
STARU AKMEŅU APMEKLĒTĀJA PASTAIGA 
Staru akmeņi, kā apskates vieta, atrodas uz Limbažu un Valmieras rajonu robežas, 

viegli pieejama pa ceļam no Limbažiem uz Dikļu pili un Zilokalnu. Tas ir netālu 

no Dauguļiem. Fondam piederošā teritorija „Staru akmeņi” ir sadalīta vairākos 

sektoros: 

 

 

Galvenais ceļš no šosejas uz mājām 

„Kaužas” Staru akmeņi atrodas ceļa 

labajā pusē 

Pa labi 1.vārti un ceļš uz dziedinātavu 

un Māras istabiņu. 

 Skats no galvenā ceļa pie pirmās 

barjeras. 

 

 

 

 

 

Pa kreisi dziedinātava, pa labi Māras 

istabiņa 

  

 

 

2. un 3. vārti 

Zemapziņa, aplis ar Trīsvienības 

akmeni centrā.  

Foto 2017.gada vasara 

 

  



 

 

 

Māras dīķis, klēpis, no kura viss 

rodas. 

Teritorijas zemākā vieta -Iņ. 

Skats no galvenā ceļa pie otrās barjeras. 

  

 

Nojume - ģimenes stūrītis ēdināšanas 

zona.  

Te būs lauka virtuve, ugunskura vieta. 

Vieta, kur savācas saime - jauni un veci 

vienkopus..  

2017.g. vasara 

  

 

Amfiteātris un radošā darbnīca - 

smilšu laukums 

Aktīvā, rotaļu, radošās veidošanas zona. 

Šajā  projektā paredzēts nosusināt 

smilšu laukumu, izveidot smilšu spēļu 

laukumu 

Tā izskatījās 2016.g.vasarā 

 

4. Laika- Jāņa vārti  

(redzamie 2 akmeņi aiz soliem, šimpus- 

topošais smilšu rotaļu laukums, tā ir 

2016.g.rudenī) 

Šajā projektā paredzēts uzbērt un 

sakārtot stāvlaukumu uz ceļa pusi. 

Skats no amfiteātra augšas-Dullā 

Daukas skatu laukuma, uz austrumiem 

un galveno ceļu 



 

Pastaigu un pasaku taka (4.vārti pie 

apšu apļa) 

Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma 

audzēkņi veido pasaku taku. 

Projektā paredzēts uzcelt arī Meža 

veča būdu, kukaiņu māju, rezervēt 

putnu ligzdošanas vietas utt. 

Sagkabāt un saudzēt vecos kokus 

  

 

 

Jaunizraktais dīķis- Auseklītis. 

Paredzēts stādīt bērzus gar ceļu un 

sakārtot avota vietu. Tā ir pagasta 

nozīmes ceļa mala. 

2016.g.rudens 

 

 

Apceres vieta dzīvības zieda formā. 

Skatu laukums uz austrumiem, 

redzams Zilais kalns. Uz rietumiem 

redzams saulriets Rietumu dīķī. 

Projektā  paredzēts izveidot dzīvības 

ziedu ar soliņiem. Vieta apcerei un 

atpūtai. 

 

Saules  dīķa  

rakšanas vieta 

Skats no Jan kalna R virzienā 

 

Pa labi būs svētbirzs un telšu vietas. 

2017.g.juanvāris 



 

Virsapziņa-Rituālu vieta Jan kalnā 

(klusums un vienotība ar dievu un dabu) 

Vieta ir tikai attīrīta, bet nākotnē būs 

arī ierīkota. Augstākā vieta teritorijā.  

Paredzēts izveidot gadskārtu rituālu 

vietu.  

2017.g.Saulgrieži 

  

 

Svētbirzs un akmeņu krāvums 

Paredzēts veikt dažādu koku sugu 

stādījumus ar akmeņu krāvuma vietu 

centrā. 

Skats uz Jan kalnu virzienā no Z uz D 

pie zemesgabala ZA robežas. 

