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IEVADS 

 
Kocēnu novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Kocēnu novada domes 
06.04.2011.lēmumu Nr.5 (25§). „Par Kocēnu novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu”, saskaņā ar Darba uzdevumu. Teritorijas plānojumu ciešā sadarbībā ar novada 
speciālistiem izstrādāja konsultāciju uzņēmums „Projekts 3i” ar piesaistītajiem nozaru 
ekspertiem. 
 

Teritorijas plānojuma izstrādes 
vadītāja  

Evija Nagle, Kocēnu novada domes  
Attīstības nodaļas vadītāja 

 
Projekta vadītāja 
 un teritorijas plānotāja  

 
Ilma Valdmane 

Kartogrāfs  Pauls Grants 
GIS eksperts Pēteris Brūns 

 
Kocēnu novada teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst: 
I daļa. Paskaidrojuma raksts, kas sastāv no 2 sējumiem: 

1.sējums.Pašreizējās situācijas raksturojums;  
2.sējums. Teritorijas plānojuma risinājumi;  

II daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi; 
III daļa. Grafiskā daļa ( kartes);  

Paskaidrojuma raksta 1. sējums Pašreizējās situācijas raksturojums ir sagatavots kā 
informatīvs materiāls,  kas turpmāk vēl papildināms, aktualizējams un izmantojams 
visa veida pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu un dažādu projektu izstrādei. 
Paskaidrojuma raksta 1. sējuma papildināšana un aktualizēšana nav uzskatāma par 
Teritorijas plānojuma grozījumiem. 

 
 

Kocēnu novada teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāts Eiropas Sociālā 
fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. 
aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029 „Kocēnu novada 
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana ” ietvaros. 
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1. KOCĒNU NOVADA VIZĪTKARTE 

 
Kocēnu novadā apvienoti pieci pagasti – 

 Bērzaines, Dikļu, Kocēnu, Vaidavas un Zilākalna pagasts 
   km2 Iedz.skaits* 
Novada platība 498,1 km2 Bērzaines pagasts 55,4 623 
Iedzīvotāju skaits 6936* 

 
Dikļu pagasts 156,6 1206 

Iedzīvotāju blīvums 8,9 iedz/km² Kocēnu  pagasts 184,8 3154 
Attālums  līdz Rīgai 
 

~ 100 km Vaidavas  pagasts 71,9 1113 

Attālums līdz Valmierai 
 

~ 6 km Zilākalna pagasts 29,4 840 

*Kocēnu novada domes Publiskais pārskats 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kocēnu novada atpazīstamības simboli: 
Zilaiskalns  – nacionālas nozīmes svētvieta 
Dikļi           – pirmo Dziesmu svētku un teātra spēlēšanas vieta 
Kocēni        – slavenas zirgaudzēšanas tradīcijas 
Rubene       – hronista Indriķa darbības vieta 
Sietiņiezis   – populārs Gaujas nacionālā parka tūrisma objekts 
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2.1.Apdzīvojuma struktūra. 
 
    Dabas apstākļi ir noteikuši novada nevienmērīgo apdzīvojumu – dienvidu daļa gar 
autoceļu A3 Inčukalns-Valmiera-Valka un P11 Kocēni-Limbaži-Tūja ir daudz blīvāk 
apdzīvota, nekā ziemeļu daļa, kur lielas teritorijas aizņem purvi un mitrāji. Kocēnu novada 
apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski izveidojies ciemu un viensētu tīkls. Novada 
apdzīvojuma struktūras attīstībā nozīmīgākais faktors ir bijis muižu centru veidošanās par 
saimnieciskās dzīves atbalsta punktiem. Savukārt muižu izvietojumu galvenokārt noteikusi 
gan labā sasniedzamība no nozīmīgākajiem satiksmes ceļiem, gan dabas faktori – skaistā 
ainava, ūdeņu tuvums (Kokmuiža, Ķieģeļu muiža, Mujānu muiža).  
     Pašreiz novada apdzīvojuma struktūras karkasu veido pieci lielie ciemi – pagastu centri 
Kocēni, Dikļi, Bērzaine, Zilaiskalns un Vaidava, kā arī trīs lielākās apdzīvotās vietas ar 
ciema statusu Rubene, Brandeļi un Dauguļi. Tie nodrošina nepieciešamo pakalpojumu klāstu 
un kalpo kā apkārtējās teritorijas attīstības centri. Pārējās apdzīvotās vietas, kurās bez 
dzīvojamās funkcijas ir bijusi kāda publiska vai pakalpojumu iestāde, jeb ražošanas objekts, 
ir vairs tikai lokālas nozīmes apdzīvojuma centri. 
 
Autoceļš A3 Inčukalns-Valmiera-Valka zināmā mērā kalpo kā novada attīstības ass. Tā 
tuvumā esošajos ciemos - Kocēnos, Rubenē un Brandeļos dzīvo vairāk kā puse no novada 
iedzīvotājiem. 
 

 
 

2.1. attēls. Kocēnu novada apdzīvojuma struktūra 
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2.1. tabula. Kocēnu novada ciemu raksturojums 

Apdzīvotā 
vieta 

Iedz.*  Infrastruktūra, pakalpojumi Apbūves raksturojums, īpaši 
objekti 

Bērzaine 272 pagasta pārvalde, tautas nams, 
Jaunburtnieku pamatskola, 
bibliotēka, pasta nodaļa, 
medpunkts, veikals. 

Individuālo dzīvojamo māju un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti 

Dikļi 437 pagasta pārvalde, kultūras 
nams, pamatskola, bērnu dārzs, 
bibliotēka, sporta bāze, baznīca, 
pasta nodaļa, aptieka, ģimenes 
ārsts, veikali 

Individuālo dzīvojamo māju  un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti ; 
Dikļu muižas komplekss, Vika parks, 
Dziesmusvētku pastāvīgā 
ekspozīcija, 

Dauguļi 151 internātpamatskola Individuālo dzīvojamo māju  un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti 

Kocēni 955 novada dome, pamatskola, 
bērnu dārzs, kultūras nams, 
bibliotēka, sporta nams, 
aptieka, ģimenes ārsts, veikali 

Individuālo dzīvojamo māju  un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti ; 
Kokmuižas komplekss 

Brandeļi 192 veikals, autotransporta 
uzņēmumi 

Individuālo dzīvojamo māju  un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti ; 

Rubene 461 pamatskola, bērnu dārzs, 
ģimenes ārsts, bibliotēka, sporta 
bāze, pasta nodaļa,  baznīca, 
atpūtas komplekss 

Individuālo dzīvojamo māju  un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti ; 
Rubenes luterāņu baznīca 

Vaidava 505 speciālā  internātpamatskola, 
medpunkts, bibliotēka, pasta 
nodaļa, Vaidavas kultūras un 
amatniecības centrs,  sporta 
bāze, ražošanas uzņēmumi 

Individuālo dzīvojamo māju  un 
daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti ; 
 

Zilaiskalns 844 pagasta pārvalde, kultūras 
nams, bibliotēka, bērnu dārzs, 
sporta bāze, pasta nodaļa, 
aptieka, ģimenes ārsts, veikali 

daudzdzīvokļu māju apbūve, 
ražošanas un komunālās 
saimniecības objekti 

 Avots: Latvijas ciemi. LĢIA, 2007. (*2001.g.dati) 

Bērzaine 
Bērzaines ciems ir Bērzaines pagasta lielākā apdzīvotā vieta un pagasta centrs ar 272 
iedzīvotājiem, kas ir 43% no visiem pagasta iedzīvotājiem. Bērzaines ciems ir veidojies ap 
Burtnieku jauno muižu, kas dibināta ap 1639.gadu. No Burtniekiem atdalītās zemes 
nosauktas par Jaunburtniekiem, tai skaitā arī muiža un pagasts. Kolhoza laikā Bērzainē 
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uzbūvētas vairākas trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas, administratīvā ēka, ēdnīca, veikals un 
bērnudārzs. No muižas ēkām vairs maz kas saglabājies un pašreiz Bērzaines centru veido 
daudzdzīvokļu māju un sabiedrisko ēku apbūve, ko iezīmē aleja. No centra gar autoceļu 
V193 Matīši-Bērzaine-Rubene virzienā uz Jaunburtniekiem  izveidojusies  savrupmāju, 
pārsvarā  Līvānu tipa māju apbūve. 
Bērzainē pašlaik ir šādas publiskās un pakalpojumu iestādes: pagasta pārvalde, tautas nams, 
bibliotēka, pasta nodaļa, medpunkts, veikals. 
Jaunburtniekos, kas ir otra lielākā pagasta apdzīvotā vieta, 5 km attālumā no Bērzaines  
atrodas Jaunburtnieku pamatskola ar internātu. Tā  lielāku nozīmi ieguva 1939. gadā, kad pēc 
arhitekta A.Kalniņa projekta tur uzcelta skola. Trešā lielākā apdzīvotā vieta pagastā ir 
Vākšēni, kur apbūvi pārsvarā veido Līvānu tipa mājas. 
 
Dikļi  
Dikļi ir gan lielākā Dikļu pagasta apdzīvotā vieta (437 iedzīvotāji) gan nozīmīgākais novada 
kultūras centrs, jo Dikļu vārds ir nesaraujami saistīts, ar latviešu teātra  un Dziesmu svētku 
pirmsākumiem.  
Dikļu ciema apbūve ir lineāri attīstījusies gar autoceļu V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze, kas 
veido ciema galveno ielu un centrālo kompozicionālo asi. Gar to izveidojusies Dikļu ciema 
centrālās daļas apbūve, ko austrumu daļā noslēdz Dikļu pils, kā kompozīcijas galvenais 
akcents. 
Ciemam nav izteikta kompakta centra, bet ir vairāki sabiedriskās dzīves mezglu punkti, ko 
vienotā struktūrā apvieno galvenā iela. Ciema rietumu galā atrodas Dikļu pamatskola un 
luterāņu baznīca, vidusdaļā – bērnudārzs. Gar ielu galveno virknējas vairāki veikali, 
doktorāts, pagasta pārvalde, pasta nodaļa un kultūras nams. Nozīmīgs telpiskas struktūras 
elements ir Mazbriedes upe un Zundas upe, kas kopā  ar dīķiem, parku un apstādījumiem 
veido plašas rekreācijas un publiskās ārtelpas teritorijas. Tās ir ļoti nozīmīgas Dikļu ciema 
vērtības, it īpaši tādēļ, ka šīs vietas nav apbūvētas un ir saglabāta brīva pieeja ūdeņiem.  
 
 

 
 

2.2. attēls. Dikļu ciema centra apbūve. Foto no www.kocenunovads.lv 
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Dikļos dzīvojamā apbūve lielākoties izvietota pamīšus ar publiskām ēkām, dominē 
savrupmāju apbūve. Kompaktāk apbūvēta ir ciema austrumu daļa, abpus galvenajai ielai. 
Apbūvei ir jaukts rakstus, nav lielu monofunkcionālu teritoriju. Ražošanas un tehniskās 
apbūves teritorijas izvietotas Dikļu ciema perifērijā - ciema dienvidaustrumu un 
dienvidrietumu pusē, un ziemeļu daļā, attālāk no centra. Šo teritoriju izmantošanas 
efektivitāte ir samērā zema, un nākotnē tās ir perspektīvas attīstības vietas. 
 
Dauguļi 
Dauguļu ciemā ir 151  iedzīvotājs. Ciemam nav izteikta centra,  apbūvi veido pārsvarā 
individuālās dzīvojamās mājas. Daudzdzīvokļu māju apbūve  izvietota pie autoceļa P11 
Kocēni-Limbaži-Tūja un nav telpiski saistīta ar pārējo ciema daļu, pa vidu tām ir plašas 
neapbūvētas lauksaimniecības zemju teritorijas. Dauguļos nozīmīgākā publiskā iestāde ir 
Dauguļu speciālā internātpamatskola. Ciemā ir ražošanas teritorijas un lielas neapbūvētas 
teritorijas, kas kopā ar izdevīgo novietojumu varētu kļūt par attīstību veicinošu faktoru. 
 
Kocēni 
    Kocēni ir novada administratīvais centrs un lielākā apdzīvotā vieta.  
Kocēnu ciems ir veidojies ap Kokmuižas apbūvi, saglabājot kultūrvēsturisko vidi un telpisko 
struktūru.  Ciema apbūves struktūrā skaidri izdalās Kokmuiža, gan kā vēsturiskais, gan 
sabiedriskais centrs, ko vēl pastiprina aleju iezīmētie virzieni. Jaunākajā apbūvē veidojas 
atsevišķas dzīvojamas apbūves teritorijas un ražošanas teritorijas. Kocēnu attīstību stipri 
iespaido Valmieras pilsētas tuvums – no vienas puses pieprasījums pēc brīvām ražošanas, 
tehniskās un dzīvojamas apbūves teritorijām, no otras puses intensīvas satiksmes radītie 
riski.  
    Kocēnos atrodas nozīmīgākās novada pārvaldes, kultūras un izglītības iestādes; 
pamatskola, ambulance, kultūras nams, bibliotēka. Šeit darbojas arī pakalpojumu un 
ražošanas  uzņēmumi - pārtikas preču veikali, degvielas uzpildes stacija, autoserviss, ir 
nozīmīgi ražošanas uzņēmumi. To lielā mērā veicina gan izdevīgais novietojums pie autoceļa 
A3 Inčukalns-Valmiera-Valka, gan Valmieras pilsētas tiešais tuvums. 
 

 
 
 

2.3. attēls. Kocēnu ciema vēsturiskais centrs. Foto no www.kocenunovads.lv 
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Brandeļi 
Brandeļi ir cieši saplūduši ar Kocēniem un Valmieru. Ciems joprojām atrodas veidošanās 
stadijā, pašlaik tā centru nosacīti veido SIA „VTU Valmiera” apbūves komplekss un 
Brandeļu ezers. Valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns-Valmiera-Valka pārdala Brandeļu 
ciemu divas funkcionāli nesaistītās daļās, tā attīstība veidojusies stihiski un nav nolasāma 
mērķtiecīga organizēta telpiskā struktūra. Papildus tam ciema specifiku nosaka izvietojums 
starp Brandeļu ezeru un Valmieras pilsētas apvedceļu. Šobrīd ciemā nav savs pakalpojums 
centrs, inženierinfrastruktūra un izplānots ielu tīkls. Attīstot jaunu apbūvi, nepieciešams 
veidot drošus esošo un jauno ceļu pieslēgumus valsts autoceļam A3, ka arī nodrošināt 
Brandeļu ezera publisku pieejamību un izmantošanu rekreācijai. 
 
Rubene 
Rubenes ciems  ir vēsturiski veidojies ap baznīcu un mācītājmuižu. Ciema pašreizējo telpisko 
struktūru lielā mērā nosaka padomju laika apbūve ar daudzdzīvokļu mājam un 
sabiedriskajām ēkā ap galveno ielu - autoceļu V193 Matīši-Bērzaine-Rubene, kā arī 
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas. Pašreiz izveidojušies trīs atsevišķi 
sabiedriskās dzīves centri – baznīca, vecais administratīvais centrs un atpūtas komplekss pie 
Mazā Anša. 
Rubenes ciemā ir  pamatskola, bērnu dārzs, pasta nodaļa, ģimenes ārsts, bibliotēka, sporta 
bāze, baznīca, atpūtas komplekss. Līdzīgi kā Kocēnos un Brandeļos, pakalpojumu attīstību 
ietekmē labi sasniedzamā Valmieras pilsēta.  
Rubenes baznīca ir ciema nozīmīgākais simbols un telpiskā dominante. Kopā ar apkārtējo 
ainavu tā veido Rubenes atpazīstamību un izceļ pievilcību. Savukārt izdevīgais izvietojums 
pie autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Valka nosaka ciema labu sasniedzamību un ņemot vērā, 
ka ciemā ir brīvās neapbūvētas teritorijas, tas ir labs priekšnoteikums Rubenes attīstībai. 
 
 

 
 

2.4 attēls. Rubenes ciema centra apbūve. Foto L.Gūtmane 
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Vaidava 
Vaidavas ciemā dzīvo gandrīz puse no Vaidavas pagasta iedzīvotājiem. Vaidavas ciems 
izveidots 20. gs 60 tajos gados, bijušās Veļķu muižas tuvumā, kā kolhoza centrs. Tur 
atradusies ciema padome, kolhoza kantoris, klubs, ēdnīca, sakaru nodaļa, skola, 
daudzdzīvokļu mājas, un nedaudz vēlāk ari individuālo dzīvojamo māju apbūve. Šī apbūve 
arī pašlaik veido ciema telpisko struktūru. Vaidavas ciemu pievilcību nosaka tā atrašanās pie  
Vaidavas ezera ar daudzām neapbūvētām dabas teritorijām.  
 

 
 

2.5 attēls. Vaidavas ciema centra apbūve. Foto no www.kocenunovads.lv 
 
Vaidavas ciemā atrodas Vaidavas speciālā internātpamatskola, medpunkts, bibliotēka, 
Vaidavas kultūras un amatniecības centrs, pasta nodaļa, vairāki veikali, ražošanas uzņēmumi. 
Ciemā ir pietiekošas brīvas teritorijas gan dzīvojamās apbūves, gan ražošanas attīstībai.  
 
 
Zilaiskalns 
Zilākalna ciems ir Zilākalna pagasta vienīgā apdzīvotā vieta. Tas izveidots pagājušā 
gadsimta  50-to gadu beigās, kā kūdras fabrikas “Zilaiskalns” strādnieku ciemats. Zilākalna 
ciems izbūvēts pēc labi izplānota projekta ar regulāru ielu tīklu, daudzdzīvokļu māju 
kvartāliem, sabiedriskajām iestādēm, plašām zaļajām teritorijām un nepieciešamo 
infrastruktūru. Ciema dzīvojamo apbūvi veido viena vienstāva, 11 divstāvu un 7 trīsstāvu 
daudzdzīvokļu mājas, kā arī 6 privātmājas. Ciemā ir bērnudārzs, bibliotēka, kultūras nams, 
ģimenes ārsts, aptieka, pasta nodaļa, veikals. Pašlaik Zilākalna ciemā ir daudzas brīvas, 
neizmantotas ēkas un teritorijas gan mājokļu, gan ražošanas attīstībai. Kopā ar ciema 
izdevīgo atrašanos pie autoceļa V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze, tas ir labs priekšnosacījums 
turpmākai attīstībai. 
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2.6 attēls. Zilākalna ciema apbūve. Skats no mežu uzraudzības torņa. Foto:E.Jegorovs 

 

Kopsavilkums 

Kocēnu novadā laika gaitā dažādu apstākļu iespaidā ir stipri izmainījusies apdzīvoto loma un 
nozīme. Pašlaik apdzīvojuma struktūru veido astoņi ciemi, no kuriem pieci ir pagastu centri, 
ka arī mazākas apdzīvotās vietas un viensētas.  
Galveno centru loma ir ievērojami pieaugusi, tur koncentrējies lielākais iedzīvotāju skaits un 
pieejami pakalpojumi. Jebkura apdzīvotā vieta ir uzskatāma par pilnvērtīgu, ja vienotā, 
organizētā telpā tā ietver trīs galvenās pamatfunkcijas – darbu, mājokli un publisko dzīvi. 
Daudzas novada apdzīvotās vietas ietver vairs tikai vienu vai divas no šīm funkcijām – 
parasti vairs tikai mājokli. Tādējādi kļūst aktuāls jautājums par darba vietu pakalpojumu 
pieejamību. 
Taču tai pat laikā tieši mazās apdzīvotās vietas un lauku sētas veido novada identitāti, uztur 
lauku dzīves veidu un nodrošina dabas un ainavas daudzveidību. 
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2.7 attēls. Novada apdzīvojuma struktūra 
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2.2. Kultūrvēsturiskā vide 
 
    Kocēnu novada bagātība ir tā daudzveidīgais kultūras mantojums. Daudzie arheoloģijas 
pieminekļi – pilskalni, apmetnes, kulta vietas apliecina, ka Kocēnu novads jau senatnē ir bijis 
samērā blīvi apdzīvots un tur norisinājušies daudzi nozīmīgi notikumi.  
 
