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Vēsma Johansone – sagatavoja informāciju par vecsaimniecību iedzīvotājiem;
Gints Skutāns – sagatavoja informāciju par vietvārdiem;
Edgars Žīgurs – sagatavoja informāciju par vecsaimniecību apbūvi,
kultūrvēsturiskajiem objektiem.

dabas

un

Pateicības apsekoto vecsaimniecību īpašniekiem, dzimtu stāstu un vietvārdu
teicējiem!
Vāka noformējumam izmantots foto: vecsaimniecība “Jaunviņķi” no J.Glāzeres ģimenes albuma

Projekts tika īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Jaunpiebalgas novada domes finansiālu atbalstu.
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NOVADA DOME
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IEVADS
Jaunpiebalga vēsturiski ir izaugusi Gaujas krastos. Līdz pat mūsdienām Jaunpiebalgas kontūra kartē
faktiski kopē Gaujas tecējumu. Jaunpiebalgas vēsture ir Gaujas apdzīvošanas vēsture. Gaujmala ir tā vieta,
kur dzimst piebaldzēns.
1681.g. Jaunpiebalgas karte – oriģināls atrodas
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja arhīvā.
Pēdējo gadu laikā, apzinot Jaunpiebalgas novada
kultūrvēstures
mantojumu
(skat.
www.gaujasistaba.lv), esam secinājuši, ka
Gaujmalas tradicionālā ainava ar paaudzēs
mantotām, pamatīgām, latviskām lauku mājvietām,
teritorijas plānojumu, raksturīgo dabas elementu
klātbūtni, strauji mainās. Šīs mājvietas mūsdienās
pakāpeniski aizstāj mūsdienīga (bieži vien standartveida, bezpersoniska) būvniecība un reljefa veidošana,
kam vairs nav nekādas saiknes un pēctecības ar tradicionālo Gaujmalas un Piebalgas kultūrvēstures
mantojumu.
Tomēr Gaujmalas krastos joprojām ir sastopamas atsevišķas autentiskas, Piebalgai raksturīgas
vecsaimniecības vai vismaz to daļas (par vecsaimniecībām tiek uzskatītas saimniecības, kas izveidojušās
līdz agrārai reformai (1920.g.), realitātē tās ir zemnieku sētas, kas izveidojušās līdz 1.pasaules karam; lielai
daļai to izcelsme meklējama jau vismaz 16.-17.gs.). Vairums šo vecsaimniecību ir saglabājušās ļoti
minimālā apjomā un atrodas kritiskā stāvoklī. Šobrīd ir pēdējais brīdis, lai tās pētītu, apzinātu un meklētu
risinājumus to saglabāšanai.
Gaujmalas vecsaimniecības, mājvietas nav tikai ēku komplekss. To raksturīgie elementi un īpatnības
ir neatraujami saistītas ar attiecīgās vecsaimniecības dzimtas vēsturi, tradīcijām, kā arī cilvēku un dabas
mijiedarbību. Piemēram, vecsaimniecību teritorijā augošie dižkoki, akmeņi, ēku izvietojums, to
novietojums reljefā ir pamatots ar noteiktiem kultūrvēsturi raksturojošiem principiem un cēloņiem. Līdz ar
to vecsaimniecības nevaram aplūkot tikai kā ēkas, bet tās pētāmas kontekstā ar citiem vecsaimniecības
teritorijā ietilpstošiem kultūras un dabas elementiem.
2015.gada jūlijā Jaunpiebalgas novadā tika uzsākta projekta
“GAUJA. MĀJVIETA. PIEBALDZĒNS.” īstenošana. Projekta
mērķis - apzināt un dokumentēt Gaujmalas vecsaimniecību
kultūrvides daudzveidību Jaunpiebalgas novadā, lai rastu risinājumus
tās saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Projekta ietvaros
Jaunpiebalgas novadpētnieki Vēsma Johansone, Edgars Žīgurs un
Gints Skutāns veica pētījumu par Gaujmalas vecsaimniecību
kultūrvides daudzveidību Jaunpiebalgas novadā, liekot galveno
akcentu uz šādiem vecsaimniecību elementiem: mājvietas, dzimtas,
vietvārdi, cilvēka un dabas mijiedarbība. Pētījuma laikā tika veikti
apzināto vecsaimniecību apsekojumi - fiksētas to elementu GPS
koordinātes, veikta vecsaimniecībām raksturīgo elementu foto
fiksācija.
Apsekošanai tika izvēlēta teritorija gar Gauju no Jaunpiebalgas
novada ziemeļu robežas līdz bijušā dzelzceļa tiltam. Šajā teritorijā
20.gs. sākumā bijušas 18 vecsaimniecības. Mūsdienās daļēji
vēsturiskā veidolā saglabājušās 12 vecsaimniecības.
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VECSAIMNIECĪBAS
Jaunviņķi
N 57°11.033’
E 0 26°02.403’

Saimniecība atrodas Gaujas kreisajā krastā. Jaunviņķu un Mazviņķu saimniecības ir fiksētas
1872.g. kartē. Līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai Jaunviņķu saimniecība, kura, iespējams, laika
gaitā ir saplūdusi ar kādreizējiem Mazviņķiem.
 Iedzīvotāji
Dzimtas sakņu sameklētais sākums saistās
ar Rankas pagastu, Gulbenes novads: Krišs
Trumpmanis (1840-1917) un Marija Vīgants.
Nākamā - jaunākā paaudze - saistīta ar
Jaunpiebalgas pagasta Vecviņķiem un Miesnieku
dzimtu. Kriša un Marijas ģimenē dēls Nikolajs
(1882-1966) precas ar Annu Miesnieks. Nikolajs
dienējis cara armijā par rakstvedi, tolaik armijā
bija jādien 25 gadi, bet, pateicoties rakstveža
amatam, bija jādien tikai 10 gadi.
Viņu dēls Jānis Trumpmanis 1942. gadā precas ar Elzu Pabērzi. Ģimenē dzimušais dēls
Valdis Trumpmanis (1943-1995) ir pašreizējās mājas saimnieces Jolantas Trumpmanes, (dz.
1971.g.), tēvs. Jolanta Glāzere (precētais uzvārds) ar ģimeni dzīvo Jaunviņķos.
2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem,
tēstiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta
pakšos. Jumts divslīpju ar pusšļaupumiem
galos (t.s. lāčpakaļa), tagad segts ar profilēta
skārda loksnēm. Ēkas priekšpusē plata jumta
pārkare. Pamati mūrēti no laukakmeņiem.
No dienvidu puses, kas atrodas nelielā
reljefa slīpumā, zem mājas atrodas ieeja
pagrabā. Pagraba ieeju iezīmē ap 0,5 m dziļš
celiņveida iedziļinājums reljefā. Pagraba
durvis atrodas vertikāli ēkas pamatu sienā. Lai
pasargātu pagrabu no izsalšanas, tā priekšā no
laukakmeņiem izmūrēta papildus telpa ar vēl
vienām vertikālām durvīm. Pagraba izbūvei
vienslīps jumts.
 Kūts
Ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem
baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu
savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti.
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Pamati augsti, mūrēti no laukakmeņiem, daļēji pildījuši arī sienas funkcijas. Jumts divslīpju, tagad
segts ar šīfera loksnēm. Kūts senāk sastāvējusi no 2 telpām, katrai no tām ir atsevišķa ieeja ar
divviru durvīm. 20.gs. otrajā pusē, kad kūti izmantoja kolhoza vajadzībām, ēkas rietumu galā no
dēļiem piebūvēta vēl papildus telpa, kur saimnieki turējuši savus lopus. Kūts austrumu gala
zelmenī, kas veidots no dēļiem, atrodas vienviru durvis. Līdz ar to kūtsaugša bija izmantojama
siena un lopbarības uzglabāšanai. Ēkas austrumu un ziemeļu sienās pa vienam atrodas nelieli,
horizontāli orientēti taisnstūrveida trīsrūšu logi.

Kalna Naudēļi (Kalna Kļavas)
N 57°11.137’
E 0 26°00.836’

Kalna Naudēļi (pēc īpašuma sadales un pārdošanas – Kalna Kļavas) atrodas Gaujas kreisajā
krastā. Naudēļu (Naudüll) vārds fiksēts jau 17.gs. zviedru kartēs, tomēr tas ir saistīts ar Naudēļu
saimniecībām, kas atrodas tiešā Gaujas tuvumā. Kā stāsta kādreizējais mājas saimnieks Tālis
Pabērzs, pašreizējās Kalna Naudēļu ēkas celtas 19.gs. otrajā pusē. Tajā laikā viņa vecvectēvs
Andrejs Pabērzs atpirka no muižas zemi 42 ha platībā, bet dzīvojamā ēka pārvesta no Zosena kroņa
muižas zemēs esošajiem Murdēniem.
 Iedzīvotāji
Tāļa Pabērza vecvectēva Andreja Pabērza sieva bijusi Emīlija Spolīte no Niklavām. Viņiem bija
dēls Jānis, kurš apprecēja Veltu Trumpmani. Ģimene pārcēlās uz Rankas pagasta Sejatām.
2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Ēka veidota
no divām daļām, kuras atdalītas ar cauri ejošu guļbaļķu starpsienu. Garākajai mājas daļai
(apmēram ⅔ no ēkas garuma) sienu baļķi ir
tēsti, savukārt īsākajai mājas daļai atstāti
apaļi. Šiem baļķiem pietēsti tikai gali, lai būtu
kvalitatīvāks krusta pakša savienojums.
Jumts divslīpju, segts ar šifera loksnēm.
Zelmeņi veidoti no vertikāliem dēļiem.
Pamati mūrēti no laukakmeņiem. No
dienvidu puses, kas atrodas reljefa slīpumā,
zem mājas izveidota ieeja pagrabā.
Pie mājas ieejas, kas atrodas garensienā virzienā uz ziemeļaustrumiem, izbūvēts vējtveris.
Tas celts guļbūvē no kaķētiem, tēstiem baļķiem. Vējtvera baļķi savienoti dzeguļpaksī. Vējtverī
izveidotas divas ieejas durvis, arī mājā bijušas divas ieejas. Pa kreisi esošā ieeja veda uz namu
(virtuvi) un istabu, bet pa labi uz auksto galu, kas vēlāk gan izmantots arī dzīvošanai. Vējtvera
jumts divslīpju, tas veido lauzienu ar mājas jumta
slīpni, apmēram ⅓ no tās platuma. Vējtvera zelmenis
veidots no vertikālu, biezu dēļu apšuvuma. Dēļu gali
trīsstūrveida formā.
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No citām saimniecības ēkām ir redzamas tikai kūts drupas (laukakmeņu mūris). 1948.g. liela
daļa saimniecības ēku gājušas bojā ugunsnelaimē.