2017.g.rudens 

  

 

Atpūtas un telšu zona. 

(pie nojumes, bet būs arī pie 

Saules dīķa kalna otrā pusē ) 

 

 

 

2016.g.vasara 

 

 

Katrā no sektoriem var veikt noteiktas aktivitātes. Lai gan mēs esam tapšanas stadijā, 

jau tagad brauc cilvēki apskatīt akmeņus, piesakās veikt bērniem vārda došanas 

svētkus, šūpļa svētkus, vēlas veikt bērna ievadīšanu saudzīgā attieksmē uz dabu.  

Ģimenes piedalās  gadskārtu ugunsrituālos. 

  

 

 



1. Akmeņu terase-dziedinātava.  Atrodas aiz pirmās barjeras pa kreisi. Vieta, no 

kurienes var vērot Māras dīķi un spirāles apli, kurš simbolizē Zemapziņu.  

Māras istabiņa - atrodas no ieejas pa labi, upītes krastā. Vieta, kur padomāt par savu 

lomu uz Zemes, par savu vietu ģimenē, sabiedrībā. 

Tur ir daudzi akmeņi, kur cilvēki var atstāt savas problēmas un lūgt dziedināšanu, upīte, kur 

nomazgāt rokas. Pirms ieiešanas zemapziņas teritorijā vēlams pakavēties Māras istabiņā vai 

skatu laukumā, skaitīt lūgšanu, mantru, vēlams pieaicināt palīgus un sargeņģeļus, skolotājus 

un padomdevējus. 

Tā ir vieta, kur sevi sagatavo iegrimšanai zemapziņā. No turienes iet caur 2.vārtiem. 

 

2. Māras dīķis - Zemapziņa, blakus akmeņu krāvums, apļi ar Trīsvienības akmeni 

centrā un Abra - resursu vieta. Māras klēpis - dīķis ar ūdensrozēm, no tā visu laiku 

kaut kas dzimst. Lai katrs saprastu, kas tieši viņā piedzimis no Debesu, Zemes u.c. 

mātēm, no lielā kosmiskā Iņ, tumsas- cilvēks iet pa spirāli uz tās centru. No turienes 

caur 2. vārtiem iet uz izpausto pasauli. 

Lielais akmens  centrā ir SĒKLA-Dieva ideja mūsos, tā guļ zemapziņā, parasti neapzināta. 

Bet patiesībā tajā ir ieslēgta Trīsvienības dievišķā programma par Radītāja nolūku sakarā 

ar konkrēto cilvēku. Vai cilvēks spēj vienā reizē līdz tai iegrimt, viss Dieva rokās. Šo spirāli 

var iziet daudzreiz un katru reizi uzzināt kaut ko par sevi. Ja nonākot centrā, cilvēks sajūt 

ko negatīvu, tad to pieņem kā atklāsmi (jo tas pagaidām atdala no sēklas) Ejot ārā no 

centra, viņš pieņem sevī iekšēju lēmumu, ko vēlētos iegūt negatīvā vietā. Ejot caur 

vārtiem (pāri caurtekai), cilvēks sev skaļi pasaka; atsakos no negatīvā, piemēram, bailēm, 

tagad es esmu paļāvībā.  

Ja jūt, ka nespēj to realizēt, atgriežas zemapziņas teritorijā pie Abras pēc palīdzības un 

resursiem vai uzrunā akmeni apļa centrā! 

Griežas ar lūgšanu pie tā akmens, uz kura ir trijstūris. Šis akmens simbolizē dievišķās 

trīsvienības klātesamību matērijā. Akmens- Zemes Māte, Lielais trijstūris-Debesu Tēvs, 

mazais trijstūris – Dēls. Lūgums ir vērsts uz to, lai no haosā esošajiem akmeņiem iedod 

to, kā pietrūkst, lai varētu realizēt savu apņemšanos. Tad staigā pa un ap akmeņiem un 

klausās ar visu ķermeni, ko dod Māte Zeme, Ko dod Debesu Tēvs, lai katrs kā bērns- 

Dēls, Meita var realizēt savu vajadzību. 