     Kocēnu novads ir bagāts ar izciliem kultūras un vēstures pieminekļiem. Saskaņā ar VKPAI 
informāciju, novadā ir 43 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, tai skaitā 4 arhitektūras 
pieminekļi, viens vēstures piemineklis, 5 mākslas pieminekļi. Pilns pieminekļu saraksts ir 
pievienots 1.pielikumā. Tas izveidots kā Excel fails, kurā operatīvi iespējams aktualizēt un 
papildināt informāciju, kā arī to savietot ar grafiskās daļas kartēm.  
   Vairāki novada kultūras un vēstures pieminekļi – Rubenes baznīca, Zilaiskalns, Dikļu pils, 
Pirmo latviešu dziesmu svētku norises vieta Dikļos kalpo kā novada atpazīstamības simbols. 
Savukārt daudzi kultūras pieminekļi ietver nozīmīgu attīstības potenciālu, ja tie tiktu atjaunoti, 
racionāli apsaimniekoti un atbilstoši savam statusam pilnvērtīgi iekļauti apritē, tādējādi 
kļūstot par ekonomisko attīstību veicinošu faktoru.  
    Tālāk apskatīti nozīmīgākie novada kultūras pieminekļi, gan tie, kuri jau pašlaik kalpo par 
paraugu kultūrvides saglabāšanā un dod impulsu vietas attīstībai, gan tie, kas par tādiem var 
kļūt nākotnē.   
 
Dikļu muižas komplekss  
     Dikļi ir pazīstami kā vieta, kur aizsākušās latviešu teātra un dziesmu svētku tradīcijas. Par 
pašu Dikļu muižu vissenākās ziņas ir no 1456. gada. Šobrīd Dikļu muižas kompleksā ir trīs 
ēkas - pils, klēts un kūts. Dikļu muižas ēkas organiski papildina parks ap 20 ha platībā. Uz 
dienvidiem no pils atrodas dīķis, par ko tiek stāstīts, ka tam bijusi ozolkoka grīda. Aiz dīķa 
sākas ainavu parks jeb Mežaparks, kas ierīkots Mazbriedes upes stāvajās gravās. Konstatēts, 
ka tajā aug ap 20 eksotisku koku. 
 

 
 

2.8. attēls. Dikļu muižas pils. Foto no www.pilisunmuizas.lv 
 

http://www.pilisunmuizas/
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Iepriekšējā Dikļu pagasta teritorijas plānojuma ietvaros ir izstrādāts Dikļu pils individuālās 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) priekšlikums. (Paskaidrojuma raksta 1.pielikums) 
 
Dikļu muižas pils ((valsts aizsardz. Nr. 8537) 
    Pils ēka ir būvēta 1896. gadā. Tā ir izteiksmīga neobaroka ēka ar mansarda jumtiem gan 
centrālajā daļā, gan sānu rizalītos un ar atturīgi plastiskiem ēku fasādes rotājumiem. Mansarda 
stāvs 20. gs 30-40 tajos gados ir pārbūvēts.  
Dikļu muižas pils ir viena no nedaudzajām Vidzemes muižu pilīm un kungu mājām, kurās 
salīdzinoši daudz ir saglabājusies oriģinālā interjera apdare, jo īpaši 1.stāvā – vestibils ar 
kamīnu, kas ir latviešu firmas “Celms un Bēms” (Zelm & Boehm) darinājums, un pāris 
podiņu krāsnis, centrālās kāpnes, parkets, sienu paneļi u.c. elementi. 
1998. gadā Dikļu muižas pils tika iekļauta Valsts aizsargajamo arhitektūras pieminekļu 
sarakstā. 2000. gadā pili un tai piederošās ēkas iegādājās tagadējie īpašnieki a/s „Dikļu pils”. 
Pilī ir restaurēta lielākā daļa veco koka apdares elementu - sienu paneļi, vestibila kāpnes, 
griesti, durvis un logi u.c. detaļas. Greznu kolekciju veido vairāk nekā 20 restaurētie kamīni 
un krāsnis. Pašlaik pils tiek izmantota kā tūrisma objekts. 

Dikļu muižas ansambļa otrā būtiskākā sastāvdaļa ir klēts, kas ir vecāka par pili un celta 18.gs 
beigās vēlīnā klasicisma formās, ar Vidzemes klētīm neraksturīgu majestātisku portiku. 

 

2.9. attēls. Dikļu muižas klēts. Foto no www.pilisunmuizas.lv 
 
 
Dikļu baznīca  
    Kaut ari Dikļu luterāņu baznīca ar savu veidolu ir spilgts vietējo būvniecības tradīciju 
paraugs, tā nav iekļauta valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā 
arhitektūras piemineklis. Tikai atsevišķi elementi- altāris, kancele un kapa plāksnes fragments 
ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi (valsts aizsardz. Nr. 4499, 4500, 4501).  
     Dikļu baznīca ir viena no retākajām kultūras vērtībām Vidzemē. Vēstures rakstos Dikļu 
baznīca minēta jau 1630. gadā. Baznīca divas reizes ir pārbūvēta, pēdējo reizi 1934. gadā. 
Pirmā baznīca būvēta ap 1630 gadu. Tā bijusi necila māla kleķa ēka ar salmu jumtu, un tikusi 
izmantota kā fon Pālenu dzimtas apbedījuma vieta. No vecās baznīcas epitāfijām un kapa 
piemiņas zīmēm saglabājusies Annas fon Pālenas (Pahlen) dzim. fon. Štenbergas (Stenberg) 

http://www.pilisunmuizas/
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kapa plāksnes fragments (17. gs. 1. puse). Tā pārvietota no vecās baznīcas grīdas un iemūrētas 
baznīcas sienā. Kancele un altāris ir unikāli mākslas darbi, bagātīgi rotāti kokgriezumiem, Tie 
tapuši 17.gs. beigās un ir raksturīgi Rīgas koktēlniecības piemēri.  
 

 
 
 

2.10. attēls. Dikļu baznica. Foto J.Sedols 
 
Pašreiz baznīcu iekļauj parks un samērā blīvā apbūve no galvenās ielas puses, tādēļ ēka 
vizuāli uztverama vienīgi tās tiešā tuvumā, arī baznīcas smaile vairs nav saskatāma tālā skatu 
perspektīvā, kā spriežot pēc vecām fotogrāfijām, tas bijis agrāk. 
 
 
Rubenes baznīca (valsts aizsardz. Nr. 6903) 
     Rubenes baznīcu ar tās skaidro, majestātisko veidolu un izcilo novietojumu var pamatoti 
uzskatīt par vienu no Kocēnu novada atpazīstamības simboliem. Rubenes draudzē par 
priesteri no 1208. gada līdz pat savai nāvei kalpojis slavenais hronists Latviešu Indriķis, tādēļ 
Rubenes luterāņu baznīca uzskatama par vietu, kur pirms gandrīz 800 gadiem tika likti 
latviskās kristietības pirmsākumi. Pastāv uzskats, ka vēsturē pirmās latviešu draudzes 
pulcēšanās vieta atradusies turpat, kur tagadējā Rubenes baznīca, kas celta 1739. gadā, 
ietverot tajā arī 14. gs. būvētās baznīcas altārdaļu. Rubenes baznīcas grīdas atjaunošanas laikā 
2000.gadā tika atrastas unikālas, senas kapenes, par kuru pastāvēšanu līdz šim nebija ziņu. Ir 
ziņas, ka viduslaikos baznīcas jumts bijis klāts zili glazētiem māla dakstiņiem. 
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2.11 attēls. Rubenes baznīca. Foto no www.google/panoramia.com 
 

Pati Rubenes luterāņu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tajā  atrodas arī 
valsts nozīmes mākslas pieminekļi - kancele ar gleznojumiem (18.gs.vidus), oblatu kārbiņa 
(1755.g.), kauss (1849.g.). 
 
 
Kokmuiža 
     Kokmuižas komplekss veido Kocēnu ciema vēsturisko centru un organizē tā telpisko 
struktūru. Pastāv pieņēmums, ka muižas sākotnējā nosaukuma izcelsme saistāma vēl ar poļu 
laikā celto senāko koka kungu namu. Kokmuižas novads ir daļa no senā Valmieras 
pilsnovada, kas vēlāk poļu laikā (līdz 1582. gadam) ietilpis Cēsu bīskapijā. Vēlāk gan 
Ziemeļu kara laika gan pēc tam muižas īpašnieki ir daudzkārtīgi mainījusies. 
     
 Nodibinoties pirmajai Latvijas republikai, Kokmuižu  piešķīra Valmieras apriņķa valdes 
vajadzībām, bet vēlāk nodeva pašvaldībai. Neorenesanses stilā būvētā pils vairākus gadus 
netika izmantota. 1936. gadā, nopērkot nolaisto Kokmuižas baronu pili, pēc arhitekta A. 
Čuibes projekta sākās pārbūve un atjaunotajā pils ēkā iekārtoja sešu klašu pamatskolu. Pēc II 
pasaules kara no kādreizējā muižas ansambļa bija saglabājies parks ar dīķiem, pils, 
muižkunga māja, klēts. 1980. gadā tika rekonstruēta muižas klēts, kur ierīkoja klubu, kam 
iepretim 2005. gadā atklāja sporta centru. Pilī joprojām darbojas skola. 
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2.12. attēls. Kokmuižas pils - pamatskola. Foto: www.kocenunovads.lv 
 

Vaidavas muižas apbūve  (valsts aizsardz. Nr. 6923) 
   Vaidavas muižas komplekss atrodas netālu no Vaidavas ezera stāvā krasta. Muižas 
kompleksa ēkas celtas 18. gs. beigās un 19. gs sākumā. Līdz mūsdienām saglabājusies muižas 
kungu dzīvojamā māja, atsevišķas saimniecības ēkas, tostarp iespaidīga mūra klēts ar septiņu 
arku arkādi. Muižas kompleksā ietilpst arī parks, kas stilistiski ierindojams starp baroka un 
klasicisma (ainavu) dārziem. 
Vaidavas muižas kungu māja valsts aizsardz. Nr. 6924) ir būvēta klasicisma ietekmē kā gara 
vienstāva koka ēka ar augstu jumtu. Ēkas greznākā vieta ir dienvidaustrumu fasāde ar 
izvirzītu piebūvi – portiku, kura lēzeno trīsstūra frontonu balsta sešas solīdas kolonnas. 
Frontonu turklāt rotā pusaploces logs, kuru radiālas līstītes sadala sīkās rūtīs. Uzmanības vērti 
ir ēkas saulainākās puses logu slēģi un klasicisma stilā darinātās iekšdurvju vērtnes. Ēka 
cietusi 20. gs. vidū, kad tajā ierīkots kolhoza klubs.  
 
 

 
 

2.13. attēls. Vaidavas muižas klēts. Foto: www.kocenunovads.lv 

http://www.kocenunovads.lv/
http://www.kocenunovads.lv/
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      Klēts ar pagrabu (valsts aizsardz. Nr. 6925)  ir iespaidīga apjoma ēka ar septiņu arku 
arkādi, stāvu jumtu un mantu glabāšanai izbūvētiem bēniņiem. Tās simetrijas centru iezīmē 
vidējā platākā arka. Klēts arhitektonisko vērtību īpaši papildina atsevišķas dekoratīvās detaļas 
– durvis, kas apšūtas ar dēļiem un vējrādītājs jumta korē.  
Daļēji saglabājies muižas parks ar izcilu skatu uz Vaidavas ezeru. 
 
Mujānu viduslaiku pils Baltais tornis (valsts aizsardz. Nr. 2450) 
    Mujānu – Dūķeru novads 13. gadsimtā piederējis Rīgas bīskapam. Mujānu pils bijusi Rīgas 
arhibīskapa vasaļa pils. Spriežot pēc vēstures avotu sniegtajām ziņām, Mujānu pils celta laikā 
starp 1473. g., kad tur vēl minēta muiža, un 1503. g., kad dokumentos sastopams pils 
apzīmējums. 1555. g. Livonijas piļu sarakstā Mujānu pils nosaukta par arhibīskapa vasaļu 
Rozenu mantotu īpašumu. 1601. g. pavasarī pili ieņēma zviedri, bet jau 1601. jūlijā to atkaroja 
poļi. Vēlāk gan zviedri Mujānu pili atguva. 1633. g. tika plānots pili nostiprināt. Tiek pieļauta 
doma, ka pils sagrauta Ziemeļu kara laikā. 19. gs. no Mujānu pils bija palikušas tikai drupas, 
izņemot Balto torni vairāku stāvu augstumā, un nebija vairs iespējams saskatīt apkārtmūra 
plānojumu. Pils pēdējais īpašnieks grāfs Morics Mengdens 19. gs. otrajā pusē licis Baltā torņa 
otrā stāva velvi noklāt ar cementa betonu.  
Baltais tornis tagad kalpo ka savdabīgs akcents un orientieris apkārtējā ainavā. Tas iekļauts 
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta kā arheoloģijas piemineklis. 
 
 

 
 

2.14. attēls. Mujānu viduslaiku pils Baltais tornis. www.vietas.lv 
 

Blakus Mujānu pils drupām atrodas Mujānu dzirnavu ezers, dzirnavu drupas, Mujānu muižas 
parks un muižas klēts, kas vienīga saglabājusies no muižas kompleksa ēkām. 19. gadsimtā 
celtā koka kungu māja gājusi bojā 20. gs. 80. gados. Blakus atrodas  Baltakmeņi - bijušā 
pagasta valdes ēka, kur tagad iekārtots viesu nams.  
 
Zilaiskalns (valsts aizsardz. Nr. 2455 ) 
    Zilaiskalns ir sena kulta vieta un viena no hipotētiskajām Beverīnas pilskalna atrašanās 
vietām. Zilākalna kulta vietu komplekss sastāvēja no svētajiem kokiem, kalniem, birzs, avota, 
kultakmeņiem. Atsevišķie pauguri tiek dēvēti kā Dievu kalni, kuriem senāk bijis katram savs 
nosaukums - Upurkalniņš, Avotiņkalns, Oļu kalns, Jāņa kalns un citi. Zilais kalns kopā ar 
viduslaiku kapsētu ir valsts aizsargājamais kultūras (arheoloģijas) piemineklis. Zilaiskalns ir 
augstākais paugurs Vidzemes ziemeļrietumu daļā, tas paceļas ka orientieris apkārtnes 
līdzenajā ainavā un saskatāms desmitiem kilometru tālu. Savukārt no Zilākalna paveras tāli, 
izcili skati. 

http://www.vietas.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
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2.15. attēls. Zilākalna virsotne. Foto: www.latvia-travel; E.Jegorovs 
 
Budenbrokas muižas apbūve  
    Budenbrokas muižas apbūvi veido kungu māja, staļļi, klēts ar pagrabu un kalpu māja.  
Kungu māja ir vienstāvu ēka ar mansardstāva izbūvi uz augstiem laukakmeņu mūra 
pamatiem, zem centrālās daļas izbūvēti pagrabi, Tā sākotnēji bijusi būvēta no sarkaniem 
ķieģeļiem, taču vēlāk 19.gs. beigās apmesta. Kungu mājai ir asimentiska  fasāde vēl 
saglabājušās partera atliekas. Savulaik kungu mājā bijusi Dikļu mežniecība. Kungu māja 
saglabājusies unikāla podiņu krāsns, kam piešķirts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa 
statuss. (valsts aizsardz. Nr. 4498.) 
 

 
 

2.16. attēls. Budenbrokas muižas ēkas. Foto: A.Brūvelis 
 
 
 
 
 

http://www.latvia-travel/
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Jaunburtnieku pamatskola  
    Jaunburtnieku pamatskola Bērzainē ir nozīmīgs kultūrvēsturiskais objekts. Tā celta 1939. 
gadā par apkārtējo saimnieku saziedotajiem līdzekļiem un savulaik Vidzemē bijusi viena no 
skaistākajām skolām.  
 

 
 

2.17. attēls. Jaunburtnieku pamatskola. Foto: www.kocenunovads.lv 
 
Novadā ir vēl daudzi izcili arhitektūras pieminekļi, kam būtu piešķirams valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa statuss. 
Kocēnu pagasta teritorijas plānojumā līdz 2019.g. ir uzrādīts arī pagasta nozīmes 
kultūrvēsturisko objektu saraksts, kas nav iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā: 
 

1. Arhitektūra. Kocēnu muižas komplekss (kungu māja, klēts, klēts, parks, pienotava – 
vēlāk pārvaldnieka māja). Kocēnos,  18.gs.b., 19gs.b.; 
2. . Arhitektūra. Bestes krogs, Kocēnu pag., pie Ābelītēm; 
3. Vēstures, tehnikas vēsture. Bestes jūdžakmens, Kocēnu pag., pie Ozollejām,  
1686g.; 
4. Arhitektūra. Annas muižas krogs, Kocēnu pag., pie Šalkām; 
5. Arhitektūra. Panku rija Kocēnu pag., pie Pankām; 
6. Arhitektūra. Gaičas un Vecgaiču mājas,., Kocēnu pag., pie Gaičām; 
7. Arheoloģija. Jaunandriņu krustakmens ., Kocēnu pag., pie Jaunandriņiem; 
8. Arhitektūra. Dūķeru muiža Kocēnu pag., pie Dūķeriem; 
9. Arhitektūra. Jumāras klēts Kocēnu pag., pie Jumarām; 
10. Arhitektūra. Mujānu muiža Kocēnu pag., pie Mujāniem; 
11. Arhitektūra. Mujānu muižas klēts Kocēnu pag., pie Muižniekiem; 
12. Arhitektūra. Stukūžu mājas Kocēnu pag., pie Stukūžām; 
13. Arhitektūra. Paipalu klēts Kocēnu pag., pie Paipalām; 
14. Arhitektūra. Brīnumu klēts Kocēnu pag., pie Brīnumiem; 
15. Arhitektūra. Iņķu dzīvojamā ēka Kocēnu pag., pie Iņķiem; 
16. Arhitektūra. Rubenes draudzes skola Kocēnu pag., Rubenē; 
17. Arhitektūra. Rubenes mācītāju muižas klēts Kocēnu pag., Rubenē; 
18. Arhitektūra. Rubenes kapliča Kocēnu pag., Rubenē; 
19. Arhitektūra. Ķieģeļu muiža Kocēnu pag., pie Amatniekiem; 

http://www.kocenunovads.lv/
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20. Vēstures. Lokomobile Kocēnu pag., pie Avotkalniem; 
21. Arheoloģija. Silaiņu krustakmens Kocēnu pag., pie Andriņiem; 
22. Tautas celtniecība. Vīlandu mājas – amatnieka J.Vīlandes sēta Kocēnu pag., pie 
Pilskalniem.  

 
 

 
 

2.18. attēls. Mujānu muižas klēts. Foto: www.kocenunovads.lv 
 
        Gaujas NP Dabas aizsardzības plāna ietvaros ir izdalīti atseviški Aizsargājami kultūras 
pieminekļi un kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti. 
 
 
Kopsavilkums 
       Novada bagātais kultūrvēsturiskais mantojums veido novada identitāti un ir viens no 
ekonomiskās attīstības potenciāliem, kas vēl netiek pilnībā izmantots. Bez jau labi 
pazīstamajiem un populārajiem muzejiem, kultūras un dabas pieminekļiem, ir vesela virkne 
objektu, ko būtu iespējams atjaunot un attīstīt, iekļaujot tos ekonomiskajā apritē. Vecajās 
muižās, kas tradicionāli būvētas ainaviski skaistās vietās un kur vēl saglabājušies atsevišķi 
apbūves elementi, parks vai stādījumi ir labi priekšnoteikumi šīs vietas atdzīvināt, piešķirot 
tām jaunu funkciju un vērtību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kocenunovads.lv/
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2.19. attēls. Novada kultūrvēsturiskais mantojums 
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2.3. Sociālā infrastruktūra un pakalpojumi 

 
Publiskie pakalpojumi (izglītības, veselības aizsardzības, kultūras un pārvaldes 

iestādes u.c. pakalpojumi) ir izvietoti pagasta centros. Kocēnu novada dome atrodas 
Kocēnos un ir labi sasniedzama. Būtiska loma pakalpojumu nodrošināšana ir Valmieras 
pilsētas tuvumam un labai sasniedzamībai. 

