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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- teritorijas plānotāja
Kartogrāfs - teritorijas plānotājs
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Ilma Valdmane
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Kocēnu novada teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst:
I daļa. Paskaidrojuma raksts:
1.sējums.Pašreizējās situācijas raksturojums
2.sējums. Teritorijas plānojuma risinājumi
II daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
III daļa. Grafiskā daļa ( kartes)

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. VISPĀRĪGĀ DAĻA
Pamatnostādnes
Kocēnu novada teritorijas plānojums ir attīstības plānošanas instruments, kas veido visa
novada turpmākās attīstības ietvaru un definē teritorijas izmantošanas nosacījumus novada
ciemos un lauku teritorijā. Teritorijas plānojums ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt novada
ilgtspējīgu attīstību, vienlaikus saglabājot unikālās vērtības, kas veido novada identitāti.
Teritorijas plānojums izstrādāts atbilstoši novada attīstības prioritātēm:
- Ekonomiskās attīstības stimulēšana;
- Iedzīvotāju labklājības un dzīves vides kvalitātes paaugstināšana;
- Efektīva un ilgtspējīga resursu izmantošana;
Teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi ir nodrošināt iespējas daudzveidīgai ekonomiskai
attīstībai, vienlaikus saglabājot novada unikālās vērtības, kā turpmākās attīstības potenciālu,
izvirzot nosacījumus atsevišķu teritoriju izmantošanai un apbūvei.
Pamatprincipi
Teritorijas plānojuma izstrādē ir ievēroti Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktie
principi, kā arī vēl šādi principi:
· Plānojumu pēctecība - novada teritorijas plānojumā pamatā saglabājot un pārmantojot
visu piecu pagastu teritorijas plānojumu risinājumu, ciktāl nav mainījies to pamatojums
un atbilstība nākotnes iecerēm.
· Tiesiskā paļāvība - ikviena iepriekš likumīgi uzsāktā teritorijas izmantošana var tikt
turpināta arī pēc jaunā teritorijas plānojuma stāšanās spēkā.
· Elastīgums - doti vispārīgāki un elastīgāki nosacījumi tām lauku teritorijām, kurās nav
izvirzīti īpaši nosacījumi vai noteiktas konkrētas intereses;
· Detalizācijas iespējas - ar lokālplānojumu vai detālplānojumu iespējams izstrādāt
detalizētākus risinājumus un nosacījumus konkrētām teritorijām.

SIA “Projekts 3i”

2013

4

KOCENU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014-2025

PASKAIDROJUMA RAKSTS 2.sējums

2. KOCĒNU NOVADA PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMU IZVĒRTĒJUMS
2.1. Bērzaines pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.g.
Bērzaines pagasta teritorijas plānojums 2007- 2019.g. apstiprināts ar Bērzaines pagasta
padomes 24.05.2007. lēmumu (sēdes protokols Nr.5.1.§) „Par Bērzaines pagasta teritorijas
plānojumu redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju”. To izstrādājis konsultāciju uzņēmums
SIA “Reģionālie projekti” (kartogrāfs A.Straube).
Bērzaines pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019. pamatnostādnes balstītas uz Bērzaines
pagasta attīstības vīziju, ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem un rīcības programmu, kas noteikta
Bērzaines pagasta attīstības programmā 2005. - 2017.g. Tajā ir noteiktas galvenās Bērzaines
pagasta pamatvērtības;
ü Izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis –Valmieras pilsētas tuvums.
ü Briedes upe.
ü Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, vizuāli augstvērtīgas ainavas un teritorijas
ar lielu bioloģisko daudzveidību.
ü lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
ü Esošā infrastruktūra.
ü Kultūrvēsturiskie objekti – Daviņu upurakmens, senkapi u.c.
SVID analīzē noteiktas pagasta stiprās, vājās vietas, iespējas un draudi.
Pagasta attīstības vīzija
Bērzaines pagasta attīstības plānā ir definēta šāda pagasta attīstības vīzija:
Ø Bērzaines pagastā ir attīstīta lauksaimniecība, sakopta vide, kas balstās uz spēcīgām
zemnieku saimniecībām, aktīvu uzņēmējdarbību.
Ø Laikmetam atbilstoša stabila, sakārtota pamatskola kā pagasta vienojošs centrs kultūrai,
sportam, veselīgam dzīves veidam.
Ø Sakārtoti ceļi, iedzīvotāju vajadzībām optimāli pietuvināta transporta sistēma.
Ø Saglabāts dzīvojamais fonds un sakārtota tā apsaimniekošana.
Ø Izstrādāta atpūtas, sporta un tūrisma attīstības programma.
Ø Pagasts sadarbojas ar apkārtējiem pagastiem svarīgu jautājumu risināšanā.
Pamatojoties uz galvenajiem attīstības virzieniem, ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem
noteikta Bērzaines pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana 12 gadu periodam, ar mērķi
radīt pamatu ilgtspējīgai pagasta teritorijas attīstībai, saskaņojot un līdzsvarojot reģiona,
pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju intereses ekonomiskajā, sociālajā un vides jomās.
Teritorijas plānojumā uzsvērts, ka attīstības pamatā liekama vietējo resursu mobilizācija un
taupīga izlietošana, ievērojot līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības principus.
Kopējā teritorijas attīstības koncepcija
Teritorijas plānojumā pagasta teritorijas telpiskā struktūra ir veidota, lai nodrošinātu jaunas
attīstības iespējas un atsevišķu teritoriju pilnvērtīgu funkcionēšanu, tajā pat laikā saglabājot
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, ievērojot vides aizsardzības prasības.
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Teritorijas plānojumā paredzēts veidot pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai
maksimāli saglabātu gan dabas teritorijas, gan mežus, gan vērtīgās lauksaimniecības zemes, kā
arī racionāli izmantotu esošo ceļu tīklu un inženiertehnisko nodrošinājumu.
Teritorijas plānojumā noteiktas šādas Bērzaines pagasta telpiskās attīstības vadlīnijas un
principi:
Ø Jaunā apbūve un ekonomiskās aktivitātes tiek koncentrētas Bērzaines ciema teritorijā
un tās tiešā tuvumā, maksimāli izmantojot esošo ceļu infrastruktūru un inženiertīklus;
Ø Maksimāli tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī daudzveidīgu
darbību - lauku tūrismu, zivsaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību u.c. alternatīvās
nodarbes;
Ø Tiek saglabātas, racionāli izmantotas un attīstītas esošās ražošanas teritorijas;
Ø Maksimāli tiek saglabātas neskartās dabas teritorijas, zaļie koridori un nodrošināta
publiska pieejamība ūdeņiem.
Apdzīvojuma struktūra
Teritorijas plānojumā paredzēts saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru, neveidojot jaunas
blīvi apdzīvotas vietas, bet stiprinot un attīstot pagasta centru - Bērzaines ciemu. Teritorijas
plānojumā ir precizētas un grafiski uzrādītas Bērzaines ciema robežas.
Bērzainē turpmāk paredzēts koncentrēt un attīstīt pakalpojumu un darījumu iestādes, ražošanas
uzņēmumus, kā arī paplašināt dzīvojamo apbūvi. Izteikta prognoze, ka veiksmīga teritorijas
plānojuma realizācijas gadījumā (12 gados) iedzīvotāju skaits Bērzainē varētu palielināties
(tobrīd 290 iedzīvotāji), kas radītu pieprasījumu gan pēc jaunām darba vietām un dažādiem
pakalpojumiem, gan kvalitatīvas inženierinfrastruktūras. Bērzaines ciemā un Jaunburtnieku
pamatskolā ieplānots visu mājsaimniecību pieslēgums centralizētajai ūdensapgades un
kanalizācijas sistēmai. Noteikts, ka ciemā plānotajās apbūves teritorijās visas mājsaimniecības
nākotnē pieslēdzamas ciema kanalizācijas sistēmai, vai arī jāparedz cits notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas risinājums.
Pārējā pagasta teritorijā ir saglabāta vēsturiski izveidojusies un Latvijas laukiem raksturīgā
viensētu struktūra, kā pagasta sabiedriskas nozīmes teritoriju arī turpmāk paredzēts saglabāt
Jaunburtnieku skolu.
Bērzaines pagastā ir noteikts šāds teritorijas zonējums:
· Ūdeņu teritorijas
· Mežu teritorijas
· Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
· Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas
· Parku un apstādījumu teritorijas
· Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM
· Lauku apbūves teritorijas L
· Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD
· Sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas S
· Jauktas mazstāvu dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD
· Ražošanas teritorijas R
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·
·

Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas T
Līnijbūvju teritorijas

Kā īpaša teritorija 200 m platā joslā abpus Briedes upei noteikta ZBR ainavu aizsardzības
zona „Briede”. Tur līdzās ainavu dabiskās struktūras un veidola saglabāšanas pasākumiem
atļauta arī saimnieciskā darbība, taču noteikti ierobežojumi.
Kā apliecina statistikas dati, nav piepildījusies prognoze par iedzīvotāju skaita pieaugumu, līdz
ar to ieplānotās dzīvojamas apbūves teritorijas palikušas neapbūvētas.

2.2. Dikļu pagasta teritorijas plānojums 2004-2016. gadam
Dikļu pagasta teritorijas plānojums 2004.g.-2016.g. apstiprināts ar Dikļu pagasta padomes
24.05.2005. lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 1.§). To izstrādājis konsultāciju uzņēmums SIA
“Grupa 93” ( kartogrāfs A.Straube).
Kā informatīvais materiāls izmantoti iepriekšējie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti Dikļu pagasta sociāli ekonomiskās situācijas analīze un attīstības iespējas. Attīstības
plāns.1998.g. un Dikļu pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcija, 1999.g.
Teritorijas plānojumā izvirzīti šādi mērķi:
Ø Veicināt Dikļu pagasta teritorijas līdzsvarotu attīstību.
Ø Nodrošināt resursu racionālu izmantošanu.
Ø Līdzsvarot vides aizsardzības, ekonomiskās un sociālās intereses.
Ø Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi pagasta iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā.
Ø Garantēt zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu.
Dikļu pagasta teritorijas plānojumā ir noteikts teritorijas iedalījums šādās zonās un
apakšzonās:
· Dzīvojamās apbūves teritorijas
o Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas DzS
o Savrupmāju retinātas dzīvojamās apbūves teritorijas DzSR
o Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas DzD
· Publiskās apbūves teritorijas
o Sabiedrisko objektu apbūves teritorijas PS
o Jauktas darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas PDS
o Tūrisma un rekreācijas objektu apbūves teritorijas
· Ražošanas un tehniskās objektu apbūves teritorijas
o Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas RRD
o Tehnisko objektu apbūves teritorijas RT
o Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas RRT
· Neapbūvētas teritorijas vai teritorijas ar zemu apbūves blīvumu
o Mazdārziņu teritorijas ND
o Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
o Nemeliorētās teritorijas
o Meliorētās teritorijas
SIA “Projekts 3i”

