem (līdz kraujas mala

4. 4-5 250 m ļam 
uz saimniecību “Ramātkalni” un “Lejas Ramāti” robežas 
(šķērsojot saimniecību “Ramātkalni”) 

 uz dienvidrietumiem pa nogāzi uz augšu līdz meža ce

5. 5-1 800 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa meža ceļu, šķērsojot 
, līdz sākumpunktamsaimniecības “Lejas Ramāti” un “Pieškalni”

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



55.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rauņa lejteces ieži” robežu 
apraksts 

p.k. numurs pēc 
plāna 

obeža noteikta 

 
Nr. Robežposmu 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem r

Priekuļu novads. Priekuļu pagasts 
Saimniecība “Vaives Dzirnavas” 

1. 1-2 
nkta Rauņa kreisajā krastā, kur upi šķērso elektrolīnija, 

No saimniecību “Vaives Dzirnavas” un “Kalna Bites” 
robežpu
50 m uz dienvidrietumiem augšup pa nogāzi pa minēto 
saimniecību robežu līdz ganībām 

2. 2-3 140 m uz ziemeļrietumiem gar ganību malu līdz ceļam 
(saimniecības “Vaives Dzirnavas” rietumu daļā) 

3. 3-4 50 m uz ziemeļaustrumiem pa nogāzi lejup līdz Raunim 
(saimniecības “Vaives Dzirnavas” teritorijā) 

4. 4-1 miemu gar Rauņa kreiso 150 m taisnā līnijā uz dienvidaustru
krastu pret straumi līdz sākumpunktam 

 
 

sardzības un  
s attīstības m

Vides aiz
reģionālā inistrs    V.Makarovs 



56.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeo sts 

Nr. Robežposmu 
na Pa kādiem plā ācijas elementiem robeža noteikta 

loģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rauņa slāņi” robežu aprak
 

p.k. numurs pēc plā na situ

Priekuļu novads. Priekuļu pagasts 
Saimni Rāceņ ļi Rauņa ecība “ i” (Starp veco un jauno šoseju Veselava–Prieku

labajā krastā) 

1. auņa labo krastu 1-2 pa straumi uz leju līdz jaunajam ceļam Veselava-Priekuļi 
No vecās šosejas Veselava–Priekuļi pa R

2. 2-3 200 m uz austrumiem gar šosejas Veselava–Priekuļi malu 

3. 3-4 100 m uz dienvidiem, šķērsojot lauku līdz vecajai šosejai 
iepretī saimniecības “Rāceņi” pagalma austrumu malai 

4. 4-1 Gar vecās šosejas malu uz rietumiem līdz Raunim 
(sākumpunktam) 

 
 
Vides aizsardzības un

i s attīstības m
  

reģ onālā inistrs    V.Makarovs 



57.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ u 

plāna 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vaives lejteces ieži” robež
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Priekuļu novads. Priekuļu pagasts 
Saimniecība “Daukšas” 

1. 1-2 N
l šas” 
t a 
n

o punkta Vaives upes kreisajā krastā 300 m uz ziemeļiem 
ejpus tilta pie Vaives dzirnavām (saimniecības “Dauk
eritorijā) 70 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem augšup p
ogāzi līdz nogāzes augšējai krotei 

2. 2-3 260 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem gar kroti 
3. 3-4 1 , dienvidaustrumiem un 50 m uz 

d i 
10 m uz austrumiem
ienvidiem, dienvidrietumiem lejup pa nogāzi līdz Vaives upe

4. 4-1 8 m (taisnā līnijā) uz 
dienvidiem, dienvidrietumiem gar Vaives upi (pret straumi) 
līdz sākumpunktam 

0 m uz ziemeļrietumiem un 250 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



58.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ēdernieku klintis” robežu 
apraksts 

p.k. numurs pēc plāna teikta 

 
Nr. Robežposmu Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža no

Pārgaujas novads. Raiskuma pagasts 
Gaujas nacionālā parka virsmežniecības 637.kvartāls 

1. 1-2 N
v cības 637.kvartāla robežpunkta Gaujas labajā krastā 
(  
a

o saimniecības “Ķūķi” un Gaujas nacionālā parka 
irsmežnie
pie Ederupītes ietekas Gaujā) 150 m uz ziemeļrietumiem
ugšup gar Ederupīti 

2. 2-3 200 m uz ziemeļaustrumiem augšup pa nogāzi līdz pļavai 
3. 3-4 7  

p ālākajam austrumu 
s

0 m uz dienvidaustrumiem un 100 m uz ziemeļaustrumiem pa
ļavas un meža robežlīniju līdz pļavas t
tūrim 

4. 4-5 2 ustrumiem lejup pa nogāzi līdz Gaujai (pie 
strauta ietekas upē) 
30 m uz dienvida

5. 5-1 330 m uz rietumiem, dienvidrietumiem gar Gauju līdz 
sākumpunktam 

 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs   V.Makarovs 



59.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kalējala” robežu apraksts 
 

Nr. Robežposmu 
nu a Pa kādiem plā ācijas elementiem robeža noteikta p.k. murs pēc plān na situ

Pārgaujas novads. Raiskuma pagasts 
Gaujas nacionālā par jā krastā lejpus tilta ka Gaujas mežniecība (Strīķupes laba

uz ceļa Miglači-Strīķi) 
1. 1-2 No tilta uz ceļa Miglači–Strīķi pa Strīķupes labā krasta 

vasaras ūdens līmeņa malu 350 m pa straumi uz leju līdz
stigai 

 

2. 2-3 30 m pa stigu uz rietumiem līdz meža ceļam 
3. 3-4 eļam Miglači–Strīķi420 m uz ziemeļiem pa meža ceļu līdz c
4. 4-1 100 m uz dienvidaustrumiem pa ceļa Miglači-Strīķi m

līdz sākumpun
alu 

ktam 
 
 

sardzības un  
reģionālās attīstības minis
Vides aiz

trs    V.Makarovs 



60.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kvēpenes ala
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

” robežu 

ēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Pārgaujas novads. Raiskuma pagasts 
Raiskuma mežniecība. Saimniecība “Kvēpenes” 

1. 1-2 No saimniecības “Kvēpenes” ziemeļaustrumu stūra pa 
gravu uz leju uz dienvidaustrumiem līdz nogāzes pakājei 

2. 2-3 800 m uz rietumiem, dienvidrietumiem gar pakāji līdz 
vecupei 

3. 3-4 Gar vecupes malu 350 m uz ziemeļrietumiem līdz meža 
ceļam 

4. 4-5 Pa meža ceļu 550 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem līdz 
stigai starp Raiskuma mežniecības 668. un 669.kvartālu 

5. 5-6 250 m uz ziemeļaustrumiem (paralēli stigai starp 662. un 
669.kvartālu) līdz saimniecības “Kvēpenes” māju ceļam 

6. 6-1 Pa ceļu 250 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem līdz 
saimniecības “Kvēpenes” ziemeļaustrumu stūrim 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



61.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ķūķu klintis”
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

 robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Pārgaujas novads. Raiskuma pagasts 
Saimniecība “Ķūķi” 

1. 1-2 No saimniecības “Ķūķi” un Gaujas nacionālā parka 
virsmežniecības 637.kvartāla robežpunkta Gaujas labajā krastā 
(pie  
450 m uz dienvidiem gar Gaujas krastu (lejup pa straumi) līdz 

Ederupītes ietekas Gaujā) 500 m uz dienvidrietumiem un

stāvās nogāzes beigām 
2. 2-3 130 m uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Ķūķi” teritoriju 

līdz paugura pakājei 
3. 3-4 270 m uz zie  nogāzi, tad 420 m uz meļiem augšup pa

ziemeļaustrumiem līdz saimniecības “Ķūķi” ēku grupas rietumu 
stūrim 

4. 4-1  400 m uz austrumiem pa nogāzi lejup līdz sākumpunktam
 
 

Vides aizsardzības un
i s attīstības m

 
  

reģ onālā inistrs    V.Makarovs 



62.pielikums  
neta  
prīļa 

iem Nr.175 
īts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 

 

Ministru kabi
2001.gada 17.a

 noteikum
(Pielikums groz

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Braslas ieži” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

1. Krimuldas novads. Krimuldas pagasts 
Saimniecība “Lejas Slūniņas”, “Kraujas” 

1.1. 1-2 No punkta Braslas upes labajā krastā (100 m uz ziemeļiem no 
stigas starp 512. un 516.kvartālu) 200 m uz rietumiem augšup 
pa nogāzi (saimniecības “Lejas Slūniņas” teritorijā) līdz stigas 
galam 

1.2. 2-3 400 m uz ziemeļiem, šķērsojot stigu starp 512. un 508.kvartālu
1.3. 3-4 400 m uz rietumiem pa stigu starp 504. un 508.kvartālu 

(saimniecības “Lejas Slūniņas” teritorijā) līdz strautam 
saimniecības “Slūniņas” teritorijā 

1.4. 4-5 450 m uz ziemeļiem, šķērsojot saimniecības “Kraujas” robežu 
un elektropārvades līnijas stigu, līdz kraujas augšmalai 
(saimniecības “Kraujas” teritorijā) 

1.5. 5-6 300 m uz ziemeļrietumiem līdz lauksaimniecības zemju 
austrumu malai (250 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem no 
saimniecības “Kraujas” mājām) 

1.6. 6-7 400 m uz rietumiem 
1.7. 7-8 350 m uz ziemeļiem, šķērsojot strauta ieleju un 

elektropārvades līniju 
1.8. 8-9 130 m uz ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi, šķērsojot 

Krimuldas un Straupes pagasta robežu 
2. Pārgaujas novads. Straupes pagasts 

Zivaudzētava “Brasla” 
2.1. 9-10 220 m uz ziemeļaustrumiem pāri Braslas ūdenskrātuvei 
2.2. 10-11 850 m uz dienvidaustrumiem līdz elektropārvades līnijai (tās 

posma starp ceļu no Aņītēm uz Virtakām un Braslas upi vidū) 
2.3. 11-12 Uz dienvidrietumiem pa elektropārvades līniju līdz Braslas 

upes vidum 
2.4. 12-1 Pa Braslas upes teci (apmēram 2 km) līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



63.pielikums  
a  
a  
5 

Ministru kabinet
2001.gada 17.aprīļ

noteikumiem Nr.17
(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 

 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Gūdu klintis”
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

 robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Pārgaujas novads. Straupes pagasts 
Gaujas nacionālā eža 622.kvartāls  parka m

Saimniecības “Klintis” dienvidu daļa (robežojas ar saimniecību “Gūdas”) 
1. 1- No saimniecības “Klintis” galējā dienvidu punkta (saimniecības 

lauk ) 
70 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa lauka malu līdz mežam 
(

2 
s robežojas ar Gaujas nacionālā parka meža 622.kvartālu

saimniecības “Klintis” teritorijā) 
2. 2-3 130 m u miem, tad 70 m uz 

jo malu līdz 
 parka 

z austrumiem, ziemeļaustru
austrumiem, dienvidaustrumiem pa nogāzes augšē
saimniecību “Klintis”, “Gūdas” un Gaujas nacionālā
meža robežu krustpunktam 

3. 3-4 obežlīniju, 270 m uz ziemeļaustrumiem pa meža un lauka r
(saimniecības “Gūdas” un Gaujas nacionālā parka robeža) 

4. 4-5 d 170 m uz dienvidiem 80 m uz austrumiem pa nogāzi lejup, ta
pa lēzenu kritumu līdz Gaujai 

5. 5-6 dz 250 m (taisnā līnijā) uz dienvidrietumiem pa Gaujas krastu lī
vietai, kur upē sākas neliela saliņa 

6. 6-1 220 m uz rietumiem līdz stāvās nogāzes pakājei, tad 120 m uz 
ziemeļiem, ziemeļrietumiem augšup pa nogāzi līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



64.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Katrīnas iezis” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
murs pēc plānu na Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Pārgaujas novads. Straupes pagasts 
Saim stā) niecība “Katrīnas” (Gaujas labajā kra

1
z 

. 1-2 No punkta Gaujas labajā krastā (200 m ziemeļaustrumu 
virzienā no upi šķērsojošas elektropārvades līnijas) 250 m u
ziemeļrietumiem augšup pa nogāzi līdz meža ceļam 

2. 2-3 
a meža ceļu. 

350 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem un 150 m uz 
austrumiem p

3. 3-4 150 m uz dienvidiem un 150 m uz dienvidrietumiem lejup pa 
nogāzi līdz Gaujai 

4. 4-1 Gar Gauju uz ziemeļrietumiem, tad uz dienvidrietumiem un 
dienvidiem līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



65.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Launagiezis” rob
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem

ežu apraksts 

 robeža noteikta 

Pārgaujas novads. Straupes pagasts 
Saimniecība “Palejas” 

1. 1-2 No Gaujas labā krasta pa saimniecības “Palejas” austrumu 
robežu (pa strautu) uz ziemeļiem augšup pa nogāzi līdz meža 
celiņam 

2. 2-3 Pa meža ceļu 350 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem 
iepretī gravas sākumam 

3. 3-4 Pa gravu uz dienvidiem lejup līdz stāvās nogāzes krituma 
pakājei, tad 50 m uz dienvidrietumiem gar nogāzes apakšējo 
malu līdz Gaujas labajam krastam 

4. 4-1 Gar Gaujas labo krastu 300 m pa straumi uz leju līdz 
sākumpunktam 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



66.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s gr
noteikumiem Nr.175 

ozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vējiņu alas un E
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

lles bedres” 

ēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Pārgaujas novads. Straupes pagasts 
Saimniecība “Vējiņi” 

1. 1-2 No ceļa Stra ga pa saimniecības “Vējiņi” un 
“Jaunkauliņi” robežu 200 m uz dienvidaustrumiem līdz 
m

upe–Lēdur

ežam 
2. 2-3 Uz dienvidiem zi 

 
, dienvidrietumiem gar meža malu pa nogā

lejā līdz Braslas upes labajam krastam
3. 3-4 Pa B a straumi uz leju līdz raslas labo krastu 350 m p

elektrolīnijai 
4. 4-5 Pa nogāzi augšup uz rietumiem, ziemeļrietumiem gar 

elektrolīniju līdz ceļam Straupe–Lēdurga 
5. 5-1  ceļa Straupe-Lēdurga malu uz ziemeļiem, Gar

ziemeļaustrumiem līdz sākumpunktam 
 
 

sardzības un  
ion s attīstības mi

Vid
reģ

es aiz
ālā nistrs    V.Makarovs 



67.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zīlēnu saldūdens kaļķiežu 
 robežu apiegula” raksts 

 
n āna  

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
umurs pēc pl Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Vecpiebalgas novads. Taurenes pagasts 
Saimniecība “Zīlēni” 

1. 1-2 No dīķa, kas atrodas 100 m uz ziemeļrietumiem no bijušo 
Zīlēnu mājvietas pagalma, 250 m uz ziemeļiem līdz 
regulētajai Pīslas upei 

2. 2-3 300 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem pa Pīslas upi līdz 
saimniecības “Zīlēni” austrumu robežai 

3. 3-4 ības 250 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem pa saimniec
“Zīlēni” robežu 

4. 4-1 300 m uz rietumiem līdz dīķim (sākumpunktam) 
 
 

Vides aizsardzības u
reģionālās attīstības 

n  
ministrs    V.Makarovs 



68.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dāvida Dzirnavu avoti” 
ežu aprakrob sts 

num
plāna 

Pa

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
urs pēc  kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Cēsu novads. Vaives pagasts 
Saimniecības “Dāvida Dzirnavas” un “Baltiņi” 

1. 1-2 No punkta Vaives upes kreisajā krastā pie tiltiņa (saimniecības 
“Dāvida Dzirnavas” teritorijā) 120 m uz austrumiem gar upes 

alu līdz saimniecības “Baltiņi” robežai, tad 100 m uz 
 līdz upes straujam 

pagriezienam uz rietumiem 

m
ziemeļiem, ziemeļaustrumiem gar upes malu

2. 2-3 100 m uz austrumiem (saimniecības “Baltiņi” teritorijā) pa 
nogāzi augšup līdz lauka malai, tad 120 m uz 
dienvidaustrumiem gar lauka malu līdz tā galējam dienvidu 
stūrim un meža celiņam 

3. 3-4 100 m uz rietumiem, dienvidrietumiem un 80 m uz dienvidiem, 
dienvidrietumiem pa meža celiņu līdz nelielai pļaviņai 

4. 4-5 100 m uz rietumiem pāri pļavai līdz ceļam, kas ved uz 
saimniecību “Dāvida Dzirnavas” 

5. 5-1 80 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem un 100 m uz rietumiem pa 
ceļu, tad 70 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa nogāzi lejup 
gar dzirnavu ēkas austrumu pusi līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

 



69.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  
Ververu krauja)” robežu apraksts 

num
plāna 

Pa

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Daugavas Vārti (Slutišķu un

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
urs pēc  kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Daugavpils novads. Nau ts. Vecsalienas pagasts jenes pagasts. Salienas pagas
Saimniecības “Slutišķi-1

(4/30), saimniecība
” (8/2), “Kreipāni” (4/111), “Pauliņi” (4/16), “Laimiņi” 
 ar kadastra numuru 4/161 Laucesas un Rudāņu 

virsmežniecības 
1. 1-2 No punkta Daugavas vidū, kas atrodas 300 m lejpus Naujenes 

gasta mājām “Slutišķi”, uz ziemeļrietumiem augšup pa 
m pa gravu, 

šķērsojot saimniecību “Slutišķi-1” (8/2) 

pa
Daugavas labā krasta nogāzi, aptuveni 600 

2. 2-3 300 m uz dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecību “Slutišķi-1” 
(8/2), līdz paugura virsotnei uz Rudāņu mežniecības stigas starp 
109. un 110.kvartālu un saimniecības “Slutišķi-1” (8/2) robežas 

3. 3-4 500 m uz dienvidaustrumiem pa paugura muguru līdz Daugavas 
stāvkrastam aptuveni 100 m līdz krotes malai 

4. 4-5 Uz dienvidiem pa straumi uz leju aptuveni 100 m atstatu no 
Daugavas labā krasta krotes (kopējais garums 1,5 km), šķērsojot 
Rudāņu virsmežniecības 110. un 119.kvartālu, līdz punktam 100 
m lejpus 119. un 122.kvartāla robežstigas 

5. 5-6 Uz dienvidaustrumiem pa krasta nogāzi līdz Daugavas vidum 
6. 6-7 Pa Daugavas vidu 300 m pa straumi uz leju (iepretī Naujenes 

pagasta mājām “Maikova” (8/208) Daugavas labajā krastā) 
7. 7-8 Uz dienvidaustrumiem pa kreisā krasta nogāzi uz augšu un vēl 

200 m aiz krasta krotes līdz Vecsalienas pagasta saimniecības 
“Kreipāni” (4/111) un saimniecības ar kadastra numuru 4/161 
robežai, šķērsojot saimniecību “Kreipāni” (4/111) 

8. 8-9 Uz ziemeļaustrumiem pret straumi aptuveni 150 m attālumā gar 
kreisā krasta kroti līdz Salienas un Vecsalienas pagasta robežai, 
šķērsojot Vecsalienas pagasta saimniecību ar kadastra numuru 
4/161, saimniecības “Pauliņi” (4/16) un “Laimiņi” (4/30) 

9. 9-10 Uz ziemeļiem (pret straumi) aptuveni 50 m attālumā no kreisā 
krasta krotes (kopējais garums aptuveni 1 km), šķērsojot 
Laucesas virsmežniecības (44840010002) 41. un 31.kvartālu 
līdz punktam 250 m uz dienvidiem no stigas starp 20. un 
31.kvartālu 

10. 10-11 Uz rietumiem, dienvidrietumiem pa kreisā krasta nogāzi uz leju 
līdz Daugavas vidum 