 
2.3.1. Izglītības iestādes 
Izglītības pieejamībai un kvalitātei ir būtiska loma novada attīstībā, iedzīvotāju piesaistē un 
noturībā. Kocēnu novada pašvaldības pārziņā ir 8 izglītības iestādes.  
 
2.1. tabula. Kocēnu novada izglītības iestādes 
Nr. Izglītības iestāde Bērnu skaits 

2012. 01.01. 
1 J. Neikena Dikļu pamatskola  90 
2 Kocēnu pamatskola  172  
3 Rubenes pamatskola  117  
4 Jaunburtnieku pamatskola ar internātu 90/14 
5 Dauguļu speciālā internātpamatskola 43 
6 Vaidavas speciālā internātpamatskola 52 
7 Pirmsskolas izglītības iestāde „Cielaviņa”, ar 

filiāli Zilākalnā 
63 

8 Pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis ”, ar 
filiāli Rubenē 

264 

 
Avots: Kocēnu novada pašvaldības 2011.gada Publiskais pārskats  

 
 

Pirmskolas izglītības iestādes 
Kocēnu novadā vairākas pirmsskolas izglītības iestādes īsteno vispārizglītojošo 
pirmsskolas izglītības programmu un 5 un 6 gadīgo bērnu apmācību izglītības programmas. 
Pirmsskolas izglītības iestādes ir visos pagastu centros - Dikļos darbojas „Cielaviņa”, kurai 
ir arī grupiņa Zilākalnā. Kocēnos atrodas pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis”, ar 
filiāli Rubenē. Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta arī Bērzaines pagasta 
Jaunburtnieku pamatskolā.  

 
Vispārējās izglītības iestādes 

Kocēnu novadā ir pašlaik ir 4 vispārējās izglītības iestādes – pamatskolas, kas īsteno 
pamatizglītības programmu. Tās ir Kocēnu pamatskola, Rubenes pamatskola, J.Neikena 
Dikļu pamatskola, Jaunburtnieku pamatskola. Vaidavas pamatskola tika slēgta 2009.gadā.  
2010.gada tika atvērts Jaunburtnieku pamatskolas internāts, papildus skolēnu piesaistīšanai 
un sociālo jautājumu risināšanai. 
 
Kocēnu novadā ir 2 speciālās internātpamatskolas, viena atrodas Dauguļos (53 bērni), otra 
– Vaidavā (52 bērni). Tur mācās bērni pārsvarā no citām pašvaldībām. 
Novadā nav vidējās izglītības mācību iestāžu, tādēļ novada bērni vidējo izglītību iegūst 
galvenokārt Valmierā.  
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Mūžizglītības iespējas Kocēnu novada iedzīvotājiem nodrošina Nodarbinātības valsts 
aģentūras Valmieras filiāle, savukārt interešu un neformālo izglītību Kocēnu novadā īsteno 
pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, pašdarbnieku kolektīvi (to 
skaitu un dalībnieku skaitu skatīt sadaļā „Kultūra”), dažādas novada nevalstiskās 
organizācijas. 
 

 
2.3.2. Kultūras un kultūrizglītības iestādes 
 

Bibliotēkas 
     Visos pagastu centros ir bibliotēkas, kas pilda nozīmīgu kultūrizglītības un informācijas 
centru lomu, tur pieejams bezmaksas internets, jaunākā periodika un kopētāji. Bibliotēkās 
tiek organizēti arī dažādi pasākumi un izstādes. Šobrīd novadā darbojas 6 pašvaldības 
bibliotēkas, neskaitot novada pamatskolās esošās bibliotēkas. Tās ir:  

• Bērzaines pagasta bibliotēka;  
• Dikļu pagasta bibliotēka;  
• Kocēnu pagasta 1. bibliotēka;  
• Rubenes bibliotēka;  
• Vaidavas pagasta bibliotēka;  
• Zilākalna pagasta bibliotēkas.  

 
     Bērzaines pagasta bibliotēka atrodas Bērzainē. Apmeklētājiem tiek piedāvāts: 
abonētās datu bāzes, apmācības un konsultācijas darbam ar datoru, datori un internets, 
bezvadu interneta izmantošana, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa 
tālruni, Valmieras integrētās bibliotēkas virtuālais kopkatalogs, dokumentu kopēšana, 
printēšana, dokumentu iesiešana, uzziņu, nozaru un daiļliteratūras fonda izmantošana, 23 
nosaukumu preses izdevumu lasīšana. 
     Dikļu pagasta bibliotēka atrodas Dikļos. Arī tur apmeklētājiem pieejamas abonētās 
datubāzes; -datori un internets, bezvadu interneta izmantošana; -starpbibliotēku 
abonements; -uzziņas un konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; 
     Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā atrodas Kocēnos. Tur pieejama gan dažāda veida 
literatūra preses izdevumi, uzziņas materiāli, pieejams internets, datortehnika, materiālu 
pavairošanas iespējas.  
     Kocēnu pagasta 2. bibliotēka atrodas Rubenē. Tur pieejami periodiskie izdevumi, 
internets un datortehnika, materiālu kopēšana, abonētās datu bāzes, apmācības un 
konsultācijas darbam ar datoru, bezvadu interneta izmantošana, bibliotekārās stundas 
bērnudārza un skolas audzēkņiem, starpbibliotēku abonements, uzziņas un konsultācijas 
par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu 
pagarināšana pa tālruni. 
      Vaidavas pagasta bibliotēka atrodas Vaidavā un piedāvā abonētās datu bāzes, 
apmācības un konsultācijas darbam ar datoru, datori un internets, bezvadu interneta 
izmantošanu, izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņu pagarināšanu pa tālruni, Valmieras 
integrētās bibliotēkas virtuālo kopkatalogu, uzziņu, nozaru un daiļliteratūras fonda 
izmantošana, preses izdevumu lasīšanu, un kā maksas pakalpojumu dokumentu kopēšanu, 
printēšanu, dokumentu iesiešanu. 
      
     Zilākalna pagasta bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas abonētās datu bāzes, 
apmācības un konsultācijas darbam ar datoru, datori un internets, bezvadu interneta 
izmantošana, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni, Valmieras 
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integrētās bibliotēkas virtuālais kopkatalogs, uzziņu, nozaru un daiļliteratūras fonda 
izmantošana, preses izdevumu lasīšana un kā maksas pakalpojums dokumentu kopēšana, 
printēšana, dokumentu iesiešana. 
 

Kultūras nami 
Visos pagastu centros ir kultūras nami ar skatītāju zāli un telpām dažādiem pulciņiem un 
interešu klubiem. 
     Kocēnu kultūras nams uzcelts 1980. gadā. No 2009. gada nogales līdz 2010. gada 
septembrim noritēja kultūras nama rekonstrukcija.  Kocēnu kultūras namā darbojas šādi 
pašdarbības kolektīvi: bērnu vokālais ansamblis "Sidrabiņi"; bērnu deju kolektīvs 3-6.g.v; 
jauktais koris "Imera"; dāmu trio "Kas ar mani"; vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs 
"Savieši". 
     Dikļu kultūras nams celts 1933. gadā. 2010. gada 6. februārī atklāta rekonstruētā 
Dziesmu svētku zāle. Papildus zāles rekonstrukcijai izbūvēta jauna piebūve un uzlabota 
zāles apskaņošanas kvalitāte. Tur atrodas arī Tūrisma informācijas centrs. Dikļu kultūras 
namā darbojas šādi pašdarbības kolektīvi: dāmu deju grupa "Maģija", dramatiskais 
kolektīvs; folkloras kopa "Endzelīte"; rokdarbu pulciņš "Irbes". Kultūras namā darbojas 
biedrība "Ģimenes apmācības un kultūras centrs", kā arī interešu izglītības maksas 
apmācības - ārstnieciskā vingrošana un pērļošanas pulciņš.  
Dikļos netālu no Neikenkalniņa, kur 1864. gadā notika pirmie latviešu Dziesmusvētki, 
izveidota Dziesmusvētku promenāde. Tā kļuvusi par iecienītu vietējo iedzīvotāju pastaigu 
un atpūtas vietu, kā arī par vienu no Dikļu kultūras pasākumu norises vietām. 
     Bērzaines tautas nams "Tūjās" celts 1929. gadā, kā aizsargu nams par saziedotiem 
līdzekļiem. Bērzaines tautas namā ir šādi pašdarbības kolektīvi: vokālais ansamblis 
"Fantāzija"; amatierteātra kolektīvs; līnijdeju grupa "Prieks dejot"; jauniešu tautas deju 
kolektīvs "Akcents". Tautas namā skatāmas izstādes, teātra izrādes un koncerti, tur 
patstāvīgi viesojas Jaunburtnieku skolas bērni ar sagatavotajiem koncertiem. 
     Vaidavas kultūras un amatniecības centrs pastāv kā kultūras nams kopš 1980. gada.  
Vaidavas kultūras un amatniecības centrā ir šādi pašdarbības kolektīvi; senioru deju kopa 
"Feja"; jauktais koris "Vaidava"; Vaidavas novusa klubs. 
Vaidavas ezera krastā ir brīvdabas estrāde. 
     Zilākalna kultūras nams iekārtots tam pielāgotās bijušā bērnu dārza telpās. Tur 
regulāri notiek dažādi pasākumi - tiek svinēti gan valsts svētki, gan atzīmētas tradīcijas, 
uzņemti vieskolektīvi, demonstrētas filmas un rīkotas dažādas izstādes.  
Zilākalna kultūras namā ir šādi pašdarbības kolektīvi: bērnu deju kolektīvs, meiteņu deju 
kolektīvs „Ilūzija”, sieviešu deju kolektīvs "Jūle", dramatiskais kolektīvs, notiek šūšanas 
nodarbības. 
 

Muzeji un ekspozīcijas 
   Kocēnu novadā nav akreditētu muzeju. Katrā pagastā ir izveidotas ekspozīcijas ar 
vēsturiskiem materiāliem. Arī novada pamatskolās tiek vākta un apkopotai materiāli par 
izglītības vēsturi un attīstību pagastos.  Par pašvaldības līdzekļiem tiek uzturētas divas 
pastāvīgās vēstures un novadpētniecības ekspozīcijas: Dikļu Dziesmusvētku pastāvīgā 
ekspozīcija un Vaidavas novadpētniecības pastāvīgā kolekcija. 
 
         Dikļu Dziesmusvētku pastāvīgā ekspozīcija. Tajā atspoguļotas ziņas par latviešu 
kultūras, izglītības attīstību 19. gs. un kora veidošanās pirmsākumiem, sākot no pirmajiem 
novada Dziesmu svētkiem Dikļos 1864. gadā līdz pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu 
svētkiem Rīgā 1873. gadā, šeit var iepazīties ar ievērojamākajiem kora kultūras 
pasākumiem Valmierā un Dikļos arī vēlākajos gados, līdz pat mūsdienām.  
Dikļos izveidots arī Vika Parks ar rakstnieka Vika grāmatu personāža koka skulptūrām. 
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     Vaidavas novadpētniecības pastāvīgā kolekcija. Tajā apkopota informācija par dabas 
un vēstures objektiem, muižām, izglītības vēsturi, kultūru, ievērojamiem cilvēkiem, 
apskatāmi dažādi sadzīves saimniecības piederumi, naudas zīmes, avīzes, un žurnāli par 
Vaidavas pagastu. Ekspozīcija izvietota jaunizveidotajās telpās kultūras centrā „Vaidava”.  
 
Novadā atrodas vairāki privātie muzeji.  
     Dikļu pilī apskatāma privātā atmodas laika latviešu gleznotāju darbu ekspozīcija un 
unikāla kamīnu un krāšņu kolekcija. Tur izstādītas vairāk kā 100 gleznu, kuru autori ir 
Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēji un absolventi, apskatāmi arī 22 unikāli kamīni un 
krāsnis. 
     Privātajā muzejā „Krēslinieku sēta” Vaidavas pagasta „Lejas Bregžos" iespējams ne 
tikai apskatīt, bet arī noklausīties stāstījumus par seno krēslinieku amata tradīcijām 
Vaidavas pusē. Muzejā var apskatīt arī citas vēsturiskas lietas, kā arī senu pudeļu kolekciju. 
Tur izveidota arī izstāžu zāle ar vaidaviešu darbiem un citu novadu mākslinieku 
darinājumiem. Tiek organizētas ekskursijas ar līdzdarbošanos keramikas darbnīcā.  
     Vaidavas pagasta „Meldros" Vaidavas pagastā apskatāma privātā senlietu kolekcija - 
seni darba rīki, mehānismi, priekšmeti. Stāstījums par to darbības principiem un 
pielietojumu.  
 
 
2.3.3. Veselības aizsardzība un sociālā palīdzība  
    Novadā medicīnisko aprūpi nodrošina 5 ģimenes ārsta prakses vietas un 2 medpunkti. 
Četros Kocēnu novada pagastos – Bērzaines pagastā, Dikļu pagastā, Kocēnu pagastā un 
Zilākalna pagastā ir ģimenes ārstu prakses, kuras nodrošina primārās veselības aprūpes 
pakalpojumus novadā un informāciju par veselības veicināšanu. Vaidavas pagastā nav 
pastāvīga ģimenes ārsta, bet darbojas medpunkts, kur pieejama feldšere.  
 
Kocēnu novadā ir 3 aptiekas:  

• Dikļu pagastā, Aptieka 1 (SIA „Aptieka Dikļi”);  
• Kocēnu pagastā Jaunās Valmieras aptiekas filiāle „Kocēni” (SIA „Reoss”);  
• Zilākalna pagastā Jaunās Valmieras aptiekas filiāle „Zilaiskalns” (SIA „Reoss”).  

 
    Novadā ir izveidots vienots sociālais dienests, kur katrā pagastā ir pieejams sociālais 
darbinieks. Lai uzlabotu sociālo darbinieku darbu ar klientiem, tiek izmantota SOPP 
programma, kurā drīzumā būs iespējams piekļūt klientu datiem, un tas atvieglos lēmumu 
pieņemšanu, kā arī ietaupīs klientu laiku dažādu izziņu izņemšanai un iesniegšanai 
dienestā.  
       Novada iedzīvotājiem ir rasta iespēja saņemt psihologu bezmaksas pakalpojumus, kā 
arī piedalīties atbalsta grupās, ja ģimene vai persona nonākusi krīzes situācijā. Vientuļie 
pensionāri un invalīdi nepieciešamības gadījumā var saņemt sociālā aprūpētāja 
pakalpojumus mājās. Grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem un bezpajumtniekiem Zilākalna 
pagastā ir iespēja saņemt siltas pusdienas Bērnu dienas centrā, kas nav pašvaldības iestāde, 
bet tiek finansēta no savāktajiem ziedojumiem. 
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2.3.4.Sports un brīvā laika pavadīšana 
     Kocēnu novads pazīstams visā Latvijā ar dažādām sporta aktivitātēm. Jau izsenis 
Kocēnu vārds bijis slavens ar zirgu audzēšanu un sportiskiem sasniegumiem. Šīs tradīcijas 
tiek mērķtiecīgi turpinātas SIA "Zirgaudzētava Kocēni". Vienlaikus ar selekcijas darbu tiek 
attīstīts arī jāšanas sports gan profesionālā līmenī, gan kā izklaides un brīvā laika 
pavadīšanas veids. Ir izbūvēta mūsdienīga slēgta manēža ar visām nepieciešamajām 
palīgtelpām.  
 
 

 
 

2.19. attēls. Zirgu pajūgu sacensības Kocēnos. Foto: www.kocenunovads.lv 
 
Novadā ir pieejamas šādas sporta bāzes sporta būves:  

• Vaidavas sporta bāze ar sporta spēļu zāli 280 skatītāju vietām un futbola laukumu; 
• Rubenes pamatskolas sporta bāze ar sporta spēļu zāli 280 skatītāju vietām;  
• Dauguļu speciālās internātpamatskolas sporta bāze un brīvdabas minifutbola 

laukums;  
• Jura Neikena Dikļu pamatskolas sporta bāze un minifutbola laukums; 
• Kocēnu sporta nams ar sporta spēļu zāli 600 skatītāju vietām, trenažieru zāli, 

aerobikas zāli;  
• Kocēnu pagasta futbola laukums "Alejās";  
• Jaunburtnieku pamatskolas sporta laukums un brīvdabas basketbola laukums;  
• Kocēnu pamatskolas brīvdabas sporta laukumi: brīvdabas sporta laukums, futbola 

laukums;  
• Kocēnu zirgaudzētavas manēža ar jātnieku sporta manēžu; 
• Vaidavas speciālās internātpamatskolas sporta bāze ar brīvdabas sporta laukumiem 

- futbola laukumu un vieglatlētikas sektoriem; 
• Zilākalna sporta laukums ar VFS zāli un brīvdabas sporta laukumiem - futbola 

laukumu un vieglatlētikas sektoriem; 
• E.Švēdes golfa laukums Bērzaines pagastā; 
• J.Ūļa golfa laukums Vaidavas pagasta "Denderos; 
• Zilākalna autotrase.  

 

http://www.kocenunovads.lv/
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  Kocēnos radīti labvēlīgi apstākļi sporta attīstībai un daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.  
Lai veicinātu veselīga dzīvesveida izplatību, ar Kocēnu pagasta pašvaldības atbalstu 2000. 
tika nodibināts Kocēnu sporta klubs (KSK). Par sporta kluba prioritāti tika izvirzīta 
nepieciešamo apstākļu radīšana florbola attīstībai reģionā, sporta meistarības celšana un 
interesentu iesaistīšana florbola aktivitātēs, līdz pat augstas klases sportistu sagatavošanai, 
plānojot sistemātisku treniņu procesu, kā arī iespēju nodrošināšana Biedrības biedriem un 
citiem interesentiem piedalīties augsta līmeņa sacensībās. Kluba Virslīgas komandas 
guvušas visaugstākos sasniegumus ne vien Latvijas mērogā, bet arī klubu turnīros ārpus 
Latvijas. Kopumā KSK iesaistīti 160 sportot gribētāji. Arī Sporta nams Kocēni veidots kā 
daudzfunkcionāls komplekss, kurā bez sporta arēnas ietvertas arī naktsmītnes un 
daudzveidīgi pakalpojumi - semināru telpa, bibliotēka un interneta pieejas punkts, 
skaistumkopšanas salons, masāžas kabinets, trenažieru un aerobikas zāle, pirts.  
 
 
 
2.3.5.Sabiedriskā drošība un tiesību aizsardzība 
    Kocēnu novadā sabiedrisko drošību un kārtību Kocēnu novadā nodrošina Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa inspektori. Novadā strādā trīs inspektori, 
sadalot pieņemšanas laikus pa visiem pagastiem. 
 
    Kocēnu novada bāriņtiesa nodrošina katrā pagastā noteiktās dienās bāriņtiesas locekļa 
pieņemšanas laiku, kad iedzīvotāji var saņemt notariālos pakalpojumus, apliecināt 
darījumus, kārtot mantojuma lietas.  
 
     Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļa veic Civilstāvokļa aktu reģistrāciju: laulības 
izsludināšanu; laulību, dzimšanas, miršanas faktu reģistrāciju; papildina dzimšanas 
reģistrus pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai paternitātes fakta konstatēšanas; veic 
ierakstu papildināšanu, labošanu un anulēšanu; pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru 
ierakstiem, izsniedz laulības, dzimšanas un miršanas apliecības; glabā civilstāvokļa aktu 
reģistrus; izsniedz norakstus, izrakstus vai izziņas no reģistru ierakstiem; pieņem vārda, 
uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumus, kārto minētās lietas un sastāda 
atzinumus; organizē bērnības svētkus. 
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2.20. attēls. Sociālo pakalpojumu nodrošinājums apdzīvojuma centros 
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3. LAUKU VIDE 
 
3.1. Dabas vide, derīgie izrakteņi 

Reljefs 
     Novada zemes virsmas augstums svārstās no 45m līdz 80 m v.j.l. Kopumā var pieņemt, 
ka Kocēnu novadā ir lēzeni viļņots reljefs, kaut arī atsevišķās novada daļās vērojama liela 
reljefa formu dažādība. Tā veidošanā liela nozīme ir bijusi apledojumam, it īpaši Baltijas 
segledāja darbībai 
    Liela novada teritorijas ziemeļaustrumu daļa (Bērzaines un Zilākalna pagasti) atrodas 
Ziemeļvidzemes zemienes Burtnieka līdzenumā, savukārt novada rietumu daļa (Dikļu 
pagasts) atrodas Idumejas augstienes Limbažu viļņotajā līdzenumā un Augstrozes 
paugurvaļņa ziemeļaustrumu daļā. Idumejas augstiene, kuras nomalē atrodas Dauguļu 
ciems, lēzeni pāriet Burtnieku līdzenumā neveidojot straujas robežas. Savukārt straujas 
reljefa izmaiņas vērojamas Zilākalna apkārtnē. Zilaiskalns ir augstākais novada punkts, Tā 
absolūtais augstums ir 126.7 m v.j.l., bet relatīvais augstums no purvainās pakājes līdz pat 
virsotnei ir 66 m. Reljefs Zilākalna pakājē strauji mainās uz zemienei raksturīgo lēzeni 
viļņoto, kalna apkārtnē sasniedzot aptuveni 50 – 60 m v.j.l.  
Novada dienvidaustrumu daļa (Kocēnu un Vaidavas pagasts) piekļaujas Gaujas senlejai. 
Gaujas senleja ietver upes ieleju un tās pieteku lejteces, kā arī šauru, gravu un strautu 
izvagotu piegulošā reljefa joslu. Ielejas platums pārsvarā ir ap 1,5 km, bet dziļums mainās 
no 25 līdz 60 m v.j.l. 
 

Mūsdienu ģeoloģiskie procesi 
     Reljefa pazeminājumos, kur zemes virspusē atsedzas ūdeni vāji caurlaidīgi nogulumi, 
vērojami pārpurvošanās procesi. Šajos iecirkņos ūdens notece ir apgrūtināta vai nenotiek 
vispār, tāpat ir apgrūtināta ūdens infiltrācija. Procesa iedarbībai ir pakļautas starppauguru 
un starpdrumlinu ieplakas. Jāatzīmē, ka pārpurvošanās procesi noris ļoti lēnām – aptuvenais 
kūdras uzkrāšanās temps purvos ir 1 mm/gadā. Dažviet neapdomīgi veiktu celtniecības 
darbu rezultātā ir traucēta notece, tādējādi veidojas pārmitri apstākļi un sākas minerālgrunts 
pārpurvošanās.  
Vairāki ezeri pakāpeniski aizaug un to vietā veidojas purvi, piemēram, Zilūža ezerdobi 
vairāk kā par 80% aizpilda sapropelis.  
     Upju ielejās norisinās procesi, kas saistīti ar upju ģeoloģisko darbību. To darbība 
galvenokārt, izpaužas krastu noārdīšanā, tadejādi visai ievērojami mainot upes šķērsprofilu. 
Erozija saistīta arī ar gultnes izskalošanu. Izskalotais materiāls akumulējas upes ielejā 
lejpus pa straumi un rezultātā izlīdzinās upes garenprofils. Šādi procesi vērojami Briedes 
ielejā. Vietās, kur upe saglabajusi dabisko tecējumu, notiek sānu erozijas procesi, kas 
pastiprinās palu laikā un lietavu periodā.  Ūdens plūsmu rezultātā tiek izskaloti krasti upes 
līkumos. Dažviet sānu erozijas rezultātā veidojušās nelielas vecupes. Pavasaru palos 
pārpurvotā upes ielejas daļa var pārplūst.  
 
 

Virszemes ūdeņi 
Kocēnu novads atrodas Gaujas upes baseina apgabalā, kurā ietilpst arī  Salacas upes 
baseins, kas ietver Kocēnu novada Z daļu, savukārt Kocēnu novada dienvidu daļa atrodas  
Gaujas upes baseinā.  Kocēnu novads ir salīdzinoši bagāts ar ezeriem, tie ir daudzveidīgi un 
neapšaubāmi veido vienu no novada nozīmīgākām dabas vērtībām. 
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3.1. attēls. Gaujas baseina ūdensobjekti. 
 
Vaidavas ezers 
 Viens no ainaviski skaistākajiem ezeriem Gaujas Nacionālajā parkā ir Vaidavas ezers. Tas 
ir lielākais novada ezers. Tā spoguļa laukuma platība 87,2 ha, garums 4 km,  vidējais 
dziļums 5,3 m, dziļākajā vietā sasniedzot 9 m. Vaidavas ezers ir caurteces ezers ar  upei 
tipisku subglaciālu iegultni. Vaidavas ezers ir šaurs un izstiepts, tā austrumu krasts ir stāvs 
un  mežains, īpaši iepretī Vaidavas pilskalnam (73,6m vjl.). Vaidavas ezers ir publiskais 
ezers un iecienīta atpūtas vieta, taču pēdējo 20 gadu laikā antropogēnās ietekmes rezultātā 
pieaugusi eitrofikāciju, it sevišķi ezera ziemeļu daļā. Vasaras mēnešos ļoti liela rekreācijas 
slodze. Ezerā ietek Brīnumupe, Danka, Zvirgzdupe, iztek Strīķupe. Ezerā atrodams 
aizsargājamais augs sīkā lēpe Nuphar pumila.  
 

 
3.2. attēls. Vaidavas ezers. Foto no www.kocenunovads.lv 
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Lielais Bauzis 
Novada teritorijā atrodas neliela ezera daļa. Ezera kopējā spoguļa laukuma platība 57,6 ha, 
ezers ir sekls un dūņains, dūņu slāņa biezums sasniedz 4,0 m, tā vidējais dziļums 1,8 m, 
lielākais dziļums līdz 3 m. Lielais Bauzis ir caurteces ezers, no tā iztek Briedes pieteka 
Ziedene. Ezera līmenis ir regulēts un pacelts par 0,5 m, piekrastes struktūra ir smilšaina, 
Krasti ir slīpi, apauguši ar krūmiem.  
 

 
 

3.3. attēls. Lielais Bauzis. Foto no www.google earth.com/panoramio 
 
 
Mazais Bauzis 
Ezera spoguļa laukuma platība 32 ha, maksimālais dziļums sasniedz 3 m, bet vidējais 
dziļums tikai 1,8 m. Ezera krasti ir stāvi vai slīpi, līdz 4 m augsti, tos veido smilšmāls, 
mālsmilts, savukārt austrumu daļā krasti ir zemi un aizauguši, Daļa ezera pieder 
pašvaldībai, daļa ir privātīpašumā. Zvejas tiesības pieder valstij. 
 
Zilūžu ezers (Zilūzis) 
Ezera spoguļa laukuma platība ir 14,6 ha. Zilūzis ir sekls un strauji aizaugošs, tā vidējais 
dziļums ir vairs tikai 0,5 metri, bet maksimālais dziļums - 0.8 metri, savukārt dūņu slānis 
pārsniedz 4m. Ezerā neietek neviena upe. Ūdeni tas gūst galvenokārt no pazemes ūdeņiem, 
kā arī lietus un sniega. Ezera dienvidu galā ir neliela notece uz Briedes upi. Ezerā ir 
izpētītas sapropeļa ieguves iespējas. 
 
Rāķa ezers  
Ezers atrodas Rāķu purva ZA malā, tā ūdens spoguļa platība ir 67,0 ha. Ezers ir sekls, un 
dūņains, tā vidējais dziļums 1,20 m, maksimālais dziļums 2,1 m. Ūdens līmenis pazemināts 
par apm. 1 m, kad nosusinot kūdras ieguves platības tika regulēta izteka un ezers atsūknēts. 
Ezeru apdraud purva ūdeņu ieplūde un zivju slāpšana. Rāķa ezers ir publiskais ezers. 
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Dauguļu Mazezers 
Ezera ūdens spoguļa platība ir 67,0 ha, tā vidējais dziļums 2,4 m, maksimālais dziļums 3,1 
m. Ezerā sastopamas retas un aizsargājamas augu sugas: dortmaņa lobēlija, vienzieda 
krastene un gludsporu ezerene. Dauguļu Mazezeram ir būtiska loma upju un gruntsūdeņu 
bagātināšanā ar tīru ūdeni - nokrišņu ūdens izfiltrējas caur purva augāju un attīrās. No ezera 
iztek Mazbriede. Ezera austrumu krastā izrakts kanāls laivu novietošanai. Dauguļu 
Mazezers ir publiskais ezers. 
 

 
 

3.4. attēls. Dauguļu Mazezers. Foto no www.ezeri.lv 
 

Mazbrenguļu ezers 
Mazbrenguļu ezers (Brenguļu Mazezers)- atrodas Vīķvēnu purvā un aizņem 3,6 ha lielu 
platību, ir caurteces ezers, tas ir sekls un dūņains, ezera vidējais dziļums ir tikai 0,8 m, 
krasti purvaini un grūti pieejami. Mazbrenguļu ezerā sastopami reti un aizsargājami ūdens 
augi un tas iekļauts Vīķvēnu dabas liegumā. Ezeram cauri tek Briedes upe. 
 
      Novadā ir daudzi mazi, sekli ezeriņi, kā arī dzirnavu (ezeri) dīķi, kas mākslīgi 
uzpludināti. Vairāki no tiem ir ar lielu ainavisko vērtību un nozīmīgu tūrisma potenciālu, 
piemēram, Mujānu dzirmavezers (8.5 ha ), Vaidavas dzirnavu dīķis (9 ha), Lielais Ansis 
(32 ha), Mazais Ansis (8 ha), Dikļu dzirnavezers (4,5 ha), Kārlīšu dzirnavdīķis (1,4 ha) 
Zvirgzdupītes ūdenskrātuve (8 ha) u.c. 
 

Upes 
    Novada lielākā upe ir Gauja, kas norobežo Kocēnu novadu ar Beverīnas un Priekuļu 
novadu. Novada teritorijā Gauja plūst pa devona iežos izgrauztu senleju, kuras dziļums 
sasniedz 85 metrus, platums līdz 2,5 km. Šajā posmā Gaujas un tās pieteku krastos 
sastopami devona smilšakmeņu atsegumi – ieži, alas, klintis. Sarkanīgie, dzeltenīgie vai 
pelēkbaltie smilšakmeņu atsegumi ir izteiksmīgākais Gaujas ainavas elements. Gaujas un 
tās pieteku krastos izplūst pazemes ūdeņi, veidojot daudzus avotus.  

 
 

http://www.ezeri.lv/
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3.5. attēls. Gauja pie Sietiņieža. Foto R.Beļavskis 
 
     Otra lielākā upe Kocēnu novadā ir Briede. Briede pieder pie Salacas baseina upēm, tās 
kopējais baseins aizņem 449 km², garums 42 km, gada notece līdz pat 152,9 milj. m3 gadā. 
Briede vienmēr ir ūdeņiem bagāta, jo tek cauri Vīķvēnu un Lielajam (Zilākalna) purvam,  
savā ceļā uzņemot daudzas pietekas. Lielākās no tām ir Sprēstiņupe, Skaļupe, Mazbriede, 
Pintene, Ežupīte, Budze, Pučurga (kreisā krasta pietekas). Lielākas labā krasta pietekas ir 
Vecbriede, Ramša, Jaunupe, Viteke un Noriešu upītes. Upe ir bagarēta un padziļināta, 
daudzas vietās zaudējot savu dabisko izskatu. Regulāra parādība Briedē ir pavasara pali, 
taču visaugstāk ūdens līmenis paceļas rudenī pēc spēcīgām lietusgāzēm. Kā plūdu riska 
zona atzīmējama teritorija gar vienu no Briedes upes mazajām pietekām pie Bērzaines 
ciema rietumu robežas, kā arī pie Bērzaines ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
 

 
 

3.6. attēls. Briede pie Zēmelēm. Foto J.Sedols 
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    Mazbriede ir Briedes kreisā krasta pieteka. Tā tek caur Dikļu ciemu un ir nozīmīga 
Dikļu ciema zaļās struktūras sastāvdaļa. Upes krastos atrodas Dikļu pils parks un brīvdabas 
estrāde, kas ir ievērojamākās Dikļu pagasta rekreatīvās teritorijas. 
 
     Strīķupe (Vaidava) iztek no Vaidavas ezera, uzņemot arī biogēno piesārņojumu no 
ezera. Taču 2 km lejpus iztekas Strīķupi šķērsojošais Vaidavas dzirnavdīķis ar aizsprostu 
darbojas kā dabiskas attīrīšanas iekārtas, kur nogulsnējas ievērojama daļa upes nesto 
biogēno vielu. Aizsprosta nogāzēs ūdens bagātinās ar skābekli, pastiprinot pašattīrīšanās 
procesus. Upes vidustecē ūdens kvalitāte jau ir dabiskā fona līmenī, kas ir īpaši nozīmīgi, jo 
Strīķupe saskaņā ar MK 12.03.2002.g. Noteikumu Nr.117 „Noteikumi par virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitāti” 2.pielikumu ir noteikta kā prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi un tā 
ir viena no nozīmīgām lašu, taimiņu un foreļu nārsta vietām. 
Citas  mazākas upītes ir  Jumāra (kopā ar Anuļu 12,6 km), Paktene (13 km), Iesala (12 km), 
Danka (7,3 km), Ziedene (12,6 km), Brīnumupīte (1,9 km), Gružupīte (11 km) 
Zvirgzdupīte (0,8 km). 
 

Purvi 
    Lielu novada teritorijas dalu aizņem purvi, ir satopami gan augstie gan pārejas, gan 
zemie purvi. Atbilstoši VZD datiem, pēc zemes lietojuma veida, purvi aizņem 3556,8 ha, 
kas ir 7% no visa novada teritorijas. 
 Lielākie purvi ir Rāķa purvs, Ozolu purvs, Zažēnu (Lielais) purvs, Madišēnu purvs, 
Makuļu purvs, Sūnu purvs. Pēc platības mazāki ir Tīrais purvs, Augstais purvs, Kreiļu 
purvs, Tūtes purvs, Kārkliņu purvs, Zilūža purvs, Zaķa purvs Dukura purvs un Ķeizara 
purvs, kā arī Vīķvēnu purvs, kuram noteikts dabas lieguma statuss. Pārsvara tie visi ir 
augstie purvi,  kur dominē oligotrofi augi ar minimālām prasības pēc minerālvielām. Liela 
daļa no tiem izmantota kūdras ieguvei un vairākos kūdras ieguve joprojām turpinās. 
Zemie purvi aizņem nelielas teritorijas novada  Z un D daļā, vietās, kur pieplūst 
gruntsūdens. Tā kā tie veido slapju vidi, tad tiem raksturīga blīva un daudzveidīga sūnu 
sega, grīšļi, doņi, spilves. 
 
3.1.3. Derīgie izrakteņi 
Kocēnu novads nav īpaši bagāts ar būvmateriālu izejvielu derīgo izrakteņu atradnēm. No 
vietējas nozīmes derīgajiem izrakteņiem ir sastopama smilts, grants, kūdra un sapropelis.  
Novadā visnozīmīgākais derīgais izraktenis ir kūdra.  
Atradņu saraksts dots 7.pielikumā „Būvmateriālu izejvielu atradnes Kocēnu novadā” . 
 
Saskaņā ar Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras (LVĢMC) pieejamo 
informāciju, Derīgo izrakteņu atradņu reģistrā iekļautas 23 Kocēnu novada teritorijā 
esošās būvmateriālu izejvielu atradnes. Savukārt Derīgo izrakteņu krājumu bilancē par 
2011. gadu ir iekļautas tikai 2 atradnes; smilts atradne – Vītolēni (reģistra Nr.31) un kūdras 
atradne Lielais – II (Mujānu, Zažēnu) purvs (reģistra Nr.33). No reģistra izslēgta 
Skadarkalna (I iecirknis) smilts – grants un smilts atradne un kūdras atradne Rāķu, Dzelves 
purvs. Pašlaik nevienai atradnei Kocēnu novadā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu 
atradnes statuss. 
   Par pārējām atradnēm dati ir neprecīzi, jo to krājumu izpēte pārsvarā veikta pagājušā 
gadsimta 60-tajos un 80-tajos gados. Tālāk dots iepriekšējos pētījumos apzināto atradņu 
vispārīgs raksturojums, kas balstīts uz pagastu teritorijas plānojumu izstrādes materiāliem. 
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Smilts un grants atradnes un smilts atradnes  

     Bērzaines pagastā atrodas Zēmeļu smilts - grants un smilts atradne, kas ari pašlaik 
iekļauta  Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrā ar Nr.1212. Tās izpēte 1982.gadā veikta 
projektēšanas institūtā „Latgiprodortrans”. Atradnē uzskaitīti 380,2 tūkst.m3 smilts – grants 
un smilts krājumu, kas izpētīti atbilstoši A kategorijai. Derīgo izrakteni iespējams izmantot 
ceļu būves vajadzībām. Smilts - grants ieguve notikusi 3 nelielos karjeros – Kungukalns I, 
Kungukalns II un Jaunzemnieki.  
 
    Dikļu pagastā atrodas 1989. gadā izpētītā Skadarkalna smilts-grants un smilts 
atradne, (reg.Nr. 1209),  kas sastāv no 2 iecirkņiem. Pirmajā, lielākajā, iecirknī, atlikuši 
649 tūkst. m3 derīgā materiāla, bet otrajā iecirknī- 91 tūkst. m3. Derīgo materiālu pārsvarā 
veido smilts, bet smilts-grants maisījuma daļa ir ap 40 %. Smilti un granti var izmantot gan 
būvniecībai, gan ceļu būvei un remontam.  
Dikļu pagasta otra lielākā atradne ir  ir Rijnieki (reg.Nr.1210). Tā izpētīta 1989. gadā. 
Derīgo materiālu atradni veido smilts-grants un smilts, kas piemērota būvniecībai un ceļu 
būvei. Ķēniņkalna smilts-grants atradne (reģ. Nr. 1201), tā izpētīta 1970.gadā. Atradnē 
sakopoti 560 tūkst m3 lieli krājumi, kas izpētīti atbilstoši N kategorijai.  
Atradnē „Urbji” (reg.Nr.1202), izpētītais smilts-grants un smilts materiāls piemērots 
būvniecībai un ceļu būvei. Krājumi aplēsti atbilstoši A kategorijai un tie sastāda 220 tūkst. 
m3. Atradne netiek izmantota. 
Dikļu pagastā atrodas smilts atradnes „Putnēni” (reģ. Nr.1189) ar P kategorijas krājumiem 
694.60 tūkst.m3 un ”Paeglīši-Putnēni” (reģ. Nr.1190) ar P kategorijas krājumiem 27 968.0 
tūkst.m3. Smilts izmantojama būvniecībā. Abas atradnes netiek izmantotas. 
 
    Kocēnu pagastā atrodas smilts atradne „Vītolēni” (reģ.Nr.31) 1998.g.  – izpētitie A  
kategorijas krājumi novērtēti 346,3 tūkst. m3, savukārt 2012.g. sakumā - 233.71 tūkst. m3. 
Atradnē notiek derīga izrakteņa smilts ieguve, galvenokārt būvniecībai. Derīgo izrakteņu 
atradņu reģistrā  iekļauta arī smilts-grants atradne „Kūļi” (reģ.Nr.1177), -smilts, grants 
derīga ceļu būvniecībā. Kocēnu pagastā atrodas arī  smilts atradne “Silaiņi” (reģ. Nr.1171), 
kas  izpētīta 1986. gadā (institūts „Ceļuprojekts”). Izpētes rezultātā aplēsti 521,60 tūkst.m3 
krājumu, no kuriem liela daļa ieguļ zem gruntsūdens līmeņa. Smilts derīga ceļu remontam 
un uzturēšanai. Atradne netiek izmantota..  
Vēl izpētītas divas smilts atradnes: “Straupnieki” 1976. gadā un “Straupnieki II“ 1981. 
gadā. Abas atradnes atrodas Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā, tāpēc tās nevar 
izmantot. Arī Kocēnu pagastā esošā kvarca smilts atradne “Dukuļi” (reģ.Nr.280) atrodas 
Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā, tāpēc to nevar izmantot.  
 