2013

7

KOCENU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2014-2025

PASKAIDROJUMA RAKSTS 2.sējums

·

·
·
·

o Īpaši vērtīgās lauksaimniecības zemes (rajona nozīmes)
o Mežu teritorijas
o Ūdeņu teritorijas
o Derīgo izrakteņu atradņu teritorijas
Dabas teritorijas ciemos DA
o Labiekārtota sabiedriskā ārtelpa
o Koplietošanas apstādījumu teritorijas LA
o Kapsētu teritorijas
Satiksmes infrastruktūras teritorijas
Tehniskās līnijbūvju teritorijas
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Plānojumā izdalītas Rajona nozīmes īpaši vērtīgās lauksaimniecības zemes (ar zemes vērtību
virs 50 ballēm) lai saglabātu vērtīgākos lauksaimniecības zemju resursus. Tur noteikts
ierobežojums, ka, viena īpašnieka saimniecībās pie tās īpašnieku maiņas, nav pieļaujama
zemes īpašumu sadalīšana mazākās platībās par 20 ha. Kā zemes izmantošanas mērķis tur
paredzēta tikai zemkopības un lopkopības produkcijas ražošana.
Dikļu pagasta teritorijas plānojumā noteiktas ainaviski vērtīgās teritorijas, ar mērķi saglabāt
raksturīgo ainavu un kultūrvidi, tūrisma un atpūtas resursus, vienlaikus veicinot ilgtspējīgu
teritorijas attīstību un sabalansētu dabas resursu izmantošanu.
Blīvas apbūves teritorijas ir koncentrēta tikai Dikļu un Dauguļu ciemos, kur pastāv iespējas
pieslēgties centralizētām inženierkomunikācijām: ūdensapgādei, kanalizācijai, elektroapgādei,
labiekārtotai ceļu infrastruktūrai. Par galveno problēmu, kas skar apdzīvojuma struktūru, ir
atzīta iedzīvotāju vēlme sadalīt īpašumus vietās bez esošās infrastruktūras. Teritorijas
plānojumā uzsvērts, ka turpmākā apdzīvojuma struktūras attīstība saistāma ar viensētu
apbūves tipa saglabāšanu un attīstību lauku teritorijās un blīvākas apbūves intensificēšanu
Dikļu un Dauguļu ciemu teritorijās.
Dikļu ciema plānojums
Dikļu pagasta teritorijas plānojumā 2004.-2016.g. ir veikta detalizēta Dikļu ciema telpiskās
struktūras analīze un īpaša vērība veltīta ciema plānojumam.
Teritorijas plānojumā ir apskatīti divi alternatīvi scenāriji Dikļu ciema centrālās daļas telpiskās
struktūras attīstībai:
1) Izvērst lineārā centra tēmu, nosakot izteikti jauktas dzīvojamās - sabiedriskās darījumu - apbūves zonu ap galveno ielu no kultūras nama līdz baznīcai;
2) Koncentrēt sabiedrisko un administratīvo funkciju vienā centrā, ciema austrumu
daļā, aktivizējot Dikļu pils nozīmi ciema dzīvē.
Tādējādi Dikļu pagasta centram piedāvāti divi iespējamie attīstības modeļi. Pirmais modelis
paredzēja vienādi intensīvu centra teritorijas attīstību visā ciema galvenās ass garumā, veidojot
daudzfunkcionālu apbūves struktūru abpus ceļam. Savukārt otrais modelis piedāvāja veidot
kompaktu ciema centra kodolu ap Dikļu pili, koncentrējot tur sabiedriskās funkcijas, vienlaikus
nodalot dažādās funkcionālās zonas ar zaļajām teritorijām. Abos variantos uzmanība vērsta arī
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uz ciema koptēla un telpiskās struktūras pilnveidošanu, piedāvājot izcelt bagāto
kultūrvēsturisko mantojumu un vēsturisko vietas vienotību. Teritorijas plānojuma risinājumā
tika izvēlēts pirmais attīstības modelis.
Kā piemērotākais mājokļa attīstības veids Dikļu ciemā ir noteikta savrupmāju apbūve.
Dzīvojamās apbūves teritorijas bija plānots attīstīt abpus ciema kodola teritorijai, ko veido
galvenā iela ar parku un Mazbriedes upi.
Savukārt ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas izvietotas ciema perifērijā. Divas no tām
atrodas ciema dienvidaustrumu un dienvidrietumu pusē, bet trešā ciema ziemeļu daļā, attālāk
no centra. Teritorijas plānojumā tās ir nodefinētas kā degradētas teritorijas, kuru sakārtošana ir
viena no pagasta prioritātēm, lai būtu iespējams piesaistīt ārējo finansējumu. Jaunas ražošanas
teritorijas Dikļu ciemā nav ieplānotas, jo jau esošās teritorijas ir perspektīvas attīstības vietas,
tajās ir izmantojamas gan būves, gan infrastruktūra. Pieaugot uzņēmējdarbības aktivitātei šo
teritoriju izmantošanu ir iespējams ievērojami intensificēt.
Kā problēmteritorija Dikļu ciemā ir noteikta ražošanas zona ciema dienvidaustrumu daļā, pie
viena no aktīvākajiem ceļiem (V194), turklāt tiešā Dikļu pils un Mazbriedes upes tuvumā.
Plānojumā tā ir noteikta kā jaukta ražošanas un darījumu zona, ar mērķi veicināt tās
izmantošanas veida maiņu un revitalizāciju.
Ciema teritorijas struktūrā īpaši uzsvērta ūdeņu loma, un, tāpēc plānojumā kā perspektīva
dzīvojamās apbūves teritorija ir atzīmēta teritorija Mazbriedes dienvidu krastā, ar prasību
obligāti paredzēt sabiedrībai pieejamu zaļo joslu – parka paplašinājumu tiešā upes tuvumā.
Teritorijas plānojumā paredzēts, ka parka teritorija un Mazbriedes upes apkārtne potenciāli var
veidoties par aktīvu un reprezentatīvu ciema centra daļu, ierādot nozīmīgu vietu sabiedriskajai
un rekreatīvai funkcijai. Daļu teritorijas iecerēts pilnībā atvēlēt iedzīvotāju atpūtai (parkam) un
ar tūrisma vai atpūtas pakalpojumiem saistītai teritorijas attīstībai, bet daļu teritorijas
ziemeļaustrumu pusē – dzīvojamai apbūvei. Upes apkārtne (krasts) paredzēta pieejama
iedzīvotājiem, līdz ar to apbūve tiek plānota attālāk no krasta līnijas.
Dauguļu ciema plānojums
Dauguļu ciema attīstības iespējas ir novērtētas kā ierobežotas, jo ciema struktūra ir lineāri
izstiepta gar autoceļu V218, ar lieliem pārrāvumiem. Ciems ir veidojies fragmentāri, tam trūkst
telpiskās vienotības, nav izteikta centra. Ciema centrālajā daļā atrodas ražošanas objekts,
ražotnes novietojums atzīts par neveiksmīgu, jo sašķeļ jau tā “iztiepto” ciemu divās daļās.
Ņemot vērā šādus apsvērumus, ciema attīstība tiek plānota intensificējot teritoriju izmantošanu
ap ceļu, novēršot pārrāvumus. Dzīvojamās savrupmāju apbūves attīstība tiek plānota kā “pirmā
rinda” pie ceļa, tālākajā plānošanas procesā paredzot dzīvojamās apbūves un ražošanas
teritoriju nodalīšanu ar aizsargstādījumiem. Par piemērotāko apbūves veidu arī Dauguļos ir
atzīta savrupmāju apbūve, un tai paredzēto teritoriju īpatsvars ir vislielākais.
Plānots, ka Dikļu un Dauguļu ciemi varētu attīstīties, vispirms aizpildot neapbūvēto un
neizmantoto teritoriju ciemu centrālajās daļās, tā veidojot viendabīgu apbūves struktūru bez
pārrāvumiem.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves tālākās attīstības iespēja tuvākā nākotnē apšaubīta, tādēļ
ne Dikļos, ne Dauguļos jaunas daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku apbūves teritorijas nav plānotas.
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Teritorijas plānojumā prognozēts, ka realizējot plānoto apbūvi, nedaudz varētu
palielināties iedzīvotāju skaits. Taču šī prognoze nav piepildījusies, ieplānotās savrupmāju
apbūves teritorijas nav apbūvētas un iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence turpinās.

2.3. Kocēnu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.g. ar 2009. gada grozījumiem
Kocēnu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.g. ir izstrādāts pamatojoties uz Kocēnu
pagasta padomes 27.05.2004. sēdes lēmumu Nr. 5. 27.§, (izstrādātājs SIA „Reģionālo Pētījumu
un Plānošanas Centrs”) un apstiprināts ar Kocēnu pagasta padomes 2007. gada 12. septembra
sēdes lēmumu Nr. 3 1.§. Savukārt 2009. gadā veikti tā grozījumi (izstrādāja SIA „Reģionālie
Projekti), kas apstiprināti ar 23.09.2009. lēmumu Nr.7.
Teritorijas plānojuma risinājumi izvēlēti pēc iepriekšējo plānu analīzes, balstoties uz
pašvaldības un iedzīvotāju ierosinājumiem. Gaujas Nacionālā parka teritorijai plānojumā
izmantoti priekšlikumi un zonējums no Valmieras rajona plānojuma projekta un Gaujas
Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna. Pagasta teritorijas plānojumā paredzēts aktīvāk
izmantot neitrālās zonas iespējas. Tādējādi paredzēta apbūve neitrālajā zonā pie Valmieras
pilsētas, autoceļa A3 krustojumā ar ceļu Dūķeri - Kocēni - Ķiene V188 (ceļš uz Sietiņiezi).
Vairākām teritorijām, pēc iedzīvotāju iesniegumiem un izsniegtajiem plānošanas un
arhitektūras uzdevumiem, paredzēta savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS2) un
jaukta dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorija (JDzD). Lai saglabātu
kultūrvēsturisko ainavu, pārējai lauksaimniecības teritorijai plānojumā piešķirts statuss
„Aizsargājamās ainavu apbūves zona”, atbilstoši ainavu plāna rekomendācijām nosakot
atbilstošas prasības apbūves noteikumos. Saskaņā ar Valmieras rajona plānojuma
priekšlikumu, Kocēnu pagastā ieplānots perspektīvais Eiro-Velo maršruta EV 11 posms.
Veloceliņa maršrutu izvēles pamatā izmantoti esošie pagasta un mežu ceļi, maršruts šķērso
neitrālo un dabas lieguma zonas.
Bijušajā smilts - grants atradnē Kūļi, moto trases vietā, teritorijas plānojumā paredzēta
perspektīvā tūrisma centra izveide, saglabājot apkārtējo teritoriju vēsturisko apbūves raksturu,
kam labs priekšnoteikums ir pietiekošā teritorijas platība un reljefs.
Ņemot vērā rajona plānojuma priekšlikumus, esošā SIA „BIKO-LAT” ražošanas teritorija
ieplānota kā perspektīvais tūrisma centrs.
Kocēnu pagasta teritorijai izstrādāts ainavu plāns, kam pamatā izmantota K.Ramana
metodika ainavrajonēšanā. Ainavu plānā veikta pagasta teritorijas analīze no vizuālā viedokļa,
izstrādāti uztveres scenāriji atkarībā no kustības virzieniem; nofiksēti vizuālās uztveres
traucēkļi, dominantes, ainavu degradācijas zonas, ainavu akcenti, ka arī ainaviski pievilcīgie
ceļi - A3, P11, P16, V55, V166, V188, V189, V193, V212, V213, V214, V215 līdz Tožām,
V216, Nr.1, Nr.6, Nr.10, Nr.20, Nr.43, Nr.30 līdz pagasta robežai, Nr.32 no Rubenes līdz
Ķieģeļu muižai.
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā izstrādāts ainavu plāns ar rekomendācijām ainavu
saglabāšanai. Ainavu aizsardzības zonā „Briede” noteikts ierobežojums īpašumu sadalīšanai, ar
minimālo zemes vienības lielumu 1 ha. Teritorijas plānojuma grozījumos plānotā (atļautā)
teritorijas izmantošana noteikta lauksaimniecībā izmantojamā teritorija īpaši aizsargājamo
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dabas teritoriju dabas lieguma zonā un ainavu aizsardzības zonā (L1), ar minimālo
jaunveidojamo zemesgabalu lielumu 3 ha, savukārt neitrālajā zonā minimālā jaunveidojamā
zemesgabala platība noteikta 1 ha.
Kocēnu pagasta trim apdzīvotajām vietām – Kocēniem, Rubenei un Brandeļiem noteikts
ciema statuss. Šiem ciemiem izstrādāts detalizēts plānojums. Saskaņā ar ainavu
reglamentācijas zonējuma plāna priekšlikumiem, pagasta teritorija sadalīta sešās apdzīvoto tipu
zonās. Vislielākā apdzīvoto teritoriju koncentrācija plānojumā paredzēta Valmieras pilsētas
tuvumā. Plānojumā apkārt Kocēnu ciemam izdalītas teritorijas ciemu tipu apbūvei. Pagasta
lauku teritorijā saglabāta vēsturiski izveidoto mazo apdzīvotu vietu struktūra. Šo vietu
teritorijas attīstības robežas paredzēts noteikt ar NĪLM palīdzību, piemēram Dūķeros, Tožās,
Vaivaros, Liepā, Smiltenēs, Ķieģeļu muižā, Zeltiņos.
Teritorijas plānojumā esošajām derīgo izrakteņu ieguves teritorijām noteikts zonējuma veids
karjeru teritorija (K). Derīgos izrakteņus atļauts iegūt arī lauksaimniecības un mežsaimniecības
teritorijās, izņemot tās teritorijas, kur tas aizliegts ar normatīvo aktu prasībām. Mazdārziņu
teritorijām noteikts zonējuma veids Personiskās palīgsaimniecību teritorijas (P). Kocēnu
pagasta teritorijas plānojuma grafiskajā daļā attēloti zemesgabali, kas paredzēti pašvaldību
funkciju īstenošanai.
Kocēnu ciema plānojums
Ciema apbūves zonējuma pamatā izmantoti ainavu plāna priekšlikumi, saglabājot vēsturisko
Kokmuižas ansambļa apbūves struktūru ar ozolu aleju un dīķu sistēmu. Plānojumā paredzēts
saglabāt Kokmuižas vēsturisko telpisko struktūru un vidi. Šim mērķim noteikta Kokmuižas
ansambļa robeža, veidojot vienotu sabiedriskā centra sistēmu. Plānots saglabāt vēsturisko
apbūvi, nomainot ražošanas funkcijas uz darījumu, ar mērķi pakāpeniski veidot centrā
sabiedriskās dzīves aktivitātes zonu. Kokmuižas vēsturiskais ansamblis ar dīķu sistēmu ietverts
sabiedriskā labiekārtojuma struktūrā, ap kuru paredzēts veidot reprezentatīvu zaļu atpūtas
zonu. Pie estrādes paredzēts labiekārtots auto stāvlaukums. Perspektīvā ieplānots savienot
parku un zaļo zonu ar Brandeļu ezeru un taku sistēmu gar upīti starp Kocēnu ciema robežu un
autoceļu V213 (kopā 4,5 km garumā). Tas nodrošinātu iedzīvotajiem iespēju droši pārvietoties
pa taku tīklu ārpus maģistrālēm un rast atpūtas iespēju turpat ciema teritorijā.
Plānojumā bija paredzēts attīstīt dzīvojamās apbūves zonu ciema dienvidrietumu virzienā.
Šī risinājuma izvēle pamatota ar iedzīvotāju iesniegumiem un iespēju pieslēgt jaunās apbūves
objektus esošajiem inženierkomunikāciju tīkliem. Tāpat plānojumā paredzēts attīstīt apbūves
zonu uz ziemeļiem no autoceļa V213. Šai teritorijai ir noteikta prasība izstrādāt
detālplānojumu, paredzot atsevišķu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sistēmu ar attīrīšanas
ietaisēm.
Ciema teritorijā starp Kocēnu dīķiem un autoceļu V213 paredzēta mežaparka apbūves zona un
mežaparka un savrupmāju apbūves zona.
Ciema rietumu pusē neapbūvētajā brīvajā zonā starp autoceļu V213 un pašvaldības
autoceļu, paredzēta savrupmāju dzīvojamās apbūves zonai (DzS2), savukārt brīvā teritorija
starp Alejas un Ozolu ielām paredzēta sabiedrisko iestāžu apbūves zonai un jauktai dzīvojamai
un darījumu iestāžu apbūves teritorijai. Šī teritorija noteikta kā detālplānojuma teritorija.
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Ciema dienvidu virzienā Dārza ielas un autoceļa A3 tuvumā paredzēta savrupmāju dzīvojamās
apbūves zona (DzS2 un DzS1). Arī tur nepieciešama detālplānojuma izstrāde. Plānojumā
paredzēts veidot jaunas ielas:
· Paralēli Dārza ielai ar pieslēgumu pie ceļa Nr.27;
· Zemeņu ielas pagarinājums līdz ceļam Nr.1;
· Dārza ielas pagarinājums paralēli autoceļam A3 līdz pieslēgumam ar ceļu Nr.27.
Daudzstāvu apbūve paredzēta atsevišķās vietās, pārsvarā pie esošās daudzstāvu apbūves,
divas mājas ieplānotas pie dīķa Kokmuižas vēsturiskā ansambļa teritorijā.
Ražošanas un komunālās saimniecības attīstībai bija paredzēta teritorija Gravas un Zemeņu
ielu rajonā pie ciema attīrīšanas ietaisēm. Esošās ražošanas teritorijas Jāņa Ķenča ielā,
Kokmuižas vēsturiskā ansambļa teritorijā perspektīvā paredzētas kā darījumu iestāžu apbūves
(JD) un jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves (JDzD) teritorijas.
Jauktas ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorijas ieplānotas ciema robežas tuvumā
dienvidu pusē starp valsts galveno autoceļu A3 un pašvaldības ceļu Nr.27. Jaunas ražošanas
teritorijas ciema robežās nav plānotas. Pie autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas no
esošajiem pieciem pieslēgumiem rekonstruējamā posmā plānojumā paredzēts atstāt tikai divus
– Alejas ielu un pašvaldības autoceļu Nr.27.
Zemeņu ielas rajonā saglabātas Personisko palīgsaimniecību teritorijas, nosakot tur atļauto
izmantošanu - dārzeņkopība, sakņkopība un augļkopība, neparedzot apbūves iespējas.
Jaunveidojamas zemes vienības minimālo platība palielināta līdz 1200 m2, lai novērstu
mazāku gruntsgabalu veidošanu, kas nākotnē apgrūtinātu šo teritoriju izmantošanu.
Brandeļu ciema plānojums
Visai ciema teritorijai, izņemot SIA „VTU Valmiera”, noteikta prasība izstrādāt
detālplānojumu, paredzot kopēju inženierinfrastruktūras attīstību. Plānojumā paredzēta
Brandeļu ezera izmantošana sabiedrības rekreācijas vajadzībām, nosakot, ka jāveido brīva
piekļūšana pie ezera ar iespēju izmantot tauvas joslu. Noteikts, ka īpašu uzmanību
nepieciešams pievērst esošajam un jaunajam ceļu pieslēgumam pie valsts galvenā autoceļa A3
un autoceļa V213. Brandeļos paredzētas lielas dzīvojamas apbūves teritorijas, kas perspektīvā
var izveidoties kā Valmieras pilsētas „guļamrajons”. Plānojumā nospraustas perspektīvās ceļu
trases, bet šīm teritorijām nepieciešams izstrādāt attīstības priekšlikumus ar sīkāku detalizāciju
detālplānojumos. Teritorijās starp valsts autoceļu A3 un augstsprieguma līnijām, paredzēta
mežaparku teritorijas un apstādījuma joslu gar ceļu, nosakot prasību izstrādā detālplānojumu.