11. 11-1 Pa Daugavas vidu pret straumi līdz sākumpunktam (300 m 
lejpus Naujenes pagasta mājām “Slutišķi”) 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



70.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sandarišku kar
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
 noteikta 

engravas” 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža

Daugavpils novads. Naujenes pagasts 
Saimniecības “Ļesovščizna” (7/40), “Vecpils” (7/400), “Ļesovščizna” (7/164), 
“Ļesovščizna” (7/163), “Maskaļāni 14a”, “Maskaļāni 14c”, “Maskaļāni 14b”, 

(7/296), “Ļesovščizna” (7/162), “Ļesovščizna” (7/151), “V.Gvozds” (8/25) 
1. 1-2 No ceļa Butišķi–Vasargelišķi dienvidu malas uz dienvidiem pa 

zemesgabalu “V.Gvozds” (8/25) un “Mastenieki” (8/246) robežu 
(pa krasta nogāzi) uz leju līdz Daugavas labā krasta ūdens 
vasaras līmenim 

2. 2-3 Uz dienvidrietumiem pa straumi uz leju pa Daugavas labā krasta 
ūdens vasaras līmeņa malu aptuveni 1,75 km līdz zemesgabala 
“Sandariški” (7/145) dienvidu robežai 

3. 3-4 Pa krasta nogāzi uz augšu uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa 
zemesgabala “Sandariški” (7/145) dienvidu robežu, “Sandariški” 
(7/274) rietumu robežu un “Ļesovščizna” (7/194) rietumu robežu 
līdz krasta krotei 

4. 4-1 Pa Daugavas labā krasta nogāzes augšmalu uz ziemeļaustrumiem 
(pret straumi) 250–200 m attālumā no ūdens vasaras līmeņa, 
šķērsojot zemesgabalus “Sandariški” (7/194), “Ļesovščizna” 
(7/40), “Vecpils” (7/400), “Ļesovščizna” (7/164), “Ļesovščizna” 
(7/163), “Maskaļāni 14a”, “Maskaļāni 14c”, “Maskaļāni 14b”, 
(7/296), “Ļesovščizna” (7/162), “Ļesovščizna” (7/151), 
“V.Gvozds” (8/25) līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



71.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s gr
noteikumiem Nr.175 

ozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Viļušu avots”
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

 robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Daugavpils novads. Naujenes pagasts 
Saimnie  cība “Viļuši-25”

1. 1-2 No punkta, kas atrodas saimniecības “Viļuši-27” 
dienvidaustrumu stūrī un saimniecības “Viļuši-25” 
dien
robežu 150 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem 

vidrietumu stūrī pie Daugavas, pa minēto saimniecību 

2.  
“Viļuši-25 bežai 

2-3 130 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem, šķērsojot saimniecību
” līdz tās austrumu ro

3. 3-4 r saimniecības 
ugavas ielejas 

150 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem ga
“Viļuši-25” un “Viļuši-3” robežu lejup pa Da
nogāzi līdz Daugavas vasaras ūdens līmeņa līnijai 

4. 4-1 120 m uz rietumiem, dienvidrietumiem gar Daugavas vasaras 
ūdens līmeņa līniju līdz sākumpunktam 

 

ardzības un
reģionālās attīstības m

 
Vides aizs   

inistrs    V.Makarovs 



72.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Nīcgales Lielais akmens” 
robežu apraksts 

p.k. numurs pēc 
plāna 

tiem robeža noteikta 

 
Nr. Robežposmu 

Pa kādiem plāna situācijas elemen

Daugavpils novads. Nīcgales pagasts 
Nīcgales mežniecība juma) s 61.kvartāls (pie 60., 61., 66. un 67. kvartāla krusto

1.  ki–Mežvidi pie Mežvidu mājām pa meža ceļu No ceļa Dreis
(stigu) uz dienvidaustrumiem līdz 61. un 67.kvartāla stigai. Pa 
61. un 67.kvartāla stigu līdz 60., 61., 66. un 67.kvartāla stigu 
krustojumam 

 
 

ardzības un  
i s attīstības m

 
Vides aizs
reģ onālā inistrs    V.Makarovs 



73.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Mālkalnes avots” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Daugavpils novads. Salienas pagasts 

Saimni  2/143 ecība “Līdaki”, saimniecība ar kadastra numuru
1. 1  no 

mājām “Līdak uļankas upes krustojumā uz 
ības 

-2 No punkta (250 m attālumā uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem
i”) ceļa un Pog

ziemeļiem 250 m pa ceļu līdz strautam, šķērsojot pašvald
zemi un saimniecību ar kadastra numuru 2/143 

2. 2-3 ļaustrumiem pa strautu uz leju līdz tā ietekai DaugavāUz zieme
3. 3-4 Uz dienvidiem (pret straumi) pa Daugavas kreisā krasta ūdens 

vasaras līmeņa malu 100 m augšpus Poguļankas upes ietekas 
Daugavā (kopā aptuveni 350 m) 

4. 4-1 Pa Daugavas kreisā krasta nogāzi uz augšu līdz ceļa un 
Poguļankas upes krustojumam, šķērsojot saimniecību “Līdaki” 

 
 

sardzības un
ion s attīstības m

Vid
reģ

es aiz
ālā

  
inistrs    V.Makarovs 



74.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zebrus avoti” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
umurs pēc pl

 
n āna  Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Dobeles novads. Bikstu pagasts 
Saimniecība “Avoti” 

1. 1-2 No saimniecības “Avoti” dienvidaustrumu stūra Zebrus ez
krastā 100 m uz ziemeļaustrumiem augšup pa nogāzi līdz tās 
augšējai malai 

era 

2. 2-3 ti” 600 m uz ziemeļrietumiem pa kroti (saimniecības “Avo
teritorijā) aptuveni 100 m no ezera 

3. 3-4 100 m uz dienvidrietumiem lejup pa nogāzi līdz Zebrus 
ezeram 

4. 4-1 600 m uz dienvidaustrumiem gar ezeru līdz sākumpunktam 
 
 

sardzības un
i s attīstības m

Vid
reģ

es aiz
onālā

  
inistrs    V.Makarovs 



75.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ

R
n P

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Klūnu atsegums” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

obežposmu 
umurs pēc plāna a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Tērvetes novads. Tērvetes pagasts 
Saimniecība “Klūnas” 

1. 1-2 N
z rumiem no mehānisko darbnīcu ziemeļrietumu 
st  vasaras līmeņa 
m

o punkta Skujaines upes labajā krastā (70 m uz 
iemeļaust
ūra) 100 m uz austrumiem gar upes ūdens
alu 

2. 2-3 2  augšup pa nogāzi līdz tās krotei 0 m uz dienvidiem
3. 3-4 1

ziemeļu malu (saimniecības “Klūnas” teritorijā) 
00 m uz rietumiem pa nogāzes kroti gar mehānisko darbnīcu 

4. 4-1 20 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi līdz 
sākumpunktam 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



76.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vecmelderu avoti” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Aknīste itoriju s novads. Aknīstes pilsēta ar lauku ter
1. 1-2 saimniecības 

“
s
s

No punkta, kas atrodas 100 m uz dienvidiem no 
Upenāji” mājām, uz ziemeļaustrumiem 50 m attālumā gar 
aimniecības “Vecmelderi” ziemeļrietumu robežu, šķērsojot 
aimniecību “Upenāji” un Rasmas Strikas lietošanā esošo zemi 

2. 2-3 2
“ trikas 
l

50 m uz ziemeļaustrumiem 100 m attālumā gar saimniecības 
Kalnaraupi” ziemeļaustrumu robežu pa Rasmas S
ietošanā esošo zemi 

3. 3-4 100 m uz austrumiem līdz saimniecības “Kalnaraupi” robežai 
4. 4-5 N raupi” ziemeļaustrumu robežas 100 m 

u
d m pa saimniecības 
“  
a
r

o saimniecības “Kalna
z dienvidiem, 150 m uz dienvidrietumiem, 50 m uz 
ienvidaustrumiem, 150 m uz rietumie
Kalnaraupi” teritoriju (50 m attālumā gar nogāzes stāvā krituma
ugšējo malu) līdz saimniecības “Kalnaraupi” dienvidaustrumu 
obežai 

5. 5-6 200 m uz dienvidiem gar māju “Vilciņi” pagalma rietumu malu, 
100 m uz austrumiem līdz lauku ceļam, 250 m uz dienvidiem pa 
ļu līdz saimniecības “Ģeidāni” robežai, šķērsojot saimniecību 

ai 100 m pirms 
ce
“Vilciņi” (līdz saimniecības “Ģeidāni” robež
Mazkalniņu mājām) 

6. 6-7 Uz ziemeļrietumiem gar jaunaudzes malu līdz punktam starp 
saimniecības “Vecmelderi” dienvidaustrumu un rietumu malu 50 
m pirms robežpunkta 

7. 7-8 Uz dienvidrietumiem 50 m attālumā gar saimniecības 
“Vecmelderi” dienvidaustrumu malu līdz saimniecības “Indāres” 
robežai, šķērsojot saimniecību “Ģeidāni” 

8. 8-1 Uz ziemeļrietumiem pa nogāzi uz leju līdz saimniecības 
“Vecmelderi” robežai, šķērsojot saimniecību “Indāres”, pa 
saimniecības “Vecmelderi” robežu, pēc tam pa nogāzi augšā līdz 
sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



77.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Radžu akmen
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc p

s” robežu 

lāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Jēkabpils 
1.  Atrodas Radžu ūdenskrātuves austrumu daļā aptuveni 30 

m uz austrumiem no ziemeļu krasta pussalas gala 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



78.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ms g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pieliku
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rogāļu akmen
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc p

s” robežu 

lāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Krustpils novads. Kūku pagasts 
Saimniecība “Lazdugravas” 

1.   At , strauta gravā starp Rogāļu 
un Auzānu mājā  50 m no strauta ietekas Daugavā 

rodas Daugavas labajā krastā
m

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



79.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Stupeļu Lielais akmens” 
ežu aprakrob sts 

pē
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
plāna 

c Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Viesītes novads. Rites pagasts 

1.  ļu pilskalna Atrodas Rites pagasta teritorijā Stupe
ziemeļrietumu piekājē 

 
 

ides aizsardzības un  
ģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

V
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2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vaiķu akmens
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

” robežu 

ēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Krustpils novads. Vīpes pagasts 
Saimniecība “Jaunrudzāti” 

1.   
Atrodas Daugavas labajā krastā 100 m uz rietumiem no 
šosejas Rīga-Daugavpils, tās 156.km, saimniecības 
“Jaunrudzāti” teritorijā 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs   V.Makarovs 



81.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ro
noteikumiem Nr.175 

zīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikums g
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Krāču kalni”
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

 robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Jelgavas novads. Valgundes pagasts. Babītes novads. Salas pagasts. Ķemeru 
nacionālais parks. 

Rīgas virsmežniecības Babītes mežniecība 
Jelgavas virsmežniecības Klīves mežniecība 

1. 1-2 No pun
mež ūrī), šķērsojot ceļu 1 

 

kta Salas pagastā (stigas un ceļa krustpunkts Babītes 
niecības 75.kvartāla dienvidaustrumu st

km uz dienvidiem, dienvidaustrumiem pa pauguru austrumu
nogāzes pakāji līdz Salas un Valgundes pagasta robežai 

2. 2-3 50  
un
ter āji, iesākumā pa 
Kl c tam pa 103.kvartālu līdz 
Va

0 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem, 500 m uz dienvidiem
 650 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem (Valgundes pagasta 

zes pakitorijā) pa pauguru austrumu nogā
īves mežniecības 100.kvartālu, pē
lgundes un Salas pagasta robežai 

3. 3-4 25 ērsojot ceļu un pauguru, līdz tā 
rie

0 m uz ziemeļrietumiem, šķ
tumu nogāzes pakājei 98.kvartālā 

4. 4-5 80 , ziemeļaustrumiem, 300 m uz ziemeļiem un 
350 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa paugura rietumu 

āzes piekāji, pēdējos 100 m šķērsojot pacēlumu, līdz 
lgundes un Salas pagasta robežai (98. un 99.kvartālā) 

0 m uz ziemeļiem

nog
Va

5. 5-6 1,5 km uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem (Salas pagasta teritorijā) 
pa paugura rietumu nogāzes pakāji, iesākumā pa 78.kvartālu, tad 
šķērso 75.kvartāla dienvidrietumu stūri, nonākot 74.kvartālā līdz 
meža ceļam 

6. 6-7 200 m uz ziemeļaustrumiem gar paugura ziemeļu galu, šķērsojot 
stigu starp 74. un 75.kvartālu 

7. 7-1 650 m uz dienvidaustrumiem pa paugura austrumu nogāzes 
pakāji līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



82.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  

Nr. Robežposmu 
nu  Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dagdas ala” robežu apraksts
 

p.k. murs pēc plāna
Dagdas novads. Dagdas pagasts 

1. 1-2 N ijā uz Dagdas pagasta 
vidiem augšup pa 

u
s

o punkta Kromānu upes teces viduslīn
un Dagdas pilsētas robežas 100 m uz dien

pes ielejas nogāzi, šķērsojot E.Bartaševičas piemājas 
aimniecību 

2. 2-3 1 s nogāzes augšējo malu, 
š s 
“

50 m uz rietumiem pa Kromānu upe
ķērsojot E.Bartaševičas piemājas saimniecību un saimniecība
Aizupītes” robežu, pa saimniecības “Aizupītes” teritoriju 

3. 3-4 1
t

00 m uz ziemeļiem, šķērsojot saimniecības “Aizupītes” 
eritoriju, lejup pa nogāzi 

4. 4-5 5  tās 
t
0 m uz ziemeļaustrumiem lejup pa upes ielejas nogāzi līdz
eces viduslīnijai 

5. 5-1 U teces 
v

z dienvidaustrumiem, tad austrumiem pa Kromānu upes 
iduslīniju līdz sākumpunktam 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



83.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sproģu gravas” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

K  rāslavas novads. Kaplavas pagasts
Saimniecības “Kaimiņi”, “Aizvējiņi”, “Pukiši” 

Donata Bergmaņa, Stefana D s Baranovskas saimniecības aļecka, Irēna
Valsts zeme 

1. 1-2 No saimniecības “Vairogi” galējā ziemeļaustrumu stūra 
Daugavas kreisajā krastā 750 m uz austrumiem gar upi (pret 
straumi) 

2. 2-3 200 m uz dienvidiem augšup pa nogāzi, šķērsojot valsts zemi 
Donata Bergmaņa saimniecības ziemeļrietumu stūri, līdz tās 
rietumu malai 

un 

3. 3-4 300 m uz rietumiem, dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecību 
“Kaimiņi”, Stefana Daļecka saimniecību un Irēnas Baranovs
saimniecību, līdz Irēnas Baranovskas saimniecīb

kas 
as rietumu 

malai (aptuveni 200 m attālumā no Daugavas) 
4. 4-5 iem, 

i” 

s “Vairogi” austrumu 

200 m uz rietumiem un 300 m uz rietumiem, ziemeļrietum
šķērsojot valsts zemi, Jāņa Baranovska saimniecību “Aizvējiņ
un Radiona Cvetkova saimniecību “Pukiši” (aptuveni 200 m 
attālumā no Daugavas) līdz saimniecība
malai 

5. 5-1 
am 

200 m uz ziemeļiem lejup pa nogāzi pa saimniecības “Vairogi” 
austrumu robežu līdz sākumpunkt

 
 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības m

  
inistrs    V.Makarovs 



84.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Adamovas krauja” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

R

plāna 
P

obežposmu 
numurs pēc a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Krāslavas novads. Krāslavas . Saimniecība “Lakstīgalas” pilsēta. Ūdrīšu pagasts
1. 1-2 No

ka
die
ma
rob

 punkta Augusta ielas dienvidu malā iepretī pareizticīgo 
piem (150 m uz dienvidaustrumiem no kapu ceļa gala), uz 
nvidiem lejup pa Daugavas labā krasta vasaras ūdens līmeņa 
lu (70 m augšpus Krāslavas pilsētas un Ūdrīšu pagasta 
ežai), šķērsojot pašvaldības zemi 

2. 2-3 Uz ta 
va s 
Ūd eļu robežas) 

 dienvidiem, dienvidrietumiem gar Daugavas labā kras
saras ūdens līmeņa malu aptuveni 1,35 km (200 m lejpu
rīšu pagasta saimniecības “Lakstīgalas” ziem

3. 3-4 Uz a 
no kstīgalas” pagalma 
ziemeļu stūra, šķērsojot saimniecības “Lakstīgalas” teritoriju 

 rietumiem, ziemeļrietumiem augšup pa Daugavas labā krast
gāzi līdz ceļam pie saimniecības “La

4. 4-1 Pa pašvaldības ceļa austrumu malu uz ziemeļiem, 
bežai, tad pa 
kumpunktam 

Augusta ielas malā 

ziemeļaustrumiem līdz Krāslavas pilsētas ro
Krāslavas pilsētas ceļa dienvidu malu līdz sā

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



85.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ventas Rumba
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kuldīgas novads. Kuldīgas pilsēta 
1. 1-2 No tilta pār ventu Kuldīgas pilsētā pa Ventas labo krastu uz 

dienvidaustrumiem (pret straumi) līdz salas dienvidu galam 
(430 m) 

2. 2-3 Uz dienvidiem, šķērsojot Ventu (140 m) 
3. 3-4 Uz ziemeļrietumiem gar Ventas kreiso krastu pa straumi uz 

augšu līdz tiltam 
4. 4-1 Uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot Ventu, līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



86.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Baltavots un M
robežu apraksts 

 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

elnavots” 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Kuldīgas novads. Kurmāles pagasts 
Saimniecības “Upeskrasti-II”, “Vecgraudupes” 

1. 1-2 No saimniecību “Zelmeņi”, “Lejas Jocēni” un “Vecgraudupes” 
robežpunkta uz dienvidiem, dienvidaustrumiem gar meža malu 
pa saimniecības “Vecgraudupes” ziemeļaustrumu robežu un vēl 
50 m pa saimniecības “Upeskrasti-II” ziemeļaustrumu robežu 

2. 2-3 370 m uz dienvidrietumiem paralēli saimniecību 
“Vecgraudupes” un “Upeskrasti-II” robežai, šķērsojot 
saimniecību “Upeskrasti-II” un “Vecgraudupes” teritoriju, līdz 
pļavas dienvidu galam 

3. 3-4 110 m uz ziemeļiem pa grāvi līdz mežam, šķērsojot 
saimniecības “Vecgraudupes” pļavu 

4. 4-1 Uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot saimniecības “Vecgraudupes” 
teritoriju, tad pa saimniecību “Vecgraudupes” un “Lejas Jocēni” 
robežu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



87.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ātraiskalns” rob
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna
Pa kādiem plāna situācijas elementiem

ežu apraksts 

 
 robeža noteikta 

Skrundas novads. Nīkrāces pagasts 
Rudbāržu mežniecības 162.kvartāls 

1. 1-2 No punkta Ventas kreisajā krastā (ūdens līmenī) uz 
saimniecības “Varkaļi” un Rudbāržu mežniecības 162.kvartāla 
robežas uz rietumiem (pret straumi) pa Ventas vasaras ūdens 
līmeņa malu (600 m) 

2. 2-3 Uz ziemeļiem pa Ventas kreisā krasta nogāzi uz augšu līdz 
krasta krotei un 25 m no tās 

3. 3-4 600 m uz austrumiem (pa straumi) gar Ventas kreisā krasta 
krotes malu (25 m attālumā) līdz saimniecības “Varkaļi” 
robežai 

4. 4-1 Uz dienvidaustrumiem pa saimniecības “Varkaļi” un Rudbāržu 
mežniecības robežu (pa krasta nogāzi uz leju) līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