    Zilākalna pagastā atrodas smilts un smilts - grants atradne „Zilaiskalns” (reģ. 
Nr.1211).Derīgais izraktenis izmantojams būvniecībai un ceļu būvei. 1998.g.novērtētie A 
kategorijas krājumi - 991.66 tūkst. m3 . Atradne netiek izmantota.. 
 
    Vaidavas pagastā ir smilts atradne ir „Zvirgzdi” (reģ.Nr.1213) ar 2003.g. izpētītiem A 
kategorijas krājumiem  69,0 tūkst. m3. Novadā ir divas kvarca smilts atradnes. Vaidavas 
pagastā atrodas  kvarca smilts atradne „Zvīguri” (reģ. Nr.283) ar platību 200ha, 1965.gada 
izpētītie  prognozētie P krājumi bija 16 000.0 tūkst.m3. Smilts izmantojama stikla 
rūpniecībā un metalurģijā. Atradne netiek izmantota.  
 
Vaidavas pagasta teritorijā atrodas māla atradne Gāršas (reģ. Nr.118) Izpēte veikta 1998. 
g., novērtētie krājumi kopā 3810.3 tūkst.m3, A kategorijas - 2 367.00 tūkst.m3,, N 
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kategorijas - 21 255.00 tūkst.m3. Māls izmantojams ķieģeļu, drenu cauruļu, keramzīta 
ražošanai. Atradne netiek izmantota. 

 
Kūdras atradnes 

Reljefa un klimata īpatnības novada teritorijā veicinājusi purvu veidošnos, līdz ar to kūdras 
ieguvi. Pēc Kūdras fonda datiem uz 1980.gada 1.janvāri visā novada teritorijā registrēti 
vairāki desmiti kūdras atradņu ar platību no 1ha līdz pat 940 ha. Atkarībā no sadalīšanās 
pakāpes un citiem kvalitatīvajiem rādītājiem tur esošo kūdru var izmantot gan 
lauksaimniecībā kā pakaišus, mēslojumu, gan kā kurināmo, gan būvniecībā izolācijas 
materiālu ražošanā, ka arī izmantot ķīmiskajā pārstrādē.  
     Pašlaik Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrā iekļauta tikai viena kūdras atradne - 
Lielais II purvs (Mujānu – Zažēnu purvs), kas ir arī lielākā kūdras atradne. Savukārt 
Rāķu - Dzelves atradne ir izslēgta no reģistra. 
 Atradne Lielais II jau kopš 1958.gada tiek intensīvi izstrādāta. Purvā pārsvarā iegūst 
griezto gabalkūdru un frēzkūdru, kas galvenokārt tiek eksportēta uz ārzemēm. 
Ozolmuižas kūdras atradnē atbilstoši A kategorijai izpētīti 4,8 milj.t lieli krājumi, bet 
prognozētie kūdras resursi šajās atradnēs ir 5,6 milj.t. 
Bez iepriekš minētajām, kā nozīmīgas atzīmējamas vēl vairākas citas kūdras atradnes, ko 
paredzēts izmantot perspektīvā: Namitēnu (Nr.1476), Teterkalna – Mucenieku (Nr. 
2610), Jaunkalnu I (Nr. 1537), Dzelves purva daļa (Nr. 1558) un Lielais IV (Droņu) 
(Nr.1522), Tīru (Nr.1447), Meķēnu (Nr.1451), Zaķu (Nr.1448). Savukārt Madiešēnu 
atradne (Kūdras fonda Nr.1175) atrodas dabas lieguma teritorijā. 
 

Sapropeļa atradnes 
Novada teritorijā vairākos ezeros ir konstatēti sapropeļa krājumi. Bērzaines pagastā Zilūža 
ezerā derīgais izraktenis konstatēts 7,5 ha platībā. Sapropelim šajā ezerā ir augsts 
organisko vielu saturs, neliela pelnainība un pēc bioloģiskajām īpašībām tas ir kūdrains un 
dažādaļģu.  Ar šādām īpašībām tam būtu plašs pielietojums - sākot no mēslojuma un 
beidzot ar medicīnu un lopbarības piedevām. Taču P kategorijas sapropeļa krājumi ezerā ir 
salīdzinoši nelieli.  
Dikļu pagasta teritorijā sapropeļa atradnes atklātas divos ezeros - Rāķa ezerā  un Dauguļu 
Mazezerā. To var izmantot gan lauku mēslošanai, gan medicīnā. Taču lai uzsāktu 
sapropeļa ieguvi, nepieciešams veikt papildus izpētes darbus. Sapropeļa ieguve palīdzētu 
atveseļot pašus ezerus, pārtraucot to aizaugšanu. Pēc sapropeļa izņemšanas ezeros var 
ielaist vērtīgu zivju mazuļus un izmantot tos rekreācijai. 
 

Saldūdens kaļķis 
Kocēnu novadā atrodas divas saldūdens kaļķa atradnes, kas reģistrētas Latvijas derīgo 
izrakteņu atradņu reģistrā – Mazie Mazvējiņi (reģ. Nr.444) un Lielie Mazvējiņi (reģ. 
Nr.445). Atradnes netiek izmantotas. 
 

Pazemes ūdens 
Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrā uzskaitīta arī viena pazemes ūdens ieguves vieta 
„Mežuļi”, Kocēnu pagastā. Tur iegūstamais pazemes ūdens tiek iegūts SIA „Venden” 
dzeramā ūdens ražošanai. 
Urbumam noteiktas stingra režīma un bakterioloģiskā aizsargjosla, kas sakrīt (platība -12 
ha) un ķīmiskā aizsargjosla (150 ha).  
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3.7. attēls. Bērzaines pagasta dabas resursi.  
Avots: Bērzaines pagasta teritorijas plānojums 2007- 2019.g 
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3.8. attēls. Vaidavas pagasta dabas resursi 
Avots: Vaidavas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. ar 2009. gada grozījumiem 
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3.9. attēls. Zilākalna pagasta dabas resursi 
Avots: Zilākalna pagasta teritorijas plānojums 2006.-2019.g.  
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3.2. Lauksaimniecības zemes 
 
Saskaņā ar VZD datiem (Zemes bilance 01.01.2013.), Kocēnu novadā lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 18 320,1 ha, kas ir 37% no novada teritorijas.  
 

 
 

3.10.attēls. Novada zemju sadalījums pēc lietošanas veidiem. 
Avots: VZD 2013.01.01. 

 
Saskaņā ar VZD datiem, lielāko lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) īpatsvaru veido 
aramzeme (74%), ganības aizņem 14% un pļavas 12%. 
 
 

 
 

 
3.11.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums pēc lietošanas veida. 

Avots: VZD 2013.01.01.  
 
     Kocēnu novadā dominējošā tautsaimniecības nozare tradicionāli bijusi lauksaimniecība.  
Novada vidusdaļā ir labi iekoptas lielas lauksaimniecības zemju platības, kas ir nozīmīgākais 
attīstības resurss un potenciāls. Lielākā daļa zemnieku saimniecības specializējušās piena 
lopkopībā un graudkopībā. Galvenās kultūras, kas tiek audzētas ir vasaras kvieši un vasaras 
mieži, mazāk kartupeļi, ziemas mieži un griķi. Daudzi Kocēnu novada lauksaimnieki izmanto 
Eiropas Savienības finansētos platību maksājumus.  



KOCĒNU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014-2025 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 1.sējums 

 

42 
SIA “Projekts 3i”                                                                   2013 
 
 

 
Pēc Lauku atbalsta dienesta statistikas datiem Kocēnu novadā lielākās kultūraugu platības 
atbalstam deklarētas ar vasaras miežiem (2022 ha) un vasaras kviešiem (1041 ha). 
Salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem vismazākās kultūraugu platības reģistrētas ar kartupeļiem 
(69 ha). Salīdzinoši mazas platības Kocēnu novadā deklarētas arī ar tritikāli (47 ha), ziemas 
miežiem (17 ha) un griķiem (78 ha). 
 

 
 

3.12.attēls. Novada lauksaimniecības zemes 
Foto: www.kocenunovads.lv 

 
     Apskatot lauksaimniecības zemju sadalījumu pa pagastiem, redzams ka vislielākās 
lauksaimniecības zemju platības ir Kocēnu pagastā – 42% no visām novada lauksaimniecības 
zemēm, gandrīz divreiz mazākas platības ir pārējos pagastos, izņemot Zilākalna pagastu, kur 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir tikai 118 ha, jo lielāko teritorijas daļu aizņem purvu un 
mežu masīvi. 
 

 
 

3.13.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju platību (ha) sadalījums pa pagastiem. 
Avots: VZD 2013.01.01. 

 

http://www.kocenunovads.lv/
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 3.3. Meži  
Pēc Valsts meža dienesta datiem, pēc zemes lietošanas veida meža zemes Kocēnu novadā 
aizņem 23948,9 ha jeb 44% no kopējās novada teritorijas (VZD 2012). Mežainības rādītājs 
atbilst Latvijas vidējam rādītajam- 44%. 
 

 
 

3.14. attēls. Mežu un lauksaimniecības zemju izvietojuma struktūra 
 
Vislielākās mežu platības ir Kocēnu pagastā (8433,5 ha) un Dikļu pagastā (7137,1 ha) un šajos 
pagastos arī mežainības rādītājs ir visaugstākais (atbilstoši 38% un 32%).  
 

 
3.15 attēls. Mežu platību sadalījums novadā 

Avots: VZD 2013.01.01. 
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    Apskatot mežu piederību novadā kopumā, redzams, ka vislielāko īpatsvaru sastāda privātie 
meži – 15666,3 ha, valsts meži – 7995,7 ha, bet pašvaldības meži ir tikai 286,9 ha. Visvairāk 
valsts mežu ir Dikļu pagastā - 3878,2 ha, jeb 46% no visiem mežiem.. Savukārt pašvaldībai 
pieder meži  Kocēnu pagastā,  Vaidavas pagastā,  Bērzaines pagastā un Zilākalna pagastā. 
 

 
 

3.16. attēls. Mežu sadalījums Kocēnu novadā pēc piederības 
Avots: VMD dati 2012.g. 

 
    Kocēnu novadā ir ļoti daudz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, un šis apstāklis nosaka 
ierobežojumus arī mežu teritoriju izmantošanā un apsaimniekošanā. 7566,2 ha, jeb 16% no 
visiem novada mežiem ir īpaši aizsargājamās teritorijas statuss.  
 
 
 

 
 

3.17. attēls. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizņemtās platības  mežos (ha) 
Avots: VMD dati 2012.g. 
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  Apskatot novada mežos valdošās sugas, redzams, ka kopumā dominē skujkoki, kas aizņem 
56% (priede 34%  un egle 22%) kamēr mīkstie lapkoki 46%. No lapkokiem visizplatītākais ir 
bērzs (33%).  
 

 
 

3.18. attēls. Koku sugu sadalījums novada  mežos 
Avots: VMD dati 2012.g. 
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3.4. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
Lielāko novada teritorijas daļu (72 %) aizņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Tās ir 
Gaujas nacionālais parks (Gaujas NP), Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR) un trīs dabas 
liegumi. No tām četras ir NATURA 2000 teritorijas. 
 

 
 

3.19. attēls. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju shematisks izvietojums 
 
 
Gaujas nacionālais parks (Gaujas NP) NATURA 2000  teritorija 
     Gaujas NP aizņem 9341,5 ha lielu platību Kocēnu novada dienvidu daļā starp Gaujas upi un 
autoceļu A3 Inčukalns-Valmiera-Valka, kas ir ap 19% no novada teritorijas. Tā robežas 
noteiktas Gaujas nacionālā parka likumā, bet teritorijas apsaimniekošanas kārtību un 
funkcionālo zonējumu nosaka MK 02.05.2012. Noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmantošans noteikumi”, teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības 
plāns. Gaujas NP izveidošanas mērķis ir aizsargāt mazpārveidotas dabas teritorijas, kam 
raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumus. Reljefa formas, laukakmeņus, avotus, 
kā arī tipiskās ainavas, dabas un kultūras pieminekļus un veicināt dabas tūrismu un teritorijas 
ilgtspējīgu attīstību.  
        Kocēnu novadā ir Gaujas NP neitrālā zona, dabas lieguma zona, ainavu aizsardzības zona 
un kultūrvēsturiskā zona.  
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Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR). NATURA 2000 teritorija 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts aizņem visu Kocēnu novada teritorijas ziemeļu daļu 26400 
ha platībā, kas ir 53% no novada teritorijas. Tā robežas un funkcionālais zonējums noteikts 
11.12.1997. likumā "Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu", savukārt teritorijas 
izmantošanas kārtību reglamentē 19.04.2011. MK noteikumi Nr.303 "Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". 
Kocēnu novada teritorijā atrodas ZBR neitrālā zona un ainavu aizsardzības zona.  
 
 

Dabas liegumi 
    Novadā ir trīs dabas liegumi; dabas liegums „Augstroze”, dabas liegums „Vīķvēnu purvs” un 
„Zilaiskalns”. To robežas noteiktas 15.06.1999. MK Noteikumos Nr. 212 „Noteikumi par dabas 
liegumiem”. Dabas liegums „Augstroze” un „Zilaiskalns”atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā. Dabas liegumam Zilaiskalns ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (2006.-
2018.gadam). 
 
 

Mikroliegumi 
     Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes informāciju, Kocēnu novadā izveidoti 9 
mikroliegumi (ML), tai skaitā 2 skuju koku meža biotopam, vienam slapjam priežu un bērzu 
meža biotopam, 2 nogāzes meža biotopiem, vienam citu lapu koku meža biotopam, vienam 
platlapju meža biotopam, vienam - biokokiem, vienam - aizsargājamiem putniem. To saraksts 
dots 2.Pielikumā. Mikroliegumu apsaimniekošanas kārtību nosaka MK 18.12.2012. Noteikumi 
Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 
 

Dabas pieminekļi 
Kocēnu novadā ir ari liela dabas pieminekļu daudzveidība. 
 
Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi 
Novadā ir četri ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi: „Dukuļu avoti”, „Antonu 
akmens”, „Stoķu klintis un Patkula ala” „Sietiņiezis”. To robežas noteiktas saskaņā ar 
15.06.199.MK Noteikumiem Nr175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”. Tie atrodas Gaujas nacionālā parka dabas lieguma 
zonā. 
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3.20 attēls. Sietiņiezis. Foto no www.kocenunovads.lv 
 
 
Aizsargājamās alejas 
Kocēnu novadā divām alejām - Dikļu muižas alejai un Podzēnu alejai saskaņā ar 22.11.2005. 
MK Noteikumiem  Nr. 888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” ir noteikts aizsardzības 
statuss un robežas.  
 
Dendroloģiskie stādījumi 
Briežmuižas lapegļu stādījumiem saskaņā ar 20.03.2001. MK Noteikumiem Nr,131 
„Noteikumi par dendroloģiskajiem stādījumiem” ir noteikts aizsardzības statuss un robežas.  
 
Aizsargājamie koki 
Par aizsargājamu uzskatāms jebkurš koks, kaš sasniedzis MK 16.04.2010. Noteikumos Nr.264 
„īpaši aizsargājamo dabas teritoroju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
2.pielikumā noteiktos parametrus vai Gaujas nacionālā parka teritorijā MK 02.05.2012. 
Noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošans 
noteikumi” 5.pielikumā noteiktos parametrus. Informācija par dižkokiem tiek reģistrētas DAP 
dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”. Aizsargājamo koku saraksts dots 2.pielikumā. 
 
Dižakmeņi 
Atbilstoši MK 16.04.2010. Noteikumiem Nr.264 „īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, dižakmeņi ir laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 
10 m3 un vairāk, kā arī 10m plata joslu ap tiem. Gaujas NP teritorijā, atbilstoši MK 02.05.2012. 
Noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošans 
noteikumi”, dižakmeņi ir laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 6 m3 un vairāk, kā arī 10 m 
plata joslu ap tiem (mērot no dižakmens ārējās malas). 
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Kocēnu novadā ir četri dižakmeņi;  
 

Nosaukums Tilpums 
m3 

Apkārtmērs 
m 

Pagasts 

Antonu Velnakmens 27 17,4 Vaidavas 
Rubenes (Janku) dižakmens 25 14,7 Kocēnu 
Sietiņu Velnakmens 16 11,8 Kocēnu 
Daviņu Lielais akmens 10 - Bērzaines 

 
 

 
 
 

3.21. attēls. Daviņu Lielais akmens Foto:R.Beļavskis 
 

 
Vietējas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas un objekti 

Kocēnu novadā ir piecas vietējas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, un trīs vietējas 
nozīmes aizsargājamie dabas objekti, kas apstiprināti ar pašvaldību lēmumiem.  

Parki: 
• Budenbrokas parks - 2,7 ha (27.01.1992.g.lēmums);  
• Kocēnu skolas parks - 6,2 ha (27.01.1992.g.lēmums); 
• Mujānu parks - 40 ha (15.01.1998.g.lēmums); 
• Vaidavas muižas parks - 2 ha (27.01.1992.g.lēmums); 
• Dikļu parks (18.07.2001.g.lēmums); 

 
Ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi: 

• Sietiņieža laukakmens Kocēnu pag. (27.01.1992.g.lēmums); 
• Briņķu Silavots Vaidavas pag, (16.01.2002.g.lēmums); 
• Kužu ala Vaidavas pag. (16.01.2002.g.lēmums); 
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3.22. attēls. Novada dabas vērtības 
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4. INFRASTRUKTŪRA 
 
4.1. Transporta infrastruktūra  
 

Autoceļi 
      Kocēnu novada ārējo un iekšējo sasniedzamību nodrošina labi attīstīts un pietiekoši blīvs 
autoceļu tīkls. Lielākie centri – Kocēni, Brandeļi un Rubene atrodas pie autoceļa A3 Inčukalns-
Valmiera-Valka (Igaunijas robeža), kas ir valsts galvenais autoceļš un iekļauts E ceļu tīklā 
(E264). Pagastu centrus ar novada centru Kocēniem samēra tiešā veidā savieno valsts vietējie 
autoceļi, savukārt starp dažiem centriem – Dikļiem un Bērzaini, kā arī starp Zilokalnu un 
Bērzaini nav tiešas satiksmes iespējas, kaut arī ģeogrāfiskais attālums ir neliels. Atsevišķās 
mazās apdzīvotas vietas un māju grupas ar valsts nozīmes autoceļiem sasaista pašvaldības ceļi. 
Informācija par valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem apkopota 4.1. tabulā un 4.2. 
tabulā, savukārt pašvaldības autoceļu saraksts dots 3.pielikumā. 
 
4.1. Tabula. Valsts reģionālie autoceļi 
 Autoceļa nosaukums Segums Posma garums km 
P11  Kocēni-Limbaži-Tūja asfalts 15,9  
P16 Valmiera-Matīši-Mazsalaca asfalts 6,1 
P18 Valmiera-Smiltene asfalts 1,2 
 

Novada autoceļu tīkla blīvums ir pietiekošs, taču ceļu kvalitāte ir faktors, kas ierobežo 
sasniedzamību un kavē novada attīstību. Ar asfalta segumu ir ieklāti valsts reģionālie autoceļi 
un autoceļš V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze. Pārējie valsts vietējie autoceļi un pašvaldības 
autoceļi ir ar grants segumu. 
 
4.2.Tabula. Valsts vietējie autoceļi 
 Autoceļa nosaukums Segums Posma garums km 
V112 Puikule-Rencēni-Vēveri grants segums 10,6 (7,9) 
V164 Igaunijas rob.-Mazsalaca-Vilzēni-Dikļi  grants segums 5,65 
V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze asfalts 27,9 
V188 Dūķeri-Kocēni-Ķiene grants segums 18,5 
V189 Pievedceļš Sietiņiezim grants segums 1,2 
V190 Brieži-Vaidava-Druļi-Baužu ezers grants segums 14,12 
V191 Stalbe-Jāņkalns grants segums 0,65 
V192 Vaidava-Rubene asfalts 5,78 
V193 Matīši-Bērzaine-Rubene grants segums 24,58 
V194 Dikļi-Mazbrenguļi asfalts 9,64 
V195 Dauguļi-Rozula grants segums 1,4 
V212 Rubene-Virši grants segums 6,29 
V213 Valmiera-Mujāni grants segums 6,64 
V214 Mujāni-Zilākalna stacija grants segums 1,68 
V215 Dūķeri-Ķelpi grants segums 4,9 
V216 Ķoniņi-Bērzaine asfalts 6,97 
V217 Matīši-Budenbroka grants segums 5,07 
V218 Mačkēni-Dauguļi grants segums 2,34  
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4.1. attēls. Valsts autoceļu shēma 
 
     Valsts vietējie autoceļi un pašvaldības autoceļi atsevišķos posmos ir sliktā kvalitātē, sevišķi 
zemākās un purvainākās vietās novada nomalēs, tādējādi ierobežojot novada teritorijas labu 
iekšējo sasniedzamību.  