Rubenes ciema plānojums
Ciema apbūves zonējuma pamatā izmantoti ainavu plāna priekšlikumi, saglabājot ciema
savdabīgo ainavu, alejas, uzsverot ūdenskrātuves (Mazā Anša) prezentācijas nozīmi, kā arī
savienojot Rubenes ciemu ar Ķieģeļu muižas apbūvi.
Ciemam iezīmēta trīs fokusu centriska struktūra – zona ap skolas ēku, zona ap baznīcu un
mācītājmuižu, atpūtas - darījumu zona pie Rubenes dīķa. Pirmā zona plānota kā
administratīvais un tirdzniecības centrs, otra zona kā reliģiskais centrs, bet trešais kā atpūtas
centrs. Starp šiem centriem pastāv tiešie savstarpējie ceļu savienojumi, izņemot atpūtas darījumu zonu pie Maza Anša, kur savienojumu ar pārējām zonām nodrošinās gājēju celiņi.
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Brīvajai teritorijai, kas ir perspektīvā ieplānota kā jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu
apbūves teritorija un tehniskās un komunālās apbūves teritorija pie Mazā Anša ezera,
rekomendēts izstrādāt detālplānojumu. Rubenes ciemā kā pamatapbūves tips ieplānota
savrupmāju dzīvojamā apbūve (DzS2). Daudzstāvu apbūves attīstība nav paredzēta. Zona aiz
skolas noteikta kā teritorija, kur izstrādājams detālplānojums.
Ražošanas teritorija izvietota ciema robežas tuvumā ziemeļu un austrumu pusē uz esošās
ražošanas teritorijas bāzes. Jaunas ražošanas teritorijas ciema robežās nav plānotas.
Rubenes ciema plānojumā paredzēta ielu tīklu attīstība, kas nodrošinātu ērtu satiksmes iespēju
jaunām savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijām.
Lai samazinātu smago automašīnu tranzītu caur ciema centru, plānojumā bija paredzēts
savienot autoceļu A3 ar ceļu Nr.18 caur ražošanas apbūves zonu, veidojot apvedceļu tranzītam
un ražošanas zonas apkalpošanai.ap ciema centru . Caur ciemu paredzēts attīstīt veloceliņu no
Vaidavas pagasta pa pasvaldības ceļu Nr.30 un autoceļu V122 līdz autoceļam P11.
Ciema plānojumā izdalītas nepieciešamās teritorijas pašvaldības funkciju īstenošanai.
Teritorijas plānojumā paredzētas jauktas apbūves teritorijas, kas ir atbilstošs risinājums
konkrētajai situācijai, dodot lielāku attīstības iespēju daudzveidību.
Tai pat laikā jāatzīmē, ka bez nopietnas analīzes un argumentācijas gan Kocēnos, gan
Rubenē ir ieplānotas ļoti plašas savrupmāju apbūves teritorijas. Šī zona, kurā ir vienīgi
dzīvojamā funkcija, pēc teritorijas aizņem platību, kas līdzvērtīga pašreizējai ciema apbūvei.
Šīs teritorijas plānojuma darbības laikā tā arī nav tikušas apbūvētas un attīstītas, izņemot dažas,
kur izstrādāti detālplānojumi.
Nav izprotama Brandeļu ciema telpiskā struktūra un plānojuma koncepts. Autoceļš A3 sadala
ciemu atsevišķās, savstarpēji nesaistītās daļās, tādēļ būtu pārskatāmas ciema robežas.

2.4. Vaidavas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. ar 2009. gada grozījumiem
Vaidavas pagasta teritorijas plānojums 2004.-2016. ar 2009. gada grozījumiem apstiprināts ar
Vaidavas pagasta padomes 28.05.2009. sēdes lēmumu Nr.8 11.p.„Par Vaidavas pagasta
teritorijas plānojuma 2004.-2016.g. ar 2009.gada grozījumiem un saistošo noteikumu Nr.4 „
izdošanu. Vaidavas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts, sadarbojoties SIA „Reģionālie
projekti” speciālistiem ar Vaidavas pagasta padomes deputātiem un darbiniekiem.
Kopējā teritorijas attīstības koncepcijas pamatā ir pagasta atsevišķo teritoriju izvietojums, to
savstarpējā saikne ir pamats līdzsvarotai pagasta telpiskajai attīstībai.
Teritorijas plānojumā apskatīti vairāki savstarpēji saistīti aspekti - pagasta sadalījums
funkcionāli atšķirīgās teritorijās un to izvietojums, atsevišķo teritoriju saistība, atsevišķo
teritoriju īpatnības un attīstības virzieni. Pagasta teritorijas plānojuma struktūra ir veidota,
paredzot veidot pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai maksimāli saglabātu gan dabas
teritorijas, gan mežus, gan vērtīgās lauksaimniecības zemes, kā arī racionāli izmantotu esošo
ceļu tīklu un inženiertehnisko nodrošinājumu.
Teritorijas plānojumā noteiktas Vaidavas pagasta telpiskās attīstības galvenās vadlīnijas un
principi:
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Ø Jaunā apbūve un ekonomiskās aktivitātes galvenokārt tiek koncentrētas Vaidavas
ciema teritorijā un tās tiešā tuvumā, maksimāli izmantojot esošo ceļu infrastruktūru
un inženiertīklus;
Ø Mazāk blīvi apbūvējama teritorija paredzēta Podzēnos, kas neatrodas Gaujas
nacionālā parka teritorijā, bet ir labi sasniedzams no valsts galvenā autoceļa A3
Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka);
Ø Maksimāli tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī
daudzveidīgu darbību - lauku tūrismu, zivsaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību
u.c. alternatīvās nodarbes;
Ø Esošās ražošanas teritorijas tiek saglabātas, paplašinātas, racionāli izmantotas un
attīstītas;
Ø Tiek ievēroti Gaujas nacionālajā parkā noteiktie ierobežojumi, maksimāli tiek
saglabātas neskartās un aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī nodrošināta publiska
pieejamība ūdeņiem.
Teritorijas plānojumā paredzēts saglabāt esošo pagasta teritorijas apdzīvojuma struktūru –
neplānojot jaunas blīvi apdzīvotas vietas, bet stiprinot un attīstot Vaidavas ciemu. Šeit arī
turpmāk tiks koncentrētas un attīstītas pakalpojumu un darījumu iestādes, ražošanas
uzņēmumi, kā arī paplašinātas dzīvojamās apbūves teritorijas. Teritorijas plānojumā ir
precizēta un grafiski uzrādīta Vaidavas ciema robeža, kas iekļaujas Gaujas nacionālā parka
Vaidavas blīvi apdzīvotajā teritorijā un daļēji dabas lieguma zonā (kā tūrisma un rekreācijas
teritorija).
Podzēnos, kur vēsturiski atradusies Podzēnu muiža un kas ir pagasta otra lielākā apdzīvotā
vieta, paredzēta mazāk blīvi apbūvējama teritorija, kā Vaidavā. Podzēni ir labi sasniedzami no
valsts galvenā autoceļa A3, tāpēc šeit paredzēta lauku apbūve, kurā jaunveidojamo zemes
gabalu minimālā nesadalāmā platība ir paredzēta 0,5 ha.
Pārējā pagasta teritorijā ir saglabāta vēsturiski izveidojusies viensētu struktūra.
Vaidavas
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pagasta teritorijas plānojumā ir noteikts teritorijas iedalījums šādās zonās:
Ūdeņu teritorijas (Ū)
Mežu teritorijas (M)
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L)
Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (Ln)
Ainaviski vērtīgās lauksaimniecības teritorijas (Lv)
Mazdārziņu teritorijas (Md)
Tūrisma un rekreācijas teritorijas (A)
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM)
Lauku apbūves teritorijas (La)
Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD)
Sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas (S)
Darījumu iestāžu teritorijas (D)
Jauktas mazstāvu dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD)
Jauktas ražošanas apbūves un darījumu iestāžu teritorijas (JRD)
Ražošanas apbūves teritorijas (R)
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·
·

Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas (T)
Līnijbūvju teritorijas (LT)