Kad kļuvis spēcīgāks, atkal iet cauri 3. vārtiem un skaļi saka. Mans pienesums šai 

pasaulei ir paļāvība uz Dievu un Zemi. Es esmu bērns.... Ko katrs jūt, to saka. Ja arī tas 

nelīdz, var atgriezties dziedinātavā. Var iziet visu tālāko ceļu, apzinoties, ka ir jāmeklē 

citu cilvēku palīdzība. Tādā gadījumā visu ceļu var iziet kopā ar otru cilvēku, kurš tajā 

brīdī pilda Sargeņģeļa lomu. 

Ja spirāles centrā jūtas labi, ejot caur  3.vārtiem, nosauc skaļi un paziņo šo labo sajūtu 

kā apzinātu pienesumu visas cilvēces labumam. Iziet caur 3. vārtiem(caurteka). 

 

3. Ģimenes stūrītis - apzinātā, izpaustā pasaule. Ko vēlas, to dara. Var kurināt uguni, 

gatavot ēst, var veidot smilšu mandalu, akmeņu krāvumu. 

 

4. Amfiteātris-radošā darbnīca smilšu laukums. Tā ir izpaustā pasaule, kur katrs 

izpaužas kā RADĪTĀJS. Te ir katra pienesuma lauciņš, amfiteātris, zīmes, simboli, viss, 

kas mudina cilvēku turpināt ceļu uz kalna virsotni. Motivē iet caur laika(Jāņa vārti, 



Dieva vārti) vārtiem un savienoties ar savu ES. Pastāv izvēle turp nedoties, tad 

cilvēks pēc nāves ies uz Veļu valstību. Turpinās Samsāru.  No smilšu mandalas 

veidošanas vietas caur 4.vārtiem- JĀŅA vai LAIKA vārtiem iet uz ceļa pusi. Pirms 

iziešanas caur šiem vārtiem cilvēkam jāizdara izvēle, iet pa kreisi – atgriešanās 

pārdzimšanas ritenī vai pa labi mežā. Ja iet pa labi, tur sākas apceres taka, kas ved uz 

apceres un pašanalīzes laukumu ar dzīvības ziedu vidū. 

 

5. Apceres taka. Ja cilvēks izvēlas iet uz apceres vietu, viņš iziet cauri 5. Vārtiem- apšu 

aplis un dodas tālāk pa taku uz apceres vietu mazākā kalna rietumu pusē. No 

turienes iet uz augstāko virsotni. 

  

6. Virsapziņa. Meditāciju un rituālu vieta, kur katram iespēja saņemt Svētā Gara 

pieskārienu, idejas, svētību, svaidījumu. Katram pēc viņa ticības tiek dots. Ceļš vai 

spirāle no kalna lejup un uz amfiteātra aizmuguri augšup. Skatu laukumi gar augšējo 

malu un iespēja no augšas paskatīties uz sevis radīto, iespēja paskatīties uz savu 

zemapziņu, uz lielo noslēpumu tumsā, uz haosu. Ienākšana vēlreiz zemapziņas 

teritorijā ar savu pieredzi un PIENESUMU MĀTEI, ziedojumu klēpim, no kura esam 

nākuši. Iziet cauri 5.vārtiem, bet tie atrodas smalkajā pasaulē un ne visi tur tiek. 

 

7. Atpūtas un telšu zona    

To vietu veidojam ar šī projekta palīdzību. Dīķa rakšana, līdzināšana. 

 

Aplis ir noslēdzies. Varam to iet daudzreiz un katru reizi uzzināt kaut ko jaunu par 

sevi. Paliek jautājums: Vai cilvēks šajā dzīvē turpinās iet pa apli, kā to dara 

SAMSĀRĀ, vai pēc saplūšanas ar „ES” aizies pa savu, individuālo izaugsmes spirāli. 

 

Kontakttelefons -  2929622 Līga Kolneja 

 

 

 