Kalna Rudgalvji
N 57°11.362’
E 0 26°03.828’

Kalna Rudgalvji atrodas Gaujas labajā krastā. Rudgalvju (Rudgalu) vārds fiksēts jau 17.gs.
zviedru kartēs. Pašreizējās Kalna Rudgalvju ēkas, visticamāk, celtas 19.gs. otrajā pusē.
 iedzīvotāji
Ir zināms, ka 1940. gadā īpašums (42.45ha) piederēja Alfrēdam Jungam. Īpašumtiesības
atjaunojot, uz to piesakās Gunārs Junga, miris 2001. gadā, tad pārņem meita Ilze Junga.
Mantiniekiem tiek sadalīts īpašums un kompensācija. Mājas īpašniece paliek Ilze (Junga) Lange.
2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Ēka būvēta guļbūvē no
kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas
stūros savienoti krusta pakšos.
Baļķiem pietēsti gali, lai būtu
kvalitatīvāks
krusta
pakša
savienojums. Jumts četrslīpju, segts
ar apses skaidām. Ēkas priekšpusē
plata jumta pārkare. Pamati mūrēti no
laukakmeņiem. Tagadējie mājas logi
vizuāli atbilstoši tradicionālajiem
divu vērtņu, sešu rūšu logiem. Spriežot pēc eņģēm, tie mainīti kaut kad 20.gs. otrajā pusē. Jaunākos
laikos mājas fasādes pusē piebūvēta veranda.
 Citas ēkas
Ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu
savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti.
Pamati augsti, mūrēti no laukakmeņiem, vēlāk
stiprināti ar cementa javas apmetumu. Jumts
divslīpju, segts šīfera loksnēm. Fasādes pusē
divviru durvis. Fasādes pusē ēkas zelmenī, kas
veidots no dēļiem, vienviru durvis. Līdz ar to ēkas
bēniņus varēja izmantot lopbarības vai citu
saimniecības lietu uzglabāšanai.
Ēkas nozīme nav zināma.
Saimniecībā vēl pastāv otra celtne, kas ir praktiski
identiska šai ēkai, vienīgi otrai ēkai nav augsti mūrēti
pamati.
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Kalna Tenclavas
N 57°11.445’
E 0 26°03.546’

Kalna Tenclavas atrodas Gaujas kreisajā krastā. Tenclavu (Stenzlau) vārds fiksēts jau 17.gs.
zviedru kartēs. Tomēr pašreizējais Kalna Tenclavu saimniecības komplekss celts 19.gs. vidū.
 Iedzīvotāji
20.gs. sākumā Kalna Tenclavās saimniekojuši Jānis un Anna (dz. Lūss) Nedēļas.
Vēlāk - Oļģerts Nedēļa Jāņa d. (dz. 1908.g.), Nedēļa Emīlija Pētera m. (dz.1907.g.), viņu
dēls Jānis Nedēļa (apsekošanas brīdī- 2015.gada augustā dzīvo Gaujas 29), kurš dzimis 1936. gadā
Kalna Tenclavās, Nedēļa Milda Oļģerta m. (dz.1933.g.), Nedēļa Skaidrīte Oļģerta m. (dz.1940.g.),
Nedēļa Aija Oļģerta m. (dz. 1940.g.), Nedēļa Staņislava (dz.1936. g.; Jāņa sieva). Māsa Aija dzīvo
Rūjienas pusē Jeros.
Mājas grāmatas ieraksti vēsta, ka dažādos laikos dzīvojuši: Aparjods Artūrs Pētera d.
(dz.1920.g.), Vilis Dravants (dz.1942.g.), Keišs Juris (dz.1953. g.), Anita Zariņa (dz. 1947.), viņas
dēls Zariņš Andris (dz. 1973.g.), Evalds Vilnītis (dz. 1939.g.) un viņa sieva Aina Vilnīte (dz.1938.
g.; dzīvo no 1989. gada līdz šim laikam), viņu dēls Ivars Vilnītis (dz.1964.g.).
2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Māja celta ap 1848. gadu, par to liecina kādreizējās melnās virtuves (rovja), (melnā ķēķa)
priekšējā sienā iemūrētais akmens. Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem, aptēstiem baļķiem, kas stūros
savienoti krusta pakšos. Jumts
četrslīpju, segts ar apses skaidām.
Domājams, ka sākotnēji ēkai bijis
salmu jumts, kā arī brodiņi tā
galos. Ēkas priekšpusē plata jumta
pārkare. Pamati mūrēti no
laukakmeņiem. Mājas vecākie
saglabājušies logi sastāv no divām
daļām – apakšējo, lielāko daļu
veido ieliekams rāmis ar divām
lielām
taisnstūrveida
rūtīm.
Augšējo daļu veido rāmis ar 3 mazām rūtīm. Šie logi nav verami un visticamāk pielāgoti ap 20.gs.
vidu. Kalna Tenclavu iekštelpu plānojams, pēc mājas saimnieka stāstītā, laika gaitā mainījies.
Kopumā Piebalgā raksturīgs trīsdaļīgs māju plānojums, un tā pazīmes tikai daļēji saskatāmas šajā
celtnē. Ēkas centrā ir bijis nams, kas tagad sadalīts divās daļās: priekšnamā un virtuvē/ rovī (tag.
vannas istaba). Priekšnamam ir divviru ārdurvis, kas raksturīgi daudzām Piebalgas dzīvojamām
ēkām.
Pašlaik mājai izteikti bojāts D puses jumta segums, kā arī izšķiebusies R puses ārsiena.
 Kūts
Kūts celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu
savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati - no laukakmeņiem, kas stiprināti ar kaļķu
un grants javu - salīdzinoši zemi, iegrimuši un iziruši. Jumts četrslīpju, segts ar apses skaidām.
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Jumta pārkare kūts priekšā veido paspārni.
Ēka sastāv no 4 telpām, no kurām divas ir
lielas un divas mazākas. Katrai telpai ir bijušas
savas durvis, divas priekšējā fasādē, divas uz
mazākajām telpām no A puses sāniem.
Spriežot pēc durvju konstrukcijām un
analoģijām, kūts kreisā lielākā telpa izmantota
lopu turēšanai, labā un sānu telpas - lopbarībai
vai sīklopiem. Kūts fasādes pusē atstāti gari
sānu sienu baļķu galu pārlaidumi, tajos fiksējamas mezglu vietas baļķu stiķēšanai. Tas varētu
liecināt par kādreizēju kūts pārbūvi vai arī par baļķu izmantošanu no kādas citas celtnes. Sakarā ar
to, ka saimniecības kompleksā ir fiksējami daudz lielāki un augstāki vecās kūts pamati, tad var
izvirzīt vairākas hipotēzes:
 sākotnēji šai ēkai ir bijusi cita saimnieciska nozīme un tā vēlāk pielāgota kūts vajadzībām,
 ēka ir būvēta sīklopiem,
 kūts pastāvējusi jau pirms lielās kūts celtniecības.
Kopumā ēkai stipri bojāts jumta segums, deformējušās un bojātas jumta konstrukcijas.
Izirstot pamatiem, nosēdušās sienas, kā arī stipri bojāti apakšējo vainagu baļķi.
 Klēts, pagrabs
Klēts uzbūvēta virs pagraba. Ieeja kopīga gan pagrabam, gan klētij. Tālāk klēts iekšpusē ir
no laukakmeņiem izmūrēti pakāpieni, kas ved pagrabā. Klēts tālākā daļā nokļūšana gar vienu vai
otru pusi no pagraba kāpnēm. Pagrabs mūrēts
no laukakmeņiem, bet pagraba durvju velve
no ķieģeļiem.
Klēts ir kaķētu, apaļu baļķu guļbūve
krusta pakšos. Ēkas priekšpusē baļķu gali
pakšos tēsti, savukārt, aizmugures daļā un pa
vidu atstāti apaļi. Klēts celta no divām daļām
un sastāv no divām telpām, kuras atdala
guļbūves siena. Visticamāk kādai mazāka
izmēra ēkai (klētij?) vēlāk klāt ir piebūvēta
tagadējā klēts priekšdaļa. Iespējams, tas darīts vienlaicīgi ar pagraba izbūvi. Klēts otrās daļas Z
puses ārsienā redzams logveida izzāģējums, kas aizpildīts ar atbilstošām baļķu protēzēm. Pamati
eventuāli jaunākajā, klēts priekšējā daļā, no kaļķu grants javā mūrētiem laukakmeņiem, bet klēts
aizmugurējā daļā mūrējuma pazīmes nav saglabājušās un šeit ir akmens paviļas pamati. Jumts
četrslīpju, kādreiz bijis skaidu segums, tagad tam
uzklāts šīferis. Klētij bojāti apakšējo vainagu baļķi,
kā arī vietām tie noslīdējuši no pamatiem.
 Stallis – ratnīca
Ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem
baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pamati
iegrimuši un iziruši – akmens paviļas. Jumts
četrslīpju, skaidu, priekšpusē ar lielu pārkari. Ēkai
divas telpas: pa kreisi – stallis, pa labi – ratnīca.
Abām telpām divviru durvis (vārti).
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20.gs. otrajā pusē pie ēkas piebūvētas vairākas palīgtelpas – nojumes. Stallim – ratnīcai
bojātas un deformētas jumta konstrukcijas. Tāpat bojātas sijas un apakšējo vainagu baļķi.
Kopumā saimniecībā bijušas vēl vairākas ēkas. Par to liecina pamatu vietas. Ievērību pelna
(kūts?) pamati Gaujas krastā, kuros virzienā pret Gauju akmenī iekalts gadskaitlis – 1858.

Lejas Nedēļas
N 57°10.846’
E 0 26°01.725’

Lejas Nedēļas atrodas Gaujas labajā krastā. Saimniecības ir fiksētas 1872.g. kartē ar
nosaukumu Neddeļ.
 Iedzīvotāji
Lejas Nedēļu Zemes grāmatu akta ieraksts, datēts ar 1929. gada 2. janvāri, vēsta, ka
Zemkopības ministrija pārdod Antonam Knāķim (1887-1967) zemi 3 zemes gabalos ar kopplatību
34.08 ha. 1950. gadā visu nacionalizē un pārņem Gaujenas rajona izpildkomiteja. Tad pārbūvēja
māju, lai būtu vairāk dzīvokļu. Nojaucot kūti un siena šķūni, uzbūvē to vietā otru dzīvojamo māju.
Gandrīz visu lauksaimniecībā izmantojamo zemi padomju laikos apbūvē.
Denacionalizācijas procesa rezultātā 1997. gadā dēls Jānis Knāķis atgūst īpašuma tiesības,
bet 2003. gadā pārdod, jo dēli (Jānis, Valdis) apliecina, ka nesaimniekos, piekrīt pārdošanai. (Ziņas
sniedzis 2015. gada 15. novembrī Jānis Knāķis, dzimis 1924. gada 12. decembrī. Mācījies
Jaunpiebalgas Draudzes skolā. 1939. gadā pēc tās pabeigšanas iestājas Rīgā- Valsts tehnikumā, to
pabeidz 1946. gadā kā tehniķis- mehāniķis. Savā dzīvē strādājis LATVENERGO. Pensijā no 1998.
gada.)
2015.gadā saimniecībā fiksētas šādas senākās apbūves ēkas:
 Dzīvojamā māja
Sākotnēji ir bijusi viena taisnstūrveida dzīvojamā māja, kas (lai gan saņemtas pretrunīgas
liecības), visticamāk, celta 19.gs. otrajā pusē. 20.gs. trīsdesmitajos gados tās dienvidu galā
perpendikulāri
esošajai
ēkai
piebūvēta jauna māja (ziņas sniedza
Daina Pētersone, dz. 1939.g., šeit
dzīvo no 1943.g.). Rezultātā ēka
ieguvusi T veida formu un vienas
dzīvojamās mājas ietvaros praktiski
apvienotas it kā divas ēkas. Mājai ir
divas ieejas, abas ierīkotas vecākajā
ēkas daļā. No kreisās puses ieejas ir
iespējams nokļūt arī jaunākajā ēkas
daļā.
Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem, tēstiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Jumts
senākajai mājai ir bijis četrslīpju, kas arī vērojams ēkas ziemeļu galā. Jaunākajai ēkas daļai ir
divslīpju jumts. Mūsdienās par jumta segumu izmantotas šīfera loksnes. Vecākās ēkas sānos plata
jumta pārkare. Pamati mūrēti no laukakmeņiem.
 Klēts - pagrabs
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Klēts uzbūvēta virs pagraba. Pagrabs mūrēts no
laukakmeņiem. Ieeja pagrabā no ēkas ziemeļu gala,
savukārt, ieeja klētī ēkas rietumpuses sāna sienā. Abas
ieejas veido vienviru durvis.
Klēts ir kaķētu, tēstu baļķu guļbūve krusta
pakšos. Pamati – akmens paviļas, zemē iegrimuši.
Jumts divslīpju, kādreiz bijis skaidu segums, tagad tam
uzklāts šīferis. Klēts zelmenis veidots no dēļiem.

Lejas Rudgalvji
N 57°11.429’
E 0 26°03.734’

Lejas Rudgalvji atrodas Gaujas labajā krastā. Rudgalvju (Rudgalu) vārds fiksēts jau 17.gs.
zviedru kartēs. Pašreizējās Lejas Rudgalvju ēkas, visticamāk, celtas 20.gs. sākumā.
 Iedzīvotāji
20.gs. 30.g Berta Bišere noraksta īpašumu kalponei Elizabetei Žeikarei. Elizabetes un viņas
vīra Eduarda bērni - Jānis, Kārlis, Skaidrīte - īpašumu sadala. Apsekošanas laikā mājā dzīvo
Skaidrīte Bukovska, dz. Žeikare.
2015.gadā saimniecībā konstatēta tikai viena ēka, kas liecina par vēsturisko apbūvi:
 Saimniecības ēka
Ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem
baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu
savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti.
Pamati samērā augsti, mūrēti no laukakmeņiem.
Jumts divslīpju, segts šīfera loksnēm. Uzklāts virsū
vecajam skaidu segumam. Ēka ar šķērssienu sadalīta
divās daļās. Abām ēkas daļām divviru durvis. Ēkas
zelmenī, kas veidots no dēļiem, vienviru durvis. Līdz
ar to ēkas bēniņus varēja izmantot lopbarības vai citu
saimniecības lietu uzglabāšanai. Vizuāli ēka atbilst stallim–ratnīcai.