Teritorijas plānojumā noteikts, ka viens no Vaidavas pagasta svarīgākajiem resursiem, kas
saglabājams ilgtspējīgai attīstībai, ir lauksaimniecības zemes,. Teritorijas plānojumā kā
lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L) ir izdalītas lauksaimniecībā izmantojamās zemes,
ganības, pļavas, tīrumi, augļu dārzi, piemājas dārzu, palīgsaimniecību, kā arī mazdārziņu
teritorijas. Pamatojoties uz MK noteikumos Nr.142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes
lauksaimniecības teritorijām” (14.02.2006.) dotajiem kritērijiem, saskaņā ar Valsts zemes
dienesta augsnes kartēšanas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvās vērtēšanas
materiāliem Vaidavas pagasta teritorijas plānojumā noteikti nacionālas nozīmes
lauksaimniecības zemes nogabali (Ln), kur nav atļauta lauksaimniecības zemju transformācija
un sadalīšana mazākās platībās.
Teritorijas plānojumā ir izdalīti trīs ainaviski vērtīgo lauksaimniecības teritoriju areāli (Lv):
1) Gar autoceļu V192 Vaidava – Rubene;
2) Gar autoceļu V190 Brieži – Vaidava – Druļi – Baužu ezers un pašvaldības
ceļu Vaidava – Strīķi;
3) Gar autoceļu V190 Brieži – Vaidava – Druļi – Baužu ezers un autoceļu V188 Dūķeri
– Kocēni – Ķiene.
Šõ teritoriju vērtību nosaka plašā skata perspektīva no autoceļiem un kultūrvēsturiskie ainavu
elementi.
Vaidavas ciema plānojums
Teritorijas plānojumā izteikta prognoze, ka 12 gadu laika (plānošanas periodā) iedzīvotāju
skaits Vaidavas pagasta centrā - Vaidavā palielināsies, kas radītu pieprasījumu gan pēc jaunām
darba vietām, dažādiem pakalpojumiem, gan kvalitatīvas inženierinfrastruktūras.
Tas ievērtēts Vaidavas ciema plānojumā.
Ņemot vērā aizvien pieaugošo nepieciešamību pēc dažādiem pakalpojumiem, teritorijas
plānojumā bija paredzēts Vaidavas ciemā saglabāt esošās un izdalīt jaunas darījumu iestāžu
apbūves teritorijas (D). Lai elastīgāk pielāgotos mainīgajai zemes tirgus situācijai, teritorijas
plānojumā paredzēts veidot diezgan plašas jauktas dzīvojamās apbūves un darījuma iestāžu
teritorijas (JDzD), kas dotu iespējas iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus dzīves vietas tiešā
tuvumā un dažādot nodarbinātības iespējas.
Teritorijas plānojumā kā sabiedriskās nozīmes apbūves teritorija (S) ir iekļauta Vaidavas
pagasta padomes ēka, kultūras centrs „Vaidava”, Vaidavas pamatskola un speciālā
internātpamatskola.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) paredzētas, lai veicinātu tradicionālās lauku
apdzīvojuma struktūras attīstību un iedzīvotāju nodrošinājumu ar mājokli pagasta ciemos.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija izmantojama esošās dzīvojamās apbūves uzturēšanai
un paplašināšanai, labiekārtošanas pasākumu veikšanai (atpūtas dārzu izveidei), kā arī
saimnieciskām vajadzībām – saimniecības ēku uzturēšanai un celtniecībai, lopkopības,
zemkopības un dārzeņkopības produkcijas ražošanai, lai ģimenes nodrošinātu ar ikdienā
nepieciešamajiem pārtikas produktiem. Vaidavas ciemā tās noteiktas, lai racionāli izmantotu
zemi, inženierinfrastruktūru un saglabātu brīvās neapbūvētās teritorijas kā rezervi nākotnes
attīstībai.
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Plānojumā ir paredzēts saglabāt esošās un veidot jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves
teritorijas (DzD).
Ciemā ir ieplānotas diezgan plašas jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), lai
nodrošinātu Vaidavas ciemā teritorijas, kurās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir
ekoloģiski tīra ražošana, kā arī dažāda rakstura darījumu iestādes. Savukārt ražošanas apbūves
teritorijas (R) noteiktas jau agrāk izmantotajās teritorijās, kā arī šo teritoriju tuvumā, tā
veidojot kompleksu ražošanas apbūves teritoriju.
Ciemā ir saglabātas mazdārziņu teritorijas (Md), kurās galvenais zemes un būvju
izmantošanas veids ir augļu un sakņu dārzu ierīkošana ģimenes vajadzībām bez kapitālas
apbūves.
Kā pozitīvs aspekts ir vērtējama nostādne, ka jaunās blīvas apbūves teritorijas var veidot
tikai ciemā, izvairoties no haotiskas lauku teritorijas apbūvēšanas. Tādējādi ir respektētas
pagasta dabas, ainaviskās un kultūras vērtības, atzīstot tās par nozīmīgu faktoru pagasta
attīstībai. Tai pat laikā jāatzīmē, ka bez nopietnas analīzes un argumentācijas ir ieplānotas ļoti
plašas savrupmāju apbūves teritorijas, kur ir vienīgi dzīvojamā funkcija.
2.5. Zilākalna pagasta teritorijas plānojums 2006.-2019.gadam
Zilākalna pagasta teritorijas plānojums 2006.-2019.g. apstiprināts ar Zilākalna pagasta
padomes 23.02.2006. lēmumu (sēdes protokols Nr.2)”. To izstrādājis konsultāciju uzņēmums
SIA “ GIS Projekts” ( kartogrāfs A.Straube, teritorijas plānotājs L. Laicāns).
Zilākalna pagasta teritorijas plānojuma priekšlikumi un risinājumi izstrādāti, balstoties uz
pagasta nākotnes vīziju. Pagasta teritorija iedalīta atsevišķās funkcionālās teritorijās atbilstoši
esošai teritorijas izmantošanai, ņemot vērā iedzīvotāju un lielāko uzņēmēju ierosinājumus.
Zilākalna pagasta teritorijas plānojumā noteikts šāds teritorijas zonējums:
· Purvu teritorijas
· Ūdenstilpju un ūdensteču teritorijas
· Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas
· Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas
· Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS)
· Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM)
· Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzD)
· Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas (JS)
· Jauktas sabiedriskās un darījumu objektu apbūves teritorijas (JD)
· Mazdārziņu teritorijas
· Ražošanas objektu apbūves teritorijas (R)
· Tehnisko objektu apbūves teritorijas (T)
· Inženierkomunikāciju apbūves teritorijas (Ik)
· Transporta infrastruktūras teritorijas
· Sabiedrībai pieejamās ārtelpas teritorija
· Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
· Karjeru izstrādes teritorijas
· Rekultivējamās teritorijas
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Pagasta lielākā iedzīvotāju daļa dzīvo Zilākalna ciemā, tam izstrādāts detalizētāks
zonējums. Kā vispiemērotākais apbūves veids Zilākalna ciemā ir atzīta savrupmāju apbūve.
Tāpēc neapbūvētā ciema daļa Miera ielas abās pusēs un neapbūvētā teritorija gar Valmieras
ielu ir izdalīta kā plānotā savrupmāju apbūves teritorija, paredzot, ka jaunu ēku izvietojums
būtu turpinājums jau esošajai apbūvei, ar iespējām pievienoties esošām inženierkomunikācijām
un piebraucamajiem ceļiem. Autoceļa V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē ir
noteiktas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas un savrupmāju apbūves teritorijas. Pašā
ciema centrā, atbilstoši esošai situācijai, gar Valmieras, Kultūras, Imanta un Miera ielām ir
noteiktas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. Jaunas daudzstāvu dzīvojamās teritorijas
nav ieplānotas, ir paredzēta vienīgi esošo teritoriju labiekārtošana.
Teritorijas plānojumā ir saglabātas esošās mazdārziņu teritorijas, kas izveidojušās apkārt
visam Zilākalna ciemam. Jaunas mazdārziņu teritorijas nav ieplānotas.
Zilākalna ciema centrā ir izdalītas divas labiekārtotas sabiedriskās ārtelpas teritorijas:
skvērs starp Valmieras – Imanta – Kultūras ielām, kas saglabājams neapbūvēts un sporta
laukuma teritorija pie Imanta ielas, starp pagasta padomi un Kultūras ielu, kas arī turpmāk
izmantojama kā vieta brīvā laika pavadīšanai un sportošanai.
Zilākalna ciema dienvidu daļā ir izvietota ražošanas objektu apbūves teritorija (SIA
“Zilākalna kūdra”), savukārt otra lielāka ražošanas teritorija (SIA “Silviko”) pagasta centrālajā
daļā, ceļa V166 Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē. Teritorijas plānojumā ir paredzēta
teritorija jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai Zilākalna ciema A daļā, esošo
mazdārziņu teritorijā. Jaunu inženiertehniskās apgādes objektu celtniecība nav plānota,
paredzot esošo tīklu rekonstrukciju un optimizāciju.
Tā kā lielu pagasta teritorijas daļu aizņem purvi, kuros kādreiz notikusi kūdras ieguve,
teritorijas plānojumā liels uzsvars likts uz to rekultivāciju. Teritorijas plānojumā izdalītas
rekultivējamās teritorijas, lai sekmētu bijušās saimnieciskās un tehniskās apbūves un karjeru
teritorijas sanāciju. Rekultivējamajās teritorijās ir iekļauti bijušās kūdras izstrādes karjeri. Par
vispiemērotāko rekultivācijas veidu ir atzīta purvu dabīgā renaturalizācija. Šo teritoriju
turpmākā izmantošana tiek saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas tūrismu un dabas
aizsardzību, tur pieļaujot izvietot būves vienīgi šo izmantošanas veidu nodrošināšanai.
Kūdras ieguve ir paredzēta tikai kūdras atradnē “Lielais 2”.
Zilākalna ciemā ieplānotās jaunās savrupmāju teritorijas un darījuma iestāžu apbūves
teritorijas tā arī nav apbūvētas. Plašajām mazdārziņu teritorijām plānojumā nav risināta šo
teritoriju telpiskā organizācija un doti nosacījumi inženierapgādei, kaut arī tur tiek pieļauta
savrupmāju apbūve.
Jāatzīmē arī dažas neskaidrības Apbūves noteikumos. Tā piemēram Mežsaimniecībā
izmantojamās teritorijās ir atļauts ļoti plašs darbību spektrs, kas nav saistīts ar mežsaimniecību
un ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem: lauksaimnieciska izmantošana, viensētas, pansijas,
viesu mājas, apstādījumi, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti.
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2.6.Kopsavilkums
Pēc administratīvi teritoriālās reformas, pašvaldībām apvienojoties vienā novadā, visu
Kocēnu novada pagastu teritorijas plānojumi ir pārapstiprināti ar Kocēnu novada pašvaldības
16.09.2009. lēmumu, kā saistošie noteikumi Nr.4 „Par Kocēnu novada teritorijas
plānojumiem”. Tie ir spēkā līdz jauna teritorijas plānojuma apstiprināšanai.
Izvērtējot Kocēnu novada pagastu teritorijas plānojumus, secināms, ka visos pagastu
plānojumos ir noteiktas galvenās vērtības, kā arī iezīmēti virzieni to saglabāšanai un attīstībai.
Visos pagastu plānojumos ir atzīts, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes, ainavas, dabas
resursi un kultūrvēsturiskais mantojums ir nozīmīgākās pagastu vērtības un to ekonomiskās
attīstības potenciāls.
Ļoti būtiska ir visu pagastu teritorijas plānojumu koncepcijas galvenā ideja saglabāt esošos
resursus – vērtīgās lauksaimniecības zemes un dabas teritorijas. Tā ir konsekventi īstenota,
koncentrējot jaunās apbūves teritorijas tikai ciemos, tādējādi izvairoties no haotiskas lauku
teritoriju apbūvēšanas. Visu pagastu teritoriju plānojumos tiek saglabātas lauksaimniecības
teritorijas, nosakot to daudzveidīgu izmantošanu. Tas ir ļoti būtisks aspekts, jo ļauj
turpmākajos novada attīstības plānošanas dokumentos turpināt ilgtspējīgas un līdzsvarotas
attīstības principu īstenošanu, ievērojot gan plānošanas pēctecības, gan tiesiskās paļāvības
principu.
Kā pozitīvs aspekts atzīmējams, ka visos pagastu plānojumos (izņemot Zilākalna pagasta
plānojumu) ir identificētas īpaši vērtīgās ainavas un izvirzītas prasības to aizsardzībai un
saglabāšanai.
Savukārt visu ciemu plānojumos, kā kopēja iezīme, ir tendence veidot plašas jaunas
savrupmāju apbūves teritorijas bez nopietnas pieprasījuma analīzes un ekonomiska
pamatojuma, atbilstoši tā laika praksei. Izanalizējot pašreizējo situāciju un informāciju par
izsniegtajam būvatļaujām, redzams, ka gandrīz nevienā no šīm teritorijām nav īstenota apbūve.
Detālplānojumi ir izstrādāti tikai atsevišķās teritorijās.
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3. KOCĒNU NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2025.G. RISINĀJUMI
3.1. Teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums
Izstrādāt jaunu Kocēnu novada teritorijas plānojumu noteica nepieciešamība izveidot visam
novadam vienotus, labi uztveramus Teritorijas izmantošanas un Apbūves noteikumus, izstrādāt
vienotus zonējuma principus, vienādus zonējuma apzīmējumus, lai tie atbilstu spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Pielikumā dota tabula ar jaunā Kocēnu novada teritorijas plānojuma
zonējuma un pagastu teritorijas plānojumu zonējumu salīdzinājumu.
Ne mazāk svarīgs aspekts ir nepieciešamība radīt elastīgākas un daudzveidīgākas attīstības
iespējas, uz ko vērsti arī jaunie attīstības plānošanas normatīvie akti. Vairs nebūs nepieciešams
izstrādāt visa novada teritorijas plānojumu ļoti augstā detalizācijas pakāpē, paredzot izstrādāt
lokālplānojumus vai detālplānojumus. Tas dod iespēju elastīgāk plānot attīstību, tai pat laikā
ļauj izvirzīt tādus nosacījumus un prasības, kas atbilst konkrētajai teritorijai un situācijai.
Ievērojot pēctecības principu, jaunā Kocēnu novada teritorijas plānojuma risinājumiem par
pamatu ir ņemtas iepriekšējo Bērzaines pagasta, Dikļu pagasta, Vaidavas pagasta, Kocēnu
pagasta un Zilākalna pagasta teritorijas plānojumu pamatnostādnes, taču ir pārskatīta atsevišķu
risinājumu pamatotība un to atbilstība attīstības prognozēm un reālajai situācijai.
Teritorijas plānojuma risinājumi balstīti uz nostādni, ka nepieciešams maksimāli
saglabāt esošo telpisko struktūru – apdzīvotās vietas, ceļu tīklu, mežus un lauku zemes to
pašreizējā attiecībā. Kā apdzīvojuma struktūras galvenie atbalsta punkti paredzēti lielākie ciemi
- Bērzaine, Dikļi, Dauguļi, Kocēni, Rubene, Vaidava, Zilaiskalns. Tur plānots koncentrēt
galvenās ekonomiskās aktivitātes, izvietot pakalpojumus, veidot jaunas apbūves teritorijas.
Savukārt mazākās apdzīvotās vietas - ciemi, viensētu grupas, viensētas maksimāli
saglabājamas kā apdzīvojuma centri, kas nodrošina lauku teritorijas vienmērīgu apdzīvotību.
Ļoti svarīgs aspekts ir nepieciešamība radīt instrumentu, kas palīdzētu sakārtot degradētās
teritorijas un racionāli izmantot tur esošo apbūvi un infrastruktūru. Sevišķi aktuāli tas ir
Zilākalna ciemā.
Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir izstrādāta funkcionālā zonējuma karte visam novadam
un detalizētas kartes katram ciemam.
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3.2. Bērzaines ciema telpiskais risinājums
Bērzaines ciema telpiskajā struktūrā iezīmēts centrs, kur koncentrētas gan daudzdzīvokļu
mājas, gan sabiedriskās iestādes. Tāpat kā iepriekšējā plānojumā, ciema centrālajā daļā ir
noteiktas plašas jauktas centra apbūves teritorijas, ar iespēju izvietot gan savrupmājas, gan
pakalpojumu objektus, nelielas darbnīcas, tādējādi veicinot arī nodarbinātības iespējas.
Atšķirībā no iepriekšējā teritorijas plānojuma, gar autoceļu V193 Matīši-Bērzaine-Rubene
virzienā no centra un Jaunburtniekiem ir samazinātas savrupmāju apbūves teritorijas, to vietā
paredzot lauku apbūves teritorijas. Tas dod daudzveidīgākas izmantošanas iespējas un
mainīgajā ekonomiskajā situācijā ļauj elastīgāk plānot šo teritoriju attīstību, kas vairāk atbilst
lauku dzīves veidam. Nepieciešamības gadījumā veicot plānojuma grozījumus, šīs teritorijas
var attīstīt savrupmāju apbūvei. Savukārt autoceļa V193 Matīši-Bērzaine-Rubene pretējā pusē
ir saglabāts iepriekšējā plānojuma risinājums, paredzot tur lauku apbūves teritorijas,
rūpnieciskās apbūves teritorijas un nelielu jauktas apbūves zonu pie paša autoceļa.
Tiek saglabātas visas iepriekšējā plānojumā noteiktās dabas un apstādījumu teritorijas.
Esošās daudzdzīvokļu māju teritorijas definētas kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas.
Plānojumā paredzēts saglabāt visas esošās ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas. Lielākos
ražošanas uzņēmumus būtu vēlams koncentrēt autoceļa otra pusē.