 
Dzelzceļš 

Novadā dzelzceļa satiksme nepastāv. Kādreiz Zilākalna pagasta teritorijā bijusi sazarota 
šaursliežu dzelzceļa sistēma, kas kalpoja kūdras transportēšanai no purva uz Zilokalnu, kur 
atradās kūdras fabrika. Pašlaik teritorijā palikusi tikai dzelzceļa līnija Zilaiskalns – Puikule – 
Aloja, ko kādreiz izmantoja SIA “Zilākalna kūdra”. 
 

Sabiedriskais transports 
     Kaut arī sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā pēdējo gadu laikā ir samazinājies gan 
autobusu maršrutu, gan reisu skaits, salīdzinājumā ar citiem novadiem, Kocēnu novadā ir labs 
sabiedriskā transporta nodrošinājums. To lielā mērā nosaka arī Valmieras pilsētas tuvums. 
Vislabākā satiksme gan savstarpēji, gan ar Valmieru un Rīgu, ir Kocēnos, Brandeļos un 
Rubenē, kas atrodas pie valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Valka, pa kuru kursē 
gandrīz visi galvenie starppilsētu maršruti. Visiem pagastu centriem ir laba tieša satiksme ar 
Valmieru. No Kocēniem ir regulāra tiešā autobusu satiksme ar Valmieru – vairāk kā 20 tiešie 
autobusu reisi ik dienu.  
Uz Dikļiem un Zilokalnu ir astoņi autobusu reisi (2 darba dienās un 6 katru dienu), no tiem 4 ir 
tiešie reisi uz Dikļiem. Arī no Bērzaines un Vaidavas ir labas satiksmes iespējas – pieci tiešie 
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reisi no Bērzaines (2 katru dienu un 3 darbdienās) un seši tiešie reisi no Vaidavas (4 katru 
dienu un 2 darbdienās). Arī no Dauguļiem ir laba satiksme ar Valmieru, kopā deviņi reisi dienā 
(4 darba dienās un 5 katru dienu). 
     
 Taču būtisks trūkums ir tas apstāklis, ka no pagastu centriem nav iespējams tiešā veidā ar 
sabiedrisko transportu nokļūt Kocēnos, kā tikai caur Valmieru. Tāpat ir problemātiski nokļūt 
līdz pagastu centriem no attālākajām vietām. 
 

 
 

4.2. attēls. Sabiedriskā transporta shēma 
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4.3. attēls. Transporta infrastruktūra 
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4.2. Sakari un komunikācijas  
Telefonu sakarus novadā nodrošina SIA “Lattelekom” un vairāki mobilā telefona operatori. 
Praktiski visā novada teritorijā ir pieejami mobilo sakaru pakalpojumi, kurus nodrošina Tele-2, 
Bite, TELIA un LMT. Šo operatoru sakaru pārklājums visā Kocēnu novada teritorijā ir labs. 
Pagaidām vēl ir ierobežotas pieslēgšanās iespējas optiskajam tīklam, kas nozīmētu augstāku 
interneta pieejamību un kvalitāti, taču tiek plānots paplašināt optisko kabeļu tīklu. Interneta 
pakalpojumus nodrošina vairāki uzņēmumi - SIA „Lattelecom”, SIA „MikroNET, SIA 
„NOVA”, SIA „Telia Latvija”, SIA „EverNet”, SIA „Triatel”.  
    Iedzīvotājiem gandrīz visā novada teritorijā ir iespējams mājās ierīkot mobilo internetu, kas 
gan nenodrošina augstāko kvalitāti, pieejamību un zemas izmaksas, bet iedzīvotāju ikdienas 
lietošanai un komunikācijai ir pietiekams. Kocēnu novada bibliotēkās ir izveidoti interneta 
pieejas punkti, un tie ir pieejami bez maksas. 
 
Novada ir piecas pasta nodaļas, kas izvietotas katrā pagasta centrā, izņemot Kocēnus:  

• Bērzaines pasta nodaļa; 
• Rubenes pasta nodaļa; 
• Dikļu pasta nodaļa; 
• Vaidavas pasta nodaļa; 
• Zilākalna pasta nodaļa. 

Kocēnu pasta nodaļa pievienota Valmieras 1. pasta nodaļai. Iedzīvotājiem pasta pakalpojumi 
dzīvesvietā (abonētās preses, korespondences, pensiju piegāde) ir pieejami tāpat kā pirms pasta 
nodaļu apvienošanas. 
 
 
4.3. Energoapgāde  

Elektroapgāde 
    Novada teritoriju šķērso 330 kV, 110 kV augstsprieguma gaisvadu līnijas. Savukārt 
elektroapgādi nodrošina Ziemeļu elektriskie tīkli no vidsprieguma un zemsprieguma 20 kV un 
0,4 kV gaisvadu līnijām.  Novadā darbojas divas mazās HES - Kārlīšu dzirnavu HES Dikļu 
pagastā ar jaudu 30 kW un  Brandeļu HES Kocēnu pagastā ar jaudu 45 kW.    Lai nodrošinātu 
jaunu elektroenerģijas patērētāju pieslēgšanos, transformatoru apakšstacijas pašlaik ir 
pietiekamā daudzumā un nepieciešamības gadījumā ir iespējams izbūvēt jaunas. 
     Nākotnē paredzēts nacionālas nozīmes energoinfrastruktūras attīstības projekts: "Igaunijas 
un Latvijas energosistēmu trešais starpsavienojums". Projekta realizācijai paredzēts izmantot 
novada Kocēnu un Vaidavas pagasta teritoriju šķērsojošo 330kV elektrolīniju". Energosistēmu 
starpsavienojuma vieta Igaunijā plānota apakšstacijā, pilsētā KilingiNemme; Latvijā - 
apakšstacijā "Rīgas TEC-2", "Salaspils". Projekta realizācijas termiņš 2020.gads. 
 
 
 

Gāzes apgāde 
Kocēnu novadā ar centralizētu gāzes apgādi ir nodrošināti tikai Kocēni, kas saņem gāzi pa 
vidēja un zemspiediena gāzesvada atzars no Valmieras pilsētas. Pašreizējās jaudas bez 
gāzesvada rekonstrukcijas neatļauj tuvākā laikā pieslēgt citas apdzīvotās vietas gāzes apgādēs 
sistēmai. AS „Latvijas gāze” ir izstrādājusi shematiskus priekšlikumus gāzes vadu perspektīvai 
attīstībai. Rubenes ciemā gāzes apgāde organizēta lokālajā tīklā no šķidrinātās pazemes gāzes 
tvertnēm. Citās apdzīvotajās vietās tiek izmantota balongāze. 
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4.4. Komunālā saimniecība 
Komunālos pakalpojumus Kocēnu novada iedzīvotājiem nodrošina Kocēnu novada domes 
Komunālās saimniecības pārvalde. Savukārt Brandeļu ciemā komunālos pakalpojumus sniedz 
SIA „VTU Valmiera”. 

Ūdensapgāde un kanalizācija 
    Centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas ir visos pagastu centros – 
Kocēnos, Bērzainē, Dikļos, Vaidavā, Zilākalnā, kā arī Rubenē un Dauguļos, kā arī vairākās 
mazajās apdzīvotajās vietās. Lai izveidotu mūsdienu prasībām un iespējām atbilstošas sistēmas, 
visos pagastu centros tiek realizēti ERAF projekti ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas 
sistēmu rekonstrukcijai.  
         
Bērzainē projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Bērzaines pagasta Bērzaines 
ciemā, II kārta" ietvaros ir veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2170 m), jaunu 
ūdensapgādes tīklu izbūve (680 m), jauna urbuma izbūve un vecā ūdens dziļurbuma 
tamponāža, kā arī kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija, ietverot jaunu pašteces tīklu izbūvi 
(1215 m), notekūdeņu sūkņu stacijas izbūvi, notekūdeņu novadīšanas spiedvada izbūvi (855 
m), kā arī esošo notekūdeņu novadīšanas tīklu rekonstrukciju (940 m). Centralizētai 
ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgtas centra pārvaldes un sabiedriskās ēkas, daudzdzīvokļu 
mājas, ražošanas un pakalpojumu objekti. 
    
 Dikļos projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu ciemā, II 
kārta" ietvaros paredzēta  Dikļu ciema privātmāju teritorijā esošo kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija 2365m garumā un jaunu tīklu izbūve 150m garumā, savukārt ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcijas kopējais apjoms plānots 865m garumā. Papildus plānots  rekonstruēt arī 
kanalizācijas sūkņu staciju un kanalizācijas tīklus pirmsskolas izglītības iestādes "Cielaviņa" 
un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Lazdas" teritorijā, savukārt pie Dikļu kultūras nama tiks 
veikta esošo kanalizācijas tīklu paplašināšana, lai iedzīvotājiem sniegtu jaunas pieslēguma 
iespējas.  

   Kocēnos centralizētai ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgtas visas pārvaldes un sabiedriskās 
ēkas, skola, daudzdzīvokļu mājas, individuālo dzīvojamo māju kvartāls, ražošanas un 
pakalpojumu objekti. Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Dikļu pagasta 
Dikļu ciemā, II kārta" ietvaros veikta jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve un esošo tīklu 
rekonstrukcija 1686,7 m garumā, rekonstruēti 2726 m notekūdeņu novadīšanas tīklu, kā arī 
veikti ūdenstorņa tvertnes remontdarbi, krāsošana un siltināšana. Ūdensapgādes tīklu 
atjaunošanas rezultātā uzlabojusies dzeramā ūdens kvalitāte, samazinājies ūdens zudumu 
apjoms un elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens sagatavošanai. Rekonstruējot notekūdeņu 
novadīšanas tīklus, samazināta notekūdeņu infiltrācija un pieplūdes, tādējādi samazinot 
notekūdeņu attīrīšanas ietaišu slodzi un tās izraisītos iekārtu darbības traucējumus. Paplašinot 
un rekonstruējot  ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas tīklus, sniegtas pieslēguma iespējas 
jauniem patērētājiem. 
 
  Vaidavā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Vaidavas pagasta Vaidavas 
ciemā, II kārta" ietvaros paredzēta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2400 m garumā, 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1980 m garumā, ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšana un 
ūdenstorņa renovācija. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju plānots veikt ciema centrālajā daļā - 
no urbumiem "Centrs" līdz ūdenstornim Nr. 2, tālāk pa Ausekļa un Nākotnes ielām līdz bijušās 
Vaidavas pamatskolas ēkai, pagasta pārvaldes ēkai un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kā 
arī Ezera ielā līdz keramikas ražotnei "Rebeka" un Vaidavas speciālajai internātpamatskolai. 
Savukārt kanalizācijas tīklu rekonstrukciju plānots veikt no Nākotnes ielas līdz pagasta 
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pārvaldei, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Skolas un Ezera ielā un Vaidavas speciālajai 
internātpamatskolai. 
 
      Zilākalna ciemā visas ēkas ir pieslēgtas centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas  
sistēmai, ietverot dzīvojamo sektoru ar 18 daudzdzīvokļu mājām, publisko sektoru ar pagasta 
pārvaldi, kultūras namu, pastu un citām iestādēm, kā arī komercuzņēmumus. Projekta 
"Ūdenssaimniecības attīstība Kocēnu novada Zilākalna pagasta Zilākalna ciemā, II kārta" 
ietvaros tiek izstrādāts ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas projekts. 
 

Siltumapgāde 
     Centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Kocēnu novadā nodrošina Kocēnu novada 
domes Komunālās saimniecības pārvalde, savukārt Brandeļos tos veic SIA „VTU Valmiera”. 
Kopumā pašvaldība siltumapgādes nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājām un sabiedriskajām 
ēkām uztur 16 katlu mājas.  
    Kocēnos centralizētas siltumapgādes pakalpojumus saņem novada dome, skola, bērnudārzs 
un  10 daudzdzīvokļu mājas. 9 automātiskās katlu mājas tiek kurinātas ar dabas gāzi. 
    Rubenē centralizētai siltumapgādei ir pieslēgtas centra sabiedriskās un pārvaldes ēkas, kā arī 
6 daudzdzīvokļu mājas. Siltumu nodrošina ar malku kurināma katlu māja. 
    Bērzainē centralizēta siltumapgāde tiek nodrošināta trīs daudzdzīvokļu mājām centrā un 
pagasta pārvaldes ēkai, tautas namam un skolai. Kā kurināmais vienā kaltu mājā tiek 
izmantotas koka granulas, bet otrā - malka. 
 Dikļos siltumapgādi kultūras namam, skolai, bērnu dārzam nodrošina divas ar koka granulām 
kurināmas katlu mājas. Daudzdzīvokļu mājas ar siltumapgādi nodrošina paši māju iedzīvotāji. 
    Vaidavā katlu māja apgādā ar siltumu 6 daudzdzīvokļu mājas, kultūras centru, bijušo 
pamatskolu un 8 privātmājas. Plānots pieslēgt arī internātskolu. Kā kurināmais tiek izmantota 
malka. 
     Zilākalnā centralizētu siltumapgādi nodrošina viena katlu māja. Kaut ari tehniski iespējams 
nodrošināt visu dzīvojamo un publisko ēku siltumapgādi, pašlaik pieslēgta tikai daļa. 
2011.gadā pabeigta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā projekta 
"Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Zilākalna pagastā" 
īstenošana. Izbūvēts angārs šķeldas uzglabāšanai, rekonstruēts apkures katls un izbūvēta 
šķeldas padeves sistēma, paaugstināta pašvaldības sniegto siltumenerģijas pakalpojumu 
kvalitāte. 
    Brandeļos 3 daudzdzīvokļu māju siltumapgādi nodrošina SIA „VTU Valmiera”, no 
uzņēmuma šķeldas katlu mājas. 
Pārējā novada teritorijā apkure tiek nodrošināta individuāli, pārsvarā izmantojot malku kā 
kurināmo.  
 
4.5. Atkritumu saimniecība 
    Kocēnu novadā ir apstiprināti saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu. 
Pakalpojumus nodrošina SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" (SIA 
„ZAAO"), kas savāc atkritumus un nogādā tos sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā 
“Daibe”. Nolietoto sadzīves tehniku, iepriekš piesakot, bez maksas savāc ZAAO.  
Bijušās izgāztuves ir slēgtas un rekultivētas.  
Tomēr nav atrisināts jautājums par sadzīves atkritumu savākšanu viensētās un mazākās 
apdzīvotās vietās – joprojām ir aktuāls jautājums par nolietoto sadzīves tehniku, veco 
lauksaimniecības tehniku, autoriepām, smērēm, eļļām, stikla taru, kas nereti tiek izgāzti mežos 
vai bijušajos karjeros. Ir arī problēmas ar atkritumu savākšanu pie populāriem tūrisma 
objektiem autoceļu tuvumā. 
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4.4. attēls. Inženiertehniskā infrastruktūra 
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4.6.Riska objekti un potenciāli piesārņotās vietas 

      Kaut arī Kocēnu novada teritorijā nav nacionālas nozīmes riska objektu – ne maģistrālie 
gāzes vai naftas vadi, ne dzelzceļa līnijas, pa kurām pārvadā bīstamas kravas, ne lielu 
rūpniecības uzņēmumu un infrastruktūras objektu, kas radītu piesārņojumu vai rūpnieciskās 
avārijas draudus, tomēr ir vairāki faktori, kas pie zināmiem apstākļiem var radīt nopietnu 
apdraudējumu.  
 
   Tā kā novada teritorijās aizņem lieli purvu masīvi, kur notikusi vai pašlaik notiek kūdras 
izstrāde, šīs teritorijas gada sausajos periodos ir uzskatāmas par paaugstinātas ugunsbīstamības 
riska teritorijām. Šis faktors īpaši jāņem vērā plānojot kādreizējo kūdras ieguves vietu 
rekultivāciju un turpmāku izmantošanu rekreācijas mērķiem. 
   
      Par riska objektiem novada teritorijā ir uzskatāms valsts galvenais autoceļš A3 Inčukalns-
Valmiera-Valka (Igaunijas robeža), pa kuru notiek intensīva tranzīta satiksme, radot 
piesārņojumu un avāriju risku. Tas jāņem vērā plānojot apbūvi autoceļa tuvumā, it īpaši 
Kocēnu, Brandeļu un Rubenes ciemā, kur būvlaide jānosaka pietiekošā attālumā no autoceļa. 
       Tāpat par riska objektiem uzskatāmas  110 kV un 330 kV elektropārvades līnijas. Kaut arī 
atbilstoši aizsargjoslu likumam noteiktajā aizsargjoslā jāievēro ierobežojumi būvniecībai un 
citām darbībām, noteiktie attālumi ir nepietiekoši, lai  līnijas pārrāvuma gadījumā garantētu 
drošību.  
 
     Kā potenciāla plūdu riska teritorija ar 10% plūdu riska varbūtību ir atzīmējama Briedes upe, 
kā arī atsevišķi Mazbriedes posmi. Briedē pavasara pali ir regulāra parādība, taču visaugstāk 
ūdens līmenis paceļas rudenī pēc spēcīgām lietusgāzēm arī mazajās pietekās (piemēram pie 
Bērzaines ciema rietumu robežas). Savukārt Gaujas paliene un Strīķupes posms Vaidavā 
applūst ik gadus un šīs teritorijas jau tradicionāli izmantotas tikai kā palieņu pļavas. Plūdu riska 
teritorijās nav atļauta būvniecība un ir noteikti ierobežojumi, ko ievērojot, plūdu sekas rada 
minimālus zaudējumus.  
 
      Datus par piesārņotajām un potenciāli piesārņotām vietām uztur LVĢMC Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistrs. Šo vietu saraksts dots 6.pielikumā. Sīkāks potenciāli 
piesārņoto vietu un riska objektu apraksts sniegts Vides pārskatā. 
Joprojām aktuāla problēma ir vēsturiskais piesārņojums mežos un laukos - nolietotā sadzīves 
tehnika, lūžņi, stikla tara, būvmateriāli u.tml. Jāatzīmē, ka daudzviet atrodamas arī 
dzeloņstiepļu žogu paliekas.  
 
Nopietnākā problēma ir nekontrolētā Sosnovska latvāņu izplatīšanās. Novada dienvidu daļā, 
kur notiek intensīva lauksaimnieciskā  darbība, latvāņu izplatība nav konstatēta, savukārt 
ziemeļu daļā - Dikļu, Bērzaines un Zilākalna pagastā, kur daudzas pamestas mājas un 
neapsaimniekotas lauksaimniecības zemes, ar latvāņiem ir pārņemtas ievērojamas platības. 
Vislielākās invadētās teritorijas ir gar autoceļu šīs platības V112 Puikule-Rencēni-Vēveri, 
V217 Matīši-Budenbroka, V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze no Dikļiem līdz Zilākalnā ciemam 
un pašā Zilākalnā ciemā gar tā dienvidu robežu. Galvenais nosacījums, lai apturētu latvāņu 
izplatību, šīm teritorijām jābūt apsaimniekotām  un apdzīvotām.  Tur jāveic intensīva 
saimnieciskā darbība, regulāri pļaujot un noganot šīs platības, kā to praktizē lauksaimnieki 
citos novados. 
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4.5. attēls. Potenciālās riska teritorijas un piesārņotās teritorijas 
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5. IEDZĪVOTĀJI 

 
     5.1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un demogrāfiskā situācija   
     Dažādi datu avoti uzrāda atšķirīgus datus par iedzīvotāju skaitu Kocēnu novadā. Saskaņā ar 
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem Kocēnu novadā reģistrēti 6990 iedzīvotāji.  
Savukārt pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) uz 2012. gada 1.jūliju Kocēnu 
novadā bija deklarējušies 6746 iedzīvotāji, bet kopumā uzskaitīti 6897 iedzīvotāji. 
Pēc iedzīvotāju skaita vislielākais ir Kocēnu pagasts, tad Dikļu un Vaidavas pagasts, savukārt 
vismazākais ir Bērzaines pagasts. Iedzīvotāju skaits novada pagastos parādīts 5.1.attēlā.  