Lielnaudēļi
N 57°10.743’
E 0 26°00.973’

Lielnaudēļi atrodas Gaujas kreisajā krastā.
Naudēļu (Naudüll) vārds fiksētas jau 17.gs. zviedru
kartēs. Pašreizējās Lielnaudēļu ēkas celtas 19.gs. vidū.
Par to arī liecina no kādreizējās klēts saglabāts baļķa fragments, uz kura uzkrāsots gadskaitlis –
1861.
 Iedzīvotāji
Lielnaudēļos pusmājā pašlaik saimnieko Laimdota Bedeice ar mazdēlu Kristapu. Īpašums
sadalīts vairākiem mantiniekiem. Laimdotas vīra Laimoņa mamma Austra Aniščuka bijusi
precējusies ar Jāni Bedeici. Viņu bērni: Aina (dz.1942), Jānis (dz.1943), Laimonis (dz.1947;
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Laimdotas vīrs). Jānis Bedeicis izsūtīts, atgriežoties ar ģimeni vairs kopā nedzīvoja, bet mājās
saimniekot palika bijusī sieva Austra un viņas otrais vīrs Laimonis Iliņš.
Mājas grāmatā ierakstīti: Alvīna Sproga (dz. 1893.g.), Austra Aniščuka, Pēteris Kaņeps (dz.
1906.g.), Jānis Kaņeps (dz.1933.g.), Velta Kaņepe (dz. 1934. g.), Ilmārs Kugrēns (dz. 1931.g.;
bijis agronoms Gaujas ciemā pēc Otrā pasaules kara kopsaimniecību pastāvēšanas laikā).
2015.g. saimniecībā konstatētas sekojošas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem,
baļķiem, kas no ārpuses apšūti ar horizontālu
dēļu apšuvumu. Jumts divslīpju, tagad segts ar
profilēta skārda loksnēm. Ēkas fasādes pusē
izbūvēta veranda. Pamati mūrēti no
laukakmeņiem.
 Pagrabs
Pagrabs mūrēts no laukakmeņiem, bet tā
fasādes siena jaunākos laikos nostiprināta ar
cementa slāni.
Būve celta reljefa slīpumā, tādēļ tās aizmugurējā
siena atrodas
augsnes virskārtas līmenī, bet fasādes puses
siena ap 1m
virs zemes. Pagraba durvju virzienā zemē veikts
vēl papildus ap
50cm dziļš celiņa veida iedziļinājums. Virs
pagraba
izveidota divslīpju jumta konstrukcija, kas tagad
segta ar šīfera
loksnēm. Jumta izbūve pildījusi neliela šķūnīša
funkcijas
–
jumta zelmenī, pretējā pusē ieejai pagrabā,
izveidotas nelielas durvis.
 Pirts
Pirts celta guļbūvē no kaķētiem, tēstiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pamati
- kaļķu grants javā mūrēti laukakmeņi – laika gaitā daļēji
iziruši un iegrimuši. Jumts divslīpju ar lielu pārkari ēkas
priekšā, tagad segts ar šīfera loksnēm.
Pirtij divas telpas - ģērbtuve un mazgāšanās telpa - ar
dēļu grīdu un griestiem. Mazgāšanās telpu no ģērbtuves
nodala ēkas korpusam cauri ejoša guļbaļķu siena. Savukārt
ģērbtuves un līdz ar to ēkas priekšējā siena veidota tikai no
dēļu apšuvuma, kas konstruktīvi savienots ar ēkas sānu sienu baļķu pārlaidumiem. Lāva atradusies
pie pirts gala sienas. No mazgāšanās telpas durvīm pa kreisi atradusies no laukakmeņiem krauta
krāsns. Gala sienā trīsrūšu, horizontāls taisnstūrveida lodziņš gaismai un dūmu izlaišanai.

Šķūnis
Šāda veida šķūņi Vidzemes lauku ainavā masveidā
parādās 20. gs. 20.-30.gados. Būvēts statņu
konstrukcijā un apšūts ar dēļiem. Jumts divslīpju,
tagad segts ar šīfera loksnēm. Divviru vārti (durvis)
atrodas sānu sienas vidū. Šķūņa zelmeņos logu vietas
papildus apgaismojumam, varbūt arī ventilācijai.

Maznaudēļi
N 57°10.754’
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E 0 26°00.872’

Maznaudēļi atrodas Gaujas kreisajā krastā. Naudēļu (Naudüll) vārds fiksēts jau 17.gs.
zviedru kartēs. Pašreizējās Maznaudēļu ēkas celtas 19.gs. otrajā pusē. Par to daļēji liecina saglabāts
vecais zemes plāns, kas datēts ar 1873.g.
 Iedzīvotāji
Māris Gaters (dz. 1943.02.03.)
Māte Velta Veronika Gatere (dz. 1923.g.)
Mātes brālis Jānis Gaters(dz. 1924.g.; no 1943. gada 18. dec. dienējis vācu armijas
Latviešu SS leģionā ierindnieks. Kritis 1944. gada 28. septembrī)
Mātes tēvs Jānis Gaters (dz.1889.g.)
Mātes māte Marija Meldere, viņas māsa Anna Meldere (dz. 1892. g.)
Velta Veronika Gatere (no kreisās) un mātes
māsa Anna Meldere.

Jānis Gaters. Iesvētīts Māra
Gatera kristību dienā, arī Māra krusttēvs.
1943.g.
Foto no Māra Gatera personiskā albuma.

2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem, baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Mājas fasādes
sienai baļķi ir tēsti, savukārt sānu sienās atstāti apaļi. Šiem baļķiem pietēsti tikai gali, lai būtu
kvalitatīvāks krusta pakša savienojums. Lai
novērstu ēkas ārsienu deformāciju, laika
gaitā ārsienas stiprinātas ar bultskrūvēm un
vertikālām savilcēm.
Jumts četrslīpju, segts ar apses
skaidām. Domājams, ka sākotnēji ēkai bijis
salmu jumts, kā arī brodiņi tā galos. Ēkas
priekšpusē plata jumta pārkare. Pamati
mūrēti no laukakmeņiem, vēlāk papildināti
ar veidnī lietu cementa kārtu. Ar cementa palīdzību aizmūrēti arī ēkas sānos mainītie apakšējie
baļķu vainagi. Tagadējie mājas logi sastāv no divām daļām – apakšējo, lielāko daļu, veido divas
vērtnes ar lielām, vertikālām, taisnstūrveida rūtīm. Augšējo daļu veido horizontāli novietots rāmis
ar 3 mazām rūtīm. Šie logi izveidoti ap 20.gs. 60-tiem gadiem, kad mainīti vecie logi. Par
kādreizējo logu maiņu liecina aizpildīti fragmenti no veco logu vietām ēkas korpusā.
2015.gadā mājas fasādei piebūvēta veranda.
 Pagrabs
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Pagrabs mūrēts no laukakmeņiem, tuvu reljefa slīpumam. Pagraba durvju virzienā zemē
izveidots ap 1m dziļš celiņa veida iedziļinājums, kas pakāpeniski
saplūst ar tālāko reljefa slīpumu. Virs pagraba izveidota divslīpju
jumta konstrukcija, kas segta ar apses skaidām. Jumts balstās uz 3
vainagu augstumā izbūvētas, no apaļiem baļķiem kaķētas
guļbūves. Baļķu gali notēsti krusta pakšu savienojumu tuvumā.
Arī zelmenis būvēts no kaķētiem, apaļiem baļķiem. Jumta izbūve
pildījusi neliela šķūnīša funkcijas – jumta zelmenī, pagraba ieejas
pusē, izveidotas nelielas durvis vienviru durvis.
 Klēts - ratnīca
Ēku kombinācija – klēts/ ratnīca tradicionālajā celtniecībā ir netipiska parādība. Jau šo ēku
novietojums uz pamatiem tradicionāli ir krasi
atšķirīgs: klētis būvēja uz augstiem
pamatiem, lai nodrošinātu ventilāciju arī zem
grīdas, taču ratnīcas tika būvētas pēc iespējas
tuvāk zemei, lai tajās būtu ērtāk novietot
ratus, ragavas u.c. Līdz ar to var izvirzīt šādas
hipotēzes:
 viena no ēkas daļām (klēts vai
ratnīca) otrai ir piebūvēta klāt vēlāk (par to gan neliecina būvkonstrukcijas),
 ratnīcas daļai sākotnēji ir bijusi cita funkcionāla nozīme,
 jau sākotnēji šī ēka celta kā visai oriģināls piemērs.
Ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu
savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati – akmens paviļas. Jumts divslīpju, segts ar
apses skaidām (ziemeļu pusē uzliktas šīfera loksnes). Jumta pārkare fasādes pusē veido paspārni.
Ēka sastāv no 3 telpām: kreisajā pusē, viena otrai blakus, atrodas drēbju klēts un labības klēts, bet
ēkas labajā pusē - ratnīca. Katrai telpai ir bijušas savas durvis: katrai klēts telpai vienviru, bet
ratnīcai divviru. Celtnes labās puses zelmenī, kas arī būvēts guļbūvē no apaļiem, kaķētiem
baļķiem, izveidota lūka ar vienu vērtni. Līdz ar to ēkas bēniņu varēja izmantot siena vai citu
saimniecības lietu uzglabāšanai.
 Šķūnis
Šāda veida šķūņi Vidzemes lauku ainavā masveidā
parādās 20. gs. 20. - 30.gados. Būvēts statņu konstrukcijā
un apšūts ar dēļiem. Pamati mūrēti no laukakmeņiem.
Jumts divslīpju, tagad segts ar skārda loksnēm. Divviru
vārti (durvis) atrodas abu sānu sienu vidū. Šķūņa
zelmeņos logu vietas papildus apgaismojumam, varbūt arī ventilācijai.

Citas saimniecības ēkas
Daļa vecās saimniecības ēkas
(kūtis,
staļļi) ir izteikti pārbūvētas un
piemērotas mūsdienu vajadzībām. Tā
arī šis
saimniecības ēku komplekss izveidots
padomju laikos.
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Sila Tenclavas (tag. Paulas)
N 57°12.381’
E 0 26°03.720’