4.1.attēls. Bērzaines ciema telpiskā struktūra
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3.3. Dikļu ciema telpiskais risinājums
Dikļu ciema plānojuma struktūrā pašlaik izveidojusies trīs atsevišķi centri, kas virknējas uz
galvenās ass - Dikļu muižas apbūve ar pili un parku; teritorija ar parku ap kultūras namu,
pagasta pārvaldi, bibliotēku; teritorija ap skolu un baznīcu. Kā redzams, nav īstenojies
iepriekšējā teritorijas plānojumā izvēlētais attīstības modelis, kas paredzēja vienādi intensīvu
centra teritorijas attīstību visā ciema galvenās ass garumā, veidojot daudzfunkcionālu apbūves
struktūru abpus ceļam. Arī otrais modelis, kas paredzēja veidot vienu centru ap Dikļu pili,
koncentrējot tur visas galvenās sabiedriskās funkcijas, vairs nav īstenojams.
Turpmāk būtu attīstāmi visi trīs centri, nesapludinot tos kopā, jo katram ir sava stingri noteikta
funkcija un loma.
Tā kā nav piepildījusies prognoze par augstu pieprasījumu pēc savrupmāju apbūves
gabaliem, jaunajā teritorijas plānojumā ir būtiski samazināts savrupmāju apbūves īpatsvars.
Plašās savrupmāju teritorijas uz ziemeļiem no autoceļa V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze ir
nomainītas ar daudzveidīgāku un elastīgāku zonējuma veidu – lauku apbūves teritorijām. Tas
vairāk atbilst gan pašreizējai ekonomiskai situācijai, gan praktiskiem un racionāliem
apsvērumiem.
Ir saglabāts iepriekšējā plānojuma koncepts par ūdeņu un dabas teritoriju nozīmīgo lomu un
vietu ciema telpiskajā struktūrā. Mazbriedes upes apkārtne un parka teritorija ir noteikta kā
dabas un apstādījumu teritorija, kas potenciāli var veidoties par aktīvu un reprezentatīvu
ciema centra daļu, kļūstot par nozīmīgāko publisko ārtelpu.
Dikļu ciema plānojumā ir saglabātas esošās ražošanas teritorijas, kā perspektīvas attīstības
vietas, jo tajās ir izmantojamas gan būves, gan infrastruktūra. Jaunas ražošanas teritorijas Dikļu
ciemā nav ieplānotas, jo pieaugot uzņēmējdarbības aktivitātei, var ievērojami intensificēt jau
esošo teritoriju izmantošanu.

4.2.attēls. Dikļu ciema telpiskā struktūra
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3.4.Dauguļu ciema telpiskais risinājums
Kaut arī Dauguļu ciemam ir izdevīgs novietojums pie autoceļa P11 un labs nodrošinājums
ar sabiedrisko transportu, jau iepriekšējā teritorijas plānojumā ciema attīstības iespējas ir
novērtētas kā ierobežotas. Ciems ir veidojies fragmentāri gar autoceļu V218 Mačkēni-Dauguļi
ar lieliem pārrāvumiem, tam trūkst telpiskās vienotības, nav arī centra. Mēģinājums ar
iepriekšējā plānojuma risinājumu uzlabot situāciju nav piepildījies, jo no ieplānotās apbūves
praktiski nekas nav realizējies.
Izvērtējot situāciju, jaunajā teritorijas plānojumā piedāvāts cits Dauguļu ciema attīstības
koncepts. Pašreizējais sabiedriskās dzīves centrs ap internātskolu arī turpmāk attīstāms un
veidojams. Tur ieplānota publiskās apbūves teritorija (P1) un dabas apstādījumu teritorija
(DA1). Jauns, aktīvs centrs varētu veidoties, izvietojot pakalpojumu un tirdzniecības objektus
(DUS, darbnīca, veikals u.tml.) pie autoceļa V218 Mačkēni-Dauguļi krustojuma ar pašvaldības
ceļu iepretim ražošanas objektam. Savukārt teritorijas abpus autoceļam līdz pat Gružupītei ir
piemērotas dzīvojamai apbūvei. Tur paredzētas gan savrupmāju, gan lauku apbūves teritorijas.
Pašā ciema ziemeļu galā ap daudzdzīvokļu mājam veidojama jaukta apbūve, lai tur būtu
iespēja izvietot gan dzīvojamo apbūvi, gan pakalpojumus. Pārējās ciema daļās paredzēts veidot
lauku apbūves teritorijas. Tas ļaus elastīgāk plānot šo teritoriju attīstību ar daudzveidīgākām
izmantošanas iespējām, kas vairāk atbilst lauku dzīves veidam. Būtiski svarīgi ir izveidot drošu
saiti daudzdzīvokļu mājām ar pārējo ciema teritoriju, lai nebūtu jāizmanto autoceļš P11
Kocēni-Limbaži-Tūja.

4.3.attēls. Dauguļu ciema telpiskā struktūra
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3.5.Kocēnu un Brandeļu ciema telpiskais risinājums
Kocēnu ciema sabiedriskais centrs izveidojies samērā kompaktā teritorijā ap bijušo
Kokmuižu, ietverot pili ar parku un pārējo muižas apbūvi. Tur atrodas gan nozīmīgākie
sabiedriskie objekti, gan dzīvojamā apbūve. Teritorijas plānojumā arī turpmāk tur paredzētas
publiskās apbūves teritorijas, jauktas centru apbūves teritorijas, mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijas, kā arī saglabātas visas esošās dabas un apstādījumu teritorijas.
Tāpat kā Kocēnu pagasta teritorijas plānojumā, arī turpmāk tiek saglabāta esošā
daudzdzīvokļu māju teritorija, definējot to kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. Jaunas
šādas teritorijas nav ieplānotas. Arī tehniskās apbūves teritorijas un rūpniecības apbūves
teritorijas saglabātas to līdzšinējās platībās.
Teritorijas plānojumā saglabātas visas dabas un apstādījumu teritorijas, ieskaitot
Kokmuižas parku un mežaparka teritorijas ap Kocēnu ūdenskrātuvi.
Kocēnu ciema vidū ap Zemeņu ielu ir saglabātas personisko palīgsaimniecību teritorijas, kas
plānojumā definētas kā mazdārziņu teritorijas (L3), nosakot tur iepriekšējo atļauto izmantošanu
- dārzeņkopību, sakņkopību un augļkopību un neparedzot apbūves iespējas.
Ņemot vērā gan pašreizējo ekonomisko situāciju, gan pieprasījumu, gan racionālus
apsvērumus, jaunajā teritorijas plānojumā ir būtiski samazināts savrupmāju apbūves teritoriju
īpatsvars. Iepriekšējā Kocēnu pagasta teritorijas plānojumā bija paredzēts attīstīt dzīvojamās
apbūves zonu gan dienvidrietumu virzienā līdz pat ciema robežai, gan uz ziemeļiem no
autoceļa V213 Valmiera-Mujāni līdz ciema robežai. Ieplānoto jaunas apbūves teritoriju kopējā
platība pārsniedza esošo apbūves teritoriju platību. Taču šāda risinājuma rezultātā veidotos
pārāk liela apbūves zona ar tikai vienu funkciju – mājokli, kas savukārt nenodrošina
nepieciešamos pakalpojumus un nedod iespēju izmantot teritoriju saimnieciskai darbībai.
Tādēļ jaunajā teritorijas plānojumā šīs teritorijas paredzēts attīstīt kā lauku apbūves
teritorijas, nosakot tur lielākas zemes gabalu minimālās platības un daudzveidīgākas
izmantošanas iespējas. Jaunas savrupmāju apbūves teritorijas ir saglabātas tur, kur jau pastāv
ceļu tīkls un iespējams inženiertehniskais nodrošinājums, kā arī tajos zemes īpašumos, kur
uzsākta detālplānojuma izstrāde. Lai nākotnē izvairītos no haotiskas un fragmentāras teritoriju
sadalīšanas un apbūvēšanas, neloģisku ielu tīkla un apbūves pārrāvumu veidošanās, ir
nepieciešams noteikt secību, kādā notiek attīstītības kārtas.
Starp Alejas ielu un Ozolu ielu ir paredzēts veidot publiskās apbūves teritoriju, tāpat arī gar
autoceļu A3 Inčukalns-Valmiera-Valka.
Kocēnu ciema daļa, kas atrodas autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Valka pretējā pusē, nav
funkcionāli saistīta ar pārējo ciema daļu. Plānojumā tur paredzētas publiskās apbūves teritorijas
ar iespēju izvietot dažādas pakalpojumu un darījuma iestādes, izņemot divus īpašumus, kuros
izstrādāts detālplānojums savrupmāju apbūvei.
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4.4.attēls. Kocēnu un Brandeļu ciema telpiskā struktūra
Brandeļi
Brandeļu ciema atsevišķās ciema daļas abpus autoceļam A3 Inčukalns-Valmiera-Valka nav
saistītas ne telpiski, ne funkcionāli, tādēļ to vairs nav iespējams attīstīt kā vienotu telpisko
struktūru. To nosaka arī ciema ciešais izvietojums starp Valmieras pilsētu un Kocēnu ciemu, kā
arī esošās apbūves haotiskais raksturs, tādēļ katra ciema daļa plānojama atsevišķi.
Nav attaisnojušās iepriekšējā teritorijas plānojumā paredzētās plašās savrupmāju apbūves
teritorijas pie satiksmes pārvada starp Brandeļu ezeru un autoceļu A3, jo teritorijai nav
risinātas piekļūšanas iespējas un inženiertehniskais nodrošinājums. Tādēļ atbilstoši pašreizējai
ekonomiskai situācijai, jaunajā teritorijas plānojumā tur paredzētas lauku apbūves teritorija,
kas pieļauj teritorijas daudzveidīgāku izmantošanu. Taču nākotnē šī vieta var veidoties par
nozīmīgu attīstības teritoriju ar jauktu daudzveidīgu apbūvi gan pakalpojumu un darījumu
iestādēm, gan mājoklim, gan rekreācijai. Šajā teritorijā būs nepieciešams izstrādāt
lokālplānojumu, paredzot iekšējo ielu un veidojot optimālus pieslēgumus autoceļam A3. Ciema
daļa ap autoceļu V213 Valmiera-Mujāni un Brandeļu ezeru ir funkcionāli jāsasaista ar Kocēnu
ciemu.
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Savukārt ciema daļa autoceļa A3 Inčukalns-Valmiera-Valka pretējā pusē pēc apbūves rakstura
veido Valmieras priekšpilsētu, kur piemērotākais izmantošanas veids būtu dažādas
pakalpojumu un darījuma iestādes. Tādēļ teritorijas plānojumā joslā gar autoceļu A3 saglabātas
publiskās apbūves teritorijas, bet aiz tām savrupmāju apbūves vietā paredzētas lauku apbūves
teritorijas. Uz dienvidiem no Brandeļiem ārpus ciema robežas iepriekšējā Kocēnu pagasta
teritorijas plānojumā bija ieplānota savrupmāju apbūve platībā, kas lielāka par Brandeļu ciemu.
Jaunajā plānojuma risinājumā tur paredzētas lauksaimniecības teritorijas, izņemot dažus zemes
īpašumus, kur uzsākta detālplānojumu izstrāde.
3.6.Rubenes ciema telpiskais risinājums
Rubenes ciems ir attīstījies samērā kompaktā teritorijā ap autoceļu V212 Rubene-Virši starp
ūdenskrātuvi un baznīcu. Kaut arī pašlaik ciema telpiskajā struktūra izveidojušies trīs atsevišķi
centri, nākotnē būtu stiprināms un attīstāms pašreizējais centrs ap Nākotnes ielu ar
sabiedriskajām ēkām un daudzdzīvokļu mājam. Teritorijas plānojumā arī turpmāk tur
paredzētas publiskās apbūves teritorijas, jauktas centru apbūves teritorijas un mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijas. Tūrisma un rekreācijas kompleksam būtu nepieciešams veidot
funkcionālu savienojumu ar ciema centru, izvietojot gar neapbūvēto Nākotnes ielas malu
pakalpojumu objektus un virzienā uz ūdenskrātuvi veidojot labiekārtotu publisko ārtelpu ar
gājēju celiņiem. Savukārt Kalna ielu līdz pat dambim varētu veidot kā promenādi. Gar
ūdenskrātuvi saglabātas visas esošās dabas un apstādījumu teritorijas.