88.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lēģernieku a
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc

tsegums” 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Skrundas novads. Nīkrāces pagasts 
Rudbāržu mežniecība. Saimniecība “Lēģernieki” 

1. 1-2 No punkta Lētižas labajā krastā (200 m uz dienvidiem, 
dienvidrietumiem no saimniecības “Lēģernieki” mājām) uz 
ziemeļiem, ziemeļaustrumiem augšup pa stāvkrastu un vēl 30 
m no krasta krotes 

2. 2-3 250 m uz dienvidaustrumiem 30 m atstatumā gar stāvkrasta 
augšējo malu 

3. 3-4 170 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem lejup pa nogāzi līdz 
Lētižas labajam krastam 

4. 4-1 350 m gar Lētižas labo krastu pa straumi uz leju līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



89.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sudmalkalnu
akmens” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc p

 (Nīkrāces) 

lāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Skrundas novads. Nīkrāces pagasts 
Rudbāržu mežniecība 

1.   Atrodas 450 m uz dienvidaustrumiem no Sudmalkalnu 
mājām Rudbāržu mežniecības 160.kvartālā 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



90.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Šķērveļa akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Skrundas novads. Nīkrāces pagasts 
Saimniecības “Jaunsprosti” meža zeme 

1.   Atrodas aptuveni 800 m lejpus Dzeldas ietekas Šķērvelī, 
100 m no tā kreisā krasta, mežā, Vormsātes pilskalna 
piekājē 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



91.pielikums  
Ministru kabineta  

īļa  
 

(Pielik

2001.gada 17.apr
noteikumiem Nr.175

ums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Šķērveļa lejtec
atsegums” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

es dolomīta 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Skrundas novads. Nīkrāces pagasts 
Saimniecība “Lejnieki” (4/27) 

1. 1-2 
No punkta Šķē  labajā krastā 300 m augšpus ietekas 
Ventā uz austrumiem pa labā krasta nogāzi uz augšu līdz 
stā

rveļa upes

vkrasta augšējai malai un vēl 30 m aiz tās 

2. 2-3 220 m  
a rāvim 

 uz dienvidiem, dienvidrietumiem (pret straumi) 30 m
tstatumā gar krasta krotes malu līdz g

3. 3-4 Uz ziemeļrietumiem pa krasta nogāzi uz leju līdz ūdens
līmenim 

 

4. 4-1  (aptuveni 80 m) 
Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa straumi līdz 
sākumpunktam

 
 

Vides aizsardzības un  
i s attīstības mreģ onālā inistrs    V.Makarovs 



92.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zoslēnu atsegumi” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
 pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Skrundas novads. Nīkrāces pagasts 
Rudbāržu mežniecība 

1. 
iete eļiem augšup pa nogāzi 

1-2 No punkta Dzeldas upes kreisajā krastā 150 m augšpus 
kas Šķērvelī 100 m uz ziem

2. 2-3 250 m uz rietumiem gar nogāzes augšējo malu 
3. 3-4 Uz dienvidiem lejup pa nogāzi līdz Dzeldas kreisajam 

krastam 
4. 4-1 250 m uz austrumiem līdz sākumpunktam 
 
 

sardzības un
reģionālās attīstības m
Vides aiz   

inistrs    V.Makarovs 



93.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Īvandes ūden
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

skritumi” 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kuldīgas novads. Rendas pagasts 
Saimniecības “Draudzes palīgsaimniecība” (7/282) un “Valdāti” (7/43) 

1. 1-2 No punkta Rendas kreisajā krastā pretī gājēju tiltiņam pāri 
Rendai 100 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem (pa straumi 
uz leju) 25 m attālumā no Rendas krasta 

2. 2-3 Uz austrumiem, šķērsojot Rendu 
3. 3-4 100 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem (pret straumi) 25 m 

attālumā no Rendas krasta 
4. 4-1 Uz rietumiem, šķērsojot Rendu pa gājēju tiltiņu, līdz 

sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



94.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s gr
noteikumiem Nr.175 

ozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Muižarāju klin
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

tis” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kuldīgas novads. Rumbas pagasts 
Saimniecības “Malari”, “Vecgalnicas” 

1. 1-2 No punkta uz 4., 15. un 16.kvartāla stigu krustpunkta 150 m 
uz dienvidaustrum m pa meža ceļu līdz saimniecību 
“M

ie
alari” un “Vecgalnicas” robežai 

2. 2-3 200 m uz austrumiem, aptuveni 50 m attālumā no Abavas 
kreisā krasta krotes 

3. 3-4 as Uz ziemeļiem pa kreisā krasta nogāzi uz leju līdz Abav
vasaras ūdens līmenim 

4. 4-5 isā 
i uz leju 

400 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem gar Abavas kre
krasta vasaras ūdens līmeņa malu pa straum

5. 5-1 Uz dienvidrietumiem pa Abavas kreisā krasta nogāzi uz 
augšu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



95.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Riežupes ūdenskritums un 
umi” robežu apraatseg ksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kuldīgas novads. Rumbas pagasts 
Saimniecības “R i”, ūši”, “Veckaļķi”, “Kaļķi”, “Palsas”, “Taubes”, “Dižkaļķ

“Purvmaļi” 
1. 1-2 

 pa 
a 

No punkta Riežupes kreisajā krastā (saimniecības “Palsas” 
ziemeļaustrumu stūris) 300 m uz dienvidrietumiem augšup
nogāzi gar saimniecības “Palsas” austrumu robežu līdz krast
krotei 

2. 2-3 400 m uz ziemeļrietumiem, 100 m uz rietumiem un 80 m uz 
aimniecības dienvidrietumiem pa krasta kroti, šķērsojot s

“Palsas” un “Taubes”, līdz saimniecības “Dižkaļķi” robežai 
3. 3-4 40 m uz rietumiem, 150 m uz ziemeļiem, 150 m uz rietumiem 

un 100 m uz dienvidiem pa kroti (saimniecības “Dižkaļķi” 
ritorijā) līdz saimniecības “Purvmaļi” robežai te

4. 4-5 130 m uz rietumiem pa kroti (pa saimniecības “Purvmaļi” 
teritoriju, tad, šķērsojot strautu, saimniecības “Veckaļķi” 
teritorijā) līdz upes krasam pagriezienam uz ziemeļiem 

5. 5-6 50 m uz ziemeļiem lejup pa nogāzi līdz Riežupes labā krasta 
krotei (saimniecības “Rūši” teritorijā) 

6. 6-7 110 m uz austrumiem, 110 m uz ziemeļiem un 100 m uz 
austrumiem pa krasta kroti (saimniecības “Rūši” teritorijā) līdz 
saimniecības “Veckaļķi” robežai 

7. 7-8 70 m uz austrumiem, 130 m uz dienvidiem, 200 m uz 
austrumiem, ziemeļaustrumiem un 400 m uz 
dienvidaustrumiem pa krasta kroti, šķērsojot saimniecības 
“Veckaļķi”, “Kaļķi”, vēlreiz “Veckaļķi” un pēdējos 130 m — 
pagasta zemi 

8. 8-1 30 m uz dienvidrietumiem lejup pa nogāzi, šķērsojot upi, līdz 
sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



96.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģe u 

 
n āna  

oloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Riežupes Smilšalas” robež
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
umurs pēc pl Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Kuldīgas novads. Rumbas pagasts 
Saimniecība “Zvejas” 

1. 1-2 No punkta 750 m augšpus Riežupes ietekas Ventā pa 
Riežupes kreisā krasta vasaras ūdens līmeņa malu 200 m uz 
dienvidaustrumiem pret straumi 

2. 2-3 Uz dienvidrietumiem pa Riežupes kreisā krasta nogāzi uz 
augšu līdz krasta krotei un vēl 50 m aiz tās 

3. 3-4 200 m uz ziemeļrietumiem gar Riežupes kreisā krasta 
augšmalu (50 m attālumā no tās) 

4. 4-1 Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa Riežupes kreisā krasta 
nogāzi uz leju līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



97.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Gobdziņu klintis” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. n

Robežposmu 
murs pēc plāu na  Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Skrundas novads. Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju 
Saimniecības “Kārļa Gobdziņi”, “Ventmalieši” 

1. 1-2 No punkta Ventas labajā krastā (aptuveni 150 m lejpus 
Gobdziņu mājām) uz saimniecības “Kārļa Gobdziņi” robežas
pa straumi uz leju 400 m pa Ventas labā krasta vasaras ūdens 
līmeņa malu 

 

2. 2-3 50 m uz dienvidaustrumiem pa krasta nogāzi uz augšu līdz 
krasta krotei 

3. 3-4 400 m uz dienvidrietumiem (pret straumi) gar krasta kro
malu (30 m attālumā no tās) līdz saimniecību “Kārļa 
Gobdziņi” un “Gobdziņi” robe

tes 

žai 
4. 4-1 Uz ziemeļiem pa labā krasta nogāzi uz leju pa saimniecību 

punktam “Kārļa Gobdziņi” un “Gobdziņi” robežu līdz sākum
 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



98.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ketleru atsegu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

ms” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Skrundas novads. Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju 
Saimniecības “Ketleri”, “Lēpnieki” 

1. 1-2 No punkta Ventas labā krasta vasaras ūdens līmeņa malā (150 
m augšpus saimniecību “Ketleri” un “Lēpnieki” robežas) 280 m 
uz ziemeļaustrumiem pa Ventas labā krasta vasaras ūdens 
līmeņa malu (pa straumi uz leju) 

2. 2-3 Uz austrumiem pa Ventas labā krasta nogāzi uz augšu līdz 
tīruma malai 

3. 3-4 Uz dienvidiem, dienvidrietumiem (pret straumi) gar krasta kroti 
aptuveni 350 m līdz tīruma ziemeļu galam 

4. 4-1 Uz ziemeļrietumiem pa labā krasta nogāzi uz leju līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



99.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Šķēdes atsegu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

ms” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Kuldīgas novads. Vārmes pagasts 
Saimniecības “Āpšas”, “Zaļumnieki” 

1. 1-2 No punkta Šķēdes upes kreisajā krastā (50 m augšpus 
saimniecību “Āpšas” un “Zaļumnieki” robežas) uz dienvidiem 
augšup pa nogāzi līdz saimniecību “Omiķi” un “Zaļumnieki” 
robežai stāvkrasta augšmalā, šķērsojot saimniecību 
“Zaļumnieki” 

2. 2-3 80 m uz rietumiem gar Šķēdes upes kreisā krasta kroti līdz 
novadgrāvim un saimniecības “Āpšas” dienvidaustrumu robežai

3. 3-4 450 m uz ziemeļrietumiem gar Šķēdes kreisā krasta kroti (pa 
saimniecību “Āpšas”) līdz sānu gravai 

4. 4-5 Uz ziemeļaustrumiem pa nogāzi līdz saimniecības “Āpšas” 
ziemeļu robežai pie Šķēdes upes 

5. 5-1 Uz austrumiem, dienvidaustrumiem (pret straumi) gar Šķēdes 
upes kreisā krasta vasaras ūdens līmeņa malu līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



100.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likums(Pie  grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dzērves Bērz
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

iņu avoti” 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Aizputes novads. Cīravas pagasts 
Saimniecības “Aizstrauti”, “Strautkalni”, “Bērziņu avoti”, “Virsaiši”, valsts 

zemesgabals (kadastra Nr.64480030520) 
1. 1-2 No punkta uz saimniecības “Egles” dienvidaustrumu stūra un 

saimniecības “Bērziņu avoti” robežas 480 m uz austrumiem, 
dienvidaustrumiem (pirmos 270 m pa saimniecības “Bērziņu 
avoti” robežu, tad 210 m pa saimniecību “Aizstrauti”) līdz 
nelielam lauku šķērsojošam grāvim 

2. 2-3 260 m uz dienvidrietumiem (saimniecības “Aizstrauti” 
teritorijā), šķērsojot lauku un gravu, līdz saimniecības 
“Strautkalni” robežai 

3. 3-4 230 m uz rietumiem līdz saimniecības “Strautkalni” mājvietai 
4. 4-5 200 m uz ziemeļrietumiem gar saimniecības “Strautkalni” māju 

ziemeļu stūri līdz lauka malai (līdz saimniecību “Bērziņu avoti”, 
“Kupšenieki” un “Strautkalni” robežpunktam) 

5. 5-6 100 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa saimniecību 
“Kupšenieki” un “Bērziņu avoti” robežu līdz saimniecības 
“Kupšenieki” galējam ziemeļu stūrim 

6. 6-7 100 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa saimniecības “Bērziņu 
avoti” un valsts brīvās zemes robežu, tad 350 m uz 
ziemeļrietumiem, šķērsojot valsts zemesgabala (kadastra 
Nr.64480030520) austrumu malu, līdz saimniecības “Virsaiši” 
robežai 

7. 7-8 280 m uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot saimniecību “Virsaiši” 
(gar mājvietas ziemeļrietumu pusi), līdz saimniecības “Egļi” 
robežai 

8. 8-1 250 m uz dienvidaustrumiem un 70 m uz austrumiem pa 
saimniecības “Egļi” dienvidrietumu malas un saimniecības 
“Egles” dienvidu malas robežu līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



101.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 
 noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Embūtes grav
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

as” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Vaiņodes novads. Embūtes pagasts 
Saimniecības “Embūtes D tes Pilskalns”, “Saulieši”, 

“Radiņkalni”, “Rudenāji”, “Tomiņi”, “Krastkalni” 
zirnavas”, “Embū

1. 1– No pu
krusto

u malu līdz 

2 nkta ceļu Embūte–Vaiņode un Embūte–Dzelda 
jumā aptuveni 500 m uz dienvidrietumiem gar 

saimniecības “Embūtes Pilskalns” dienvidaustrum
saimniecības “Druvas” ziemeļu stūrim 

2. 2–3 
z 

ecības “Līvas” robežai 

50 m uz rietumiem gar saimniecības “Druvas” ziemeļu galu, 
tad 650 m uz dienvidiem gar saimniecības “Druvas” malu līd
saimni

3. 3–4 
ziem
Aptuveni 200 m uz rietumiem gar saimniecības “Līvas” 

eļu malu, līdz saimniecību “Saulieši”, “Līvas” un 
“Embūtes Pilskalns” robežpunktam 

4. 4–5 450 m uz ziemeļaustrumiem līdz saimniecību
“Radiņkalni” un “Kalna Priednieki” robežp
pa saimniecību “Radiņkalni” un “Kalna P

 “Saulieši”, 
unktam, tad 200 m 

riednieki” robežu līdz 
ceļam Priekule–Embūte 

5. 5–6 350 m uz ziemeļrietumiem gar ceļu 
6. 6–7 60 m uz ziemeļrietumiem līdz saimniecības “Baznīcas mežs” 

robežai, pa saimniecības robežu 150 m uz ziemeļaustrumiem, 
250 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem un 60 m uz rietumiem 
līdz lauka malai 

7. 7–8 100 m uz ziemeļiem gar lauka malu un 150 m uz austrumiem 
pa saimniecību “Embūtes Dzirnavas” līdz saimniecības 
austrumu malai 

8. 8–9 250 m uz ziemeļiem gar saimniecības “Embūtes Dzirnavas” 
austrumu malu, tad, šķērsojot saimniecību “Rudenāji”, pāri 
strautam līdz dīķim (līdz saimniecības “Tomiņi” robežai) 

9. 9–10 400 m uz ziemeļaustrumiem pa saimniecību “Rudenāji” un 
“Tomiņi” robežu, tad, šķērsojot saimniecības “Rudenāji” 
austrumu puses izvirzījumu, līdz saimniecības “Embūtes 
Dzirnavas” robežai 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



102.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
 

Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ogļukalna atsegums” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Vaiņodes novads. Embūtes pagasts 
Vaiņodes mežniecība 

1. 1-2 No saimniecības “Lejnieki” galējā dienvidaustrumu punkta 
Lētižas kreisajā krastā 600 m uz austrumiem un 150 m gar upi 
(pret straumi) līdz upes straujam pagriezienam uz austrumiem 

2. 2-3 170 m uz dienvidrietumiem augšup pa nogāzi (Vaiņodes 
mežniecības teritorijā) 

3. 3-4 380 m uz rietumiem (Vaiņodes mežniecības teritorijā) līdz 
gravas augšējai krotei 

4. 4-1 300 m uz ziemeļiem  ziemeļrietumiem (Vaiņodes mežniecības 
teritorijā), šķērsojot gravu, līdz sākumpunktam 

,

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



103.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 
 noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
 

Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kapsēdes dižakmens” robežu 
apraksts 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Grobiņas novads. Medzes pagasts 
Saimniecība “Strazdi” 

1.   Atrodas dzelzceļa Ventspils–Liepāja rietumu malā, aptuveni 300 m 
uz dienvidiem no Kapsēdes stacijas (saimniecības “Strazdi” 
teritorijā) 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs   V.Makarovs 



104.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 
 noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Pūsēnu kalns” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Nīcas novads. Nīcas pagasts 
1. 1-2 No saimniecības “Kāpu Priedes” ziemeļaustrumu stūra pie 

valsts meža 200 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem līdz stigai 
starp 16. un 18.kvartālu (bijušajā Liepājas virsmežniecībā) un 
vēl 300 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem pa minēto stigu 
līdz šķērsstigai 

2. 2-3 350 m uz dienvidaustrumiem, 300 m uz dienvidiem un 250 m uz 
dienvidrietumiem pa pauguru pakāji (valsts meža teritorijā) līdz 
karjera dienvidaustrumu stūrim 

3. 3-4 400 m uz rietumiem (iesākumā gar karjera dienvidu malu) līdz 
saimniecības “Ērgļi” robežai 

4. 4-5 150 m uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Ērgļi” un valsts 
meža robežu, tad 75 m uz ziemeļiem pa saimniecības “Kārļi” un 
valsts meža robežu līdz saimniecības “Kārļi” galējam 
ziemeļaustrumu stūrim 

5. 5-6 150 m uz ziemeļiem pa saimniecības “Vālītes” austrumu robežu 
līdz saimniecības “Vālītes” galējam ziemeļaustrumu punktam 

6. 6-1 150 m uz ziemeļiem, šķērsojot saimniecības “Slokas” austrumu 
robežu un valsts meža stūri, pa saimniecības “Kāpu Priedes” 
austrumu robežu līdz sākumpunktam 

 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



105.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Nidas pludmale” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Rucavas novads. Rucavas pagasts 
1. 1-2 No punkta Baltijas jūras krastā (2,5 km uz dienvidiem, 

dienvidaustrumiem no Papes ezera kanāla ietekas jūrā) 3,5 km 
uz dienvidiem, dienvidaustrumiem pa Baltijas jūras ūdens 
līmeņa malu 

2. 2-3 Uz austrumiem, šķērsojot pludmali (aptuveni 50 m), līdz 
kraujas augšmalai pie saimniecības “Kurši” dienvidrietumu 
stūra 

3. 3-4 3,5 km uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem gar kraujas malu 
4. 4-1 Uz rietumiem, šķērsojot pludmali, līdz sākumpunktam Baltijas 

jūras krastā 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



106.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Baltijas ledus ezera krasta 
valnis pie Rīvas” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Pāvilostas novads. Sakas pagasts. 
Saimniecības “Milzarāji” (7/33), “Akmeņkalni” (7/28), “Laugaļi” (7/25) 

Aizputes virsmežniecība 
1. 1-2 No punkta ceļa Rīva–Apriķi austrumu pusē (800 m uz 

ziemeļiem no Baložu kapiem) uz dienvidiem gar vaļņa pakāji 
aptuveni 100 m atstatumā gar ceļu Rīva–Apriķi, šķērsojot 
pašvaldības zemi (kopējais robežposma garums 2,1 km) 