 Iedzīvotāji
Jēkabam Kalniņam divas meitas- Liene (prec. Medvede); Milda (prec. Zivtiņa), viņam 1940.
gada 21. jūlijā piederēja 24.18 ha liela zemes platība īpašumā Sila Tenclavas. Īpašums tiek sadalīts.
Aina Medvede savu daļu (12.8 ha) noraksta meitai Inetai Roķei. Īpašuma daļa pārdota, un mājai
izveidots jauns nosaukums Paulas.
2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Celšanas laiks – nav zināms,
analizējot līdzīgas ēkas tuvākajā apkārtnē,
visdrīzāk, 19./20.gs. mija. Pamati mūrēti
no laukakmeņiem kaļķu un grants javā.
Māja celta no sarkaniem ķieģeļiem. Jumts
divslīpju, pēc remonta segts ar profilēta
skārda loksnēm. Domājams, ka sākotnēji
ēkai bijis skaidu jumts. Ēkai divas
ārdurvis un divi skursteņi. Māja nesen
remontēta: nomainīts jumta segums, logi un ārdurvis.
 Rija
No kādreizējās rijas palikusi tikai viena telpa, domājams, ka tā ir rijas daļa. Lai gan telpā nav
krāsns palieku, tomēr esošās ārdu sijas un telpas
konstrukcija (cirtnis) atbilst rijas būvniecības
tradīcijām. Rijai blakus piebūvētā dēļu nojume
(garāža) un jumts izbūvēts krietni vēlāk (~ 20.gs.
2.pusē). Rija kādreiz bijusi gan ar piedarbu, gan,
iespējams, gubeņiem, par to liecina blakus esošie
pamatu akmeņi.
Tagad redzamā rija celta guļbūvē no
kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti
krusta pakšos. Pakšu savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati – akmens paviļas,
zemē iegrimuši. Pašreizējais jumts divslīpju, segts ar šīfera loksnēm. Telpai ir bijušas divas durvis,
visticamāk, vienas vedušas uz kādreizējo piedarba telpu.
 Saimniecības ēka
Mazākām saimniecībām un
mežsargu
mājām
Vidzemē
vērojama tradīcija vienā garā
taisnstūrveida saimniecības ēkā
apvienot
dažāda
saimnieciska
rakstura telpas. Parasti šādās garās
ēkās zem viena jumta atradās kūts, stallis, ratnīca un šķūnis. Šāda iezīme vērojama arī Sila
Tenclavu saimniecības ēkā.
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Saimniecības ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta
pakšos. Pakšu savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati - no laukakmeņiem, kas
stiprināti ar kaļķu un grants javu. Pamati gandrīz visā ēkas garumā mūrēti augsti (apmēram līdz
viduklim), tādējādi tie pilda arī sienas funkcijas. Tas nepieciešams lopiem paredzētajās telpās, lai
kūtsmēsli nebojātu apakšējos baļķu vainagus. Ēkas austrumu gala telpai, kas varēja pildīt šķūņa
vai ratnīcas funkcijas, pamati izmūrēti uz pusi zemāki. Jumts divslīpju, tagad segts ar šīfera
loksnēm. Jumta pārkare ēkas priekšā veido paspārni. Ēka sastāv no 4 telpām, no kurām divas,
austrumu pusē esošās telpas, ir atdalītas ar ēkas korpusam caurejošām starpsienām. Katrai telpai
ir savas durvis, divas divviru un divas vienviru. Saimniecības ēkas austrumu puses zelmenī
vienviru durtiņas (lūka), tātad bēniņi (kūtsaugša)
izmantoti siena glabāšanai. Zelmeņa dēļu apšuvums
dekoratīvs – pamīšus likti dēļi ar taisniem un
trijstūrveida formā apzāģētiem galiem.
 Pagrabs – pūnīte
Par ēku nav plašākas informācijas. Pūnīte/ šķūnītis
uzcelts virs pagraba.

Vecnaudēļi
N 57°10.696’
E 0 26°00.844’

Vecnaudēļi atrodas Gaujas kreisajā krastā. Naudēļu
(Naudüll) vārds fiksēts jau 17.gs. zviedru kartēs. Pašreizējās
Vecnaudēļu ēkas celtas 19.gs. vidū vai otrajā pusē. Par to liecina
klēts pamatu akmenī iekaltais gadskaitlis 1849. vai, visdrīzāk,
1879.
 Iedzīvotāji
Liene Ventere (Kupcis), dz. 1866. gadā, norakstījusi mājas Rusovu ģimenei. Zināms: Rusovs
Fridrihs Aleksandrs (1876-1945), cītaru un vijoļu meistars, sieva Marija Cīpure (1883-1980) un
bērni Jānis (1906-1945), Pēteris (1909-1945), Kārlis (1916-2005).
Pētera Rusova sieva Berta Rusova (dz.Spolīte; dz. 1907.g.). Bertas un Pētera Rusovu bērni:
Jānis (dz. 1935.g.), Velta (dz. 1939.g.), Maija (dz.1939.g.).
Meita Velta, kura dzīvo Vecnaudēļos, atceras, ka tēvs Pēteris gājis pie Lielā akmens, spēlējis
vijoli. Tā bijusi satikšanās vieta abiem vecākiem. Viņas bērnībā akmenim nav bijis cita nosaukuma
kā Lielais akmens. Par laipām, kas bija pāri Gaujai, Veltai ir atmiņas: „Atceros, ka pirmās koka
laipas, kuras tapa pāri Gaujai, tika vilktas laukā no upes, lai pavasara ūdeņos tās neaizpeld. Pēc
tehnikuma beigšanas mani mājinieki gribēja, lai no savas pirmās darba vietas Valkā atgriežos
Jaunpiebalgā. Tā Ješkīts, kā visi saucām mammas brāli, izdomāja, ka iztaisīs laipas, lai man uz
darbu nav jāmet līkums, bet var tikt taisni pāri Gaujai. Tā arī notika. Nezinu, kādu iemeslu pēc,
bet avīzē bija kļūda, ka laipas veidojuši citi cilvēki.”
Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā tiek nodibināta pašaizsardzības grupa, kurā darbojas visi
trīs Rusovu brāļi. Grupa sadarbojas ar Rankas pagastu, tiek izdots informatīvais biļetens
„Sudrabotā Saule”. Jāņa Rusova vadītā grupa, kurā darbojas ap 20 cīnītāju, atbrīvo Lišmaņu
ģimeni no Virānes pagasta, kas jau bija apcietināti izvešanai. Pie Mēdzūlas Jāni ievaino, viņš miris
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grupas nometnē Lielmežā 1945. gada 23. septembrī. Jāņa dzīvesbiedre Skaidrīte kopā ar 4 bērniem
un vīramāti izsūtīta uz Tomsku.
Pēteris Rusovs mirst 1945. gada 1. augustā sadursmē ar
„meža
ķemmētājiem”.
Sievai
pārdzīvojuma pilni brīži, jo bija jāsaka,
ka nepazīst šo cilvēku, citādi droši vien
būtu jābrauc uz Sibīriju. Kārli 1948.
gadā sagūstīja, tiesāja 1949. gada 10.
decembrī ar soda mēru - 25 gadi. Viņš
Latvijā atgriezās 1987. gada jūlijā.

Rusovs Fridrihs Aleksandrs (1876-1945)-cītaru
un vijoļu meistars.

Rusovs Fridrihs Aleksandrs (1876-1945) ar sievu Mariju Cīpuri (1883-1980) un bērniem:
Jāni (1906-1945), Pēteri (1909-1945), Kārli (1916-2005).
Foto no Veltas Zadiņas ģimenes albuma.

2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Ēka būvēta guļbūvē no kaķētiem,
baļķiem, kas stūros savienoti krusta
pakšos. Mājas fasādes sienai baļķi ir tēsti,
savukārt sānu sienās atstāti apaļi. Šiem
baļķiem pietēsti tikai gali, lai būtu
kvalitatīvāks krusta pakša savienojums.
Lai novērstu ēkas ārsienu deformāciju
laika gaitā ārsienas stiprinātas ar
bultskrūvēm un vertikālām savilcēm.
Jumts četrslīpju, segts ar apses skaidām.
Ēkas priekšpusē plata jumta pārkare. Pamati mūrēti no laukakmeņiem. Tagadējie mājas logi sastāv
no divām daļām – apakšējo, lielāko daļu, veido divas vērtnes ar lielām, vertikālām, taisnstūrveida
rūtīm. Augšējo daļu veido horizontāli novietots rāmis ar 1 rūti. Acīmredzot logi mainīti kaut kad
20.gs. otrajā pusē. Par kādreizējo logu maiņu liecina aizpildīti fragmenti no veco logu vietām ēkas
korpusā.
Māja atbilst Piebalgai tipiskajam trīsdaļīgajam
plānojumam. To šķērsvirzienā 3 daļās sadala cauri korpusam
ejošas divas starpsienas. Ēkas ziemeļu daļā atrodas priekšnams
un aukstais gals. Vidusdaļu var uzskatīt par senāko saimes
istabu, bet dienvidu pusē atradusies saimnieku istaba.
No dienvidu puses, kas atrodas reljefa slīpumā, zem
mājas atrodas ieeja pagrabā. Pagraba ieeju iezīmē ap 1m dziļš
celiņveida iedziļinājums reljefā. Pagraba durvis atrodas vertikāli ēkas pamatu sienā. Ņemot vērā
akmeņu konstrukciju fragmentus pie pagraba ieejas, varētu secināt, ka kādreiz ieeja pagrabā
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izskatījusies savādāk. Lai pasargātu pagrabu no izsalšanas, iespējams, tā priekšā bija no
laukakmeņiem izmūrēta papildus telpa ar vēl vienām vertikālām durvīm.
 Klēts
Ēka celta guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros savienoti krusta pakšos. Pakšu
savienojuma vietās un pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati fasādes pusē iziruši, bet sānos un
aizmugures daļā, kas atrodas lielākā reljefa
slīpumā, augsti, mūrēti. Zem klēts mūrēts
pagrabs, tā ieeja atrodas klēts dienvidu pusē. Pie
ieejas pagrabā zemē ap 0,6 m dziļš celiņveida
iedziļinājums.
Jumts divslīpju, segts ar apses skaidām.
Jumta pārkare fasādes pusē veido paspārni. Klēts
sastāv no 2 telpām, katrai no tām ir atsevišķa
ieeja. Kreisajā pusē ir vienviru durvis, bet labajā
– divviru. Kopumā divviru durvis nav izplatītas klētīm. Iespējams, ka šī klēts daļa pildījusi ne tikai
klēts funkcijas. Klēts griesti veidoti no apaļām koka kārtīm, dažviet dēļiem. Pie divviru durvīm
jumta pārkarē, griestos ir lūkas vieta. Līdz ar to ēkas bēniņu varēja izmantot lopbarības vai citu
saimniecības lietu uzglabāšanai.
 Šķūnis - rija
No kādreizējās rijas palikusi tikai viena telpa - rijas daļa. Tajā daļēji saglabājusies krāsns un
ārdu sijas. Rijai blakus piebūvēti malkas šķūnīši. Rija
kādreiz bijusi gan ar piedarbu, gan gubeņiem, par to
liecina blakus esošie pamatu akmeņi un guļbaļķu
konstrukciju fragmenti. Tagad redzamā rija celta
guļbūvē no kaķētiem, apaļiem baļķiem, kas stūros
savienoti krusta pakšos. Pakšu savienojuma vietās un
pārlaidumā baļķi notēsti. Pamati – akmens paviļas,
zemē iegrimuši. Pašreizējais jumts divslīpju, segts ar
šīfera loksnēm. Mūsdienu situācijā telpai fasādes pusē ir divas vienviru durvis.
Blakus rijai uzcelts šķūnis. Šāda veida šķūņi Vidzemes lauku ainavā masveidā parādās 20gs.
20. - 30.gados. Būvēts statņu konstrukcijā un apšūts ar dēļiem. Pamati mūrēti no laukakmeņiem.
Jumts divslīpju, tagad segts ar apses skaidām un papi. Divviru vārti (durvis) atrodas šķūņa galā un
sānu sienas vidū.

Vectenclavas
N 57°11.344’
E 0 26°03.521’

Vectenclavas atrodas Gaujas kreisajā krastā. Tenclavu (Stenzlau) vārds fiksēts jau 17.gs.
zviedru kartēs.
 Iedzīvotāji
Līdz 1940. gada 21.jūlijam Vectenclavas piederēja Alfrēdam Šķerbergam; dēli - Jānis
Osvalds Šķerbergs (dzimis Mēdzūlas pagastā) un Gunārs Šķerbergs.
2015. gadā apsekošanas brīdī īpašumu apsaimnieko Pēteris Zivtiņš.
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2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas un to fragmenti:
 Dzīvojamā māja
No kādreizējās dzīvojamās mājas palikuši tikai
pamati, atsevišķas būvdetaļas un rovja jeb melnā ķēķa
korpuss. Mājas celtniecības laiks nav zināms, bet, ņemot
vērā rovja esamību ēkā, tai nevajadzētu būt bijušai
jaunākai par 19.gs. vidu.
 Kūts
Kūts celta no mūrētiem laukakmeņiem. Pamati - no
laukakmeņiem, kas stiprināti ar cementa, kaļķu un grants
javu salīdzinoši augsti. Jumts divslīpju,
segts ar
mazām kvadrātveida šīfera plāksnēm.
Fasādes
pusē jumtam izveidota izbūve ar
divviru
durvīm, tātad bēniņu stāvs bijis
paredzēts siena un lopbarības
uzglabāšanai. Līdz jumta izbūves
durvīm
(vārtiem) ved no akmeņiem mūrēta
uzbrauktuve. Uzbrauktuves pamati
neiet
līdz pašam ēkas korpusam, starp tiem
ir ap 2m plata arkveida atstarpe.
Domājams, ka kūts celta vēlāk nekā dzīvojamā māja.