4.5.attēls. Rubenes ciema telpiskā struktūra
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Rubenes baznīca ir ciema galvenā dominante un atpazīstamības simbols, tādēļ teritorija
starp autoceļu A3 un baznīcu ir jāsaglabā neapbūvēta. Teritorijas ap mācītājmuižu paredzēts
attīstīt kā jauktas centra apbūves teritorijas.
Plānojuma risinājumā ir pārskatītas ciema attīstības iespējas. Savrupmāju apbūves teritorijas
ir saglabātas ciema centrā, gar Valmieras ielu un gar ūdenskrātuvi no dambja virzienā uz
ziemeļiem. Savukārt tās savrupmāju apbūves teritorijas, kas bija ieplānotas uz ziemeļiem no
centra ap kapsētu, gar autoceļu V212 Rubene-Virši un V193 Matīši-Bērzaine-Rubene,
atzīstamas par nepamatoti plašām, tādēļ jaunajā teritorijas plānojuma risinājumā tur paredzētas
lauku apbūves teritorijas ar lielāku zemes gabalu minimālo platību un daudzveidīgākām
izmantošanas iespējām.
Plānojumā tiek saglabātas visas esošās ražošanas teritorijas (rūpnieciskās apbūves teritorijas)
un tehniskās apbūves teritorijas.

3.7.Vaidavas ciema telpiskais risinājums
Vaidavas ciema telpiskajā struktūrā izteikti izdalās galvenais centrs, kas izveidojies ap
kādreizējo Veļķu muižu. Tur izvietotas administratīvās, kultūras un izglītības iestādes, kā arī
daudzdzīvokļu māju apbūve un parks. Centra robežu skaidri iezīmē Nākotnes iela, no ziemeļu
puses to norobežo Vaidavas ezers. Sabiedriskās ēkas grupējas ap Skolas ielu kā centrālo asi,
kas noslēdzas ar laukumu pie skolas. Lai centra lomu vēl pastiprinātu, teritorijas plānojumā tur
paredzēts veidot jauktas centra apbūves teritorijas.
Centram piekļaujas esošās savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, kas iepriekšējā
plānojumā bija ievērojami paplašinātas līdz pat ciema robežai. Šāda zonējuma rezultātā
veidotos pārāk liela apbūves zona ar vienu vienīgu funkciju – tikai mājokli. Tas savukārt
nenodrošina nepieciešamos pakalpojumus un sašaurina teritorijas izmantošanas iespējas
saimnieciskai darbībai un attīstībai. Taču prognoze par iedzīvotāju skaita pieaugumu un
pieprasījumu pēc individuālās dzīvojamās apbūves nav piepildījusies, un šīs teritorijas nav
apbūvētas. Tādēļ jaunajā teritorijas plānojumā tās paredzēts attīstīt kā lauku apbūves teritorijas
ar lielāku zemes gabalu minimālo platību un daudzveidīgākām izmantošanas iespējām.
Teritorijas plānojumā saglabātas jauktas apbūves teritorijas pie Gaujas ielas un autoceļa
V192 Vaidava-Rubene krustojuma. Tas nākotnē dotu iespēju šeit veidot vietēja rakstura
pakalpojumu centru, paredzot atbilstošu izmantošanu arī ielas pretējā pusē esošajā tehniskās
apbūves teritorijā.
Plānojuma risinājumā ir saglabātas esošās ražošanas teritorijas ciema perifērijā gar autoceļu
V190 Brieži-Vaidava-Druļi-Baužu ezers, taču jaunas ražošanas teritorijas nav paredzētas.
Nepieciešamības gadījumā ir iespējas paplašināt ražošanas zonu līdz Gaujas ielai, neveidojot
konfliktu ar dzīvojamo apbūvi.
No iepriekšējā teritorijas plānojuma risinājuma tiek saglabātas visas zaļās teritorijas gar
Vaidavas ezeru un savrupmāju dzīvojamo apbūvi gar meliorācijas grāvi, nosakot tās kā dabas
un apstādījumu teritorijas. Tāpat tiek saglabātas esošās mazdārziņu teritorijas gar Gaujas ielu
(autoceļu V190 Brieži-Vaidava-Druļi-Baužu ezers).
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Jaunajā plānojuma risinājumā ir precizētas ciema robežas saskaņā ar kadastra informāciju,
iekļaujot ciemā dienvidrietumu daļā esošās ražošanas, dabas apstādījumu un lauksaimniecības
teritorijas, kā arī austrumu daļā esošo meža teritoriju.

4.6.attēls. Vaidavas ciema telpiskā struktūra
3.8.Zilākalna ciema telpiskais risinājums
Zilākalna ciems ir kompakti apbūvēts, ar skaidru plānojuma struktūru, regulāru ielu tīklu un
jau izveidojušos sabiedrisko centru, kur atrodas ciema galvenās publiskās iestādes – pagasta
pārvalde, kultūras nams, bibliotēka, veikals, pasta nodaļa. Pašā ciema centrā gar Valmieras ielu
un Kultūras ielu ir saglabājušās arhitektoniski ļoti interesantas ēkas, kas veido Zilākalna ciema
savdabību. Taču pašlaik tās stāv neizmantotas un pamazām sabrūk, degradējot arī apkārtējo
vidi. Tai pat laikā tieši šī apbūve ir Zilākalna ciema lielākā vērtība, jo maz kur Latvijā un
Eiropā ir saglabājusies nepārveidota pagājušā gadsimta 60- to gadu apbūve.
Nākotnē šī teritorija varētu kļūt gan par savdabīgu pilsētplānošanas vēstures piemēru,
gan attīstīties par pakalpojumu un darījumu centru, ko veicinās gan ciema izvietojums pie
autoceļa un nelielais attālums līdz Valmierai, kā arī Zilākalna - nozīmīga kultūrvēsturiska
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pieminekļa un tūrisma objekta, tuvums. Lai pilnībā izmantotu šo potenciālu, nepieciešams
dažādot pašreizējo teritorijas izmantošanu, atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma izvietot
tur gan mājokļus, gan pakalpojumus, gan publiskas iestādes.
Līdzīgi kā iepriekšējā plānojumā, Zilākalna ciema zonējumā tiek saglabāta esošā
daudzdzīvokļu māju teritorija, definējot to kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. Jaunas
šādas teritorijas nav ieplānotas.
Ņemot vērā ciema izdevīgo atrašanas vietu, brīvās kādreizējas ražošanas teritorijas un esošo
infrastruktūru, Zilākalna ciema specializācija varētu būt tieši rūpnieciskā ražošana. Tādēļ
teritorijas plānojumā ir saglabātas visas rūpniecības apbūves teritorijas. Neapbūvēto teritoriju
abpus Miera ielai gar Parka ielu, kas iepriekšējā plānojumā bija noteikta kā savrupmāju
apbūves teritorija, paredzēts attīstīt kā jauktu centru apbūves teritoriju, lai tur būtu iespējams
izvietot gan savrupmājas, gan pakalpojumu objektus, nelielas darbnīcas, tādējādi veicinot arī
nodarbinātības iespējas.

4.7.attēls. Zilākalna ciema telpiskā struktūra
Neapbūvēto ciema teritoriju Valmieras ielas otrā pusē, kur atrodas gan viensētas, gan sakņu
un augļu dārzi, paredzēts veidot kā lauku apbūves teritoriju. Tas dos iespēju daudz elastīgāk
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plānot šo teritoriju attīstību ar daudzveidīgākām izmantošanas iespējām, kas vairāk atbilst
lauku dzīves veidam.
Viena no problemātiskām zonām Zilākalna ciemā ir plašās mazdārziņu teritorijas, kas
aptver ciemu no trim pusēm. Tās ir haotiski apbūvētas ar dažāda rakstura būvēm, bez
labiekārtojuma un loģiska ceļu tīkla. Pamestie grausti ar latvāņu audzēm rada degradētu un
bīstamu vidi.
Teritorijas plānojumā šī zona noteikta kā teritorija ar īpašiem nosacījumiem (TIN3), kurā
izstrādājams detālplānojums, paredzot teritorijas organizēšanu ar atbilstošu infrastruktūru.
Teritoriju Valmieras ielas otrā pusē ap bijušo karjeru, ko vasarās iedzīvotāji izmanto kā
peldvietu, paredzēts saglabāt kā publiskās ārtelpas teritoriju, nosakot to par dabas un
apstādījumu teritoriju. Tāpat, kā labiekārtotas publiskās ārtelpas teritorijas, saglabājamas zaļās
neapbūvētās teritorijas gar Imanta ielu.

3.9. Lauku teritorijas plānojums
Novada lauku teritorija plānota, lai iedzīvotajiem būtu radīta tāda dzīves un darba vide, kas
dod daudzveidīgas iespējas saimnieciskai darbībai, tai par laikā saglabājot raksturīgās novada
ainavas un kultūrvēsturisko vidi. Tādēļ ārpus ciemiem nav paredzēts veidot jaunas dzīvojamās
apbūves teritorijas.
Kocēnu novada lauku teritorijā divas galvenās funkcionālas zonas ir lauksaimniecības
teritorijas (L1) un mežu teritorijas (M1). Ņemot vērā, ka novadā ir daudzas mazas apdzīvotas
vietas bez oficiāla ciema statusa, kur ir izveidojusies daudzveidīga apbūve – daudzdzīvokļu
mājas, ražošanas objekti, darbnīcas, garāžas u.tml., taču nav iespējams definēt kādu
dominējošo funkciju, teritorijas plānojumā tām noteikts funkcionālais zonējums lauku apbūves
teritorijas (L2).
Funkcionālā zona lauksaimniecības teritorijas (L1) noteikta, lai nodrošinātu
lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, vienlaikus piedāvājot plašas
izmantošanas iespējas. Lauku zemēs var izvietot pamatfunkcijas nodrošināšanai nepieciešamos
ražošanas objektus, tai skaitā lauksaimniecības un lopkopības produkcijas pārstrādes
uzņēmumus, kokapstrādes uzņēmumus, sabiedriskās un komerciestādes, kā arī viensētas gan
pastāvīgo mājokļu, gan brīvdienu māju (otro māju) statusā.
Teritorijas plānojumā esošās ražošanas teritorijas iezīmētas kā rūpnieciskās apbūves teritorijas
(R1), savukārt esošās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kā apakšzona (R2).
Mainīt zonējumu, nosakot lauku zemēs citu funkcionālo zonu, tai skaitā derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas, var normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādājot teritorijas plānojuma
grozījumus vai lokālplānojumu.
Kocēnu novada vērtīgākās ainavas ir visciešākā veidā saistītas ar tradicionālo
apdzīvojuma veidu – viensētu grupām, to izkārtojumu, ceļu struktūru un iekoptiem laukiem.
Teritorijas plānojumā ir radīti nosacījumi pamesto mājvietu atjaunošanai gan brīvdienu māju
statusā, gan piemērošanai ar lauksaimniecību nesaistītām darbībām, piemēram, mākslinieku
darbnīcai, birojam, muzejam u.tml., nenosakot ierobežojumus zemes gabala minimālai platībai,
ja tas tiek atdalīts ar šādu mērķi. Lauku teritorijā ir iezīmētas vairākas ainaviski vērtīgās
teritorijas (ar indeksu TIN5), kurās izvirzīti īpaši nosacījumi to apbūvei un dotas
rekomendācijas to izmantošanai. Tur atbalstāma lauku saimniekošanas veidu dažādošana,
ekoloģiski tīras produkcijas ražošana, saglabājot tradicionālo kultūrainavu un lauku
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dzīvesveidu. Tāpat attīstāma gan netradicionālā lauksaimniecība, gan dažādi tūrisma veidi un
pakalpojumi.