 

 
 

5.1. attēls. Iedzīvotāju skaits Kocēnu novada pagastos. Avots: PMLP (2012.07.01) 
 
  Pēdējo divdesmit gadu laikā Kocēnu novadā, tāpat kā valstī, vērojama iedzīvotāju skaita 
samazināšanās ar tendenci pastiprināties. Kaut arī 2000.gadā un 2001.gadā bijis straujš 
iedzīvotāju skaita pieaugums, pēdējos sešos gados iedzīvotāju skaita samazināšanās notikusi 
īpaši strauji, ar tendenci pastiprināties. (5.2.attēls) 
 

 

 
5.2. attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Kocēnu novadā. Avots: CSP (2012.01.01) 

 
Lai gan kopumā iedzīvotāju skaits Kocēnu novadā pēdējo gadu laikā ir samazinājies, Kocēnu 
pagastā, kas ir lielākais pēc iedzīvotāju skaita un ir novada administratīvais centrs, vērojama 
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iedzīvotāju skaita pieaugums. Kopš 2007. gada sākuma līdz 2011. gada sākumam iedzīvotāju 
skaits Kocēnu pagastā katru gadu vidēji pieaudzis par aptuveni 30 iedzīvotājiem. Savukārt 
pārējos četros novada pagastos vērojama iedzīvotāju skaita pakāpeniska samazināšanās.  
 
   Kaut arī dažādi datu avoti uzrāda atšķirīgus skaitļus, kopumā var gūt samērā skaidru 
priekšstatu par demogrāfisko situāciju, nodarbinātību un iedzīvotāju kvalifikāciju. 
Iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē divi faktori – iedzīvotāju dabiskā kustība (dzimstība un 
mirstība) un migrācija (iebraukšana-izbraukšana). Dati par iedzīvotāju dabisko kustību apkopoti 
5.1.tabulā.  

5.1. tabula. Iedzīvotāju dabiskā kustība Kocēnu novadā 

 
Avots: Kocēnu novada pašvaldības publiskie pārskati 2010. un 2011.g. 

   Apskatot demogrāfiskos rādītājus, redzams, ka Kocēnu novadā,  tāpat kā citur Latvijā, 
dzimstība ir zemāka kā mirstība. redzams, ka iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir izteikti 
negatīvs. 
          Pēc CSP datiem, Kocēnu novadā pēdējo piecu gadu laikā ilgtermiņa migrācijas saldo 
kopumā bijis pozitīvs, izņemot 2008. gadu, kad izbraukušo iedzīvotāju skaits bijis par 32 vairāk 
kā iebraukušo skaits. Visvairāk izbraukušo bijis no Zilākalna, Bērzaines un Vaidavas pagastiem. 
Taču šos rādītājus nevar uzskatīt par precīziem, jo statistikā netiek uzrādīti dati par tiem 
iedzīvotajiem, kuri uz īsāku vai ilgāku laiku atrodas ārvalstīs darba meklējumos 
     Migrācijas saldo nav uzskatams par objektīvu rādītāju, jo trūkst informācijas par iebraukušo 
iedzīvotāju vecumu, ģimenes stāvokli, izbraukšanas vai iebraukšanas iemesliem.  
        
    Apskatot novada iedzīvotāju sastāvu pēc vecuma grupām, pašreiz vislielāko īpatsvaru sastāda 
darbspējas vecuma iedzīvotāji 67%, tad seko iedzīvotāju grupa virs darbspējas vecuma – vecie 
cilvēki -19%, un visbeidzot zem iedzīvotāji darbspējas vecuma, jeb bērni – 14%. (skat. 5.3. 
attēlu). 

 
 

 

5.3. attēls. Iedzīvotāju vecuma struktūra. Avots: PMLP (2012.07.01) 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Dzimuši 60 70 53 58 49 
Miruši 103 95 78 78 94 
Dabiskais pieaugums -43 -25 -25 -20 -50 
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   Saskaņā ar PMLP (2012.07.01) datiem, Kocēnu novadā ir lielāks sieviešu īpatsvars – 51,5% 
(3556), kamēr vīrieši ir 48,5% (3341), kas kopumā atbilst vidējai situācijai Latvijā.  
     Analizējot iedzīvotāju sastāvu pēc dzimuma un vecuma (skat.5.4.attēlu), Kocēnu novadā 
redzama diezgan tipiska aina - augsts pensijas vecuma sieviešu īpatsvars. Taču darbspējas 
vecuma sieviešu skaits ir mazāks par vīriešu skaitu, tāpat arī bērnu un jauniešu vecuma grupā 
zēnu īpatsvars ir nedaudz lielāks. Kopumā novadā ir vairāk sieviešu kā vīriešu, un līdzīgi kā 
citur Latvijā, zēnu dzimst vairāk kā meiteņu, taču šī starpība pamazām izlīdzinās un vecumā virs 
60 gadiem sieviešu skaits turpat divreiz lielāks. 
 

 
 
5.4. attēls. Iedzīvotāju sadalījums pēc vecuma un dzimuma. Avots: PMLP (2012.07.01) 
 

      Salīdzinot veco ļaužu un bērnu skaita īpatsvara izmaiņas, prognozējams, ka pie pašreizējiem 
zemajiem dzimstības rādītajiem, notiekot paaudžu nomaiņai, pašreizēja proporcija radikāli 
izmainīsies un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits būs mazāks par veco ļaužu skaitu. (skat. 5.4. 
attēlu). 
      Ļoti svarīgi ir pašvaldībā veikt detalizētu analīzi pēc bērnu vecumiem, jo oficiālajos 
statistikas datos pieejamā informācija ir nepietiekoša, lai savlaicīgi plānotu skolu darbību un to 
iespējamo noslogojumu. Pēc PLMP datiem 2012.gadā novadā reģistrēti 376 pirmskolas vecuma 
bērni un 760 skolas vecuma bērni (skat. 5.5. attēlu). Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kopumā 
samazinājies skolas vecuma bērnu skaits un nedaudz arī pirmskolas vecuma bērnu skaits. 
 

 
5.5.attēls. Pirmskolas un skolas vecuma bērnu skaits 2012.g. 

 Avots: PMLP (2012.07.01) 
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Prognozes par demogrāfisko situāciju 
Analizējot pieejamos statistikas datus un pašreizējās tendences, ir paredzams, ka: 

• Daudz straujāk samazināsies darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits – gan dabiskā 
novecošanās procesa, gan zemās dzimstības dēļ. Tā sekas būs jūtamas ekonomikā gan kā 
uzņēmējdarbības pavājināšanās un darbaspēka trūkums, gan kā budžeta ienākumu daļas 
samazinājums.  

• Ievērojami pieaugs iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvars, kas nozīmē budžeta 
izdevumu daļas palielināšanos.  

 
    Tas atbilst arī Latvijas Universitātes pētījumā „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus 
pētījums tautsaimniecības sektoros. Latvijas Universitāte, Rīga, 2007.g.” izstrādātajām 
demogrāfiskajām prognozēm par iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņām.  
 
Kā liecina pētījumi un aptaujas, izšķirošais faktors, kas kavē dzimstības veicināšanu ir darba 
trūkums un nedrošība par nākotni. Tas savukārt vistiešākā veidā saistīts ar iedzīvotāju drošības 
un stabilitātes sajūtu, izvēloties dzīves vietu, dibinot ģimenes un saistot gan savu, gan bērnu 
nākotni ar novada attīstību. 
 
    5.2. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs  
Apskatot Kocēnu novada iedzīvotāju nacionālo sastāvu secināms, ka novads ir viens no 
latviskākajiem novadiem un kopš 2000. gada tautas skaitīšanas šajā aspektā būtiskas izmaiņas 
nav notikušas.  Salīdzinoši arī Vidzemes reģionā latviešu īpatsvars ir ap 84%, bet valstī kopumā 
ap 62 %. 

 
 

5.6.attēls. Kocēnu novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs  
Avots: PMLA dati (2012.09.) 

 
5.3. Iedzīvotāju nodarbinātība un ekonomiskā aktivitāte 

     Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, 2012.gada vidū Kocēnu novadā ir 
reģistrēti 360 bezdarbnieki un atbilstoši bezdarba līmenis bijis 9%, kas ir augstāks rādītājs kā 
kaimiņu pašvaldībās Priekuļu novadā – 7,8 %, Beverīnas novadā – 7,6%, Burtnieku novadā – 
7,8%, Alojas novadā – 8,3%, Valmieras pilsētā -6,4%, tomēr zemāks, kā vidējais Vidzemes 
reģionā (9,4%). Taču iespējams, ka reālais bezdarbs varētu būt lielāks, jo laukos pastāv slēptais 
bezdarbs. Bez tam mazās zemnieku saimniecības un piemājas saimniecības, kur strādā daudzi 
laucinieki, apgādājot paši sevi, netiek uzskaitītas kā darba vietas. Tāpat nav uzskaitīti tie 
iedzīvotāji, kas zaudējuši darbu un izbraukuši no Latvijas darba meklējumos. 
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     Apskatot bezdarba sadalījumu pa vecumu grupām, redzams, ka lielākais bezdarbnieku skaits 
ir pirmspensijas vecumā no 50- 59 gadiem. (skat. 5.6. attēlu).  

 

 
5.7. attēls. Bezdarbnieku sadalījums pa vecuma grupām  

Avots: NVA dati (2012.09.) 
 
     Pie tam pēc NVA datiem, bezdarbnieku statusā ir bijis vairāk sieviešu (219), nekā vīriešu 
(141), turklāt visās vecuma grupās.  
 
     Savukārt zemāk esošajā 5.7.attēlā ir dots bezdarbnieku sadalījums pa novada pagastiem, kas 
parāda, ka pašaik lielākais bezdarbnieku skaits ir Kocēnu pagastā. Turklāt jāatzīmē, ka Kocēnos 
lielāko bezdarbnieku īpatsvaru sastāda personas ar profesionālo un vidējo profesionālo izglītību - 
gan vīrieši, gan sievietes. 

 
5.8. attēls. Bezdarbnieku sadalījums pa novada pagastiem. 

Avots: NVA dati (2012.09.) 
 

Analizējot datus par bezdarbnieku sadalījumu pēc izglītības līmeņa (5.8.attēls), redzams, ka 
vislielāko īpatsvaru sastāda iedzīvotāji ar vidējo profesionālo un vidējo vispārējo izglītību, kā arī 
ar pamatizglītību. Šie skaitļi būtu apskatāmi kontekstā ar pieprasījumu pēc noteiktām 
specialitātēm un profesijām, kas savukārt varētu liecināt par nepieciešamību veikt bezdarbnieku 
apmācību vai pārapmācību. 
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5.2. tabula. Bezdarbnieku sadalījums novadā pēc izglītības līmeņa 

 

Kopā Siev. VīriešiKopā Siev. Vīr. Kopā Siev. Vīr. Kopā Siev. Vīr. Kopā Siev. Vīr.
Bērzaines pag., Kocēnu nov.1 1 17 11 6 9 3 6 16 12 4 2 1 1
Dikļu pag. 2 2 24 10 14 9 8 1 30 20 10 6 4 2
Kocēnu pag. 20 15 5 55 31 24 43 24 19 27 18 9 7 4 3
Vaidavas pag., Kocēnu nov.5 4 1 18 10 8 13 6 7 8 6 2 2 2
Zilākalna pag., Kocēnu nov.3 2 1 16 9 7 10 7 3 15 11 4 2 1 1
Kopā 31 23 8 130 71 59 84 48 36 96 67 29 19 10 9

Pagasti
Izglītības līmenis

augstākā izglītība profesionālā izglītība vispārējā vid. izglītība pamatizglītība zemāk par pamatizglīt.

 
Avots: NVA dati (2012.09.) 

 
Salīdzinot Nodarbinātības Valsts Aģentūras (NVA) datus par bezdarba ilgumu (5.3. tabula) 
redzams, ka visvairāk personām ir bezdarba ilgums līdz 6 mēnešiem (126 personām) un no viena  
līdz 3 gadiem (131 personai). Vismazākais ir ilgstošo bezdarbnieku skaits (27). Raksturīgi, ka 
bezdarbnieku lielāko īpatsvaru visas grupās veido sievietes. 
 
 

5.3. tabula Bezdarba sadalījums pēc ilguma 
 

Pagasti 
Bezdarba ilgums 

līdz 6 mēn. 6 - 12 mēn. 1 - 3 gadi 3 gadi un vairāk 
Kopā Siev. Vīr. Kopā Siev. Vīr. Kopā Siev. Vīr. Kopā Siev. Vīr. 

Bērzaines pag. 14 9 5 12 4 8 15 11 4 4 3 1 
Dikļu pag. 27 18 9 10 4 6 30 19 11 4 3 1 
Kocēnu pag. 52 31 21 34 18 16 55 34 21 11 9 2 
Vaidavas pag. 14 8 6 8 5 3 21 10 11 3 3   
Zilākalna pag. 19 11 8 12 8 4 10 6 4 5 5   
Kopā novadā 126 77 49 76 39 37 131 80 51 27 23 4 

 
Avots: NVA dati (2012.09.) 

 
5.4. Uzņēmējdarbība 

     Kocēnu novadā galvenās tautsaimniecības nozares jau tradicionāli ir lauksaimniecība, 
kokapstrāde, pārtikas produktu ražošana, amatniecība un kūdras ieguve. Vairāki lieli uzņēmumi 
nav reģistrēti novadā, taču darbojas novadā un ir nozīmīgi darba devēji, piemēram, Islandes 
kokrūpniecības uzņēmums SIA „Biko Lat”, starptautisks uzņēmums SIA „Scania Latvia”, SIA 
„TT Motorsport”. Kocēnu novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma ir transporta uzņēmumi 
SIA “VTU Valmiera”, SIA “AK 12”, kokapstrādes uzņēmums SIA “Silviko”, būvniecības 
uzņēmums SIA “RD Būvnieks”, pārtikas produktu pārstrādes uzņēmums SIA “Milda KM”.  
Pēc LR Centrālās Statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmuma dienesta datiem Kocēnu novadā 
reģistrēti 435 ekonomiski aktīvās statistikas vienības. Lielāko īpatsvaru veido lauksaimniecības 
uzņēmumi (53%), tad seko pakalpojumu uzņēmumi (10%), tirdzniecības uzņēmumi(7%) un 
apstrādes rūpniecības uzņēmumi (6%).  
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        Kocēnu novadā reģistrētas 144 zemnieku saimniecības (tajā skaitā arī zvejnieku 
saimniecības). Lielākā daļa zemnieku saimniecības specializējušās piena lopkopībā un 
graudkopībā. Lielākie zemju nomātāji un īpašnieki novadā ir Z/S „Mārtiņkalni”, Z/S 
„Krogzemji”, Z/S „Mazdzērvītes”, Z/S „Jaunbrēķi” Kocēnu pagastā. To galvenais nodarbošanās 
veids  ir graudkopība. Citos pagastos lielākās lauksaimniecības zemju platības apsaimnieko ir 
KS „Kalve”( Bērzaines pagasta), Z/S „Jūrnieki” (Dikļu pagastā), Z/S „Zīvāni” (Vaidavas 
pagastā). Pēc apgrozījuma lielākās saimniecības ir Z/S „Mazdzērvītes” un „Zīcēni” Kocēnu 
pagastā, Z/S „Jūrnieki” Dikļu pagastā, Z/S „Dzintari”, „Zilūži” un „Atmatas” Bērzaines pagastā. 
Nozīmīgu vietu lauksaimniecībā ieņem arī augkopība un gaļas lopkopība. Perspektīva nozare ir 
netradicionālā un bioloģiskā lauksaimniecība, ar ko novadā nodarbojas vairākas saimniecības - 
Bērzaines pagastā staltbriežu audzēšana (SIA „Ežupes briežu dārzs”), Dikļu pagastā – 
augļkopība (Z/S „Rīvēni”), aitkopība (Z/S „Lielgreiži”), šinšillu audzēšana (SIA „AL Pērle”), 
zirgkopība (Tatjana Šarova un Daiga Liepiņa), Kocēnu pagastā – bioloģiskā graudkopība (Z/S 
„Kaņepītes”), krūmmelleņu audzēšana (Z/S „Dižoga”), zirgkopība (SIA „Zirgaudzētava 
Kocēni”), Vaidavas pagastā – biškopība (SIA „Medus kāre”), ārstniecības augu audzēšana un 
sagatavošana (Z/S „Silkalni”), bioloģiskā graudkopība, zirņu audzēšana (Z/S „Elzes”). 
 
Kocēnu novadā darbojas arī vairāki produktu pārstrādes uzņēmumi. Galvenās pārstrādes nozares 
ir kokapstrāde un pārtikas produktu pārstrāde.  
 
      Kocēnu pagastā darbojas vairāki kokapstrādes uzņēmumi. Viena no lielākajām un 
jaudīgākajām kokapstrādes ražotnēm Latvijā ir SIA „Biko-Lat”, kas ir viens no vadošajiem 
kokmateriālu eksportētājiem Latvijā. Otrs lielākais kokapstrādes uzņēmums ir SIA „Silviko” ar 
ražošanas cehiem  Zilākalna un Kocēnu pagastos. Bērzaines pagastā darbojas SIA „Kļavas 
galdniecība”, Kocēnu pagastā - SIA „Niggra” un SIA „Draugs”, SIA „Ciedra A”, Dikļu pagastā  
- SIA „Zilvas koks” un IK „Melteks”, Vaidavas pagastā  - IK „Leo” un Z/S „Lielšķirbas”. J 
Kocēnu pagastā darbojas viena no lielākajām dārzeņu pārstrādes rūpnīcām Latvijā SIA „Milda 
KM” kas Latvijas tirgū atpazīstama arī jauno preču zīmi „Gardi gan”. 
Novadā ir bagāti kūdras resursi, ko var var izmantot kā pakaišus, kurināmo, mēslojumu, kā arī 
siltumizolācijas materiālu ražošanā. Vairāki uzņēmumi nodarbojas ar kūdras ieguvi, Lielākais no 
tiem ir starptautisks uzņēmums „Klasmann – Deilmann Latvia”.  
 
     Novadā ir lielas perspektīvas arī tūrisma attīstībai, ko veicina gan dabas apstākļi, gan 
kultūrvēsturiskais mantojums. Dikļu pilī darbojas viesnīca, novadā ir daudzas viesu mājas un 
naktsmītņu vietas, tai skaitā „Ērgoti”, „Lantus” Bērzaines pagastā; „Straupnieki”, „Lauviņas”, 
„Baltakmeņi”, „Vakarvēji”, „Mazais Ansis”, „Pilskalni” Kocēnu pagastā; „Denderi”, „Meldri” 
Vaidavas pagastā; lauku māja „Saulgoži” Dikļu pagastā; brīvdienu māja „Ezergribieši” Vaidavas 
pagastā; vasaras atpūtas bāze „Rāceņi” Vaidavas pagastā, Jauniešu centra viesnīca „Zaļā māja”, 
atpūtas un sporta komplekss „Vakarvēji” un jauniešu mītne sporta namā „Kocēni” Kocēnu 
pagastā. 
 
      Tas apliecina, ka novadā ir piemēroti un labvēlīgi apstākļi daudzveidīgas  uzņēmējdarbības 
attīstībai, ko, nodrošina gan resursi, gan infrastruktūras pieejamība. Kā viens no nozīmīgiem 
attīstības potenciāliem ir plašās kādreizējās ražošanas teritorijas (īpaši Zilākalna un Dikļu 
pagastā), kur saglabājusies infrastruktūra un ēkas. Tādēļ svarīgi arī turpmāk šīs teritorijas 
saglabāt kā ražošanas teritorijas, kas ir priekšnoteikums gan investīciju piesaistei, gan resursu 
racionālai izmantošanai un vides sakārtošanai, gan iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai. 
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1. PIELIKUMS. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 
 

Valsts 
aizsardz.Nr. 