Vecgarauši
N 57°10.198’
E 0 26°00.456’

Vecgarauši atrodas Gaujas labajā krastā. Garaušu (Garaus) māju vārds fiksēts jau 17.gs.
zviedru kartēs. Pašreizējais Vecgaraušu saimniecības komplekss celts 20.gs. sākumā.
 Iedzīvotāji
Zināmie dzimtas pārstāvji: Spricis Kalniņš, viņa sieva Made (dz.Tavare; mirusi 1946.gadā),
kuri veica tagadējās Vecgaraušu mājas būvēšanu. Viņu bērni Voldemārs Jānis un meita Helēna
(ieprecas Strupiņu Vimbās). Par miertiesnesi Voldemāru Jāni Kalniņu rakstīts grāmatā „No Viņķu
kalna līdz Skrāģu krogam”. Grāmatā pieminēts kā miertiesnesis (Cēsu apriņķa 2. iecirknī, miris
1932. gada 3. janvārī) un strādājis arī pagastvaldē 1917. gadā. Voldemāram Jānim Kalniņam sieva
Marija (dz. Rubene; no Boļu Rubeņu dzimtas, kas radinieki arī Bašu Rubeņiem); viņu bērni: meita
Anna (dz. 1907.g.), meita Marta, meita Marija. Meita Marta precas ar mākslinieku Ģedertu Eliasu.
Meita Marija (prec. Zoltnere) dodas uz Kurzemi.
Meita Anna precas ar Kārkliņu Haraldu Pētera d. (dz. 1904.g.). Anna prata spēlēt klavieres,
spēlēja baznīcā ērģeles. Viņa savā laikā izmaksāja mājas māsām Martai un Marijai. Vecgarušu
mājas īpašumu mantoja Annas bērni: dēls Valdis (dz.1938.g.), meita Aina (dz.1941.g.), dēls Jānis
(dz.1943.g.). Visi bērni, neskatoties uz sarežģīto vēsturisko laiku, izskolojušies un ieguvuši
zinātņu doktora grādu savās nozarēs fizikā, ķīmijā.
Dēla Jāņa sieva Maija, viņai divi bērni – Rūta, dzimusi 1973. gadā, prec. Dimanta (labdarības
organizācijas Ziedot.lv vadītāja), dēls Jānis, dzimis 1979. gadā (Latvijas Universitātē profesors,
zinātņu doktors).
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2015.gadā saimniecībā konstatētas šādas ēkas:
 Dzīvojamā māja
Tagadējā Vecgaraušu māja celta kā guļbūve 1908.g. (vecā dzīvojamā māja bijusi kādus 100
m tuvāk Gaujai). 20.gs. 30.g. mājai izbūvēts
otrais stāvs un tā ieguvusi tagadējo veidolu.
Ēkas ārsienas apmestas padomju laikos. Jumta
kores galus rotā Jumja zīmes, tās bijušas jau
30.g. uzbūvētā otrā stāva variantā. Domājams,
tās uzliktas tautiskā romantisma iespaidā.
Jumts divslīpju ar pusšļaupumiem galos
(t.s. lāčpakaļa), tagad segts ar profilēta skārda
loksnēm. Jumta abās pusēs izbūvēti mansardi.
Ieeja ēkā no rietumu gala, blakus tai arī ieeja
pagrabā. Pie dienvidu sienas ap 1970. gadu piebūvēta veranda, kas aizņem apmēram pusi sienas
garuma.
 Kūts
Kūts celta no skaldītiem laukakmeņiem, kas
savienoti ar javu. Jumts divslīpju, segts ar šīfera
plāksnēm. Ēkas iekštelpu, durvju un logu sākotnējais
plānojums laika gaitā stipri mainījies.
 Pagrabs
Virs pagraba ir bijusi saimniecības ēka. Mūsdienās
saglabājies tikai pagrabs. Pagrabs mūrēts no
laukakmeņiem, bet pagraba durvju velve no ķieģeļiem.
 Šķūnis
Šāda veida šķūņi Vidzemes lauku ainavā masveidā parādās
20gs. 20. -30.gados. Būvēts statņu konstrukcijā un apšūts ar
dēļiem. Pamati mūrēti no laukakmeņiem. Jumts divslīpju,
tagad segts ar šīfera loksnēm. Divviru vārti (durvis) atrodas
sānu un gala sienas vidū. Šķūņa zelmeņos logu vietas
papildus apgaismojumam, varbūt arī ventilācijai.

Rija
Rija lielā mērā pārveidota pēc Otrā pasaules kara, kad
tā tiek piemērota dzīvošanai. Tajā
dzīvojušas vairākas ģimenes. Ēkai
saglabājusies vēsturiskā četrslīpju jumta
konstrukcija, ar brodiņiem galos. Jumts
tagad segts ar šīfera loksnēm. Ēkas
korpuss apšūts ar dēļiem.
Kopumā saimniecībā bijušas vēl
vairāk ēkas, ar to liecina pamatu vietas.
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DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VIDES DAUDZVEIDĪBA
Akmeņi
Garaušu robežakmens 1
N 57°10.198’
E 0 26°00.456’

Akmens tagad atrodas pie pašas Vecgaraušu mājas, netālu
no ieejas tajā. Mājas īpašnieku radinieks J.Pauliņš stāsta, ka šo
akmeni esot pārvietojis no netālu esošajiem saimniecības ēkas
pamatiem.
Akmenī iekalta Saules tipa zīme – slīpais krusts, kas dalīts ar vertikālu līniju. Var izteikt
tikai minējumus par šīs zīmes izcelsmes nozīmi: vai tas ir bijis kāds sens robežakmens, kas nejauši
iemūrēts pamatos; vai zīme veidotu ar kādu sakrālu jēgu tieši iemūrēšanai konkrētajos pamatos.
Akmens izmēri: augstums – 33cm, platums – 48cm, garums – 77cm.
Slīpo krustu veidojošo taišņu izmēri – 25cm, vertikālās taisnes garums – 20cm.

Garaušu robežakmens 2
N 57°10.176’
E 0 26°00.397’

Robežakmens atrodas tieši ceļa malā, kādreizējā
Vecgaraušu zemē pirms Gaujas tilta. Akmenī iekalts T veida
krusts, kura garākās taisnes gali izveidoti T veida formā.
Akmens izmēri: augstums – 25cm, platums – 55cm, garums – 55cm.
Garākās taisnes ar T veida galiem garums – 25cm, īsākās taisnes garums
– 12cm.

Naudēļu Robežakmens 1
N 57°10.729’
E 0 26°00.857’

Akmens atrodas starp Maznaudēļiem un Vecnaudēļiem.
Akmenī iekaltajam krustam divi pretējie gali ir T veida
formā. Šādi slēgti gali parasti apzīmēja robežas neturpināšanos
norādītajā virzienā.
Akmens izmēri: augstums – 30cm, platums – 50cm, garums – 60cm.
Krustu veidojošās ar T veida galiem taisnes izmērs – 22cm, otras taisnes garums – 28cm.

Naudēļu Robežakmens 2
N 57°10.727’
E 0 26°00.932’

Akmens atrodas starp Maznaudēļiem un Lielnaudēļiem.
Arī šeit iekaltajam krustam divi pretējie gali ir slēgti (T veida),
savukārt otras krusta taisnes galos vērojami punktveida
padziļinājumi.
Akmens izmēri: augstums – 30cm, platums – 40cm, garums – 97cm.
Krustu veidojošās ar T veida galiem taisnes izmērs – 28cm, otras taisnes garums – 43cm.
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Naudēļu Robežakmens 3
N 57°10.691’
E 0 26°00.948’

Akmens atrodas uz D no Maznaudēļiem, gandrīz pašā
Gaujas krastā. Arī šeit iekaltajam krustam divi pretējie gali ir
slēgti (T veida).
Akmens izmēri: augstums – 20cm, platums – 60cm, garums – 90cm.
Krustu veidojošās ar T veida galiem taisnes izmērs – 32cm, otras taisnes garums – 38cm.

Strumpītes dižakmens
N 57°10.654’
E 0 25°59.892’

Vecnaudēļu saimniece Velta Zadiņa atcerējās, ka
akmens kādreiz saukts par Lielo akmeni.
Dižakmens atrodas mežā ap 100m uz R no Strumpes
upītes, kas ir Gaujas kreisā krasta pieteka. Vadoties pēc
augsnes, tuvumā esošām atlūzām un akmens struktūras
liekas, ka akmens D daļa kādreiz ir bijusi garāka. Visticamāk tā senatnē atskaldīta saimnieciskām
vajadzībām.
Akmens izmēri: Akmens garums 4,00 m, platums 3,20 m, augstums līdz 1,60 m, apkārtmērs 12,20 m,
tilpums 10 kubikmetri.

Dižkoki
Baltās pļavas dižpriede
N 57°10.870’
E 0 26°02.648’

Atrašanās vieta: Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts.
100 m uz DR no Jaungauju mājām un tādā pat attālumā uz D no Baltās
pļavas.
Priede aug pļavas malā pie aizauguša grāvja. Tās apkārtmērs 2,5m.
Priedes stāvoklis apmierinošs. Dienvidu pusē stumbra lejasdaļā norauta
miza, atsedzot pelēku koksni.
Par dižpriedi nav zināma papildus informācija. Nosaukums tai
dots pēc viena no tuvākajiem vietvārdiem.
Ležēna dižpriede
N 57°10.808’
E 0 26°02.772’

Atrašanās vieta: Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts.
150 m uz D no Jaungauju mājām.
Priede aug pļavas malā, tālāk aiz tās sākās krūmāju josla, kas
sniedzas līdz pat Gaujai. Dižkoka apkārtmērs 3m un stāvoklis ļoti labs.
Dižpriede būtu vērtējama arī kā ainavisks koks. Par dižpriedi nav zināma
papildus informācija. Nosaukums tai dots pēc pļavas un Gaujas līkuma
nosaukuma, kurā tā aug.
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Maztenclavu dižpriede
N 57°11.908’
E 0 26°04.172’

Atrašanās vieta: Gaujas kreisajā krastā, apmēram 250 m uz DR
no Maztenclavu mājām. Tās apkārtmērs 3,2m. Priedes stāvoklis
vērtējams kā labs.
Par dižpriedi nav zināma papildus informācija. Nosaukums tai
dots pēc tuvākajām mājām.
Rudgalvju dižpriede
N 57°11.070’
E 0 26°04.058’

Atrašanās vieta: Jaunpiebalgas – Rankas šosejas labā pusē, 100
m uz DA no Oļleju mājām.
Tiek dēvēta arī par Piebalgas priedi, arī Zviedru, Lielā priede
– ļoti veca priede uz Jaunpiebalgas ciema robežas, par kuru tiek
stāstīti Vidzemei raksturīgie nostāsti par tās stādīšanu. Jānis Nedēļa
stāsta: “Zviedri nav mācējuši priedes stādīt, tāpēc šo koku iestādījuši
kājām gaisā”. Mūsdienās Jaunpiebalgā vairs nav populāra tradīcija
dēvēt šo koku par zviedru priedi.
Dižkoka apkārtmērs ir 3,5m, koks gan mērīts 20 cm no zemes,
jo augstāk, pateicoties spēcīgajam zarojumam, tas kļūst tikai resnāks.
Dižpriede vērtējama arī kā ainavisks un kultūrvēsturisks koks. Teicējs:
Nedēļa Jānis Oļģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.).

Ceļi, tilti, brasli
Naudēļu brasls
N 57°10.635’
E 0 26°00.803’

Brasls atrodas 110 m uz DR no Vecnaudēļiem. Kādreiz ceļš
gājis tuvāk Gaujai un šeit bijusi pārbrauktuve.
Teicēja: Velta Zadiņa (Vecnaudēļi)

Brasls Rudgalvji - Tenclavas
N 57°11.377’
E 0 26°03.666’
Šeit Gaujā bijusi brasla vieta. Braukuši pāri Gaujai sausākā
laikā gan ar zirgiem, gan vēlāk ar traktoriem un smagajām mašīnām.
Teicējs: Evalds Vilnītis (Kalna Tenclavas), Skaidrīte Bukovska (Lejas
Rudgalvji).

22

Ceļa, tilta vieta pie Jaunviņķiem
N 57°10.971’
E 0 26°02.109’

Atrašanās vieta: Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas pagasts.
330 m uz DR no Jaunviņķu mājām.