3.10. Kopējo interešu teritorijas ar kaimiņu pašvaldībām
Kocēnu novadam ir vēsturiskas saites un kopīgas intereses ar apkārtējām kaimiņu
pašvaldībām.
Valmieras pilsēta:
· Autoceļi A3 Inčukalns-Valmiera-Valka (Igaunijas robeža), P18 Valmiera-Smiltene;
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas);
· Gaujas upe;
· Kocēnu kapsēta;
· Mežu aizsargjosla ap Valmieras pilsētu.
Beverīnas novads:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Autoceļš P18 Valmiera-Smiltene;
· Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
· Gaujas upe.
Burtnieku novads:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
· Autoceļš P16 Valmiera-Matīši-Mazsalaca;
Alojas novads:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
· Autoceļš V112 Puikule-Rencēni-Vēveri, V164 Igaunijas rob.-Mazsalaca-Vilzēni-Dikļi;
Limbažu novads:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
· Autoceļš P11 Kocēni-Limbaži-Tūja, V166 Valmiera-Dikļi-Augstroze;
Pārgaujas novads:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Autoceļš A3 Inčukalns-Valmiera-Valka (Igaunijas robeža),
Priekuļu novads:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Gaujas upe;
· Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
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4. AINAVU AIZSARDZĪBA
4.1. Ainavu izvērtējums Kocēnu novada pagastu teritorijas plānojumos
Ainavu izvērtējums Kocēnu pagasta teritorijas plānojumā
Kocēnu pagasta teritorijas plānojuma ietvaros 2007.gada izstrādāts ainavu plāns. Tā autors ir
SIA „Reģionālo Pētījumu un Plānošanas centrs” arhitekts M.Čeburaškins. Ainavu plāna
sastāvā izstrādāti 3 atsevišķi plāni- kartes:
· Ainavu telpu shēma,
· Ainavu analīzes plāns,
· Teritorijas ainavu reglamentācijas zonējumu plāns.
Ainavu telpu shēmā pēc ģeogrāfiskām pazīmēm noteiktas raksturīgās Kocēnu pagasta
ainavu telpas ar mērķi saglabāt izveidoto ainavu struktūru kā vērtību nākamai paaudzei.
Pagasta teritorija sadalīta četrās ainavu telpās:
1) mežāru morēnas pauguraine;
2) terasēto upju ieleju un ielejveida pazeminājumu ainava
3) smilšaino līdzenumu mežāre;
4) mitrzemju ainava.
Pēc autora ieceres, šī zonējuma principi izmantoti kā pamats atļautās un plānotās teritorijas
izmantošanas plāniem. Ainavu telpu shēmā ietverts tik daudz dažādas informācijas, tai skaitā
zemes lietošanas veidi, zonējums, atsevišķi objekti un teritorijas u.tml., ka nav iespējams
uztvert galveno informāciju. Nav saprotams zonu veidošanas princips, to robežas nav saistītas
ne ar dabas elementiem, ne ar reljefu.
Ainavu analīzes plānā ir veikta pagasta teritorijas analīze no vizuālā viedokļa, nosakot
uztveres scenāriju atkarībā no kustības virzieniem, nofiksējot vizuālās uztveres traucēkļus,
dominantes, ainavu degradācijas zonas, ainavu akcentus, ainaviski pievilcīgus ceļus.
Vizuālo koridoru un panorāmas zonas, kas veido teritorijas unikalitāti un pievilcību ir noteiktas
kamerālās un kartogrāfiskās analīzes rezultātā. Pēc autora ieceres, vizuālie koridori un
panorāmas nofiksētas ar skatu leņķiem, atklāta teritoriju „telpiskā” uzbūve ar vēsturisko
apdzīvotu vietu izvietojumu kā vizuālajiem fokusiem - Dūķeri, Mujāni, Rubene – Ķieģeļu
muiža, un apakšfokusiem - Pankas, Peļņi, Ķieģeļu skola.
Ainavu analīzes plānā noteikti ainaviski pievilcīgi ceļi - A3, P11, P16, V55, V166, V188,
V189, V193, V212, V213, V214, V215 līdz Tožas, V216, Nr.1, Nr.6, Nr.10, Nr.20, Nr.43,
Nr.30 līdz pagasta robežai, Nr.32 no Rubenes līdz Ķieģeļu muižai.
Plānā parādīti ieteicamie pasākumi ainavu uzlabošanai - izcērtamās krūmu teritorijas, atsevišķi
izcērtamie krūmi, aleju sakopšana (koku atjaunošana, krūmu izciršana), meža kopšanas
teritorijas (atjaunošana), meža izcirtumi (krūmu - koku teritorijas galvenokārt ap grāvjiem).
Teritorijas ainavu reglamentācijas zonējumu plānā noteiktas šādas zonas:
· Blīvas apbūves zona
· Ciemu apbūves zona
· Apbūves zona gar ceļiem
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· Pie ciemu apbūves zona
· Aizsargājamu ainavu apbūves zona
Šajā plānā detalizēti parādīti ainaviski pievilcīgie ceļi, koku alejas, krūmu joslas, izcērtamie
krūmi, sakopjamās alejas, mežu kopšanas teritorijas u.tml., tādējādi dublējot Ainavu analīzes
plānu. Jāatzīmē, ka ar Kocēnu pagasta teritorijas plānojuma 2009.gada grozījumiem,
Teritorijas ainavu reglamentācijas zonējumu plāns ir atcelts, kā arī tajā noteiktie ierobežojumi.
Kocēnu pagasta plānojumā bija paredzēts aktīvāk izmantot Gaujas Nacionālā parka
neitrālās zonas iespējas. Neitrālajā zonā pie Valmieras pilsētas, krustojumā ar Rīgas –
Valmieras šoseju A3 bija ieplānota apbūve, zemes īpašumos „Jaunlapaiņi” un „Lapainīši”,
paredzot savrupmāju dzīvojamās apbūves zonu (DzS2) un jaukta dzīvojamās un darījumu
iestāžu apbūves teritoriju (JDzD). Saskaņā ar ainavu plāna rekomendācijām teritorijas
plānojumā pārējai lauksaimnieciskai teritorijai piešķirts statuss „Aizsargājamās ainavu apbūves
zona” ar atbilstošām prasībām Apbūves noteikumos.
Kopumā vērtējot Kocēnu pagasta teritorijas plānojuma ietvaros izstrādāto ainavu plānojumu,
konstatējams, ka tas satur atsevišķas rekomendācijas ainavu kopšanai, taču nav dots ainavu
izvērtējums pēc būtības un ainavu nozīmīguma, izdalot ainaviski vērtīgās teritorijas. Ainavu
analīzes plānā nav saprotams princips, pēc kāda izvēlēti skati punkti un noteiktas vizuālo
koridoru un panorāmas zonas. Ir ignorētas ainavas reālas uztveramības robežas, tā piemēram
daudzviet ainavu telpas robeža iezīmēta klaja lauka vidū, vai tikai vienā ceļa pusē. Ainavu
plānam trūkst Paskaidrojuma raksts ar principu un metodes izklāstu, ainavu telpu apraksti ar
attēliem, nav dots risinājumu pamatojums, kas apliecinātu, ka autors ir veicis detalizētu
situācijas izpēti arī dabā. Tādēļ šis materiāls ir kritiski izvērtējams, pirms tas tiek izmantots
turpmākā ainavu plānošanā.
Ainavu izvērtējums Vaidavas pagasta teritorijas plānojumā
Vaidavas pagasta teritorijas plānojumā 2004.-2016. ar 2009. gada grozījumiem izmantots
Gaujas nacionālajam parkam 2005. gadā izstrādātais projekts „Gaujas nacionālā parka ainavu
estētiskais vērtējums” (O. Nikodemuss).
Pēc šī projekta Vaidavas pagasta teritorijā ir izdalītas trīs augstvērtīgās ainavu telpas:
1) Gaujas senlejas ainavu telpa;
2) Vaidavas ezera ainavu telpa;
3) Strīķupes meža ainavu telpa.
Gaujas senlejas ainavu telpā ainavas raksturu nosaka Gaujas senieleja ar stāvām vai
terasētām nogāzēm, kas apaugušas ar priežu, priežu – egļu, vietām ar platlapju mežaudzēm.
Kaut arī no upes paveras ierobežoti skati, vai šauras skatu perspektīvas, ainavas daudzveidība
un dinamiskums ierindo Gaujas senielejas ainavu pie Latvijas unikālajām un izcilajām
ainavām. Ainavas vizuālo pievilcību palielina smilšakmens un māla nogulumu atsegumi,
smilšu sēres, gravas un saposmotās senielejas nogāzes un vecās priežu audzes. Augsta vērtība
ir tālajiem skatiem, kas paveras no upes vai upes palienes uz senielejas nogāzi. Kā īpaši vērtīga
skatu perspektīva ir atzīmēti skati no Sietiņieža klints uz Gaujas senieleju. Skatu vietas ir
labiekārtotas un viegli sasniedzamas.
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Vaidavas ezera ainavu telpā galvenā dominante ir Vaidavas ezers. Kā nozīmīgi ainavu
elementi ir atzīmētas viensētas Vaidavas ezera krastā, no kurām paveras augstvērtīgs skats uz
ezeru. Lielākā vizuālā vērtība tiek saistīta ar Vaidavas ezeru un skatu no dažādiem punktiem uz
ezera ūdens spoguli. Lielākā daļa skatu atduras pretējā ezera krastā. Plānojumā izvērtēts arī
ainavu transformācijas process, atzīmējot, ka pozitīvi vērtējama pārdomātā ainavas veidošana
Vaidavas ciemā. Ir konstatēts, ka ezera tuvākā apkārtne tiek intensīvi izmantota tūrismā, un gar
ezera krastu notiek dažāda veida būvniecība. Tā kā ezera rietumu piekrastē zemes tiek
izmantotas lauksaimniecībā, tur netiek prognozēta būtiska zemes izmantošanas struktūras
maiņa. Savukārt austrumu daļā lauksaimniecībā izmantojamās zemes tiek apmežotas ar bērzu
kultūrām, līdz ar to tur sagaidāma būtiska ainavas struktūras izmaiņa. Secināts, ka kopumā
lauksaimniecības izmantojamo zemju apmežošana būtiski nesamazinās Vaidavas ezera un
apkārtnes vērtību, izņemot apmežojumu pie Zviedru priedes, kā rezultātā pilnībā zudusi
priedes, kā ainavas elementa un kultūrvēsturiska objekta, vērtība. Ir konstatēts, ka kopumā
ainavu telpa ir pietiekoši labi pieejama un ezers ir saskatāms no vairākiem skatu punktiem.
Nākotnē rekomendēts apsvērt iespēju izveidot gājēju un velotūristu maršrutu gar ezera
austrumu krastu.
Strīķupes meža ainavu telpas raksturu nosaka Strīķupes dziļā ieleja, kas apaugusi ar priežu
silu un mētrāju mežaudzēm. Ainavas telpa ir veidojusies kā dabas ainava, kur dominē meži.
Strīķupes mežu ainavu telpas pievilcību veido tās dziļā ieleja ar dzidro upes ūdeni. Ainavas
vizuālo vērtību paaugstina devona smilšakmens atsegumi (Kalēju ala).
Atzīmēts, ka ainavu telpā nav īpašu skatu vietu, no kurienes pavērtos izcilas atklātas skatu
perspektīvas. Tur dominē tuvie un slēgtie skati, taču ainavu telpas pieejamība ir ierobežota. Kā
vizuāli pievilcīgi ir atzīmēti skati no ielejas pamatkrasta uz upes gultni un no tilta pāri Strīķupei
uz upes ieleju. Ainavu telpas estētiskās kvalitātes paaugstināšanai rekomendēts uzlabot
teritorijas labiekārtojuma līmeni, norobežojot piekļūšanas iespējas Kalēju alai, lai mazinātu
augsnes eroziju.
Vaidavas pagasta teritorijas plānojumā ir izdalīti trīs ainaviski vērtīgo lauksaimniecības
teritoriju areāli, kuru īpašo vērtību nosaka plašā skata perspektīva no autoceļiem ar
kultūrvēsturiskajiem ainavas elementiem.
Ainavu izvērtējums Dikļu pagasta teritorijas plānojumā
Dikļu pagasta teritorijas plānojumā noteiktas ainaviski vērtīgās teritorijas, ar mērķi
saglabāt raksturīgo ainavu un kultūrvidi, tūrisma un atpūtas resursus, vienlaikus veicinot
ilgtspējīgu teritorijas attīstību un sabalansētu dabas resursu izmantošanu. Ainaviski vērtīgās
teritorijas atrodas pagasta dienvidu daļā ap autoceļu P11 Kocēni-Limbaži-Tūja un V194 DikļiMazbrenguļi un ir parādītas plānotās izmantošanas kartē. Detalizētas prasības šo teritoriju
izmantošanai ir noteiktas Apbūves noteikumos. Teritorijas plānojumā ir veikta detalizēta Dikļu
ciema telpiskās struktūras analīze, akcentējot arī ainaviskos aspektus.
Ainaviski vērtīgās teritorijas nav noteiktas ne Bērzaines, ne Zilākalna pagasta teritorijas
plānojumos, Bērzaines pagasta teritorijas plānojumā dots ļoti vispārīgs, teorētisks ainavu
vērtējums.
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4.2. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) ainavu ekoloģiskais plāns
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu ekoloģisko plāns ir izstrādāts 2007.gadā, lielāka
projekta “Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” ietvaros.
Ainavu ekoloģiskajā plānā ZBR teritorijā ir izdalītas 42 ainavu telpas septiņās teritoriju
kategorijās, kas kopā veido ZBR ainavas telpisko struktūru:
1. Starptautiskas nozīmes biocentru telpas;
2. Starptautiskas nozīmes koridori;
3. Nacionālas nozīmes biocentru telpas;
4. Nacionālas nozīmes upju koridori;
5. Ainavu telpas ar speciālām prasībām vides aizsardzībā un zemes izmantošanā;
6. Ainavu telpas ar vērtīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem un ainavu estētisko
kvalitāti;
7. Ainavu telpas ar dominējošiem ainavu tipiem bez speciālām prasībām zemes
izmantošanā.
Ainavu telpas ir izdalītas, ņemot vērā teritorijas bioloģisko daudzveidību, ainavu estētiskās
kvalitātes, kultūrvēsturiskās ainavas elementu izvietojuma un vietas sociālekonomiskās
nozīmes analīzi. Visām ainavu zonām ir izveidoti apraksti – pases, kur raksturota ainavu telpu
struktūra, to vērtības un iestrādāti priekšlikumi ainavu multifunkcionālitātes nodrošināšanai, tas
ir, teritorijas bioloģisko, estētisko un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai un teritorijas
ekonomiskai attīstībai.
Relatīvi lielas teritorijas aizņem ainavu telpas ar speciālām prasībām vides aizsardzībā un
zemes izmantošanā. Tās ir sagrupētas četrās grupās, atkarībā no izmantošanas un
apsaimniekošanas mērķa:
1. Mozaīkveida ainavu telpas ar speciālām prasībām zemes izmantošanas struktūrai;
2. Polderu ainavu telpas ar speciālām prasībām hidroloģiskā režīma uzturēšanai un zemes
izmantošanai;
3. Piekrastes ainavu telpa, ar mērķi nodrošināt bioloģisko daudzveidību, saglabājot ainavas
kultūrvēsturiskās un estētiskās vērtības, vienlaikus veicinot tūrisma un rekreācijas attīstību;
4. Atjaunojamās ainavas (Zilākalna (Zažēnu) purvs un Rūjas zivju dīķi).
Liela uzmanība ir pievērsta degradēto teritoriju atjaunošanai un ar to saistītajām problēmām
- Rūjas dīķiem un Zažēnu purvam. Plānā ir paredzēta Zažēnu kūdras ieguves lauku
apmežošana vai arī izmantošana koksnes biomasas audzēšanā.
Kā atsevišķs ZBR ainavu telpu tips ir izdalītas ainavu telpas ar vērtīgiem kultūrvēsturiskiem
objektiem un augstu ainavu estētisko kvalitāti. Tās ir ainavu telpas ar lielu kultūrvēsturisko
objektu vai elementu koncentrāciju, ka arī estētiski augstvērtīgas ainavas, kuru vērtību nosaka
kultūrvēsturiskā telpa. Kultūrvēsturiskajās ainavās galvenais mērķis ir saglabāt un atjaunot
kultūrvēsturiskās ainavas elementus un to kādreizējo telpisko sasaisti. ZBR ainavu
ekoloģiskajā plānā ir izdalītas 13 kultūrvēsturiskās ainavu telpas, tai skaitā arī Bērzaines
kultūrainava un Dikļu kultūrainava.
Saskaņā ar ZBR Ainavu ekoloģisko plānu, šajās ainavu telpās nav vēlams atbalstīt
lauksaimniecībā izmantojamo zemju apmežošanu, meža plantāciju ierīkošanu, vēja ģeneratoru
uzstādīšanu, jaunu karjeru ierīkošanu. Lauksaimniecības zemju apmežošanas gadījumā, ja tas
nav novēršams, izstrādājams ainavu dizaina plāns. Kultūrvēsturiskajās ainavās saglabājama
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vēsturiski izveidojusies apbūves struktūra un nav vēlama jaunu ciemu veidošana, bet jaunas
vienlaidus apbūves gadījumā, ieteikts paplašināt esošos ciemus. Plānā norādīts, ka ainavu
telpas ar vērtīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem un augstu ainavu estētisko kvalitāti ir
iekļaujamas ZBR ainavu aizsardzības zonā.
ZBR AEP ietvaros ir aprakstītas ainavu telpas ar dominējošiem ainavu tipiem bez
speciālām prasībām zemes izmantošanā. Kocēnu novadā tāda ir Zilākalna viļņotā ainava.
Šīm ainavu telpām nav izvirzītas konkrētas prasības bioloģiskās daudzveidības vai arī
kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai, bet ir iestrādāti priekšlikumi vides kvalitātes
saglabāšanā vai uzlabošanā.
ZBR ainavu ekoloģiskajā plānā ir parādītas teritorijas vēja ģeneratoru uzstādīšanai un
vietas, kur jāveic pasākumi dzīvnieku migrācijas nodrošināšanai, ekosistēmu atjaunošanai,
pilsētu un ciemu attīstības virzieni, kā arī teritorijas, kur ierobežojama derīgo izrakteņu ieguve.
Vēja ģeneratoru uzstādīšanas vietas ir parādītas, ņemot vērā vēja enerģijas asociācijas
izstrādāto potenciālo vēja enerģijas karti, izvērtējot vēja ģeneratoru iespējamo ietekmi uz putnu
migrāciju un ainavu vizuālo veidolu. Ainavu ekoloģiskajā plānā nav paredzēta vēja ģeneratoru
uzstādīšana piekrastē, starptautiskas nozīmes biocentros un koridoros, mozaīkveida ainavā ar
speciālām prasībām ainavu aizsardzībai, kultūrainavās un Rīgas līča akvatorijā.
ZBR ainavu ekoloģiskā plāna ainavu telpu pasēs ir iestrādāta prasība, ka derīgo izrakteņu
ieguvē prioritāte ir esošo karjeru izmantošana. Jaunu karjeru ierīkošana nav pieļaujama
starptautiskas un nacionālas nozīmes biocentru kodolzonās un pamatelementos, kā arī to
buferzonās, ja tas tieši vai netieši ietekmē kodolzonas un pamatelementus (piemēram,
hidroloģiskā režīma izmaiņas, trokšņa piesārņojums u.c.). Jaunu karjeru ierīkošana nav
pieļaujama arī kultūrainavās, piekrastes ainavā un upju ielejās un to tiešā tuvumā (200 m platā
joslā).
BĒRZAINES KULTŪRAINAVA
Bērzaines kultūrainava raksturota, kā mozaīkveida ainava ar atsevišķām vizuāli pievilcīgām
skatu perspektīvām no Rubenes – Bērzaines autoceļa. Kā vizuāli pievilcīga atzīta Briedes
ieleja, ar sevišķi skaistu ainavu pie Zēmelēm.
Bērzaines kultūrainava laika gaitā ir stipri pārveidota, nav saglabājusies vēsturiskā zemes
izmantošanas struktūra, bet saglabājusies apdzīvojuma struktūra, tas ir viensētu izvietojums
drumlina nogāzēs. Nozīmīga kultūrvēsturiska vērtība ir lauku viensētām un daudzajiem
kultūrvēsturiskajiem objektiem. Kā ievērojamākā ir atzīmēta Jaunburtnieku muiža, kaut arī no
muižas kompleksa saglabājusies pārvaldnieka un kučiera dzīvojamā māja, klēts, stallis, spirta
brūzis, smēde, parka fragments un aleja. Labi saglabājušās divas ēkas – koka klēts un
pārvaldnieka nams, savukārt kungu nams ir iznīcināts un vairs konstatējama tikai tā atrašanās
vieta.
Kā citi ievērības vērti kultūrvēsturiskie objekti ir minēti Purmaļu senkapi, Sauliešu senkapi,
Daviņu lielais upurakmens, Daviņu senkapi, Daviņu mazais upurakmens, Jaunburtnieku
kapsētas senkapi, Jaunburtnieku pamatskolas ēka.
Vērtējot ainavas sociālekonomisko nozīmi, ir konstatēts, ka kultūrainavas teritorijā
lauksaimniecībā izmantojamo zemju struktūrā dominē tīrumi, kas liecina par zemju relatīvi
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intensīvu izmantošanu, savukārt daudzie kultūrvēsturiskie objekti un netālu esošais Zilaiskalns
ir priekšnoteikums tūrisma attīstībai. Doti vairāki ieteikumi vēlamai ainavu struktūrai un tās
elementu attīstībai:
• Mozaīkveida ainavu struktūras saglabāšana.
• Viensētu, koku puduru un atsevišķi augošu koku saglabāšana.
• Jaunburtnieku muižas ēku (koka klēts un pārvaldnieka nama) saglabāšana/ un
atjaunošana vēsturiskajā izskatā.

