
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. 

Paredzēts iekārtot skatu laukumu un 

izvietot informācijas stendus. 

  

 

 

2. un 3. vārti 

Zemapziņa, aplis ar Trīsvienības 

akmeni centrā.  

Foto 2017.gada vasara 

Paredzēts iekārtot skatu laukumu un 

izvietot informācijas stendus. 

 

  

 

 

 

Māras dīķis, klēpis, no kura viss 

rodas. 

Teritorijas zemākā vieta. 

Skats no galvenā ceļa pie otrās barjeras. 

Paredzēts iekārtot skatu laukumu un 

izvietot informācijas stendus. 



  

 

Nojume - ģimenes stūrītis ēdināšanas 

zona.  

Te būs lauka virtuve, ugunskura 

vieta. 

Vieta, kur savācas saime - jauni un veci 

vienkopus..  

2017.g. vasara 

  

 

Radošā darbnīca - smilšu laukums 

Aktīvā, rotaļu, radošās veidošanas zona.  

Skats no amfiteātra augšas A virzienā.  

Paredzēts iekārtot Dullā Daukas 

skatu laukumu un izvietot 

informāciju. 

 

4. Laika vārti  

 

Paredzēts uzbērt un sakārtot 

stāvlaukumu uz ceļa pusi. 

Svarīgi izvietot informatīvo stendu ar 

teritorijas karti. 

 

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 Saules (Rietumu) 

dīķī. 

Paredzēts izveidot dzīvības ziedu ar 

soliņiem. Vieta apcerei un atpūtai. 

 

Saules dīķis  

 

Skats no Jan kalna R virzienā 

. 

2017.g.pavasaris 

  

 

 

Virsapziņa - Rituālu vieta Jan kalnā 

Augstākā vieta teritorijā.  

2018.g. Saulgrieži 

 

Labs labam krēslu deva, 

Kas dos krēslu mazajam? 

Mazajam Dievs iedeva 

Sudrabiņa sēdeklīti. 

  



 

Svētbirzs, ko iestādījām Latvijas 

simtgadei par godu 2018.05.05. Tās  

centrā uzstādīts par cilvēku 

ziedojumiem izgatavotais 

Spoguļakmens. Katrs Staru akmeņu 

apmeklētājs var paņemt delnā ūdeni un 

ar laba vēlējumiem sev, Latvijai, Zemei, 

izliet ūdeni padziļinājumā. Svētbirzs 

centra apļos par fonda cilvēku 

saziedotiem līdzekļiem iestādīti 33 

ozoli, 33 liepas, 33 bērzi. Taisnajās 

līnijās iestādīti Kocēnu domes dāvātie 

300 bērzi. 

  

 

Atpūtas un telšu zona. 

(pie nojumes, bet būs arī pie 

Saules dīķa kalna otrajā pusē ) 

 

 

 

2016.g.vasara 

 

 

 

Staru akmeņi, kā apskates vieta, atrodas uz Limbažu un Valmieras rajonu robežas, 

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

 