2. 2-3 300 m uz rietumiem, dienvidrietumiem, šķērsojot ceļu Rīva–
Apriķi 

3. 3-4 Uz ziemeļiem 200 m atstatumā gar ceļu Rīva–Apriķi, šķērsojot 
saimniecības “Milzarāji” (7/33), “Akmeņkalni” (7/28), 
“Laugaļi” (7/25) un Aizputes virsmežniecības 144., 124. un 
112.kvartālu (kopējais posma garums 2,1 km) 

4. 4-1 300 m uz austrumiem, šķērsojot ceļu Rīva–Apriķi 100 m uz 
ziemeļiem no mājām “Liepkalni”, līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



107.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ro
noteikumiem Nr.175 

zīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikums g
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Strantes–Ulmales stāvkrasts” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Pāvilostas novads. Sakas pagasts. 
Saimniecības “Smilgas”, “Kāpas”, “Jotiki”, “Liedagi”, “Tērces”, “Ķetleri”, 

“Mazķetleri”, “Baltā Muiža”, “Jaunarāji”, “Drusti”, “Pīlādži” 
1. 1-2 No robežpunkta jūras krastā starp saimniecībām “Pīlādzīši” un 

“Pīlādži” 2,6 km uz ziemeļaustrumiem gar jūras krastu 
2. 2-3 150 m uz dienvidaustrumiem, attālinoties no jūras (saimniecības 

“Smilgas” teritorijā) 
3. 3-4 2,6 km uz dienvidrietumiem (aptuveni 150 m no jūras), 

šķērsojot saimniecības “Smilgas”, “Kāpas”, “Jotiki”, “Liedagi”, 
“Tērces”, “Ķetleri”, “Mazķetleri”, “Baltā Muiža”, “Jaunarāji”, 
“Drusti”, “Pīlādži”, līdz saimniecības “Pīlādzīši” robežai 

4. 4-1 150 m uz ziemeļrietumiem pa saimniecību “Pīlādži” un 
“Pīlādzīši” robežu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



108.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Pietraga Sarkanās klintis” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju 
Saimniecība “Kaimiņi” 

1. 1-2 No punkta Salacas kreisajā krastā (350 m lejpus dzelzceļa 
Ainaži-Puikule vecā tilta pār Salacu) pa nogāzi uz augšu un 
vēl 30 m no krasta krotes līnijas 

2. 2-3 350 m pa straumi uz leju 30 m attālumā no krasta krotes 
3. 3-4 Pa krastu uz leju līdz Salacas vasaras ūdens līmenim 
4. 4-1 Pa Salacas kreisā krasta vasaras ūdens līmeņa malu līdz 

sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



109.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jaunjurķiņu akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Alojas novads. Alojas pilsēta ar lauku teritoriju 
1.  Jaunjurķiņu akmens atrodas saimniecības “Vecjurķiņi” 

teritorijā Spaļupes ielejas labā krasta nogāzē 100 m augšpus 
vietas, kur ceļš no Mellurgu mājām iziet uz ceļa starp 
Kalnjurķiņu un Krākavu mājām 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



110.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ežurgu Sarkanās klintis” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Liepupes pagasts. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 
1. 1-2 No punkta (200 m uz ziemeļiem no Liepupes pagasta un 

Salacgrīvas lauku teritorijas robežas un 30 m uz austrumiem no 
stāvkrasta krotes) pa Salacgrīvas lauku teritorijas saimniecību 
“Jaunsiliņi”, Liepupes pagasta saimniecībām “Ežurgas-I”, 
“Ežurgas” un “Ežurgas-II” līdz saimniecības “Jaunķurmi-I” 
ziemeļu robežai (kopējais garums apmēram 800 m) 

2. 2-3 Uz rietumiem pa krastu uz leju līdz jūras ūdens līmenim 
3. 3-4 800 m uz ziemeļiem gar ūdens līmeņa malu 
4. 4-1 Uz austrumiem pa krasta nogāzi uz augšu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



111.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zaķu akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Liepupes pagasts 
1.   Zaķu akmens atrodas Limbažu virsmežniecības Liepupes 

mežniecības teritorijā, vecajā karjerā starp Zaķupītes labo krastu 
un ceļu starp Lasīšiem un Zaļkalniem, 150 m uz austrumiem, 
ziemeļaustrumiem no “Silzemnieku” mājām. (No “Silzemnieku” 
mājām uz ziemeļaustrumiem pa ceļu 300 m, tad 150 m uz 
dienvidiem pa veco karjera ceļu) 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



112.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Veczemju klintis” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 
1. 1-2 No saimniecības “Avotiņi” un “Veczemji-II” robežas (100 m uz 

dienvidiem no saimniecības “Avotiņi” mājām) 30 m attālumā 
gar krasta krauju uz dienvidiem, šķērsojot saimniecības 
“Veczemji-II”, “Veczemji-IV” un “Mantiņi” līdz saimniecības 
“Mantiņi 2” zemesgabala (kadastra Nr.66720130032) dienvidu 
galam (robežas kopējais garums starp pirmo un otro punktu — 
850 m) 

2. 2-3 Pa krasta nogāzi uz ziemeļrietumiem līdz ūdens līmenim 
zemesraga ziemeļrietumu stūrī 

3. 3-4 Uz ziemeļiem gar ūdens malu 700 m līdz strauta ietekai līcī 
4. 4-1 Pa krastu uz austrumiem augšup līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



113.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Krauju akmeņu saliņa” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 
1.   Laukakmeņu saliņa atrodas Rīgas līcī iepretī Salacgrīvas 

lauku teritorijai 400 m uz dienvidrietumiem no Krauju 
mājām. Saliņas platība apmēram 1 ha 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



114.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lielais Krauju jūrakmens” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 
1.   Akmens atrodas Rīgas līcī iepretī Salacgrīvas pilsētai ar lauku 

teritoriju 130 m uz rietumiem no saimniecības “Kraujas-II” 
rietumu robežas, 100 m uz ziemeļrietumiem no Krauju mājām

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



115.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lībiešu upuralas” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 
Saimniecība “Kuiķuļi” 

1. 1-2 No punkta Svētupes labajā krastā 50 m augšpus tilta uz 
austrumiem, dienvidaustrumiem pa nogāzi uz augšu līdz 
elektrolīnijai, tad 50 m tai pašā virzienā (paralēli ceļam starp 
Caunītes skolu un Dunēniem), tad 50 m uz dienvidaustrumiem 
līdz elektrolīnijai uz Zemkuiķuļu mājām (150 m uz austrumiem 
no Zemkuiķuļu mājām) 

2. 2-3 Pa nogāzi 50 m uz leju līdz Svētupes vasaras ūdens līmenim 
3. 3-4 Pa Svētupes vasaras ūdens līmeņa malu 120 m uz leju pa straumi
4. 4-1 Uz ziemeļiem gar krasta nogāzes apakšējo malu līdz 

sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



116.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Muižuļu akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Salacgrīvas novads. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 
1.   Muižuļu akmens atrodas Limbažu virsmežniecības Viļķenes 

mežniecības 72.kvartālā, 1,2 km uz austrumiem no Muižuļu 
mājām (pa meža stigu 100 m uz austrumiem no Salacgrīvas 
lauku teritorijas un Viļķenes pagasta robežas, tad 100 m uz 
dienvidiem) 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



117.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
Ģeolo iskā un ģeo

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

ģ morfoloģiskā dabas pieminekļa “Svētciema akmeņu saliņa” 
robežu apraksts 

 

Salacgrīvas novads. Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju 
1.    Laukakmeņu saliņa atrodas Rīgas līcī 500 m uz

Zaļkrastu un Krastmaļu mājām. Saliņas platība 
 rietumiem no 
apm. 1 ha. Saliņas 

ziemeļu stūris ir tieši uz rietumiem no Zaļkrastu pagalma dienvidu 
malas. 

 
Vides aizsardzības un 
 reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



118.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 
 noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  

 
n āna  

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lauču dižakmens” robežu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
umurs pēc pl Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Limbažu novads. Skultes pagasts 
1. 

ziem m, pie saimniecības 
“Kaņe

  Akmens atrodas Rīgas līča pludmalē 100 m uz 
eļrietumiem no Lauču mājā

pes” dienvidrietumu stūra 
 
 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības m  

  
inistrs    V.Makarovs



119.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vīksnu alas” rob
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem

ežu apraksts 

 robeža noteikta 

Alojas novads. Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju 
1. 1-2 No punkta Salacas labajā krastā (saimniecības “Zīles” 

teritorijā 150 m uz ziemeļiem no robežas ar saimniecību 
“Ozoliņi”) uz austrumiem līdz vecā ceļa vietai 

2. 2-3 Gar vecā ceļa vietu uz dienvidiem līdz saimniecības 
“Ozoliņi” robežai 

3. 3-4 Gar saimniecības “Ozoliņi” un “Zīles” robežu uz rietumiem 
līdz Salacas krastam 

4. 4-1 Gar Salacas krastu līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



120.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
75 noteikumiem Nr.1

K 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikums grozīts ar M
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Plusona dižakm
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

ens” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ludzas novads. Istras pagasts 
1

300 m uz ziem iem no Dunduru mājām (Dagdas 
novada Šķaunes pagastā) 

.  Atrodas Plisūna ezera dienvidu krastmalā, ūdenī, aptuveni 
eļaustrum

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



121.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  

Robežposmu numurs ta 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lauderu Velna dobe” robežu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

 Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikpēc plāna 
Zilupes novads. Lauderu pagasts 

1. 1-2 Lauderi ziemeļu malas 100 No punkta pie ceļa Rundēni–
m uz ziemeļrietumiem 

2. 2-3 100 m uz ziemeļaustrumiem 

3. 3-4 deri 
iemeļu malai 

100 m uz dienvidaustrumiem līdz ceļa Rundēni–Lau
z

4. 4-1 Gar ceļa Rundēni–Lauderi ziemeļu malu 100 m uz 
dienvidrietumiem 

 
 
Vides aizsardzības un  

i s attīstības mireģ onālā nistrs    V.Makarovs 



122.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Seimaņu akme
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc 

ns” robežu 

plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ciblas novads. Līdumnieku pagasts 

1.   Akmens atrodas 400 m uz dienvidiem no saimniecības 
“Seimaņi” mājām, lauka malā pie ceļa 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



123.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ms g
 

noteikumiem Nr.175 
rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pieliku

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rundēnu Velna 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

dobe” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Ludzas novads. Rundēnu pagasts. Zilupes novads. Lauderu pagasts 
Rundēnu pagasta sa  “Joma”, “Leitāni” imniecības

Lauderu pagasta saimniecība “Ādiņi” 
1. 1-2 o pu

eža
zie ura pakāji pa Lauderu 
pagasta teritor z pagastu robežlīnijai 

N
rob

nkta paugura pakājē uz Rundēnu un Lauderu pagasta 
s (180 m uz dienvidiem no saimniecības “Leitāni” 

meļaustrumu kupicas) 80 m gar paug
iju atpakaļ līd

2. 2-3 80 s 
“Le

m uz dienvidrietumiem gar paugura pakāji (saimniecība
itāni” teritorijā) līdz meža ceļam 

3. 3-4 300 iemeļrietumiem gar paugura pakāji (pa meža ceļu), 
šķērsojot saimniecību “Leitāni” un nonākot saimniecībā “Joma”

 m uz z

4. 4-5 160 m uz ziemeļaustrumiem gar paugura pakāji (iesākumā pa 
sai
me

mniecību “Joma”, pēc tam pa saimniecību “Leitāni”) līdz 
ža ceļam 

5. 5-1 260
sai

 m uz dienvidaustrumiem gar paugura pakāji (pa meža ceļu 
mniecības “Leitāni” teritorijā) līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



124.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Bolēnu Acu avots” robežu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

M s adonas novads. Bērzaunes pagast
1. 1 bas 

z
s
d  uz 
a
d

-2 No saimniecības “Bolēni”, saimniecības “Dzeņi” un pašvaldī
emes robežu krustpunkta (250 m uz austrumiem no 
aimniecības “Bolēni” mājām) 80 m uz dienvidiem, 
ienvidaustrumiem, 80 m uz dienvidaustrumiem, 80 m
ustrumiem, ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Dzeņi” 
ienvidu robežu 

2. 2-3 70 m uz dienvidiem līdz saimniecības “Austriņi” robežai 
3. 3-4 4

z u 
r

0 m uz rietumiem, 150 m uz dienvidrietumiem un 40 m uz 
iemeļiem, ziemeļrietumiem pa saimniecības “Austriņi” ziemeļ
obežu līdz saimniecības “Bolēni” robežai 

4. 4-1 1
z
r

50 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem un 80 m uz ziemeļiem, 
iemeļaustrumiem pa saimniecības “Bolēni” dienvidaustrumu 
obežu līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



125.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Brāžu krā
Akmeņupītes ūdenskritums” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

ces un 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Ērgļu novads. Ērgļu pagasts, Sausnējas pagasts 
Ērgļu pagasta saimniecības “Jaunbrāķeri”, “Lejas Brāži”, “Kalna Brāži” 

Sausnējas pagasta saimniecības “Skudras A”, “Arāji”, “Skudras B”, 
“Vecpriekšēni” 

1. 1-2 No punkta Akmeņupītes kreisajā krastā (250 m pirms tās ietekas 
Ogrē) 150 m uz rietumiem pa gravas augšējo kranti, pēc tam 50 
m uz dienvidiem un 200 m uz dienvidaustrumiem pa nogāzes 
augšējo kranti (saimniecības “Lejas Brāži” teritorijā) līdz 
saimniecības “Kalna Brāži” robežai 

2. 2-3 600 m uz dienvidaustrumiem lejup pa nogāzi, pēc tam pa 
nogāzes pakāji saimniecības “Kalna Brāži” teritorijā 

3. 3-4 250 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa nogāzes pakāji, pēc 
tam 300 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem (apmēram 300 m 
attālumā no upes) un 50 m uz ziemeļaustrumiem (saimniecības 
“Kalna Brāži” teritorijā) līdz Ogres upei, to šķērsojot 

4. 4-5 50 m uz dienvidaustrumiem augšup pa nogāzi (Sausnējas 
pagasta saimniecības “Skudras A” teritorijā), pēc tam 100 m uz 
dienvidrietumiem, 250 m uz rietumiem un 200 m uz dienvidiem 
(apmēram 50 m attālumā no upes) līdz saimniecības “Arāji” 
robežai 

5. 5-6 200 m uz rietumiem un 50 m uz ziemeļrietumiem (apmēram 30 
m no Ogres upes), pēc tam 150 m uz rietumiem pa nogāzes 
pakāji (saimniecības “Arāji” teritorijā) līdz saimniecības 
“Skudras B” robežai 

6. 6-7 200 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa nogāzes pakāji līdz 
saimniecības “Vecpriekšēni” robežai 

7. 7-8 150 m uz dienvidrietumiem, pēc tam 550 m uz ziemeļrietumiem 
pa nogāzes pakāji (saimniecības “Vecpriekšēni” teritorijā) līdz 
pļavas austrumu daļai 

8. 8-9 400 m uz ziemeļiem lejup līdz Ogres upei, pēc tam, to šķērsojot, 
augšup pa nogāzi līdz augšējai krantij (saimniecības 
“Jaunbrāķeri” teritorijā) 

9. 9-1 300 m uz austrumiem pa nogāzes augšējo kranti, pēc tam pa 
gravas malu līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



126.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s gr
noteikumiem Nr.175 

ozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Krākas (Svētes
avoti” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

 Dreimaņu) 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Madonas novads. Mārcienas pagasts 
Teiču dabas rezervāts pie Svētes (Dreimaņu) ezera 

1. 1-2 No punkta Svētes (Dreimaņu) ezera malā (230 m uz 
ziemeļiem no Dreimaņu mājām) uz ganību un meža robežas 
80 m uz rietumiem līdz ceļam 

2. 2-3 300 m uz ziemeļiem pa ceļu 
3. 3-4 80 m uz austrumiem lejup pa lēzenu nogāzi līdz Svētes 

(Dreimaņa) ezeram 
4. 4-1 300 m uz dienvidiem gar ezera malu līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



127.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ms g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pieliku
 

 
Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Velna Skroderis” robežu 

apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs pēc 
plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Madonas novads. Praulienas pagasts 
Saimniecība “Jaunauziņi” 

1.   Kujas upē 150 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem no 
Jaunauziņu mājām 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs  V.Makarovs 



128.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rumbiņas ūdenskritums” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
numurs pēc 

plāna

 

 
P ta a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteik

Lielvārdes n u teritoriju ovads. Lielvārdes pilsēta ar lauk
1. 1-2 No autoceļ 0 m uz austrumiem no 

 

 

a Rīga-Daugavpils (5
Rumbiņas upītes) 50 m uz dienvidiem, 25 m uz
dienvidaustrumiem, 50 m uz dienvidiem pa saimniecības 
“Lāčplēši 2” zemesgabala robežu ar saimniecībām “Ķekatas”
un “Bāliņi” 

2. 2-3 70 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem, šķērsojot Rumbiņu, pa 
saimniecības “Ūbeļi” dienvidu robežu 

3. 3-4 Uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem paralēli ceļam (70 m attālumā
līdz autoceļam Rīga-Da

) 
ugavpils, šķērsojot saimniecības 

“Ūbeļi” un “Mazūbeļi” 
4. 4-1 Gar autoceļa dienvidu malu uz austrumiem līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības 
i s attīstības

un  
reģ onālā  ministrs    V.Makarovs 



129.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

 
(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ogres dolomī
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

ta krauja” 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ogres novads. Ogresgala pagasts 
Saimniecība “Lejasbriņķi” 

1. 1-2 No punkta Ogres labajā krasta (100 m augšpus dzelzbetona 
tilta) pa labā krasta ūdens līmeņa malu uz augšu pret straumi 
(apmēram 400 m) līdz novadgrāvja ietekai Ogrē 

2. 2-3 150 m uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi 
3. 3-4 450 m uz dienvidrietumiem (150 m attālumā paralēli Ogres 

labajam krastam) 
4. 4-1 Pa krasta nogāzi lejā līdz ūdens līmenim (sākumpunktam) 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



130.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kalnr
dolomītsmilšakmens atsegums” robežu apraksts

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem

ēžu 
 

 robeža noteikta 

Ķeguma novads. Rembates pagasts 
1.   I TERITORIJA 
1.1. 1-2 No Ogres upes ūdens vasaras līmeņa malas pa saimniecību 

“Straujupes” un “Piepiņi” robežu pa nogāzi uz augšu līdz 
ceļam 

1.2. 2 Pa straumi uz leju 10 m attālumā no Ogres upes krasta, 
šķ
tiltam pār Ogres upi 

-3 
ērsojot saimniecības “Piepiņi”, “Avotiņi”, “Trabiņas”, līdz 

1.3. 3-4 P s vasaras ūdens a krasta krauju uz leju līdz Ogres upe
līmenim 

1.4. 4-1 Pa ūdens vasaras līmeņa malu pa straumi uz leju līdz 
sākumpunktam 

2.   II TERITORIJA 
2.1. 1-2  m 

dz Ogres 
No saimniecību “Vecrieksti” un “Upesrieksti” robežas (10
attālumā no Ogres krasta kraujas) pa krauju uz leju lī
upes ūdens vasaras līmenim 