20.gs. pirmajā pusē šeit bijis ceļš un pāri Gaujai
vedis koka tilts. Tilts, braucot smagai automašīnai, ielūzis
ap 1943./44.g. un pēc tam vairs nav atjaunots. Ceļa posms
bija taisnākais variants Drustu – Jaunpiebalgas virziena
ceļam.
Teicējs: Pēteris Sudrabs Pētera dēls (dzimis Kalna Gaujās, 1934.g.)

Ventertiltiņš
N 57°10.504’
E 0 26°00.572’

Atrašanās vieta: Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas
pagasts. 440 m uz DR no Vecnaudēļu mājām.
Tiltiņš uz Strumpes upītes, kas veda no Naudēļu
ciema uz Garaušiem, kur bija tilts pār Gauju. Atradās Jaunnaudēļu zemē, kas piederēja Venteriem.
Pēc jaunā Gaujmalas lielceļa izbūves tika pamests un ceļš aizarts.
Teicējs: Velta Zadiņa Pētera meita (dzimusi Rusova1939.g.).

Vietvārdi
Apšu kalniņš

N 57°11.434’
E 0 26°03.572’

50 m uz DA no Kalna Tenclavu mājām, Gaujas krastā.

Apšu kalnīcs vietējā izloksnē. Stāvāks Gaujas krasts blakus Kalna Tenclavu mājas
pagalmam. Vieta ir pavisam līdzena, un arī apses šeit neaug, tur ir redzami vecas kūts akmens
mūra pamati. Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
N 57°12.822’
800 m uz Z no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām,
Avotīns
E 0 26°03.713’
300 m uz DA no Bedumu mājas vietas.
(koordinātas ir
aptuvenas)

Spēcīgs avots iztecēja Gaujas krastā. "Kad govis tika turētas ganībās, tad izslaucām un tur
likām iekšā piena pudeles."
Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
N 57°10.784’
270 m uz ZR no Vecnaudēļu mājām.
Ābeļdūksts
E 0 26°00.457’
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Tā saukta garena ieplaka viņpus Gaujmalas lielceļam, kas pie
Noras kalna pāriet gravā. Piederēja Vecnaudēļiem. Tur
agrāk pļāva sienu un pēc tam ganīja govis, tagad pārsvarā
aizaugusi ar nelielu mežiņu un krūmiem.
Teicējs: Velta Zadiņa Pētera meita (dz. Rusova, 1939.g.).
N 57°11.079’
Strumpes upītes kreisajā krastā Maznaudēļu
Apsīšu pļava
E 0 26°00.191’
saimniecības zemē.
Pļavā 20.gs. vidū bijis siena šķūnītis – Apsīšu šķūnis. Pļavas nosaukums saistīts ar to, ka tās
tuvumā augušas apses, kuras Māra Gatera vectēvs nav ļāvis cirst, bet tēvs tomēr nocirtis.
Teicējs: Māris Gaters Jāņa dēls (dzimis Maznaudēļos, 1943.g.).
N 57°10.984’
Gaujas kreisajā krastā 150 m uz D no Jaunviņķu mājām.
Baltā pļava
E
0
26°02.534’
(Baltais purvs)
Sausākā laikā gar purvainās ieplakas malām tika pļauts siens. Tur auga spilves- augi ar baltiem
ziediem, no kā arī cēlies pļavas nosaukums. Teicējs: Jolanta Glāzere (dz.1971.g., Jaunviņķi)
Bedumi, Bedumu Koordinātas nav Starp Rankas pagasta robežu un Sila Tenclavu mājām
dabā noteiktas.
pļavas
Gaujas abos krastos.
Apvidus apzīmējums, ar ko saprata visas pļavas aiz Sila Tenclavu mājām līdz pat Rankas
robežai abos Gaujas krastos, kur bija iedalīti atsevišķi pļavu starpgabali. 20.gados pēc
agrārreformas tur tika uzceltas arī 3 mājas - Gaujas Bedumi un divas Bedumu mājas.
19.gadsimta beigās tur atradās tikai guļbūves šķūnīši, no kuriem ziemā veda mājās
sienu. Bedums piebaldzēnu izloksnē nozīmē uzbērums, dambis, ko mākslīgi veidoja, lai ar
zirgu varētu pārbraukt slapjākai vietai. Šis Gaujas krastu posms bija slīkšņains un zems, bieži
pavasaros pārplūda, ar ko arī var izskaidrot vietvārda izcelsmi.
Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
N 57°10.836’
100 m uz R no Lejas Nedēļu mājām.
Birstiņas sala
E 0 26°01.628’

Sala Jaunpiebalgas dzirnavu ezerā, tagad augstāka vieta Gaujas labajā krastā iepretī Lejas
Nedēļu mājām. Piederēja Jaunpiebalgas dzirnavniekam Vitandam, kurš tur mēdza doties
zaļumos. Tur rīkoja arī zaļumballes no tuvējām mājām un mēbeļu ceha. Pie mājām atradās
laipas un laivas piestātne, taču uz salu varēja pārbrist arī pa seklo šaurumu. Aiz tās mūsdienās
Gaujā ietek neliels grāvis – Strūdziņa.
Teicēji: Jānis Knāķis Antona dēls (dzim. 1924.g., Lejas Nedēļās); Daina Pētersone Kārļa meita
(dz. 1939.g., no 1943.g. dzīvo Lejas Nedēļās)
N 57°12.849’
900 m uz ZR no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām.
Čūsku purvs
E 0 26°03.483’

Zemāka vieta gar mežmalu iepretī Bedumu mājām, kuru ar Gauju savienoja Džūkste -zemākā
ieplaka Kalna Tenclavu pļavās. No tā uz pļavām nāca ārā čūskas.
Teicējs: Jānis Nedēļa Olģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
N 57°10.795’
350 m uz R no Lejas Nedēļu mājām, Gaujas labajā
Dūdārlīkums
E 0 26°01.431’
krastā.
Gaujas līkums ar lielāku pļavu starp Stāvajiem krastiem un
Lejas Nedēļu zemi. Piederēja Pētera Ābelnieka Kalna Nedēļu
saimniecībai, atradās starp Gauju un Vitanda dzirnavezeru.
Pēc dzirnavzezera nolaišanas līkums nav krasi izteikts, un to
izdala vienīgi garena saliņa Gaujmalā. Tagad pļava vēl tiek
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pļauta, bet tās malas apaugušas ar kokiem un krūmiem. Pēteris Ābelnieks ir bijis skroderis, un
jaunībā spēlējis šo skrodera lomu pašdarbnieku teātrī.
Teicējs: Jānis Tavars Jāņa dēls, dzīvo Jaungaraušos (dzimis 1943.g.).
N 57°12.819’
800 m uz Z no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām,
Džūkste
E 0 26°03.620’
270 m uz D no Bedumu mājas vietas.
Mitrāka vieta Kalna Tenclavu pļavu ziemeļu galā, kurai pa vidu gāja zirgu ceļš. Dienvidos no
Gaujas krasta paaugstinājuma, kurā atradās Lejas Bedumu mājas. Vienā stūrī Džūkste sagāja
kopā ar Čūsku purvu, no kura bija uz to izrakts neliels grāvis.
Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
N 57°10.958’
280 m uz D no Gaujas Rudgalvju mājām.
Graša spundīte
E 0 26°03.769’

Caurteka grāvim uz Jaunpiebalgas - Rankas lielceļa, pie Jaunpiebalgas ciemata robežas, kas
aiztecēja uz Gaujas labo krastu. Tagad caurtece nefunkcionē, un grāvim nav izteikta
turpinājuma viņpus lielceļa. Ūdenstece radās no Grašavota - agrāk spēcīga ūdens avota, kā arī
no augstāk kalnā esošo Krūžu māju laukiem. Piederēja pirms Otrā Pasaules kara Grasim
(ebrejs, iesauka Žīds) no Ceļmalkrūžu mājām. Par spundēm, spundītēm Vidzemē sauc vietas,
kur pie ceļa caurtekas vai cita uzbēruma ūdens mēdz uzkrāties (spundējās).
Teicēja: Gunta Brūvere (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.)
N 57°11.997’
300 m uz ZR no Cinīšu mājām
Grausts
E 0 26°05.074’

Garena, 1ha liela pļava aiz Cinīšu mājām, valsts meža 150.kvartāla malā, kura aizstiepjas
Gaujas virzienā. Pēc agrārreformas šeit strejgabalu- pļavu un mežu ierādīja Otto Burkam no
Mazrudgalvjiem (bijusī muižas kalpu māja), kura meita Vallija apprecēja Valdemāru Cerusu.
Pļava bija uz nabadzīgas smilšu augsnes, labi pārskatāma un tikai pēc ilga lika tur ieauga sīki
krūmi un retas priedītes. Kolhoza laikā bija mazi tīrumiņš, kā arī ganīja govis no Rudgalvju
fermas. Vēlāk tur pļāva sienu tikai personīgajām saimniecībām. Lai arī vieta populāra vecākajā
paaudzē, nosaukuma izcelsmei skaidrojumu neviens nezināja.
Teicējas: Gunta Brūvere (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.); Vallija Ceruse Oto meita (dz.
Burka, 1929.g.); Aija Balode (dz.Badītāja, Kalna Degļupjos).
Jaudzemu sils (arī N 57°11.167’
Starp Jaunviņķu un Sila-Jaunzemu mājām, Z virzienā
E
0
26°01.970’
pāriet Mostenes meža masīvā
Jaunzemu, Viņķu
sils)
Starp Jaunviņķu un Sila- Jaunzemu mājām atrodas tā dienvidu stūris, bet turpinājums ziemeļu
virzienā pāriet Mostenes meža masīvā, izteiktas robežas starp tiem nav. Priežu meža masīvs,
kuram cauri iet Raunas-Jaunpiebalgas lielceļš. Teicējas māte mēdza Jaunzemu vietā teikt
Jaudzemi. Teicēja: Jolanta Glāzere (dzim. 1971.g.)
N 57°10.851’
Uz D no Jaungauju un Vecgauju mājām.
Ležēns
E 0 26°02.835’

Tā tiek dēvēts Gaujas līkums un pļavas Gaujas kreisajā krastā starp Jaunviņķu mājām un
Gaujas tiltu. Nosaukums un tā atrašanās vieta labi zināma starp vecākās paaudzes
iedzīvotājiem, bet tā cilmei neviens skaidrojumu nezina. Dažreiz izrunā arī kā Lažēns vai
Lažēna. Teicējs: Pēteris Sudrabs Pētera dēls (dzimis Kalna Gaujās, 1934.g.); Gunta Brūvere
(Dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.)
N 57°11.497’
Gaujas kreisajā krastā, 150 m uz ZA no Kalna
Lielais līkums
E 0 26°03.651’
Tenclavu mājām.
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Gaujas līkuma nosaukums. Daļa no tā piederēja Kalna Tenclavām, daļa Lejas Tenclavu
mājām. Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dz. Kalna Tenclavās, 1936.g.).
N 57°11.406’
100 m uz ZA no Vectenclavu māju kūts.
Lielā sala
E 0 26°03.609’

Sala Gaujā, piederēja Vectenclavu mājām (Šķerbergiem). Tai pa labo pusi gāja Gauja, bet pa
kreiso (māju) pusi tecēja Gaujas atteka. Tagad attekas pusē tā saplūdusi ar krastu un nav
saglabājusies kā sala. Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.).
N 57°11.430’
Gaujas kreisajā krastā, tūlīt lejā aiz Apšu kalniņa. 100
Mazais līkums
E 0 26°03.607’
m uz DA no Kalna Tenclavu mājām.
Upes līkums, kas piederēja Kalna Tenclavām. Teicējs: Nedēļa Jānis Oļģerta dēls (dzimis Kalna
Tenclavās, 1936.g.).
N 57°11.456’
80 m uz A no Kalna Tenclavu mājām.
Mazā saliņa
E 0 26°03.600’