Statuss Nozare Nosaukums Atrašanās vieta Datējums Pieminekļa 
aizsardzības 
zona 

īpašnieks Saimnieciskās 
darbības raksturojums  

2411.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija 

Daviņu Noriešu 
kalniņš - senkapi 

 Bērzaines pag., 0,4 
km uz ZR no Daviņiem   500 m     

2413.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija 

Jaunburtnieku 
kapsētas senkapi ar 
krustakmeni 

 Bērzaines pag., 
Jaunburtniekos, 
lielceļa malā pie 
kapsētas   500 m     

2414.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Purvmaļu senkapi 

 Bērzaines pag., pie 
Purvmaļiem   500 m     

2415.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Sauliešu senkapi 

Bērzaines pag., pie 
Sauliešiem   500 m     

2416.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Daviņu Lielais 
akmens - kulta vieta 

Bērzaines pag., pie 
Straumes krejotavas 
un Daviņiem   500 m     

4498.   
Valsts 
nozīmes Māksla Krāsns 

Dikļu pag., 
Budenbroku muižas 
dzīv. ēkā 20.gs.s. 500 m     

8066.   
Valsts 
nozīmes Vēsture 

Pirmo latviešu 
dziesmu svētku 
norises vieta 

Dikļu pag., Dikļos, 
Neikena kalniņā 1864. 500 m     

4499.   
Valsts 
nozīmes Māksla Altāris 

Dikļu pag., Dikļu 
luterāņu baznīcā 

1698. 
18.gs.IIc. 500 m     

4500.   
Valsts 
nozīmes Māksla Kancele 

 Dikļu pag., Dikļu 
luterāņu baznīcā 

1699. 
18.gs.IIc. 500 m     

4501.   
Valsts 
nozīmes Māksla 

Kapa plāksnes 
fragments 

Dikļu pag., Dikļu 
luterāņu baznīcā 17.gs.s. 500 m     

2425.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Rožkalnu senkapi 

 Dikļu pag., pie bij. 
Rožkalniem, 
Piltiņkalna pakājē   500 m     

2426.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Grebu Bļodas kalns - 
pilskalns 

Dikļu pag., pie 
Grebiem   500 m     

2427.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Grebu pilskalns 

 Dikļu pag., pie 
Grebiem   500 m     
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2428.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Lapurgu pilskalns 

Dikļu pag., pie 
Lapurgām   500 m     

2429.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Lapurgu senkapi 

 Dikļu pag., pie 
Lapurgām   500 m     

2430.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Piltiņkalns - kulta 
vieta  Dikļu pag., pie Rībām   500 m     

2431.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Budenbrokas senkapi 

Dikļu pag., pie 
Saulgožiem   500 m     

8537.   
Valsts 
nozīmes Arhitektūra Dikļu muižas pils 

Dikļu pag., Dikļos Dikļu 
muižā 

18.gs., 
1896. 500 m     

2446.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Draņķu senkapi 

Kocēnu pag., pie 
Draņķiem   500 m     

2447.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija 

Ķikutu baznīcas kalns 
- viduslaiku kapsēta 

Kocēnu pag., pie 
Ķikutiem   500 m     

2448.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Jānēnu senkapi 

Kocēnu pag., pie 
Jānēniem   500 m     

2449.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Cimpēnu pilskalns 

Kocēnu pag., pie 
Kalnacimpēniem   500 m     

2450.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Mujānu viduslaiku 
pils 

 Kocēnu pag., pie 
Muižniekiem   500 m     

2451.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Vaidavas pilskalns 

Kocēnu pag., pie 
Pilskalniem   500 m     

2452.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija 

Pobreņču Svētais 
avots - kulta vieta 

Kocēnu pag., pie 
Pobreņčiem   500 m     

2453.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Ruģēnu senkapi 

 Kocēnu pag., pie 
Ruģēniem   500 m     

2454.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Vītolēnu akmens 
(Velna pulkstenis) - 
kulta vieta 

 Kocēnu pag., pie 
Vītolēniem   500 m     

2455.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Zilais kalns ar 
Upurakmeni - kulta 
vieta un viduslaiku 
kapsēta 

Kocēnu pag., pie 
Zilākalna   500 m     

6903.   
Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Rubenes luterāņu  
baznīca Kocēnu pag., Rubenē 

14. gs. 
1739. 19. 
gs. b. 500 m     

4507.   
Valsts 
nozīmes Māksla 

Kancele ar 
gleznojumiem 

 Kocēnu pag., 
Rubenes luterāņu 
baznīcā 18.gs.v. 500 m     
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2493.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Gāršu senkapi 

Vaidavas pag., pie bij. 
Gāršām   500 m     

2494.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija 

Burgu senkapi (Velna 
baznīca, Velna 
pagrabs) 

 Vaidavas pag., pie 
Burgām   500 m     

2495.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Jaunkalnu senkapi 

Vaidavas pag., pie 
Jaunkalniem   500 m     

2496.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Kaulēnu senkapi 

 Vaidavas pag., pie 
Kaulēniem   500 m     

2497.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Senkapi 

Vaidavas pag., pie 
Lāčiem, Telmēniem un 
Strazdiem   500 m     

2498.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Mazgaidēnu senkapi 

Vaidavas pag., pie 
Mazgaidēniem   500 m     

2499.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija Telmēnu senkapi 

Vaidavas pag., pie 
Telmēniem   500 m     

2500.   
Valsts 
nozīmes Arheoloģija Trēziņu senkapi 

Vaidavas pag., pie 
Trēziņiem   500 m     

2501.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija 

Vindēnu senkapi 
(Krāsmatas) 

Vaidavas pag., pie 
Vindēniem   500 m     

2502.   
Vietējās 
nozīmes Arheoloģija 

Stoķu Svētavots - 
kulta vieta 

Vaidavas pag., starp 
Stoķiem un Līgotājiem, 
blakus Kalēja alai   500 m     

6923.   
Valsts 
nozīmes Arhitektūra 

Vaidavas muižas 
apbūve 

Vaidavas pag., 
Vaidavas muižā 

19. gs. 1.p. 
19./20. gs. 500 m     

6924.   
Valsts 
nozīmes Arhitektūra Kungu māja 

Vaidavas pag., 
Vaidavas muižā 19. gs. Ip. 500 m     

6925.   
Valsts 
nozīmes Arhitektūra Klēts ar pagrabu 

 Vaidavas pag., 
Vaidavas muižā 19. gs. s. 500 m     

8066. 
Valsts 
nozīmes Vēsture 

Pirmo latviešu 
dziesmu svētku 
norises vieta Dikļos  500m   
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2.PIELIKUMS  

Dižkoki 

ID Koka suga Aizsardz. 
kategorija 

Atrašanās vieta Apkārt-
mērs m 

Augst. 
m 

Piezimes 
 

2402 Parastā 
liepa 

Dižkoks Pamestās Jaunburtnieku 
muižas priekšā, 20 m ZA no 
pils 

5,35 33,4  

251 Parastais 
osis 

Dižkoks Dikļu parks, 40m SE np pils 3,52 38  

2454 Parastais 
osis 

Dižkoks 260 m ZR no Labiešiem, egļu 
jaunaudzes malā. 

4,88 26,8  

2458 Parastais 
osis 

Dižkoks 100 m R no Budenbrokas 
muižas, Dikļupītes ielejā. 

4,25 24  

2452 Parastais 
ozols 

Dižkoks 0,9 km DDA no Dauguļu 
muižas, 50 m D no Tiltiņiem, 
uz lauka. 

6 21,1  

2456 Parastais 
ozols 

Dižkoks Dauguļu Mazezera Z galā, 100 
m ZA no Ezeriņiem, atmatā. 

6,07 24,8  

2459 Parastais 
ozols 

Dižkoks 50 m R no Vijciemiem, 
uzkalniņā pie Dikļu - Ozolu 
ceļa. 

5,35 23,4  

245 Parastā 
liepa 

Dižkoks Dikļi. Mācītājmuiža, NW no 
mājas 

4,22 27  

246 Parastā 
liepa 

Dižkoks Dikļu parkā, 30 m ZR no pils. 4,27 22  

247 Parastā 
liepa 

Dižkoks Dikļu muižas parkā, 100 m R 
no pils. 

6,18 23,3  

2455 Parastā 
priede 

Dižkoks Dikļu mācītājmuižas priekšā. 3,54 26,2  

2457 Parastā 
priede 

Dižkoks Budenbrokas - Ozolu ceļa 
malā, 200 m 

3,82 18,9  

2464 Parastā 
priede 

Dižkoks Budenbrokas - Ozolu ceļa 
kr.malā, 200 m ZR no 
Celmiņiem. 

3,02 30  

2460 Viksna Dižkoks Diklu pag. 
Pie bij. Tilcēniem. 

4,12 27,3 
 

 

2461 Parastais 
ozols 

Dižkoks 100m Z no Grantskalniem, 
mežmalas krūmājā. 

4,13 19,6  

2462 Parastais 
ozols 

Dižkoks Dauguļu Mazezera ZA galā, 80 
m DR no Rijniekiem. 

4.31 23.3  

2463 Parastais 
ozols 

Dižkoks 620 m Z no Vilnīšiem, purva 
salā, egļu jaunaudzē. 

4.45 24.4  

2465 Parastais 
ozols 

Dižkoks Dikļu muižas parka D galā, 
Mazbriedes l.krastā. 

3.97 29.4  

2466 Parastais 
ozols 

Dižkoks 50 m A no Dikļu baznīcas, pie 
baznīcas laukakmeņu žoga. 

4,55 25.1  

2467 Parastais 
ozols 

Dižkoks 500 m DR no Dauguļiem, 50 m 
ZR no Labrenčiem, krūmājā 
pie dīķīša. 

4,42 18.9  

2453 Viksna Dižkoks  Dikļu pag. 3.6 29.3  



KOCĒNU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014-2025  
 PASKAIDROJUMA RAKSTS. 

 1.sējums  Pašreizējās situācijas raksturojums 

PIELIKUMI 

Mazbriedes l.krastā pie Dikļu 
kapsētas ZR stūra, 700 m R no 
Dikļu baznīcas. 

873 Parastais 
ozols 

Dižkoks Kocēnu parks, pie stadiona 4,33 22  

874 Parastais 
ozols 

Dižkoks Kocēnu parks, pie stadiona 4,12 22  

875 Parastais 
ozols 

Dižkoks Vaidavas  pag. 
Spruci. Pie bij. mājam 

5,58 21  

166 Parasta 
liepa 

Dižkoks Vaidavas pag. Jāņkalni 6,2 16  

382 Parastā 
priede 

Dižkoks Vaidavā 2,97 8  

       
Avots: www.daba.gov./dati/dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” 

 
 

Mikroliegumi  
 

 
Nr. Datu 
bāzē 

 
ML 

 
Pagasts 

 
Veids 

 
Platība 
ha 

847 790 Kocēnu biotopi 1,1  
848 789 Kocēnu biotopi 30,8 
849 788 Kocēnu biotopi 9,7 
837 800 Dikļu biotopi 15,1 
840 797 Dikļu biotopi 3,6 
838 799 Dikļu biotopi 2,8 
839 798 Dikļu biotopi 2,1 
836 801 Dikļu biotopi 1,4 
2082 2109 Dikļu putni 2,4 (buferzona 26,0 ha) 
     
     

 
Avots: www.daba.gov./dati/dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” 

 
 
 

http://www.daba.gov./dati/dabas
http://www.daba.gov./dati/dabas
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1.tabula. Artēzisko urbumu raksturojums 

 

Objekta nosaukums 
(pazemes ūdeņiem - arī 

horizonts 

Ūdens 
ieguves 
vietas 

identif. 
Nr. 

Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās 
koordinātes, ūdenssaimnieciskais kods 

un teritoriālais kods 

Ūdeņu 
klasifikācija 

Atļautais ūdeņu ieguves 
daudzums Izmantošana/  

Piezīmes m3 
 diennaktī 

m3 
 gadā 

Artēziskā aka 'Veckrogi - 1' P500431 Ter.k.:96448-Bērzaines pagasts 
Ūds.k:54583600-Zilūžu gr. Dzeramais 70,5 25300  

Artēziskā aka 'Ludzēni' P500164 Ter.k.:96448-Bērzaines pagasts 
Ūds.k:54583500-Briede Dzeramais 3 1000  

Artēziskā aka P500170 Ter.k.:96448-Bērzaines pagasts 
Ūds.k:54583300-Briede Dzeramais 10 3650 izmanto 

Artēziskā aka ' Amatnieki ' P500150 Ter.k.:96528-Dikļu pagasts 
Ūds.k:54586300-Grūžupīte Dzeramais 8,4 3070  

Artēziskā aka P500161 Ter.k.:96528-Dikļu pagasts 
Ūds.k:54584100-Mazbriede Dzeramais 92 33570 izmanto 

Ūdens apgādes urbums 
'Dikļu pils' P500835 Ter.k.:96528-Dikļu pagasts 

Ūds.k:54584300-Mazbriede Dzeramais 10 3650 izmanto 

Aka fermas 'Birzgaļi' 
teritorijā P500582 Ter.k.:96528-Dikļu pagasts 

Ūds.k:54586300-Grūžupīte Dzeramais 1 365  

Artēziskā aka P500149 Ter.k.:96528-Dikļu pagasts 
Ūds.k:54586300-Grūžupīte Dzeramais 66,2 24163 izmanto 

Artēziskā aka 'Kārlīši' P500541 Ter.k.:96528-Dikļu pagasts 
Ūds.k:54584100-Mazbriede Dzeramais 1,5 550 izmanto 

Artēziskā aka 'Sprīdīši' (79) P500793 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 4 1460  

Artēziskā aka 'Vīteļi' P500312 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52395000-Gauja Dzeramais 37 13505 izmanto 

Artēziskā aka P500785 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52397100-Gauja Dzeramais 3 1095  

Artēziskā aka 'Dzelzkalēji' P500077 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52365800-Zvirgzdupīte Dzeramais 1 365  

Ūdensapgādes urbums P500839 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 3,3 870  
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Artēziskais urbums 'Beites' P500088 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 13 4745 izmanto 

ūdensapgādes urbums 
'Ansis' P500746 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 

Ūds.k:52365800-Zvirgzdupīte Dzeramais 5 1825 izmanto 

Artēziskā aka P500226 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396500-Jumara Dzeramais 5,5 2000 izmanto 

Artēziskā aka Nr 3. P500274 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396500-Jumara Dzeramais 100 36500 izmanto 

Artēziskā aka Nr.1 Kocēnu 
ciemā P500400 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 

Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 200 73000 izmanto 

Artēziskā aka Nr.2 Kocēnu 
ciemā P500401 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 

Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 200 73000 izmanto 

Artēziskā aka Nr.3 Rubenes 
ciemā P500402 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 

Ūds.k:52365800-Zvirgzdupīte Dzeramais 77 23230 izmanto 

Artēziskā aka ( 79 ) P500789 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52365000-Vaidavas ezers Dzeramais 1 365  

Artēziskā aka P500122 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 3 1095  

Artēziskā aka 'Tožas' P500076 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396300-Jumara Dzeramais 5,5 2000 izmanto 

Avots 'Mežuļi' V500030 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52000000-Gaujas baseins Dzeramais 160 48000 izmanto 

Artēziskā aka  P500079 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 6 230 izmanto 

Artēziskā aka Nr.1 P500159 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 50 13000 izmanto 

Artēziskā aka Nr.2 P500423 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Dzeramais 50 13000 izmanto 

Kocēnu ezers V500011 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 
Ūds.k:52396100-Jumara Tehniskais 165 43000 izmanto 

ūdensapgādes urbuma 
'Viesturi' P500828 Ter.k.:96648-Kocēnu pagasts 

Ūds.k:52365800-Zvirgzdupīte Dzeramais 30 10950 izmanto 

Artēziskā aka Nr.1 'Centrs' P500415 Ter.k.:96888-Vaidavas pagasts 
Ūds.k:52365100-Vaidavas ezers Dzeramais 120 43775 izmanto 

Art. aka 'Jaunbaižas' P500766 Ter.k.:96888-Vaidavas pagasts 
Ūds.k:52365600- Dzeramais 4,64 1693,6 izmanto 

Artēziskā aka 'Lielais' P500325 Ter.k.:96968-Zilākalna pagasts 
Ūds.k:54583600-Zilūžu gr. Dzeramais 150 54000 izmanto 

Avots.www.lvgmc.gov.lv 
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Potenciāli piesārņotās teritorijas Kocēnu novadā 
 

Nr. Reģistrācijas 
numurs Vietas nosaukums Darbības nozares Pagasts 

 
4 96648/2160 

Sadzīves atkritumu 
izgāztuve "Beites"  

9000-atkritumu 
apsaimniekošana Kocēnu  pag. 

 
28 96888/2252 

Bijusī kritušo 
dzīvnieku kapsēta 

9002-Atkritumu savākšana 
un apstrāde   Vaidavas pag. 

29 
96888/2251 

Bijusī kolhoza 
"Vaidava" DUS 

5050-Automobiļu degvielas 
mazumtirdzniecība   Vaidavas pag. 

30 

96888/2250 

Bijusī kolhoza 
"Vaidava" ķimikāliju 
noliktava Lampiņās 

0110-Augkopība; 
dārzeņkopība; dārzkopība   Vaidavas pag. 

31 

96888/2249 

Bijusī sadzīves 
atkritumu izgāztuve 
„Silavnieki" 

9000-atkritumu 
apsaimniekošana Vaidavas pag. 

 

96968/4549  

SIA Silviko, 
Zilaiskalns, 
kokapstrādes cehs 
Briede B kat.atlauja Zilākalna pag. 

     
 

Avots: LVĢMC Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs 
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Būvmateriālu izejvielu atradnes Kocēnu novadā 
 

Nr. DB Nosaukums, derīgais 
izraktenis 

Krājumu 
kategorija 

Platība 
ha 

Pagasts Izmantošanas 
statuss 

1209 
„Skadarkalns” 
Smilts, smilts-grants 

A 11,5 Kocēnu/ 
6520020069 

Perspektīva 
LVM valdījumā 

1209 
„Skadarkalns” 
Smilts, smilts-grants 

A 1,9 Kocēnu 
6520020069 

Perspektīva 
LVM valdījumā 

1171 
„Silaiņi” 
 smilts 

A 4,1 Kocēnu 
6640100031 
 

Perspektīva 
LVM valdījumā 

31 
 

„Vītolēni”  
smilts 

A  Kocēnu 
 

 

1177 
„Kūļi”  
smilts-grants 

N  
Kocēnu 

 

1212 
„Zēmeļi” 
 smilts - grants un smilts 

A  
Bērzaines  

 

1210 
„Rijnieki”  
smilts - grants un smilts 

N  
Dikļu 

 

1211 
„Zilaiskalns” 
grants un smilts 

A  
Zilākalna 

 

1213 
„Zvirgzdi” 
smilts 

A  
Vaidavas 

 

238 
„Zvīguri” 
 kvarca smilts 

A 200 
Vaidavas 

 

Avots: LVĢMC DB 2012. 

 
Kūdras atradnes  

 
Kūdras 
fonda Nr. 

Atradnes nosaukums Atradnes 
nosaukums 

Pagasts Izmantošanas 
statuss 

2610 Teterkalna- Mucenieku 96640100031 Kocēnu, 
Vaidavas 

Perspektīva 
LVM valdījumā 

1558 Dzelves 96880010118 Dikļu Perspektīva 
LVM valdījumā 

1447 Tiru 96520030020 Dikļu Perspektīva 
LVM valdījumā 

1121 Ozolmuižas 96520030075 Dikļu/ Perspektīva 
LVM valdījumā 

1451 Meķēnu 96440050204  Perspektīva 
LVM valdījumā 

1448 Zaķu 96440050157  Perspektīva 
LVM valdījumā 

1466 Lielais-II (Mujānu- 
Zažēnu) 

 Bērzaines, 
Dikļu, Kocēnu, 
Zilākalna 

Tiek 
izmantots 

1476 Namitānu  Dikļu/ Perspektīva 
Avots: LVĢMC DB 2012. 
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