2.2. 2-3 
am 

Pa Ogres upes ūdens vasaras līmeņa malu uz augšu pret 
straumi līdz tilt

2.3. 3-4 Pa krastu uz augšu 10 m attālumā no krasta līnijas 
2.4. 4-1 

saimniecības “Indrāni”, “Rieksti”, “Upesrieksti”, līdz 
sākumpunktam 

Pa straumi uz leju 10 m attālumā no krasta līnijas, šķērsojot 

3.   III TERITORIJA 
3.1. No Ogres upes ūdens vasaras līmeņa malas (100 m lejpus 

saimniecības “Senlejas” austrumu robežas) pa straumi uz 
 1-2 

augšu 200 m augšpus saimniecības “Kalnrēžas” rietumu 
robežas 

3.2. Pa krauju uz augšu līdz ceļam 10 m attālumā no krasta līnijas  2-3 
3.3. 3-4 10 m attālumā gar krasta līniju lejup pa straumi, šķērsojot 

saimniecības “Kalnrēžas” un “Senlejas”, līdz punktam 150 m 
attālumā no “Kalnrēžu” rietumu robežas 

3.4. 4-1 Pa nogāzi uz leju līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un

i s attīstības ministrs    V.Makarovs 
  

reģ onālā



131.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Līčupes atsegu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

ms” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Ogres novads. Taurupes pagasts 
Saimniecība “Kaukēni” 

1. 1-2 No saimniecības “Kaukēni” galējā rietumu robežpunkta ar 
Ogres upi 230 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem līdz ceļu 
krustpunktam 

2. 2-3 Uz austrumiem pa ceļu līdz otrajam novadgrāvim, tad, šķērsojot 
pļavas stūri, līdz meža malai pie trešā novadgrāvja un kraujas 
krustpunkta, tad pa krauju uz leju uz austrumiem, 
dienvidaustrumiem līdz ceļam ganību ziemeļu stūrī 

3. 3-4 200 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem gar ganību rietumu 
malu līdz Ogres upei 

4. 4-1 Pa Ogres upes labo krastu pret straumi uz leju līdz 
sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



132.pielikums  
Ministru kabineta  

īļa  
75 

(Pielikum  Nr.615) 

2001.gada 17.apr
noteikumiem Nr.1

s grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Purmaļu akme
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

ns” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Rēzeknes novads. Vērēmu pagasts 
Saimniecība “Akmeņi” 

1.   Akmens atrod  dienvidiem no ceļa Rēzekne–
Kārsava saimniecī eņi” teritorijā, apmēram 200 m uz 
ziemeļaustrumiem no Akmeņu mājām 

as 30 m uz
bas “Akm

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



133.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ezernieku karsta kritenes” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Siguldas novads. Allažu pagasts 
1. 1-2 No punkta miem no mājām “Ezernieki”)  uz ceļa (250 m uz rietu

300 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, paralēli kvartāla stigai, 
pa saimniecību “Kūriņas” 

2. 2-3 600 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, šķērsojot 
saimniecības “Kūriņas” un “Linezeri” un pašvaldības zemi 
Pandu purvā, paralēli stigas malai (apmēram 180 m uz 
ziemeļiem, ziemeļrietumos no stigas) 

3. 3-4 600 m uz dienvidaustrumiem, šķērsojot saimniecības 
“Vecezeri” galējā ziemeļu punkta robežu ar saimniecību 
“Vecintēni”, līdz saimniecības “Jaunintēni-1” un “Vecintēni” 
robežai (200 m uz austrumiem no saimniecības “Vecezeri” 
austrumu robežas) 

4. 4-5 300 m uz dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecību “Jaunintēni-
1”, līdz kvartālstigai (180 m attālumā no saimniecību 
“Jaunintēni-1” un “Veseri” robežu krustpunkta) 

5. 5-6 150 m uz dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecību “Vecezeri”, 
līdz punktam, kas atrodas 200 m attālumā no saimniecību 
“Jaunintēni-1”, “Vecezeri” un “Veseri” robežpunkta 

6. 6-7 200 m uz dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecību “Veseri”, 
līdz saimniecību “Vāverītes” un “Veseri” robežpunktam (90 m 
uz dienvidiem no šosejas) 

7. 7-1 Uz rietumiem gar saimniecības “Vāverītes” pagalma dienvidu 
malu līdz saimniecību “Bikšas” un “Ozolkalni” galējam ziemeļu 
robežpunktam, tad pa ceļu līdz sākumpunkam 

 
 

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības m karovs 

  
inistrs    V.Ma



134.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Viesulēnu slā
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

ņi” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Inčukalna novads. Inčukalna pagasts (Gaujas kreisajā krastā) Saimniecības 
“Viesulēni” un “Lapsas” 

Inčukalna mežniecība 
1. 1-2 No saimniecības “Lapsas” galējā ziemeļrietumu stūra Gaujas 

krastā 200 m uz austrumiem gar upi, šķērsojot Inčukalna 
mežniecības zemi, līdz saimniecības “Viesulēni” meža gabala 
galējam rietumu stūrim pie Gaujas 

2. 2-3 140 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem augšup pa nogāzi 
3. 3-4 150 m uz ziemeļrietumiem līdz saimniecības “Lapsas” pagalma 

ziemeļaustrumu stūrim, pēc tam 130 m uz rietumiem gar 
pagalma ziemeļu pusi, tad 150 m uz rietumiem, 
ziemeļrietumiem līdz grāvja galam, pēc tam 400 m pa lauka 
malu (aptuveni 30 m no grāvja) līdz Gaujai 

4. 4-1 350 m uz dienvidaustrumiem un 70 m uz austrumiem gar Gauju 
līdz sākumpunktam 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



135.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ziedleju klint
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

is” robežu 

Inčukalna novads. Inčukalna pagasts 
Saimniecība “Viesulēni” 
Gaujas nacionālais parks 

1. 1-2 No Gaujas krasta pie saimniecības “Viesulēni” galējā rietumu 
stūra 150 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa saimniecības 
dienvidu robežu, tad 300 m uz austrumiem pa stāvā kāpuma 
piekāji, šķērsojot saimniecību “Viesulēni” un Inčukalna 
mežniecības meža gabalu, līdz Inčukalna un Krimuldas pagasta 
robežai 

2. 2-3 250 m uz dienvidrietumiem, dienvidaustrumiem un dienvidiem 
pa Inčukalna un Krimuldas pagasta robežu 

3. 3-4 400 m uz rietumiem pa Inčukalna mežniecības meža gabalu 
augšpus Gaujas ielejas pamatkrasta nogāzes stāvā kāpuma 
augšējās krotes 

4. 4-1 200 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem lejup pa Gaujas ielejas 
pamatkrasta nogāzi līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



136.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lielais akmen
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs pēc Pa kādiem plāna situācijas el

s” robežu 

plāna noteikta 
ementiem robeža 

Krimuldas novads. Krimuldas pagasts 
Siguldas mežniecības 4.kvartāla 35.nogabals 

1.   Gaujas un Runtiņupītes labajā krastā pie Runtiņupītes 
ietekas Gaujā 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



137.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likums (Pie grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Līdumnieku avots” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Krimuldas novads. Krimuldas pagasts 
Saimniecības “Zemeņkalni” un “Pūteļi” 

1. 1-2 No punkta saimniecības “Zemeņkalni” teritorijā uz lauka 
dienvidu daļas un meža robežas stigas galā 220 m uz 
dienvidiem pa stigu līdz šķērsstigai 

2. 2-3 120 m uz rietumiem pa stigu līdz ceļam 
3. 3-4 400 m uz ziemeļrietumiem pa ceļu, šķērsojot saimniecības 

“Pūteļi” robežu 
4. 4-5 150 m uz ziemeļiem cauri mežam līdz ceļam saimniecības 

“Pūteļi” teritorijā 
5. 5-6 300 m uz austrumiem pa ceļu līdz saimniecības 

“Zemeņkalni” lauka malai 
6. 6-1 Pa lauka rietumu un dienvidu malu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



138.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s gr
noteikumiem Nr.175 

ozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Silzemnieku av
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc a noteikta 

oti” robežu 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Krimuldas novads. Krimuldas pagasts 
Saimniecība “Silzemnieki” 

1. 1-2 No Silzemnieku māju pagalma galējā rietumu stūra 100 m uz 
rietumiem, ziemeļrietumiem un 100 m uz dienvidrietumiem pa 
nogāzes kranti līdz nelielas meža pļaviņas dienvidrietumu 
stūrim 

2. 2-3 120 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem lejup pa nogāzi līdz 
strautam (līdz saimniecības “Silzemnieki” robežai) 

3. 3-4 120 m uz ziemeļaustrumiem gar strautu, pēc tam 360 m uz 
austrumiem pa saimniecības “Silzemnieki” ziemeļu malas 
robežstigu 

4. 4-5 120 m uz dienvidiem augšup pa nogāzi līdz tās krotei (līdz 
lauka malai) 

5. 5-1 160 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem gar Silzemnieku augļu 
dārza ziemeļu pusi līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



139.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dolesmuižas atsegums” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Salaspils novads. Salaspils lauku teritorija 
1. 1-2 No pašvaldības zemes “Daugavas muzejs” ziemeļrietumu 

robežas (no augļudārza stūra) 10 m attālumā no kraujas malas 
līdz saimniecības “Dolītes” galējam ziemeļaustrumu stūrim, 
šķērsojot saimniecību “Vecvecdoles” 

2. 2-3 Pa saimniecības “Dolītes” ziemeļaustrumu robežu līdz kraujas 
pakājei 

3. 3-4 Uz dienvidaustrumiem pa kraujas pakāji, šķēsojot saimniecības 
“Dolītes” un “Vecvecdoles”, tad pa ūdens līmeņa malu uz 
ziemeļrietumiem iepretī pašvaldības zemes “Daugavas muzejs” 
augļudārza dienvidrietumu stūrim 

4. 4-1 Uz ziemeļaustrumiem augšup pa krauju līdz sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



140.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 

s gr
 noteikumiem Nr.175 

ozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Cīruļu iezis un
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc

 Blusu ala” 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Siguldas novads. Siguldas pilsēta. Krimuldas novads. Krimuldas pagasts 
Gaujas pamatkrasta nogāze starp mājām “Bēršas”, “Cīruļi” un “Strautiņi” 

1. 1-2 No saimniecības “Bēršas” pagalma ziemeļrietumu stūra pa 
strautu uz dienvidaustrumiem līdz ceļam (pa saimniecības 
“Bēršas” robežu) 

2. 2-3 350 m pa ceļu uz austrumiem, ziemeļaustrumiem (pa 
saimniecības “Jauncīruļi” robežu) 

3. 3-4 Uz ziemeļiem līdz Siguldas robežai, šķērsojot saimniecību 
“Jauncīruļi”, tad pa Siguldas pilsētas un saimniecības 
“Jauncīruļi” robežu līdz saimniecības “Strautiņi” 
dienvidaustrumu stūrim 

4. 4-5 100 m pa ceļu uz ziemeļrietumiem līdz saimniecības 
“Strautiņi” pagalma rietumu stūrim 

5. 5-6 50 m uz dienvidiem, tad 300 m uz rietumiem gar nogāzes 
augšējo kroti (meža malu), šķērsojot Siguldas pilsētas zemi, 
līdz Siguldas pilsētas robežai 

6. 6-7 Pa Siguldas pilsētas un Krimuldas pagasta robežu 300 m uz 
rietumiem, dienvidrietumiem līdz strautam 

7. 7-1 Pa strautu uz leju 350 m līdz sākumpunktam (saimniecības 
“Bēršas” pagalmam) 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



141.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Gūtmaņa ala” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Siguldas novads. Siguldas pilsēta 
Mežaparks 

1. 1-2 No Krimuldas pagasta un Siguldas pilsētas robežas uz 
austrumiem līdz saimniecības “Jaunslakteri” ziemeļrietumu 
stūrim 

2. 2-3 Pa saimniecības “Jaunslakteri” robežu uz dienvidiem līdz 
kraujas pakājei 

3. 3-4 250 m uz dienvidaustrumiem pa kraujas un pļavas robežu 
4. 4-5 Uz ziemeļrietumiem pa nogāzi perpendikulāri uz augšu līdz 

gājēju celiņam 
5. 5-1 Pa gājēju celiņu līdz pilsētas robežai (sākumpunktam) 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



142.pielikums  
Ministru kabineta  

īļa  
75 

r.615) 

2001.gada 17.apr
noteikumiem Nr.1

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem N
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kraukļu aiz
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

a” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Siguldas novads. Siguldas pilsēta 
Mežaparks un Siguldas mežnie vartāla ziemeļaustrumu daļa) cība (39. k

1. 1-2 No punkta Vējupītes kreisajā krastā pie tiltiņa (280 m augšpus 
Vējupītes ietekas Gaujā) 260 m (taisnā līnijā) uz 

ienvidaustrumiem gar Vējupīti līdz strautiņa ietekai d
2. 2-3 1 , 50 m uz dienvidiem, 

r strautu un vēl 
10 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem

140 m uz dienvidrietumiem augšup pa gravu ga
40 m aiz gravas 

3. 3-4 100 m uz ziemeļrietumiem augšup pa nogāzi līdz tās augšējai 
krotei 

4. 4-5 70 m uz ziemeļaustrumiem, 100 m uz rietumiem, 
z iem, 30 m 
u  uz 
ziem īdz ceļam 

iemeļrietumiem, 140 m uz rietumiem, dienvidrietum
z ziemeļrietumiem, 180 m uz ziemeļaustrumiem, 50 m

eļiem gar nogāzes augšējo malu l
5. 5-1 150 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi līdz 

sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



143.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Pētera ala” robežu apraksts 
 

Nr. Robežposmu 
nu  Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta p.k. murs pēc plāna

Siguldas novads. Siguldas pilsēta 
Valsts mežs, Siguldas mežniecības 40. kvartāls 

1. 1-2 No punkt ējupītes kreisajā krastā (vienu 
k nijā uz 
d

a pie iežu atseguma V
ilometru augšpus tās ietekas Gaujā) 200 m taisnā lī
ienvidaustrumiem gar Vējupīti 

2. 2-3 1 āzi līdz tās augšējai 
k

40 m uz dienvidrietumiem augšup pa nog
rotei 

3. 3-4 8 meļiem, ziemeļrietumiem, šķērsojot ceļu, pēc tam 
4 o 
k

0 m uz zie
0 m uz rietumiem, dienvidrietumiem gar nogāzes augšēj
roti 

4. 4-1 1
n ākumpunktam 

60 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi (pa 
eizteiktu gravu) līdz s

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



144.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Piķenes krau
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

ja un alas” 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Siguldas novads. Siguldas pilsēta 
Siguldas mežniecības 14. kvartāla 

10., 11., 12., 13., 14. un 34., 35., 36.nogabals 
1. 1-2 No punkta Gaujas labajā krastā uz Siguldas mežniecības 13. 

un 14.kvartāla robežas 210 m uz ziemeļiem augšup pa nogāzi 
līdz tās augšējai krotei 

2. 2-3 110 m uz austrumiem, pēc tam 200 m uz ziemeļaustrumiem 
pa nogāzes augšējo kroti līdz ceļam 

3. 3-4 200 m uz dienvidaustrumiem, 100 m uz ziemeļaustrumiem, 
40 m uz austrumiem un 70 m uz dienvidaustrumiem pa 
nogāzes augšējo kroti 

4. 4-5 140 m uz dienvidiem lejup pa nogāzi līdz tās pakājei 
5. 5-1 120 m uz dienvidrietumiem un 570 m uz rietumiem pa 

nogāzes pakāji līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



145.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s gro
noteikumiem Nr.175 

zīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 



 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Velnalas klin
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc

tis” robežu 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Siguldas novads. Siguldas pilsēta 
Siguldas mežniecības 13.kvartāla dienvidaustrumu daļa 

(31., 37., 41., 38.nogabals) 
1. 1-2 No punkta Gaujas labajā krastā (uz Siguldas mežniecības 13. 

un 14.kvartāla robežas) 250 m uz rietumiem, dienvidrietumiem 
lejup gar upi, šķērsojot strauta ieteku, līdz 41.nogabala 
vidusdaļai 

2. 2-3 130 m uz ziemeļiem un 170 m uz ziemeļaustrumiem augšup pa 
gravu 

3. 3-4 150 m uz austrumiem (80 m augšup pa gravas nogāzi, 70 m 
līdz nogāzes augšējai krotei) 

4. 4-1 210 m uz dienvidiem lejup pa nogāzi līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



146.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums (Piel grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Daudas un Jodu
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

plāna 
oteikta 

pītes ieleja” 

c Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža n

Siguldas novads. Siguldas pagasts 
Siguldas mežniecība 

Saimniecības “Daudas”, s”, “Lejas Vārnas” “Tilta
1. 1- ta Daudas upes kreisajā krastā (600 m taisnā līnijā augšpus upes 

ietekas  
mežnie

2 No punk
 Gaujā) 200 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem pa Siguldas
cības mežu augšup pa nogāzi līdz kāpuma beigām 

2. 2-3 200 m uz ad gar stāvās nogāzes 
augšējo m z austrumiem 

 dienvidiem, dienvidaustrumiem, t
alu paralēli Daudas tecei 700 m u

3. 3-4 250 m uz z ības “Jodas” ziemeļrietumu iemeļaustrumiem līdz saimniec
izvirzījuma dienvidu stūrim 

4. 4-5 G
Jo
ro

ar saimniecības “Jodas” un Siguldas mežniecības robežu, apliecot 
dupītes gravveidīgo ieleju, līdz saimniecību “Jodas” un “Pekas–2” 
bežas ziemeļu punktam 

5. 5-6 G žu ar Siguldas 
m
“V

ar saimniecību “Pekas–2” un “Gravas” ziemeļu robe
ežniecības mežu līdz saimniecību “Gravas”, “Briežragi” un 
ecdreļļi” kopīgajam robežpunktam 

6. 6–7 G
ie īdz saimniecības “Strautiņi” 
ro
“T
(1 ugšējās krotes), tad uz ziemeļiem pa saimniecību “Lejas 
V
īp
ga

ar saimniecības “Vecdreļļi” ziemeļu un rietumu malu, gar Daudas 
lejas augšējo kroti uz dienvidaustrumiem l
bežai, tad uz dienvidrietumiem, šķērsojot Daudas ieleju, saimniecību 
iltas”, Daudas pietekas ieleju un saimniecības “Lejas Vārnas” robežu 
0 m augšpus a
ārnas”, gar saimniecību “Jaunklētnieki-1” un “Mazklētnieki” zemes 
ašumu austrumu malu līdz saimniecību “Jaunklētnieki” un “Daudas” 
lējam ziemeļaustrumu robežpunktam 

7. 7-8 25 s 
“D m” 

0 m uz ziemeļrietumiem, tad 400 m uz rietumiem gar saimniecība
audas” ziemeļu malu līdz meža ceļam ziemeļrietumos no “Daudā

8. 8-9 P 0 
m
ga

a ceļu gar Daudu pagalma rietumu malu 150 m uz dienvidiem un 15
 uz dienvidiem, dienvidaustrumiem līdz saimniecības “Zalikši” 
lējam rietumu stūrim 

9. 9-10 120 m uz dienvidrietumiem pa saimniecības “Daudas” zemi 
10. 10-11 20 s 

“D z saimniecības “Daudu kalns” un “Daudas” robežu 
st

0 m virzienā uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa saimniecība
audas” zemi līd
ūrim 

11. 11-12 10
zi
lī

0 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, tad 100 m uz ziemeļiem, 
emeļaustrumiem gar saimniecību “Daudu kalns” un “Daudas” robežu 
dz saimniecības “Daudas” galējam ziemeļu stūrim 

12. 12-1 22 em pa Siguldas mežniecības mežu 
le

0 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumi
jup pa Daudas nogāzi līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un

i  attīstības m
  

reģ onālās inistrs    V.Makarovs 



147.pielikum
M

s  
inistru kabineta  

prīļa 
5 

(Pieli
 

2001.gada 17.a
 noteikumiem Nr.17

kums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kaktiņu grav
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

as” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Siguldas novads. Siguldas pagasts 
Siguldas mežniecība 