Sala pretī Kalna Tenclavu mājai Gaujas vidū, to no abām pusēm apskaloja Gauja. Pa labo pusi
tecēja Gaujas atteka, bet pa kreiso (māju) pusi - Gauja.
Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dz. Kalna Tenclavās, 1936.g.).
N 57°11.445’
Gaujas kreisajā krastā, tūlīt lejā aiz Apšu kalniņa, 100
Mārcīns
E 0 26°03.603’
m uz DA no Kalna Tenclavu mājām.
Gaujas krasta četrstūra paplašinājums, kurā mērcēja linus,
literāri sauca arī par Mārciņu. Gaujā nedrīkstēja mērcēt linus,
tāpēc tās krastu vecupēs ierīkoja speciālus mārkus. Tam
blakus bija zirgu brasls - pārbrauktuve pār Gauju. Teicējs:
Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dz. Kalna Tenclavās, 1936.g.).
N 57°11.866’
350 m uz ZA no Gaujas Bedumu mājām.
Mežvidus tīrums
E 0 26°03.514’

Mosteņupītes (Ezergrāvja) kreisajā pusē, mežā iekšā, pretī Gaujas Bedumu (īpašnieks Pēteris
Pacēvičs) mājai, tagad apstādīts ar priedītēm.
Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dz. Kalna Tenclavās, 1936.g.).
N 57°10.689’
uz D no Maznaudēļu un Vecnaudēļu mājām.
Naudēļlīcis
E 0 26°00.939’

Gaujas līča nosaukums pretī Naudēļu mājām, kur atradās Venteru peldvieta. Teicējs: Velta
Zadiņa Pētera meita (dz. Rusova, 1939.g.).
N 57°10.747’
210 m uz ZR no Vecnaudēļu mājām.
Noras kalns
E 0 26°00.655’

Arī Rusovu Nora jeb vienkārši Nora. Kalnam augstākā daļa
parasti netika apstrādāta un tur dzina ganīt govis.
Māris Gaters (dz.1943.g.) no Maznaudēļiem apgalvo, ka
Noras kalnu neara tā stāvuma dēļ. Īstais iemesls meklējams
apstāklī, ka zeme kalna galā būs bijusi akmeņaina un
mazauglīga. Teicējs: Velta Zadiņa Pētera meita (dz. Rusova,
1939.g.).
N 57°12.620’
Gaujas kreisajā krastā, apm. 500 m uz Z no Sila
Noras pļava
E 0 26°03.672’
Tenclavu mājām.
Otrā no trijām Kalna Tenclavu pļavām Bedumu strejgabalā, pie Vidējā šķūnīša, kur bija
augstāka, sausa vieta. Sauca arī Vidējā šķūnīša pļavu, jo tajā atradās pirmais no diviem mājas
guļbūves šķūnīšiem. Tās robežās tecēja Otrais grāvis. Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls
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(dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.).
N 57°12.482’
Pakuļa pļava

Gaujas labajā krastā, 200 metrus uz ZA no Sila
Tenclavām.
Strejgabals Gaujas labajā krastā- Bedumu pļavās, 200 metrus uz augšu no Zīloņa. Piederēja
Pakulim no Oļleju mājām. Teicēji: Gunta Brūvere (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.; Vilis
Medvedis Jāņa d., dz. Sila Tenclavās, 1944.g.); Atrašanās vieta:
N 57°09.705’
Apm. 400 m uz D no tagadējām Rūķīšu mājām.
Pededzes pļavas
E 0 26°03.935’

E 0 26°01.477’

Kādreiz Vecgaraušu saimniecībai piederējušas pļavas Pededzes upītes krastā pie dzelzceļa un
pāri Jaunpiebalgas – Vecpiebalgas šosejai. Pļavas tad arī sauktas upītes vārdā.
Teicējs: Jānis Pauliņš (dzīvo Vecgaraušos), Valdis Kārkliņš (dz. Vecgaraušos, 1942.g. ).
N 57°10.188’
300 m uz A no Vecgaraušu mājām.
Saimes kalniņš
E 0 26°00.762’

Neliels pļavas pacēlums mežmalā un tagadējā mežā, kuram garām
agrāk tecēja Skolas tērce – neliela dabīga ūdenstece, kura mūsdienās
pārrakta ar grāvjiem un mainījusi sākotnējo maršrutu. Šajā vietā
Vecgaraušu saime 20.gs. 20.–30.g. esot svinējusi Jāņus un
Lieldienas.
Teicējs: Jānis Pauliņš (Vecgarauši), Valdis Kārkliņš (dz. Vecgaraušos, 1942.g. ).
N 57°11.838’
380 m uz DR no Maztenclavu mājām, Gaujas labajā
Salasgals
E 0 26°04.039’
krastā, kā pussala vairs neiezīmējas.
Pussala Gaujmalā, atradās cieši pie Kalna Rudgalvju īpašuma ziemeļu robežas. Tur dzeltenajās
smiltīs auga pīkstuļi-tādi kā mazi nēģīši, kurus izmantoja makšķerējot kā ēsmu. Pretī
Salasgalam otrā Gaujas pusē bija Lejas Tenclavu zeme, kur auga liela un resna priede.
Teicēja: Gunta Brūvere (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.)
N 57°12.628’
500 m uz ZA no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām,
Sarkanduoķis
E 0 26°03.836’
Gaujas kreisajā krastā.
Iegarens dīķis Gaujas vecupes vietā. Tajā bija rāvains - sarkanīgs ūdens, jo ietecēja grāvis no
tuvējā meža. Atradās Kalna Tenclavu māju pļavu strejgabalā. Pārnesot literārajā valodā, tas
skanētu kā Sarkanais dīķis, jo duoķis piebaldzēnu izloksnē apzīmē mitru ieplaku vai dīķi.
Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dzimis Kalna Tenclavās, 1936.g.)
N 57°10.529’
Ceļa Jaunpiebalga–Paupi–Jēci kreisajā malā (arī ceļa
Spoku kalniņš
E 0 25°59.685’
vietā), apmēram 200m pirms kokzāģētavas, kas atrodas
ceļa pretējā pusē.
Kalna apkārtnē spokojoties. Visbiežāk šeit redzētas gaismiņas,
maldugunis. Teicējs: Aina Damroze (Oliņi, dz.1942.g.)

Stāvie krasti
atpūtas vieta

– N 57°10.748’

E 0 26°01.280’

Gaujas labajā krastā, apmēram 400m uz ziemeļiem no
Gaujas ielas 33 (Jaunpiebalga).
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Tā izveidojusies ainaviskā Gaujas stāvkrastā un ir iecienīta
atpūtas vieta vietējiem iedzīvotājiem. Jaunpiebalgas ciema
teritorijā Gauja nevar lepoties ar stāviem krastiem, šī ir praktiski
vienīgā vieta, kur tādi vērojami, tādēļ vietai attiecīgs nosaukums
– Stāvie krasti. Krastu augstums šeit sasniedz 3-5 metrus,
kontrastējot ar apvidū dominējošo līdzeno krastmalu. Agrāk
ietilpa Jaungaraušu un Kalna Nedēļu māju zemēs. Uz R atradās Tavarlīkums, uz austrumiem
Dūdarlīkums. Teicēji: Jānis Knāķis Antona dēls (dzim. 1924.g., Lejas Nedēļās); Daina
Pētersone Kārļa meita (dz. 1939.g., no 1943.g. dzīvo Lejas Nedēļās).
N 57°10.802’
150 m uz DR no Lejas Nedēļu mājām.
Strūdziņa
E 0 26°01.612’

Gaujas labajā krasta neliela pieteka - mākslīgi rakts grāvis, kurš sākās turpat netālu pie
Jaunpiebalgas-Rankas lielceļa. Agrāk šeit bija uzpludināts dzirnavezers-Dambis, kuram D pusē
bija vairākas astes, kuras sauca par strūdziņām. Tā garums taisnā līnijā nepārniedza 330m.
Apkārt ezeram gāja taciņa uz Stāvajiem krastiem un Naudēļiem, un šaurākā vietā pāri
strūdziņas astei bija pārmesti divi koki kā tilts. Šī taka labi saglabājusies krūmājā līdz
mūsdienām, 2014.gadā attīrīta kā Gaujas labā krasta taka. Mūsdienās ezers ir nolaists, un tā
vietā palicis tikai viens grāvis - Strūdziņa. Visi vietējie māju iedzīvotāji (Lejas Nedēļas, Kalna
Nedēļas) labi zināja šo nosaukumu, kaut arī īsti neuzskatīja par vietvārdu.
N 57°11.086’
100 metrus uz A no Kalna Gaujām, tuvāk Gaujas
Sudraba salīna
E 0 26°02.999’
labajam krastam.
Maza saliņa Gaujas labajā krastā, cieši pieguļ Tacēm (Gaujas līkumam ar estrādi), tai ir laivas
forma, apaugusi ar alkšņiem. Pēc agrārās reformas bija Kalna Gauju jaunsaimniecības
saimnieka Pētera Sudraba īpašumā. Mūsdienās sala piemērīta pašvaldības zemei, par ko ir
pretenzijas no teicēja puses. Salā mūsdienās tiek rīkotas talkas, izveidotas straujteces labajā,
attekas pusē. Teicējs: Pēteris Sudrabs Pētera dēls (dzīvo Kalna Gaujās,1934.g.)
N 57°11.152’
200 m uz ZA no Kalna Gauju mājām, Gaujas labajā
Taces
E 0 26°03.091’
krastā.
Pirms Otrā pasaules kara te bijis sporta laukums un zaļumbaļļu vieta, bet padomju laikā tika
uzcelta estrāde. Lai arī visiem zināma vieta, nosaukuma izcelsme nav zināma. Nosaukums
attiecināms uz visu Gaujas līkumu, kas atrodas Gaujas labajā krastā, starp Kalna Gauju un
Lejas Gauju mājām. Teicējs: Pēteris Sudrabs Pētera dēls (dz. Kalna Gaujās,1934.g.)
N 57°10.702’
300 m uz ZA no Ezernieku mājām, Gaujas labajā
Tavarlīkums
E 0 26°01.111’
krastā.
Gaujas labā krasta līkums, kas Latvijas laikā piederēja
Jaungaraušu māju saimniekam Jānim Voldemāram Tavaram.
Mūsdienās palienes daļa aizaugusi ar krūmiem, bet
augstākajos Gaujas krastos ir pļavas. 100 m uz A
Tavarpeldvieta, pie tās Gaujmalas nosaukums - Stāvie krasti.
Teicējs: Jānis Tavars Jāņa dēls, dzīvo Jaungaraušos (dz.
1943.g.).
N 57°11.665’
300 m uz ZA no Avotu (agrāk Lejastenclavas) mājām.
Upesgals
E 0 26°03.604’

Apvidus Mosteņupītes (Ezergrāvja) kreisajā krastā, pie tās ietekas Gaujā, kur bija pļavas un
krūmāji. Atradās Lejas Tenclavu robežās, taču visi kaimiņi tur gāja zvejot. Tur bija labas zvejas
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vietas, tagad apaudzis ar krūmiem. Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dz. Kalna
Tenclavās,1936.g.).
600 m uz Z no Avotu (agrāk Lejastenclavas) mājām.
Upeskalna tīrums N 57°11.856’
E 0 26°03.532’

Tīrumi atradās viņpus Mostenes upītei, pa labi no ceļa bija augstāka vieta. Tagad lielākā daļa
Kalna Tenclavu pusē norakta karjerā. Gar tā A malu gāja olnīca-neaparta robeža ar Lejas
Tenclavu zemi. Teicējs: Nedēļa Jānis Olģerta dēls (dz. Kalna Tenclavās, 1936.g.).
250 m uz A no Lielnaudēļu mājām.
Veidmaņa līkums N 57°10.733’
E 0 26°01.176’

Lielnaudēļu māju saimniekam Veidemanim piederošais Gaujas
kreisā krasta ieloks, kas sākas pa kreisi aiz māju melnās pirtiņas.
Blakus līkumam, iespējams, upes paplašinājumam nosaukumsBedeičlīcis, jo pēc Veidemaņa mājas ieguva Bedeiči, kas tur
dzīvo vēl tagad.Teicējs: Māris Gaters Jāņa dēls (dz.
Maznaudēļos, 1943.g.).
N 57°10.488’
450 m uz ZR no Vecnaudēļu mājām.
Venterlīkums
E 0 26°00.616’