1. 1-2 No saimniecības “Empēteri” galējā ziemeļrietumu punkta uz 
robežas ar Siguldas mežniecības mežu 150 m uz dienvidiem, 
dienvidaustrumiem un 200 m uz dienvidaustrumiem gar 
saimniecības “Empēteri” ziemeļu robežu līdz robežai ar 
saimniecību “Jodas” 

2. 2-3 No saimniecību “Empēteri” un “Jodas” kopējā galējā ziemeļu 
robežpunkta 550 m uz rietumiem, dienvidrietumiem, tad 80 m 
pa meža ceļu uz dienvidrietumiem 

3. 3-4 200 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, tad 350 m uz 
ziemeļaustrumiem un 200 m uz ziemeļiem pa meža ceļu caur 
Siguldas mežniecības mežu 

4. 4-5 450 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi līdz 
gravas dibenam 

5. 5-1 200 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem un 400 m uz 
dienvidaustrumiem augšup pa nogāzi līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



148.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likums (Pie grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kalna Klauku a
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

la un avots” 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Siguldas novads. Siguldas pagasts 
Siguldas mežniec Kalna Klaukas” ība. Saimniecība “

1. 1-2 No punkta, kur Daudas upīte 250 m augšpus ietekas Gaujā 
 s

robežu, 
au

šķērso aimniecības “Kalna Klaukas” un Siguldas mežniecības 
300 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa nogāzi 

gšup līdz nogāzes augšējai krotei 
2. 2-3 570 m 

mežnie
uz dienvidrietumiem pa nogāzes augšējo kroti (Siguldas 
cības 75.kvartālā) 

3. 3-4 300 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa nogāzi lejup, 
ķērsojot saimniecības “Kalna Klaukas” robežu, līdz strautam š

(“Kalna Klauku” teritorijā) 
4. 4-1 780 m uz ziemeļaustrumiem (400 m gar strautu, p

nedaudz pagriežoties austrumu virzienā, pa sa
“Kalna Klaukas” un Siguldas mežniecības r
sākumpunktam 

ēc tam, 
imniecības 

obežu) līdz 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



149.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ

R

plāna 
P

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kautraka gravas” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

obežposmu 
numurs pēc a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Siguldas novads. Siguldas pagasts 
Siguldas mežniecība. Saimniecības “Kodaļas-1”, “Muļļas” 

1. 1-2 N bežas 
(5
di m pa saimniecības 
“M  
la

o punkta uz saimniecību “Kodaļas-1” un “Muļļas” ro
00 m uz ziemeļrietumiem no Muļļu mājām un 300 m uz 
envidrietumiem no Kodaļu mājām) 230 

uļļas” lauku uz dienvidiem, dienvidrietumiem, šķērsojot
uku ceļu, kas ved no Muļļu mājām uz Gaujas krastu 

2. 2-3 15 meļrietumiem un 130 m uz rietumiem pa 
sa
(m

0 m uz zie
imniecības “Muļļas” lauku (aptuveni 100 m no saimniecības 
eža) robežas) 

3. 3-4 130 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa saimniecības 
“Muļļas” zemi (apmēram 100 m attālumā no meža) līdz 

imniecības “Empēteri” robežai sa
4. 4-5 Pa saimniecību “Muļļas” un “Empēteri” robežu 100 m uz 

ziemeļrietumiem līdz saimniecību “Muļļas” un “Empēteri” un 
Siguldas mežniecības meža kopīgajam robežpunktam 

5. 5-6 120 m uz ziemeļrietumiem pa saimniecības “Empēteri” robežu 
līdz šīs saimniecības galējam ziemeļrietumu stūrim 

6. 6-7 260 m uz ziemeļrietumiem lejup pa nogāzi līdz stāvā krituma 
beigām 

7. 7-8 Pa stāvā krituma un tam sekojošā lēzenākā krituma robežlīniju 
180 m uz austrumiem, 100 m uz ziemeļrietumiem, 150 m uz 
ziemeļiem un 120 m uz ziemeļaustrumiem līdz stigai starp 52. 
un 53.kvartālu 

8. 8-9 160 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un 60 m uz austrumiem 
pa stāvā krituma un tam sekojošā lēzenā krituma robežlīniju, pēc 
tam 300 m uz dienvidaustrumiem, šķērsojot strautu, līdz 
saimniecības “Kodaļas-1” ziemeļrietumu robežai 

9. 9-1 420 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem pa saimniecības 
“Kodaļas-1” lauku (aptuveni 50 m no saimniecības rietumu 
robežas (meža robežas)) līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



150.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Saltavots” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Siguldas novads. Siguldas pagasts 
Saimniecības “Saltavoti-1”, “Saltavoti-2”, “Kraujas”, “Vētras” 

1. 1-2 No saimniecību “Ievlejas” un “Saltavoti-2” robežu 
krustpunkta Pizuļu dīķa malā 220 m uz rietumiem, 
dienvidrietumiem gar dīķa malu, cauri meža pudurim līdz 
ganībām 

2. 2-3 200 m uz ziemeļiem līdz ceļam 
3. 3-4 200 m uz austrumiem pa ceļu līdz saimniecību “Vētras” un 

“Ievlejas” robežai 
4. 4-1 200 m uz dienvidiem pa saimniecības “Ievlejas” rietumu 

robežu līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



151.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

ms g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pieliku
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sautas kaln
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

s” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Siguldas novads. Siguldas pagasts 
Siguldas mežniecības 66. kvartāla dienvidaustrumu, rietumu daļa, 70.kvartāls 

1. 1-2 No punkta Siguldas mežniecības 66.kvartāla dienvidaustrumu 
daļā, nogāzes pakājē, 280 m austrumos, dienvidaustrumos no 
“Pūcīšu” mājām (300 m austrumos, ziemeļaustrumos no 
“Līcīšu” mājām) 300 m uz austrumiem augšup pa nogāzes 
lēzenāko daļu, pēc pirmajiem 90 m šķērsojot 66. un 67.kvartāla 
stigu 

2. 2-3 320 m uz dienvidiem augšup pa nogāzes stāvāko daļu, tad pa 
paugura virsu, šķērsojot 67. un 70.kvartāla stigu 

3. 3-4 230 m uz dienvidrietumiem, 120 m uz rietumiem, 
dienvidrietumiem, 300 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem un, 
garenvirzienā šķērsojot paugura virsu, 170 m uz 
dienvidrietumiem 

4. 4-5 120 m uz rietumiem, dienvidrietumiem un 100 m uz rietumiem, 
ziemeļrietumiem pa nogāzi lejup līdz tās pakājei (līdz ceļam) 

5. 5-1 530 m uz ziemeļaustrumiem, 400 m uz ziemeļiem un 240 m uz 
ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pa nogāzes pakāji līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs   V.Makarovs 



152.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likums (Pie grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sviķupītes ielej
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

as atsegumi” 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Siguldas novads. Siguldas pagasts 
Siguldas mežniecība 

Saimniecības “Rožukalni”, “Skāduļi-2”, “Valīši”, “Stemberģi-1”, “Skāduļi”, 
“Kodaļas-1” 

1. 1-2 No Sviķupītes un Nurmižupītes satekas 700 m pa Siguldas 
mežniecības mežu uz austrumiem līdz meža stigai 

2. 2-3 300 m uz austrumiem pa Siguldas mežniecības mežu līdz 
saimniecības “Krastiņi” austrumu robežai 

3. 3-4 Gar saimniecības “Krastiņi” austrumu un dienvidu robežu, pa 
Siguldas mežniecības un saimniecību “Indrāni”, “Pilskalni”, 
“Birzes” robežu līdz Siguldas mežniecības un saimniecību 
“Birzes” un “Rožukalni” kopējam robežpunktam 

4. 4-5 500 m uz dienvidiem (10 m attālumā uz austrumiem no 
Sviķupītes ielejas augšējās krotes) pa saimniecību “Rožukalni”, 
“Skāduļi-2”, “Valīši”, “Stemberģi-1” līdz ceļa Sigulda–Nurmiži 
ziemeļu malai 

5. 5-6 Gar ceļa Sigulda–Nurmiži ziemeļu malu uz dienvidrietumiem 
pāri Sviķupītes ielejai saimniecībā “Skāduļi-2” 

6. 6-7 650 m uz ziemeļiem (10 m attālumā uz rietumiem no 
Sviķupītes ielejas augšējās krotes) pa saimniecību “Skāduļi-2” 
un “Skāduļi” zemi 

7. 7-8 Uz ziemeļrietumiem gar saimniecības “Skāduļi”, saimniecības 
ar kadastra Nr.01-0063, saimniecības “Kodaļas-1” un Siguldas 
mežniecības robežu līdz robežpunktam, kas atrodas 400 m uz 
ziemeļrietumiem no Kodaļu mājām 

8. 8-1 550 m uz ziemeļrietumiem lejup pa Sviķupītes un Lielās 
Kautraka gravas nogāzēm, šķērsojot Lielās Kautraka gravas 
lejteci, līdz sākumpunktam 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



153.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s gro
noteikumiem Nr.175 

zīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Loša atsegum
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

s” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Saldus novads. Nīgrandes pagasts 
Saimniecība “Bērzkalni” 

1. 1- 2 No saimniecību “B īči” robežpunkta Loša 
krei

ret

ērzkalni” un “L
sajā krastā pie Loša ietekas Ventā 200 m gar upes malu 
 straumi pa saimniecības “Bērzkalni” teritoriju p

2. 2- 3 āzi līdz tās krotei 100 m uz ziemeļrietumiem augšup pa nog
3. 3- 4 170 m iem pa nogāzes kroti  uz ziemeļiem, ziemeļaustrum

saimniecības “Bērzkalni” teritorijā 
4. 4- 1 220 m uz dienvidaustrumiem lejup pa nogāzi (saimniecības 

“Bērzkalni” teritorijā) līdz sākumpunktam 
 

sardzības un  
reģionālās attīstības min

 
Vides aiz

istrs    V.Makarovs 



154.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kalnu atsegums” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Saldus novads. Nīgrandes pagasts 
1. 1-2 No s tumu stūra (pie ceļa) 150 aimniecības “Vārpas” ziemeļrie

m uz austrumiem pa ceļu līdz Loša upei 
2. 2-3 100 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem un 100 m uz 

austrumiem, ziemeļaustrumiem gar upes kreiso krastu (
straumi) 

pret 

3. 3-4 100 m uz dienvidiem līdz īpašuma Krasta ielā 1 
ziemeļaustrumu stūrim 

4. 4-5 80 m uz rietumiem, dienvidrietumiem gar īpašuma Krasta ielā 
austrumu 1 ziemeļu malu līdz īpašuma Krasta ielā 2 ziemeļ

stūrim 
5. 5-6 ielā 5 80 m uz ziemeļrietumiem, šķērsojot īpašuma Krasta 

ziemeļaustrumu stūri, līdz šī īpašuma ziemeļu malai 
6. 6-7 100 m uz rietumiem pa īpašuma Krasta ielā 5 ziemeļu malu, 

pēc tam pa saimniecībām “Vārpas” un “Līči” līdz 
saimniecības “Vārpas” dienvidrietumu stūrim 

7. 7-1 70 m uz ziemeļiem pa saimniecības “Vārpas” rietumu malu 
līdz sākumpunktam 

 
 

reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 
Vides aizsardzības un  



155.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
P

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Plieņu atsegums” robežu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

S s aldus novads. Pampāļu pagast
1. 1-2 N

S
p
a

o punkta Ventas labajā krastā vasaras ūdens līmeņa malā (uz 
aldus novada Pampāļu pagasta un Skrundas novada Skrundas 
ilsētas ar lauku teritoriju robežas) uz ziemeļaustrumiem 
ugšup pa krasta nogāzi un vēl 30 m aiz krasta krotes 

2. 2-3 Uz dienvidiem
a niecību 
“

 gar Ventas labā krasta krotes malu (30 m 
tstatumā no tās) līdz sānu gravai, šķērsojot saim
Jaunplieņi” un Saldus virsmežniecības 144.kvartālu 

3. 3-4 U
ū  

z rietumiem pa gravas pamatni līdz Ventas labā krasta vasaras 
dens līmeņa malai pie saimniecības “Zvejnieki” ziemeļu stūra

4. 4-1 U ntas labā krasta vasaras ūdens līmeņa malu 
lī

z ziemeļiem gar Ve
dz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



156.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zaņas lejteces atsegumi” 
ežu aprakrob sts 

R

plāna 
P

 
Nr. 
p.k. 

obežposmu 
numurs pēc a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Saldus novads. Zaņas pagasts 
1. 1-2 N

di ts) 
20 iemeļiem pa saimniecību “Laivenieki” un “Zaņas 
Muiža” robežu līdz Zaņas upei (līdz saimniecībai “Pie 
Vanagiem”) 

o punkta uz Spārņu karjera ceļa (saimniecības “Laivenieki” 
vu zemesgabalu un saimniecības “Zaņas Muiža” robežpunk
0 m uz z

2. 2-3 Šķērsojot Zaņas upi, 60 m uz austrumiem gar upes krastu līdz tās 
austrumiem gar 

pietekas labo krastu līdz upes pagriezienam uz austrumiem 
labā krasta pietekai, pēc tam 60 m uz ziemeļ

3. 3-4 850 m uz austrumiem pa saimniecību “Pie Vanagiem”, tad, 
šķērsojot pieteku, pa saimniecību “Kraujas”, tad, šķērsojot ceļu, 
pa saimniecības “Kraujas” otru zemesgabalu, pēc tam pa 
saimniecību “Zaņas Muiža” līdz tās austrumu malai, kur 
robežojas saimniecības “Zaņas Līči” un “Pie Krastiņiem” 

4. 4-5 Pa saimniecību “Zaņas Līči” un “Pie Krastiņiem” robežu 
(aptuveni 400 m) gar nogāzes augšējo malu līdz saimniecības 
“Sprīdīši” robežai 

5. 5-6 Pa saimniecību “Sprīdīši” un “Pie Krastiņiem” robežu (aptuveni 
200 m) pa nogāzes kroti līdz saimniecības “Krastiņi” robežai 

6. 6-7 400 m uz dienvidaustrumiem pa saimniecību “Krastiņi” un “Pie 
Krastiņiem” robežu, tad pa saimniecību “Pie Krastiņiem”, 
šķērsojot gravu līdz tās augšējai malai 

7. 7-8 400 m uz dienvidrietumiem lejup līdz Zaņas upei, tad, to 
šķērsojot, augšup pa nogāzi līdz saimniecības “Pie Bunkām” 
galējam dienvidu stūrim 

8. 8-9 700 m uz ziemeļrietumiem pa saimniecību “Pie Bunkām” un 
“Laivenieki” robežu, pēc pirmajiem 400 m novirzoties no 
robežas, lai apietu gravu pa tās augšējo malu saimniecības 
“Laivenieki” teritorijā, pēc tam atkal pa robežu līdz saimniecības 
“Pie Bunkām” galējam ziemeļrietumu stūrim (aptuveni 60 m no 
upes) 

9. 9-1 850 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pa saimniecību 
“Laivenieki” līdz ceļam, šķērsot ceļu, pēdējos 120 m pa tam 
pienākošo ceļu līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



157.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  

 
n na  

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Pavāru atsegumi” robežu
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
umurs pēc plā Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Saldus novads. Zirņu pagasts 
1. 1-2 N  augšpus Paksītes o punkta Cieceres kreisajā krastā (400 m

upes ietekas Ciecerē) 200 m uz ziemeļiem (pret straumi) gar 
Cieceres upi 

2. 2-3  80 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem augšup pa nogāzi
gar saimniecības “Pavāri” robežu 

3. 3-1 200 m uz dienvidiem gar nogāzes augšējo malu, pēc tam 
60 m uz rietumiem lejup pa saimniecības “Pavāri” robežu 
līdz sākumpunktam 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



158.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sudmaļu ūdenskritums” 
ežu aprakrob sts 

plāna 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Talsu novads. Abavas pagasts 
Saimniecības “Diželciņi”, “Sudmaļi”, “Vecjaunarāji”, “Jaunabava” 

1.     
2. 1-2 No saimniecību “Jaunabava” un “Diželciņi” robežpunkta 

Valgales upes kreisajā krastā 150 m uz ziemeļiem, 
ziemeļaustrumiem gar upi (saimniecības “Diželciņi” teritorijā) 
līdz kājnieku tiltiņam 

3. 2-3 ības Uz dienvidaustrumiem, šķērsojot upi iepretim saimniec
“Sudmaļi” mājvietai 

4. 3-4  taisnā līnijā uz dienvidiem, dienvidrietumiem 

z 
rietumiem, ziemeļrietumiem 

Aptuveni 350 m
gar upes malu (pret straumi) pa saimniecību “Sudmaļi” un 
“Vecjaunarāji” teritoriju līdz upes straujam pagriezienam u

5. 4-5 Uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, šķērsojot upi, pa saimniecību 
“Jaunabava” 

 5-1 Aptuveni 200 m taisnā līnijā uz ziemeļiem, ziemeļaustrumie
gar upes ma

m 
lu pa saimniecību “Jaunabava” līdz sākumpunktam

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



159.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Virsaišu ūden
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

skritums” 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Talsu novads. Abavas pagasts 
Saimniecība “Virsaiši” 

1.   Atrodas 200 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem no 
Virsaišu mājām, uz Virbupītes labā krasta pietekas 250 m 
augšpus tās ietekas Virbupītē 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



160.pielikums  
Ministru kabineta  

a  
5 

s g m Nr.615) 

2001.gada 17.aprīļ
noteikumiem Nr.17

(Pielikum rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumie
 

 
Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Akmeņkalnu Vellapēdas 

akmens” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Dundagas novads. Dundagas pagasts 
Priedaines mežniecība 

1.  Atrodas 700 m uz dienvidaustrumiem no Ventspils novada Ances 
pagasta, Puzes pagasta un Dundagas novada Dundagas pagasta 
robežpunkta Priedaines mežniecības teritorijā pie Dundagas un Puzes 
pagastu robežas 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



161.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jušulejas dižakmens” robežu 

apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs pēc 
plāna 

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža 
noteikta 

Dundagas novads. Dundagas pagasts Slīteres nacionālais parks 
Slīteres mežniecības 255.kvartāls 

1.  Atrodas 800 m uz ziemeļiem no Jušu mājām 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



162.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ u 

Nr. Robežposmu 
n a Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kaļķupītes klintis” robež
apraksts 

p.k. umurs pēc plān
Dundagas novads. Dundagas pagasts 
Saimniec  ības “Īvnieki” un “Dižupes”

1. 1-2 N tiltiņa (iepretim 
saimniecības “Dižupes” mājvietai) 100 m uz dienvidiem līdz 
mājvietas dienvidrietumu stūrim 

o punkta Kaļķupītes labajā krastā pie 

2. 2-3 

 

600 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa mežu (100 m 
attālumā no upes), šķērsojot Kaļķupītes pieteku un nonākot 
saimniecības “Īvnieki” teritorijā, līdz lauka austrumu galam

3. 3-4 iem, dienvidrietumiem (saimniecības 
0 m uz 

ītei pie tiltiņa 

600 m uz rietum
“Īvnieki” teritorijā) pa meža un lauka robežu, pēc tam 5
ziemeļrietumiem lejup līdz Kaļķup

4. 4-1 1,2 km (taisnā līnijā) uz austrumiem, ziemeļaustrumi
Kaļķupītes krastu līdz sākumpunktam 

em gar 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



163.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Peldangas labir
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc

ints” robežu 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Dundagas novads. Dundagas pagasts 
Dundagas virsmežniecības 112. un 123.kvartāls 

1. 1-2 No punkta, kas atrodas 150 m uz austrumiem no ceļa Ģibzde–
Dundaga uz meža stigas iepretī Liepnieku mājām, 120 m uz 
austrumiem paralēli stigai starp 112. un 123.kvartālu (40 m 
atstatumā) 

2. 2-3 100 m uz dienvidiem, šķērsojot stigu starp 112. un 
123.kvartālu līdz Liepniekvalkam 

3. 3-4 Uz rietumiem pa Liepniekvalku uz leju līdz stigai (aptuveni 
150 m) 

4. 4-1 100 m uz ziemeļiem pa stigu līdz sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



164.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

ikums g(Piel rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Pitragupes kra
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

sti” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Dundagas novads. Dundagas pagasts Slīteres nacionālais parks 
 218., 219.kvartāls 

1. 1-2 No punkta, kas atrodas uz Dūmeles ceļa 100 m uz 
dienvidiem no tilta pār Pitragupi, 450 m uz 
dienvidrietumiem (pa straumi uz augšu) 

2. 2-3 U ot 
Pitragupi 

 z rietumiem, ziemeļrietumiem (aptuveni 100 m), šķērsoj

3. 3-4 lu (pa 
stra
450 m uz ziemeļaustrumiem pa krasta augšējo ma

umi uz leju) 
4. 4-1 100 itragupi, līdz sākumpunktam m uz rietumiem, šķērsojot P

pie Dūmeles ceļa 
 
 

sardzības un  
ion s attīstības m

Vides aiz
ālāreģ inistrs    V.Makarovs 



165.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zartapu grava” robežu 
apraksts 

p.k. 
Ro

numurs pēc plāna teikta 

 
Nr. bežposmu Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža no

Dundagas novads. Dundagas pagasts 
Slīteres nacionālais parks, 197.kvartāls 

1. 1-2 No
die
die ķērsojot gravu līdz 
kro

 punkta, kas atrodas pie meža ceļa 250 m uz 
nvidaustrumiem no grunts ceļa Mazirbe–Slītere, uz 
nvidrietumiem (aptuveni 150 m), š
tes augšmalai 

2. 2-3 Gar gravas augš
150

ējo malu 100 m uz dienvidaustrumiem, tad 
 m uz dienvidiem 

3. 3-4 70 u 
nog

m uz austrumiem, šķērsojot gravu, līdz gravas austrum
āzes augšmalai 

4. 4-5 170 m uz ziemeļiem gar gravas augšmalu līdz sānu gravas 
augšmalai 

5. 5-6 Uz ziemeļaustrumiem (aptuveni 300 m) gar gravas augšējo 
malu līdz gravas sākumam 

6. 6-7 Gar gravas ziemeļu nogāzes augšmalu uz rietumiem, 
dienvidrietumiem, ziemeļrietumiem (aptuveni 380 m) līdz 
gravas nogāzei 

7. 7-1 40 m pa nogāzi uz leju līdz sākumpunktam pie meža ceļa 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



166.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zeltapses laukakmens” 
ežu aprakrob sts 

num na 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
urs pēc plā Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Dundagas novads. Dundagas pagasts 
Saimniecība “Zeltapši” 

1.   Atrodas saimniecības “Zeltapši” teritorijā 300 m uz 
ziemeļiem, ziemeļrietumiem no Zeltapšu mājvietas ceļa 
malā. 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



167.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģ  
rob sts 

 

eoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Zilo kalnu Šlīteres krauja”
ežu aprak

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Dundagas novads. Dundagas pagasts 
Slīteres nacionālais parks, 235.kvartāls 

1. 1-2 

) 

No punkta, kas atrodas nogāzes augšējā malā 500 m uz 
dienvidrietumiem no Šlīteres bākas, uz ziemeļrietumiem pa 
nogāzi uz leju līdz stigai (aptuveni 150 m

2. 2-3 Pa stigu uz ziemeļaustrumiem (aptuveni 1,75 km) līdz 
225.kvartāla ziemeļaustrumu stigai 

3. 3-4 Uz dienvidaustrumiem pa gravu uz augšu
augšmalai (aptuveni 290 m) 

 līdz gravas 

4. 4-1 Pa nogāzes kroti uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam, 
apliecot gravas augšmalu iepretī Virzkalnu mājām 

 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



168.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Lūrmaņu atseg
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs 

plāna 
a noteikta 

umi” robežu 

pēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Talsu novads. Lubes pagasts 
Dundagas virsmežmiecība 

Saimniecības “Mazsmilkši”, “Smilkši” 
1. 1-2 No punkta Rojas upes labajā krastā (saimniecības “Mazsmilkši” 

teritorijā) 30 m pirms saimniecību “Mazsmilkši” un “Smilkši” 
robežpunkta 40 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem augšup pa 
krasta nogāzi līdz tās augšējai daļai 

2. 2-3 450 m pret straumi aptuveni 40 m attālumā no upes, līkumojot 
līdzi upei, līdz strautam (saimniecības “Smilkši” teritorijā) 

3. 3-4 lejup pa strautu (aptuveni 40 m) līdz Rojas upei, šķērso upi, tad 
vēl 180 m gar upes malu pret straumi 

4. 4-5 uz ziemeļiem (aptuveni 40 m) augšup pa krasta nogāzi līdz tās 
augšējai daļai 

5. 5-6 750 m lejup pa straumi aptuveni 40 m attālumā no upes, 
līkumojot līdzi upei (600 m Dundagas virsmežniecības teritorijā 
un 150 m saimniecības “Mazsmilkši” teritorijā) 

6. 6-7 40 m uz dienvidiem lejup pa krasta nogāzi līdz Rojas upei 
7. 7-1 Šķērsojot Rojas upi un nonākot tās labajā krastā, 300 m pret 

straumi gar upi līdz sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



169.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

s g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikum
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kaltenes kalv
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

as” robežu 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Rojas novads. Rojas pagasts 
Dundagas virsmežniecība 

Saimniecības “Liepziedi”, “Vimbas”, “Liepas” 
1. 1 No Dundagas virsmežniecības 271., 272., 12. un 13.kvartāla 

kru  
starp 12. un 13.kvartālu līdz grāvim, pēc tam pa grāvi 700 m uz 

-2 
stpunkta (pie ceļa) 100 m uz dienvidaustrumiem pa stigu

austrumiem līdz stigai starp 13. un 33.kvartālu 
2. 

saimniec  (pa grāvi) līdz saimniecības 
2-3 300 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa valsts meža un 

ības “Sillīdumi” robežlīniju
“Sillīdumi” galējam dienvidu stūrim 

3. 3-4 
n “Vikingi”, līdz stigai starp 47. un 

1,05 km uz dienvidaustrumiem, šķērsojot 33. un 47.kvartālu, kā 
arī saimniecības “Galviņi” u
61.kvartālu 

4. 4 dz -5 450 m uz dienvidrietumiem pa stigu starp 47. un 61.kvartālu lī
meža ceļam iepretī mājām “Imantas” 

5. 5

“Dimbas”, “Līdaki”, “Gatviņi” un baznīcas zemes 
meļaustrumu puses robežām līdz saimniecības “Vimbas” 

tūrim 

-6 600 m uz dienvidaustrumiem, šķērsojot saimniecību 
“Liepziedi”, pēc tam pa saimniecību “Mežnieki”, “Pirvici”, 

zie
meža gabala (kadastra Nr.9/133) galējam ziemeļu s

6. 6-7 150 m uz dienvidrietumiem pa baznīcas zemes un saimniecības 
“Vimbas” robežu līdz 60., 61., 74. un 75.kvartāla stigu 
krustpunktam 

7. 7-8 600 m uz dienvidaustrumiem pa stigu starp 74. un 75.kvartālu, 
šķērsojot saimniecības “Vimbas” un “Liepas”, pēc tam pa 
saimniecību “Dangas” un “Liepziedi” ziemeļaustrumu robežām 
līdz saimniecības “Liepziedi” galējam austrumu stūrim (līdz 
stigai starp 74. un 86.kvartālu) 

8. 8-9 600 m uz dienvidrietumiem pa stigu starp 74. un 75.kvartālu 
(gar saimniecību “Jaunasteri” un “Aizkalni” dienvidaustrumu 
robežām) līdz saimniecības “Aizkalni” galējam dienvidu stūrim 
(līdz 73., 74., 85. un 86.kvartāla stigu krustpunktam) 

9. 9-10 450 m uz dienvidaustrumiem pa stigu starp 85. un 86.kvartālu 
līdz elektrolīnijai 

10. 10-11 1,2 km uz dienvidrietumiem pa elektrolīniju, šķērsojot 85. un 
84. kvartālu, līdz ceļam starp 83. un 84.kvartālu 

11. 11-12 1,55 km uz ziemeļrietumiem pa ceļu gar 84. un 72.kvartāla 
dienvidrietumu robežām līdz 43., 44., 57. un 58.kvartāla stigu 
krustpunktam 

12. 12-13 850 m uz ziemeļiem pa ceļu, šķērsojot 44.kvartālu, līdz stigai 



starp 44. un 45.kvartālu, tad 50 m uz ziemeļrietum
līdz 30., 31., 44. un 45.kvartāla stigu krustpunk

iem pa ceļu 
tam 

13. 13-14 450 m uz ziemeļaustrumiem pa stigu starp 31. un 45.kvartālu 
līdz grāvju “T” veida krustojumam 

14. 14-15 500 m uz ziemeļrietumiem, 450 m uz rietumiem, 
ziemeļrietumiem un 300 m ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa 
grāvi, šķērsojot 31. un 11.kvartālu, līdz ceļam 

15. 15-1 920 m uz ziemeļaustrumiem pa ceļu līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



170.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  

(Pielikums g
noteikumiem Nr.175 

rozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kaltenes krasta
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs p

plāna 
a noteikta 

 veidojumi” 

ēc Pa kādiem plāna situācijas elementiem robež

Rojas novads. Rojas pagasts 
1. 1-2 No punkta autoc s–Roja austrumu malā (pie 

saimniecības “Vēveri Valgalciemā” (kadastra Nr.88820100080) 
dienvidu robežas) 2,8 km uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem gar 

toceļa austrumu malu līdz saimniecības “Veckāpas” (kadastra 

eļa Mērsrag

au
Nr.88820090358) dienvidu robežai 

2. 2-3 U ības “Veckāpas” 
dienv dz Rīgas līča jūras 
aizsargjoslai 

z au saimniecstrumiem, ziemeļaustrumiem pa 
idu robežu un pašvaldības zemi lī

3. 3-4 U
m ri 
V

z dienvidiem, dienvidaustrumiem gar Rīgas līča ūdens līmeņa 
alu (aptuveni 3 km) līdz punktam iepretī saimniecības “Vēve
algalciemā” dienvidu robežai 

4. 4-1 U  saimniecības 
“V am 

z dienvidrietumiem, šķērsojot pludmali, pa
ēveri Valgalciemā” dienvidu robežu līdz sākumpunkt

 
 

sardzības un  
reģionālās attīstības mi  V.Makarovs 
Vides aiz

nistrs    



171.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Tilgaļu milzu akmens” 

robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Talsu novads. Vandzenes pagasts 
1.  Atrodas lauka vidū 150 m uz rietumiem no saimniecības 

“Rūdolfs un Elīna” mājām 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



172.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa 

ro
 noteikumiem Nr.175 

zīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) (Pielikums g
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Abavas Velna
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pē

la” robežu 

c plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kandavas novads. Kandavas pagasts 
1

“Dālderi” galējā ziemeļu robežpunkta 300 m uz ziemeļiem, 
ziemeļaustrumiem pa pašvaldības zemi līdz Abavai 

. 1-2 No saimniecības “Sudrabi-1” galējā austrumu un saimniecības 

2. 2-3 140
straumi, šķērsojot tajā ietekošo strautu 

  m uz austrumiem, dienvidaustrumiem gar Abavu pret 

3. 3-4  (150 m turoties 270 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem
aptuveni 50 m attālumā no strauta, pēc tam nonākot tieši līdz 
strautam) 

4. 4-1 
ākumpunktam 

Šķērsojot strautu, 120 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem 
pa elektrolīniju līdz s

 
 
Vides aizsardzības un  

i s attīstības mreģ onālā inistrs    V.Makarovs 



173.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 
Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Velna acs avots” robežu 

apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kandavas novads. Kandavas pagasts 
Saimniecība “Ilmāri” 

1.   Atrodas saimniecības “Ilmāri” teritorijā, paugura nogāzes 
lejas daļā aptuveni 70 m uz rietumiem no saimniecības 
“Smirnieki” pirmā zemesgabala robežas 

 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



174.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

likum(Pie s grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Imulas dolom
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc

īta klintis” 

 plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kandavas novads. Matkules pagasts 
saimniecības “Arņi”, “Zīles”, “Ozolzīles”, “Zlaugotņi” 

1. 1-2 No punkta  krasta vasaras ūdens līmeņa 
malā (30 m augšpus saimniecību “Arņi” un “Zīles” robežas) uz 
dienvidrietumiem augšup pa krasta nogāzi 50 m aiz krasta 

Imulas upes kreisā

krotes 
2. 2-3 Uz ziemeļrietu iemeļaustrumiem gar krasta kroti 

 
ai

miem, tad z
(50 m attālumā no tās), šķērsojot saimniecības “Arņi”, “Zīles”
un “Ozolzīles”, līdz saimniecības “Zlaugotņi” dienvidu robež

3. 3-4 
aras 

Uz austrumiem (lejup pa krasta nogāzi) pa saimniecības 
“Zlaugotņi” dienvidu robežu līdz Imulas kreisā krasta vas
ūdens līmeņa malai 

4. 4-1 Uz dienvidrietumiem, dienvidiem, dienvidaustrumiem (p
straumi) pa Imulas upes kreisā krasta vasaras ūdens līmeņ
malu līdz sākumpunktam 

ret 
a 

 
 

nistrs    V.Makarovs 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības mi



175.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Kalnamuižas kraujas” 
ežu aprakrob sts 

R

plāna 
P

 
Nr. 
p.k. 

obežposmu 
numurs pēc a kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kandavas novads. Matkules pagasts 
Saimniecības “Ružas” un “Dzidrāji” 

1. 1-2 N
u
“D jā) augšup pa nogāzi līdz krotei un vēl 30 m aiz 
tās 

o saimniecību “Ružas” un “Dzidrāji” robežpunkta Amulas 
pes kreisajā krastā 130 m uz rietumiem (saimniecības 

zidrāji” teritori

2. 2-3 220 m uz ziemeļiem, šķērsojot robežu starp saimniecībām 
zidrāji” un “Ružas” un nonākot saimniecības “Ružas” 

 un 280 m uz 
ziemeļrietumiem, (20 m no krasta krotes) līdz punktam, kas 
atrodas 100 m uz ziemeļaustrumiem no “Ružu” mājvietas 
ziemeļaustrumu stūra 

“D
teritorijā, pēc tam 450 m uz ziemeļaustrumiem

3. 3-4 60 m uz ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi līdz upei 
4. 4-1 370 m uz dienvidaustrumiem, 530 m uz dienvidrietumiem, 100 

m uz rietumiem un 100 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem gar 
Amulas upi līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



176.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Langsēdes klintis” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu
numurs pēc plāna

 
  Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Kandavas novads. Matkules pagasts 
Saimniecība “Baltiņi” 

1. 1-2 ulas No saimniecības “Baltiņi” vistālākā dienvidu punkta Im
upes labajā krastā 130 m uz ziemeļaustrumiem gar upi 

2. 2-3 līdz virspalu 
terasei iepretī saimniecības “Vītiņi” mājvietai 
50 m uz dienvidaustrumiem augšup pa nogāzi 

3. 3-4 150 m uz dienvidaustrumiem (saimniecības “Baltiņi” 
teritorijā) pa virspalu terases robežlīniju 

4. 4-1 50 m meļrietumiem
sākum am 

 uz zie  lejup pa nogāzi līdz 
punkt

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs     V.Makarovs 



177.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sēra dīķi” robežu apraksts 
 

Nr. Robežposmu 
n a Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta p.k. umurs pēc plān

Engures novads. Lapmežciema pagasts 
Ķemeru nacionālais parks 

Tukuma virsmežniecības āls  Valguma mežniecības 286. un 287.kvart
1. 1-2 No 286., 287. un 294.kvartāla robežpunkta pie ceļa 100 m uz 

ziemeļrietumiem gar ceļu, pēc tam 200 m uz ziemeļiem pa 
mežu (286.kvartāla teritorijā) 

2. 2-3 miem (100 m 286.kvartālā, pēc tam, 
šķērsojot stigu, 287.kvartālā līdz ziemeļrietumu–
dienvidaustrumu virzienā vērstam meža ceļam) 

375 m uz ziemeļaustru

3. 3-4 250 m uz dienvidaustrumiem pa meža ceļ
ceļam 287.kvartālā 

u līdz purva ziemas 

4. 4-5 500 m uz dienvidaustrumiem (287.kvartāla teritorijā) līdz 
sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



178.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sēravoti Zaļa
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža no

jā purvā” 

teikta 

Engures novads. Smārdes pagasts 
Ķemeru nacionālais parks 

Tukuma virsmežniecības Valguma mežniecības 285. un 274.kvartāls 
1. 1-2 No 274., 275. un 285.kvartāla krustpunkta uz stigas 950 m uz 

dienvidaustrumiem pa purvainu mežu 285.kvartālā līdz 
ziemeļaustrumu–dienvidrietumu virzienā vērstam meža ceļam 

2. 2-3 120 m uz dienvidrietumiem pa meža ceļu 
3. 3-4 1,1 km uz rietumiem, ziemeļrietumiem (285. kvartāla 

teritorijā) līdz 274.kvartāla dienvidu robežstigai 
4. 4-5 130 m uz ziemeļrietumiem, 230 m uz ziemeļiem, 

ziemeļrietumiem (274.kvartāla teritorijā) līdz reljefa 
paaugstinājuma piekājei (līdz purvainā meža ceļam) 

5. 5-6 100 m uz austrumiem pa meža ceļu, šķērsojot strautu (grāvīti) 
6. 6-1 150 m uz dienvidiem, 300 m uz dienvidaustrumiem un 100 m 

uz austrumiem, dienvidaustrumiem (274.kvartāla teritorijā) 
līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



179.pielikums  
Ministru kabineta  

a  
5 

īts ar M oteikumiem Nr.615) 

2001.gada 17.aprīļ
noteikumiem Nr.17

(Pielikums groz K 25.06.2009. n
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Cimmermaņu krauja” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Kandavas novads. Vānes pagasts 
Saimniecība “Cimmermaņi” 

1. 1-2 No Cimmermaņu mājvietas pagalma rietumu stūra 150 m uz 
dienvidrietumiem un 150 m uz rietumiem pa nogāzes augšējo 
malu (aptuveni 40 m attālumā no upes) 

2. 2-3 50 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem lejup pa nogāzi līdz 
Amulai 

3. 3-4 Aptuveni 120 m uz austrumiem un 230 m uz 
ziemeļaustrumiem gar upi (lejup pa straumi) līdz upes krasam 
pagriezienam uz ziemeļrietumiem 

4. 4-5 50 m uz dienvidaustrumiem augšup pa nogāzi līdz tās krotei 
(līdz lauka malai) 

5. 5-1 150 m uz dienvidrietumiem pa kroti līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



180.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jērcēnu akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Strenču novads. Jērcēnu pagasts 
1.   Atrodas Strenču virsmežniecības Strenču mežniecības 

72.kvartālā 50 m uz ziemeļiem no ceļu krustojuma, kurā ceļš 
uz Pelenu mājām atdalās no ceļa starp Jērcēniem un Jesku 
mājām 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



181.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Rāmnieku smilšakmens 
atsegums” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Strenču novads. Plāņu pagasts 
1. 1-2 No punkta 20 m lejpus Rāmnieku māju iebraucamā ceļa (10 m 

attālumā) gar Gaujas krasta līniju 450 m pret straumi, šķērsojot 
saimniecības “Vecrāmnieki” koplietošanas zemi un Strenču 
virsmežniecības Saules mežniecības zemi 