Gaujas kreisā krasta ieloks, kas piederēja Venteriem no
Jaunnaudēļiem. Tā vidū atradās Strumpes upītes ieteka
Gaujā, Ventertiltiņš, kuram pāri gāja zemes ceļš uz
Draudzes skolu un Garaušiem. Dažkārt šeit bija arī
sezonāls koka tilts pār Gauju uz Draudzes skolu.
Teicējs: Velta Zadiņa Pētera meita (dz.Rusova, 1939.g.).
N 57°11.283’
150 metrus uz R no Rudgalvju mājām.
Vēriņa spundīte
E 0 26°04.371’

Caurteka grāvim uz Jaunpiebalgas-Rankas lielceļa. Atrodas ceļa līkumā pie bērzu birzītes, no
Rudgalvju mājas uz Piebalgas pusi. Nosaukums cēlies no šo māju īpašnieku uzvārda Vēriņš.
Par spundēm, spundītēm Vidzemē sauc vietas, kur pie ceļa caurtekas vai cita uzbēruma ūdens
mēdz uzkrāties (spundējās). Teicēja: Gunta Brūvere (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.);
N 57°10.337’
260 metru ZA no Niedrāju mājām, Gaujas kreisajā
Zaķa līkums
E 0 26°00.510’
krastā.
Gaujas līkuma nosaukums netālu no Garaušu tilta. Tāpat kā lielākai daļai Gaujas līkumu, arī
šim izcelsme saistāma ar kādreizējā īpašnieka uzvārdu. Teicējs: Māris Gaters Jāņa dēls (dz.
Maznaudēļos, 1943.g.).
N 57°11.718’
300 metrus uz Z no Pura Rudgalvju mājām.
Zirgu dārzs
E 0 26°04.424’

Nosaukums alkšņu un egļu mežiņam Vecrudgalvju zemēs, piederēja Reinim Lapiņam.
Nosaukuma izcelsme nezināma. Teicēja: Gunta Brūvere (dz. Pura Rudgalvjos, 1946.g.)
N 57°12.538’
380 m uz ZA no Paulu (agrāk Sila Tenclavas) mājām,
Zīlonis
E 0 26°03.946’
Gaujas labajā krastā.
Arī Zīloņdīķis - Gaujas vecupes atzars labajā krastā, starp Sila Tenclavu un Bedumu mājām.
No tā uz leju pa upi atradās Sarkanduoķis un Dzērves līkums. Ejot makšķerēt, parasti sāka pie
Zīloņa, un aizgāja līdz Dzērves līkumam. Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dzimis Kalna
Tenclavās, 1936.g.)
Koordinātas nav Gaujas labajā krastā, uz ZA no Sila Tenclavām,
Žīda līkums
precizētas dabā
precīzas strejgabala robežas vēl skaidrojamas.
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Sila Tenclavām pretējā, Gaujas labajā krastā, bija viena liela pļava. Jaunpiebalgā pretī alus
darītavai atrodas māja, kurā dzīvoja Grasis (ebrejs, tautā saukta Žīda māja, īstenībāCeļmalkrūzes.).
Teicējs: Jānis Nedēļa Oļģerta dēls (dz. Kalna Tenclavās, 1936.g.).

NOBEIGUMS
Apsekojot vecsaimniecības, iepriecina, ka to lielākā daļa zināmā mērā ir saglabājušas
vēsturisko veidolu. Saimniecību īpašnieki savu iespēju robežās cenšas ēkās saglabāt tradicionālo
arhitektūru, izmantot autentiskus materiālus un risinājumus. Tādējādi vecsaimniecības joprojām ir
Piebalgas reģiona unikāla kultūras sastāvdaļa, un to esamība padara teritoriju unikālu.
Rosinot saimniecību (īpaši vecsaimniecību) īpašniekus saglabāt tradicionālo arhitektūru un
ainavu, piedāvājam ieteikumus no Rokasgrāmatas “Latviska arhitektūra, interjers un ainava”
(Lauku ceļotājs, 2014.g.):
 Izzināt un uzkrāt visu iespējamo informāciju par sētas (mājas) vēsturi.
 Nepieciešams izveidot īpašuma Teritorijas plānu, atzīmējot tajā visus esošos un vēsturiskos
objektus (arī zudušo vietas).
 Esošās vēsturiskās ēkas būtiski nepārbūvēt, bet tikai pielāgot.
 Jaunus apjomus pēc iespējas būvēt vietās, kur agrāk jau ir bijušas ēkas.
 Sētas ainavā rūpīgi izvērtēt esošo stādījumu stāvokli.
 Jaunos stādījumus veidot tā, lai neaizsegtu skatu perspektīvas.
 Papildināt sētu (māju) veidojošos elementus teritorijā iespējami tuvu vēsturiskajai situācijai.
 Pielietot dabīgos būvmateriālus un vēsturiskajai situācijai atbilstošus krāsu toņus.
Projektā ietvaros tika apsekots Gaujas krastu vietvārdu materiāls Jaunpiebalgas ciematā un
tuvējā novada teritorijā no Rankas pagasta robežas līdz Jēcu tiltam, kas ir plašāks apgabals nekā
apsekoto vecsaimniecību teritorija.
Iesākumā izdevās savākt zemnieku saimniecību kultūrvidei raksturīgo vietvārdu – āra vārdu
(kalnu, mežu, tīrumu, pļavu, biržu, purvu u.c.) - nosaukumus. Vietvārdu vākumā netika iekļauti
apdzīvotu vietu toponīmi – mājvārdi vai to iesaukas, saimniecību ēku (piemēram, šķūnīšu)
nosaukumi. Akcents tika likts arī uz Gaujas krastu specifisko toponīmiku, un apzināti līkumi, līči,
krasti, duoķi (dīķi), atgaujas (vecupes), atvari, atgrāvji, duobuļi, peldvietas, spundes u.c. To vidū
īpaša uzmanība tika pievērsta Jaunpiebalgai raksturīgajiem Gaujas līkumu nosaukumiem. Tika
vākti arī hidronīmi, nosaukumus izdevās noskaidrot praktiski visām Gaujas pietekām.
Kopumā tika savākti apmēram 200 āra vārdi, 20 hidronīmi un 10 plašāku apvidu nosaukumi
(pagasta daļas, mežu masīvi, pļavu apvidi u.c.). Lielai daļai no tiem tika noskaidrota dabā precīza
atrašanās vieta, objekts nofotografēts un veikta piesaiste tuvējai mājai. Apmēram 70 vietvārdiem
izstrādāti apraksti, no tiem 35 publicēti interneta vietnē www.historia.lv.
Vietvārdu saraksts ar piesaisti vecsaimniecību apkārtnei
Kalna Tenclavas - Apšu kalniņš, Bedumi, Čūsku purvs, Džūkste, Avotīns, Dzērves līkums,
Sarkanduoķis, Zīlonis, Lielais līkums, Mazais Līkums, Lielā sala, Mazā sala, Upes kalna tīrums,
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Mārcīns// Mārciņš, Mežvidus tīrums, Pirmais grāvis, Dēļu šķūnīša pļava, Otrais grāvis, Noras
pļava// Vidējā šķūnīša pļava, Viņa gala pļava, Spoles pļava, Mosteņtiltiņš, Ulpene, Apaļais mežiņš;
Sila Tenclavas – Vīgrieze, Antona līkums, Antona atvars;
Vecnaudēļi - Noras kalns, Ābeļdūksts, Ventertiltiņš, Venteru līkums, Pabērža līkums, Lielais
akmens, Spoku kalniņš, Ķepenītes dīķis, Aizgrāvītis, Baložkalns;
Maznaudēļi - Apsīšu pļava, Zaķa līkums, Veidmaņu līkums, Pabērža līkums, Naudēļlīcis,
Bedeičlīcis, Upītes pļava;
Kalna Naudēļi - Augstais kalns, Robežpriede, Līdzenuma pļavas, Vēja kalns
Lejas Nedēļas, Kalna Nedēļas - Birstiņas saliņa, Strūdziņa, Lejas Saliņa, Vitanda dambis//
Dzirnavdambis, Zāģa placis, Priežu ceļš, Dūdārlīkums, Stāvie krasti, Ambulances priedes, Kanāls,
Dambja līkums, Dambju pļavas;
Jaunviņķi - Baltais purvs// Baltā pļava, Ležēns, Viņķu sils, Sudraba salīna;
Vecgarauši – Saimes kalniņš, Skolas līkums, Ieviņa līkums, Blūma līkums, Zemeņu kalns, Cūceņu
kalns, Cūciņceļš, Vieša ceļš, Uodzīnietes purvs, Lauskas mežš;
Jaungarauši - Tavarlīkums, Tavara peldvieta, Torņa kalns, Šautuves kalns, Dūksts;
Pura Rudgalvji - Grausts, Vērīna spundīte, Taces, Reiņa priedes, Zirgu dārzs, Salasgals, Saltupīte//
Avotīns, Pakuļa pļava, Žīda līkums// Žīda pļava, Jāņkalniņš, Bišera līkums, Gulbīškalns, Burga;
Kuriozi, ēku nosaukumi un māju iesaukas - Oda kalniņš//Jautrais ods// Sievu asaras, Dieva
auss, Melnā Bumba, Baltā māja, Ekterkalns, Ķuža budka, Beižas māja, Bordertauna, Burga, Dēļu
šķūnītis, Vidējais šķūnītis, Viņagala šķūnītis, Kuģis.
Gaujas pieteku hidronīmi
(uzskaitījums ir tikai provizorisks pārskats, jo pētījums nav noslēdzies; iespējami arī vēl nezināmi nosaukumi, kas tika
lietoti atsevišķu māju vai māju puduru ietvaros)

Darba gaitā vislielākā uzmanība tika veltīta apvidum Jaunpiebalgas ciemata tuvumā, kur
Gaujā ietek liels skaits mazo ūdensteču. Upīšu nosaukumi tika uzskaitīti no Rankas robežas līdz
Abrupes apvidum, no Gaujas lejteces uz augšu.
Pārsteigums bija jaunatklātā Saltupīte (lejtecē zināma vairāk kā Avotīns), kas gar Rankas
robežu plūst uz Gauju un kuras esamību dabā ir grūti piefiksēt. Gaujas kreisā krasta pieteka šajā
apvidū ir Mosteņupīte, kas iztek no Mostenes ezera (vienīgais ezers šai apvidū!), bet agrāk tautā
bija pazīstama vairāk kā Ezergrāvis.
Pie Kalējmājas Gaujā ietek visiem labi zināmā Virde (Virdīte), kuras vārds pieminēts jau
16.gadsimta muižu dokumentos. Jādomā, ka Virde ir Jaunpiebalgas muižas senākais nosaukums,
kas citādi aizmirsts un saglabājies tikai upītes nosaukumā.
Visinteresantākā situācija bija ar Gaujas pieteku pie Jaunpiebalgas kroga, kurai ilgu laiku
nosaukumu nebija iespējams atrast, tomēr sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem izdevās iegūt pat
četrus nosaukumus - Krogupīte, Šakumupīte, Ieriķupīte, Buožupe. Jāatzīst, ka pirmajiem trijiem
nav sena izcelsme, bet gan saistāma ar krastos esošo māju saimnieku nodarbošanos vai uzvārdiem.
Par Buožupi sauca vienu no upītes augšteces atzariem Kaņepju māju zemē, bet nav zināms, vai tas
tika lietots attiecībā uz visu upes tecējumu.
Otra kreisā krasta pieteka ir Strumpe, kurai kā neliels atzars fiksēta arī Misupe. Dažkārt
kartēs tā atzīmēta ar kļūdainu, cilvēkiem nezināmu nosaukumu – Virbīte.
Pie Lejasnedēļu mājām, agrākā dzirnavezera vietā, ietek 300 m garš grāvis, kuram pēc ilgiem
meklējumiem atklājās savs, īpatnējs nosaukums - Strūdziņa. To atmiņā bija saglabājuši Kalna
Nedēļu un Lejas Nedēļu māju iedzīvotāji. Pie vidusskolas ceļu šķērso neliels grāvis- Skolas tērcīte,
31

tai senākais nosaukums ir aizmirsts, kā arī tā nav tik viegli dabā pamanāma.
Bez īpaša nosaukuma un uzmanības ir palicis arī Mācītājmuižas grāvis.
Pie Garaušiem, blakus Gaujas tiltam, ietek agrāk tautā labi pazīstamā Pededze (kartēs
atzīmēta arī ar jaunlaiku nosaukumu - Dārzene), ar pietekām Līčupi un Butlērupīti.
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