2. 2-3 Pa krastu uz leju līdz Gaujas ūdens vasaras līmenim 
3. 3-4 Pa Gaujas ūdens vasaras līmeņa malu 450 m pa straumi uz leju 
4. 4-1 Pa krasta krauju uz augšu (10 m attālumā no krasta līnijas) līdz 

sākumpunktam 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs     V.Makarovs 



182.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Bēršu drumlini” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Burtnieku novads. Burtnieku pagasts 
1. 1-2 No ceļa Burtnieku baznīca-Silzemnieki (apmēram 2,5 km uz 

austrumiem no Burtnieku baznīcas) pa Roču māju ceļu uz 
ziemeļrietumiem, šķērsojot saimniecību “Roči” līdz 
Adzelviešu mājām 

2. 2-3 Pa Adzelviešu māju ceļu uz dienvidrietumiem līdz grunts 
ceļam pie Arumu mājām 

3. 3-4 Pa grunts ceļu uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem līdz Vārpu 
mājām, tad pa to pašu ceļu uz ziemeļaustrumiem līdz 
saimniecību “Upmači” un “Ievas” ziemeļrietumu 
robežpunktam 

4. 4-5 Pa saimniecības “Ievas” un Burtnieku mežniecības robežu līdz 
saimniecības “Lielsilmaļi” ziemeļrietumu robežpunktam 

5. 5-6 Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi (saimniecību “Ievas” un 
“Lielsilmaļi” robeža) līdz ceļam Burtnieku baznīca-
Silzemnieki 

6. 6-1 Pa ceļu uz dienvidrietumiem līdz sākumpunktam pie Roču 
māju ceļa 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



183.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Burtnieka smilšakmens 
atsegumi” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Burtnieku novads. Burtnieku pagasts 
1. 1-2 No saimniecību “Ezermaļi-2” un “Ezermaļi” robežas (150 m uz 

dienvidiem no Lazdukalna mājām) uz dienvidiem, 
dienvidaustrumiem gar kraujas augšējo kroti (20 m attālumā), 
šķērsojot saimniecību “Ezermaļi” (kadastra Nr. 004-0023), 
“Ezermala”, “Ezermala 2”, evaņģēliski luteriskās draudzes zemi, 
pa vecās kapsētas rietumu malu līdz vecās kapsētas 
dienvidrietumu stūrim 

2. 2-3 Uz rietumiem, dienvidrietumiem līdz Burtnieka ezera ūdens 
vasaras līmenim 

3. 3-4 Uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa Burtnieka ezera ūdens 
vasaras līmeņa malu līdz saimniecību “Ezermaļi-2” un 
“Ezermaļi” robežas iedomātai pagarinājuma līnijai 

4. 4-1 Uz ziemeļaustrumiem līdz sākumpunktam 150 m uz dienvidiem 
no Lazdukalna mājām 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs     V.Makarovs 



184.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Jeru alas” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Rūjienas novads. Jeru pagasts 
1.  Atrodas Rūjas upes kreisajā krastā uz pašvaldības zemes, 

100 m augšpus specializētā aprūpes centra “Rūja” zemes 
austrumu malas 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



185.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Līču slāņi” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Beverīnas novads. Kauguru pagasts 
Saimniecība “Plāgsti” 

1. 1-2 No meža ceļa (60 m uz dienvidrietumiem no Plāgstu 
mājām) 150 m uz austrumiem gar ganību un vecupes 
senkrasta malu 

2. 2-3 50 m uz dienvidiem līdz meža ceļam 
3. 3-4 230 m pa meža ceļu uz rietumiem līdz ceļu sazarojumam 
4. 4-1 100 m uz ziemeļaustrumiem pa meža ceļu līdz 

sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



186.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dukuļu avoti” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Valmieras novads. Kocēnu pagasts 
1. 1-2 No saimniecības “Dukuļi” galējā ziemeļaustrumu stūra (uz 

saimniecību “Dukuļi”, “Mežuļi” un valsts meža robežpunkta) 
200 m pa stigu uz rietumiem, dienvidrietumiem līdz stigu 
šķērsojošam ceļam 

2. 2-3 220 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pa meža ceļu (valsts 
meža teritorijā) 

3. 3-4 Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem pa valsts mežu līdz 
saimniecības “Mežuļi” teritorijai 

4. 4-1 120 m uz dienvidaustrumiem, 130 m uz dienvidiem, 
dienvidrietumiem un 40 m uz dienvidiem pa saimniecības 
“Mežuļi” un valsts meža robežstigu līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



187.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dauģēnu klintis un alas” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju (Salacas upes labajā 
krastā) 

Mazsalacas mežniecība 
Saimniecība “Lejasošenieki” (robežojas ar saimniecību “Kalna Silmači”) 

1. 1-2 No punkta ceļa malā (350 m uz ziemeļiem no “Kalna Silmaču” 
mājām, uz saimniecības “Kalna Silmači” un Mazsalacas 
mežniecības robežas) 400 m uz rietumiem, dienvidrietumiem 
pa saimniecības “Kalna Silmači” robežu 

2. 2-3 180 m uz ziemeļrietumiem līdz Salacas upei 
3. 3-4 100 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, 200 m uz ziemeļiem, 

ziemeļrietumiem, 170 m uz rietumiem un 120 m uz ziemeļiem 
gar Salacas upi 

4. 4-5 100 m augšup pa nogāzi uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, 
pēc tam 320 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem cauri smilšu 
karjeram līdz ceļam (saimniecības “Lejasošenieki” teritorijā) 

5. 5-1 50 m uz dienvidiem, 150 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem 
un 270 m uz dienvidiem pa ceļu līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



188.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Neļķu klintis un alas” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju 
(Salacas labajā krastā) 

Mazsalacas mežniecības 178. un 182.kvartāls 
1. 1-2 No punkta Salacas labajā krastā (150 m ziemeļos lejpus 

Laņģupītes ietekas) 200 m uz ziemeļiem, 150 m uz 
ziemeļrietumiem, 120 m uz rietumiem un 220 m uz 
ziemeļrietumiem gar Salacu (lejup pa straumi) 

2. 2-3 50 m uz ziemeļiem augšup pa nogāzi līdz stigai un ceļam 
3. 3-4 520 m uz dienvidaustrumiem pa ceļu (apmēram 50–100 m 

attālumā no upes), pēc tam 260 m uz dienvidiem pa nogāzes 
augšējo malu 

4. 4-1 80 m uz rietumiem pa nogāzi lejup līdz sākumpunktam 
 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs     V.Makarovs 



189.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Silmaču iezis un alas” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju 
Saimniecība “Jaunsilmači” 

Valsts meža 174.kvartāls 
1. 1-2 No punkta Salacas labajā krastā, kur upe krasi pagriežas 

rietumu virzienā (250 m uz rietumiem, dienvidrietumiem no 
saimniecības “Jaunsilmači” mājām), 70 m uz rietumiem gar upi

2. 2-3 50 m uz ziemeļiem pa nogāzi augšup līdz tās augšējai malai 
3. 3-4 110 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem, 80 m uz 

dienvidiem, dienvidaustrumiem un 120 m uz dienvidiem pa 
nogāzes augšējo malu, šķērsojot saimniecības “Jaunsilmači” un 
valsts meža robežu (stigu) 

4. 4-5 50 m uz rietumiem pa nogāzi lejup līdz Salacai 
5. 5-1 120 m uz ziemeļiem un 50 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem 

gar Salacu līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



190.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Spiģu ala” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Naukšēnu novads. Naukšēnu pagasts 
Saimniecība “Spiģi” 

1. 1-2 No punkta Sedas upes labajā krastā 150 m lejpus Valkas un 
Naukšēnu novada robežai 150 m pa straumi uz leju 

2. 2-3 Uz ziemeļiem (paralēli kvartālstigai) līdz Valkas un 
Naukšēnu novada rajonu robežai 

3. 3-4 150 m uz austrumiem pa Valkas un Naukšēnu novada 
robežu 

4. 4-1 Uz dienvidiem līdz Sedas upei (paralēli stigai) līdz 
sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs     V.Makarovs 



191.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ramatas lielakmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Ramatas pagasts 
Saimniecība “Mežvidi” 

1.   Atrodas Ramatas kreisajā krastā 200 m lejpus gruntsceļa 
Vērsis–Ipiķi tilta (saimniecības “Mežvidi” teritorijā) 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



192.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ābeļu akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Burtnieku novads. Rencēnu pagasts 
1.   Atrodas saimniecības “Ķelles” (kadastra Nr.002-0009) 

teritorijā 50 m uz rietumiem no saimniecību “Ābeles” un 
“Ķelles” robežas un 50 m uz dienvidiem no ceļa, kas ved uz 
“Ābeļu” mājām 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



193.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Bezdelīgu klintis un alas” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Skaņkalnes pagasts (Salacas upes kreisajā krastā) 
Saimniecības “Sidrabi”, “Rijnieki”, “Lībieši”, “Gobiņi” 

1. 1-2 No punkta, kur saimniecības “Sidrabi” ziemeļrietumu stūris 
robežojas ar Salacas upi, 250 m uz dienvidaustrumiem un 150 m 
uz austrumiem, ziemeļaustrumiem gar upi, šķērsojot 
Dambjupītes ieteku Salacā 

2. 2-3 280 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem, šķērsojot saimniecību 
“Lībieši” un saimniecības “Gobiņi” ziemeļrietumu stūri, kā arī 
Dambjupīti 250 m augšpus tās ietekas Salacā, līdz saimniecības 
“Rijnieki” dienvidaustrumu stūra un Dambjupītes robežpunktam

3. 3-1 470 m uz ziemeļrietumiem, šķērsojot saimniecības 
“Rijnieki”austrumu daļu un saimniecību “Sidrabi”, līdz 
sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



194.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dzelveskalna atsegumi un 
alas” robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Skaņkalnes pagasts 
Saimniecības “Mestri”, “Jaunķīši” 

1. 1-2 No saimniecību “Mestri” un “Jaunķīši” robežpunkta Salacas 
upes krastā 250 m uz austrumiem gar upi līdz vietai, kur upes 
pretējā krastā pienāk stiga 

2. 2-3 50 m uz dienvidiem augšup pa nogāzi līdz tās augšējai malai 
3. 3-4 270 m uz rietumiem un 350 m uz ziemeļiem, 

ziemeļrietumiem pa nogāzes augšējo malu, šķērsojot 
saimniecību “Jaunķīši” un “Mestri” robežu 

4. 4-5 50 m uz austrumiem lejup pa nogāzi līdz Salacas upei 
5. 5-1 320 m uz dienvidaustrumiem gar Salacas upi līdz 

sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



195.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Govs ala un avots” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Skaņkalnes pagats (Salacas upes kreisajā krastā) 
Valsts meža 265.kvartāla dienvidrietumu daļa (robežojas ar saimniecības 

“Jenderti” meža gabalu) 
1. 1-2 No saimniecības “Jenderti” meža gabala galējā dienvidu stūra 

kupicas 150 m uz ziemeļaustrumiem pa saimniecības “Jenderti” un 
valsts meža robežu (pa ceļu) 

2. 2-3 100 m uz dienvidaustrumiem lejup pa nogāzi līdz Salacas upei 
3. 3-4 150 m uz rietumiem, dienvidrietumiem gar Salacas upes kreiso 

krastu 
4. 4-1 80 m uz ziemeļrietumiem augšup pa nogāzi līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs     V.Makarovs 



196.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Gudzonu ala” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Skaņkalnes pagasts 
Saimniecība “Gudzoni” (robežojas ar saimniecību “Vecvīkšēni”) 

1. 1-2 No punkta Laņģupītes labajā krastā, kur ceļš Mazsalaca–
Staicele šķērso Laņģupīti, 200 m uz dienvidaustrumiem līdz 
gruntsceļam uz saimniecību “Vecvīkšēni” 

2. 2-3 230 m uz dienvidiem gar saimniecības “Vecvīkšēni” ceļu, 
šķērsojot saimniecību “Gudzoni”, līdz minēto saimniecību 
robežai 

3. 3-4 100 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pa saimniecību 
“Gudzoni” un “Vecvīkšēni” robežu un tās turpinājumu līdz 
Laņģupītes labajam krastam 

4. 4-1 Apmēram 400 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem gar 
Laņģupīti līdz sākumpunktam 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



197.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Skaņaiskalns” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Mazsalacas novads. Skaņkalnes pagasts 
(Salacas upes kreisajā krastā) 

Valsts mežs (robežojas ar saimniecību “Jenderti”) 
1. 1-2 No punkta, kur saimniecības “Jenderti” zemesgabala galējais 

dienvidaustrumu stūris robežojas ar valsts mežu (meža ceļa 
malā) 200 m uz ziemeļiem pa ceļu līdz krustojumam 

2. 2-3 120 m uz austrumiem pa ceļu līdz Salacai 
3. 3-4 450 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem un 140 m uz 

dienvidaustrumiem gar Salacu augšup pret straumi, šķērsojot 
stigu, kas no dienvidu, dienvidaustrumu puses pienāk pie upes

4. 4-5 90 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pa mežu līdz divu stigu 
krustpunktam 

5. 5-6 80 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa stigu līdz ceļam 
6. 6-1 450 m uz ziemeļiem pa ceļu līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



198.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Antonu akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Valmieras novads. Vaidavas pagasts 
1.  Atrodas 15 m uz ziemeļiem no Antonu māju piebraucamā 

ceļa, 100 m uz rietumiem no ceļa Kocēni-Pricēni 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



199.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Sietiņiezis” robežu apraksts 
 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Valmieras novads. Vaidavas pagasts 
1. 1-2 No Vaidavas un Kocēnu pagasta robežas pie Gaujas labā krasta 

uz dienvidiem gar Gaujas ūdens vasaras līmeņa līniju līdz 
Valmieras virsmežniecības Vaidavas mežniecības stigai starp 
600. un 601.kvartālu 

2. 2-3 600 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pa stigu līdz 
saimniecības “Kauliņi” austrumu malas robežai ar saimniecību 
“Priedkalni” 

3. 3-4 50 m uz ziemeļaustrumiem, tad uz ziemeļiem pa ceļu, šķērsojot 
saimniecības “Priedkalni” otru zemesgabalu (kadastra Nr.005-
0004), līdz saimniecības “Sietiņi-I” (kadastra Nr.005-0024) 
robežai 

4. 4-5 Uz ziemeļrietumiem līdz stigai starp 559. un 600.kvartālu 
(saimniecību “Guķi” un “Sietiņi-I” robežas rietumu punkts uz 
šīs stigas), šķērsojot saimniecības “Sietiņi-I” teritoriju 

5. 5-6 200 m uz ziemeļiem pa saimniecību “Guķi” un “Sietiņi-I” 
robežu līdz meža ceļam 

6. 6-7 Uz ziemeļaustrumiem, ziemeļiem pa meža ceļu līdz Vaidavas 
un Kocēnu pagasta robežai, šķērsojot saimniecību “Guķi” 
(kadastra Nr.005-0052) 

7. 7-1 Uz austrumiem, tad uz dienvidiem pa Kocēnu un Vaidavas 
pagasta robežu līdz sākumpunktam 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



200.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Stoķu klintis un Patkula ala” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Valmieras novads. Vaidavas pagasts 
1. 1-2 No saimniecību “Ceplīši”, “Līgotāji-I” un “Stoķi-II” robežpunkta 

uz ziemeļaustrumiem pa saimniecību “Līgotāji-I” un “Stoķi-II” 
robežu 

2. 2-3 Taisnā leņķī no robežas uz dienvidaustrumiem 450 m, šķērsojot 
saimniecības “Stoķi-II” un “Stoķi-I” 

3. 3-4 Uz dienvidrietumiem (taisnā leņķī) 200 m līdz Strīķupei, paralēli 
saimniecības “Stoķi-I” un “Stoķi-II” robežai 

4. 4-1 Pa Strīķupes kreiso krastu pret straumi līdz sākumpunktam 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



201.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Valmieras stāvie krasti” 
robežu apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Valmiera 
1. 1-2 No punkta 250 m lejpus Dāliņu mājām un 30 m attālumā no 

Gaujas labā krasta augšējās krotes pa pašvaldības zemes 
robežu uz dienvidiem līdz Gaujas ūdens vasaras līmenim 

2. 2-3 Pa Gaujas ūdens vasaras līmeni 750 m lejup pa straumi 
3. 3-4 Augšup pa krasta krauju un vēl 30 m aiz augšējās krotes 
4. 4-1 30 m attālumā gar Gaujas labā krasta augšējo kroti pret 

straumi līdz sākumpunktam 
 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



202.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Ķīvmeža akmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ventspils novads. Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju 
Ugāles mežniecības 45. kvartāls 

1.   Atrodas Ugāles mežniecības 45.kvartālā (no 44.kvartāla 
dienvidaustrumu un 45.kvartāla dienvidrietumu stūra 400 m uz 
ziemeļiem pa grāvi un pēc tam 150 m uz austrumiem pa mežu 
līdz akmenim) 

 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



203.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Grīžu Velna beņķis” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ventspils novads. Tārgales pagasts 
Ventspils virsmežniecības Akmeņdziru mežniecības 83.kvartāls 

1.   No ceļa Ventspils–Pope (pie Grīžmežu mājām) 580 m uz 
dienvidaustrumiem pa stigu (robeža starp Tārgales un Popes 
pagastu) un 70 m uz dienvidrietumiem no stigas 

 
 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs   V.Makarovs 



204.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Vecumu dižakmens” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ventspils novads. Ugāles pagasts 
Mētru mežniecība 

1.   No meža ceļa starp Žūžu un Vecumu mājām 400 m uz 
ziemeļrietumiem no saimniecības “Irškalni” dienvidrietumu 
robežpunkta un 80 m uz dienvidiem no ceļa Mētru 
mežniecības teritorijā 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



205.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.615) 
 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Dampeļu atsegums” robežu 
apraksts 

 
Nr. 
p.k. 

Robežposmu 
numurs pēc 

plāna 
Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ventspils 
1. 1-2 No Ventspils brīvostas teritorijas robežpunkta Nr.31 (kadastra 

Nr.27000150802) un robežpunkta Nr.8 pa Ventas kreisā krasta 
ūdens līniju pret straumi 765 m līdz robežpunktam Nr.23 
(kadastra Nr.27000160507) 

2. 2-3 No robežpunkta Nr.23 pa meliorācijas grāvja asi 50 m uz 
ziemeļaustrumiem 

3. 3-4 No robežpunkta Nr.3 (50 m attālumā no Ventas kreisā krasta 
krotes) līdz robežpunktam Nr.9 (kadastra Nr.27000150802) 

4. 4-1 No robežpunkta Nr.9 (kadastra Nr.27000150802) līdz 
robežpunktam Nr.8 

 
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 



206.pielikums  
Ministru kabineta  

2001.gada 17.aprīļa  
noteikumiem Nr.175 

 



Ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Staldzenes stāvkrasts” 
robežu apraksts 

Nr. 
p.k. 

Robežposmu numurs 
pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta 

Ventspils 
Valsts zeme 

1. 1-2 No punkta, kas atrodas pie Lošupes ietekas Baltijas jūrā, 
575 m uz ziemeļaustrumiem pa jūras aizsargjoslu 

2. 2-3 140 m uz dienvidrietumiem 
3. 3-4 Paralēli stāvkrastam 100 m attālumā no tā uz 

dienvidrietumiem līdz Lošupei 
4. 4-1 Pa Lošupes viduslīniju līdz sākumpunktam Baltijas jūras 

krastā 
 
 
 

Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs    V.Makarovs 

 