4.8.attēls. Bērzaines kultūrainava. Avots: www.daba.gov.lv
Ainavas izmantošanai un apsaimniekošanai doti šādi priekšlikumi:
1. Kultūrainavā nav pieļaujama derīgo izrakteņu ieguve.
2. Nav ieteicams jaunu ciemu veidošana, bet apbūve iespējama paplašinot esošos
ciemus, vizuāli saglabājot kultūrvēsturiskās telpas.
3. Nav pieļaujama enerģētiskas koksnes plantāciju ierīkošana.
4. Kultūrainavā nav ieteicama vēja ģeneratoru būvniecība.
5. Migrējošo putnu barošanās vietām piemērotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nav vēlams apmežot vai veidot tajās nelielus mežu, vai krūmāju (arī ap meliorācijas
sistēmām) pudurus. Barošanās vietām piemērotajās lauksaimniecības zemēs atbalstāma
graudaugu sējumu vai ilggadīgo zālāju veidošana, bet nav vēlama intensīvo
monokultūru (piemēram, rapša) vienlaidus plantāciju veidošana.
6. Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs vēlams veidot mozaīkveida sējumu un zālāju
struktūru.
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DIKĻU KULTŪRAINAVA
Dikļu kultūrainavas raksturu nosaka Augstrozes paugurvaļņa lēzeni viļņotais reljefs. Ainavā
dominē mozaīveida ainava ar labi iekultivētu lauksaimniecībā izmantojamo zemju dominanci,
taču lauksaimniecības zemju meliorācijas rezultātā ir notikusi ainavas polarizācija.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes migrējošie putni izmanto kā barošanās vietas.
Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai būtiska loma ir meža un lauksaimniecībā
izmantojamo zemju ekotonam.
Dikļu kultūrainava novērtēta kā liela eksponējoša ainava ar ļoti augstu estētisko vērtību, kas
saistīta ar daudzām augstvērtīgām skatu perspektīvām no Umurgas – Kocēnu ceļa. Ainavas
vizuālo vērtību paaugstina tālie skatu horizonti, viensētas, koku alejas un atsevišķi koki.
Ainavas kultūrvēsturisko vērtību nosaka Dikļu vēsturiskais centrs un tā telpiskā struktūra,
Budenbrokas muižas komplekss, Grebu pilskalns un Grebu Bļodas kalns, ceļi ar alejām,
šaursliežu dzelzceļš un viensētu izvietojuma struktūra. Kā nozīmīgākais kultūrvēsturiskais
objekts minēts labi saglabājies, plašais Dikļu muižas komplekss ar pili un saimniecības ēkām,
skaistu plašu parku un dīķi. Vēl kā skaists un telpiski interesants komplekss atzīmēta arī
Budenbrokas muižas apbūve ar kungu nams, vairākām saimniecības ēkām, dīķi, nelielu parka
fragmentu un koku aleju.
Pašreiz lielākā daļa no Dikļu kultūrainavas ietilpst ZBR neitrālajā zonā. Vērtējot ainavas
sociālekonomisko nozīmi, ir secināts, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir piemērotas
intensīvas zemkopības attīstībai, kā tas pašlaik arī notiek. Tomēr izvērtējot ainavu struktūras
vispārējās attīstības tendences, ir konstatēts, ka kultūrainavas rietumu daļā (starp Rāķu un
Madiešēnu purvu), novērojama lauksaimniecības zemju atstāšana atmatā, kā rezultātā
samazinās ainavas estētiskā, bioloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība. Doti šādi ieteikumi
vēlamai ainavu struktūrai un tās elementu attīstībai:
· Mozaīkveida ainavas saglabāšana.
· Viensētu telpiskās struktūras, apjoma, proporciju un materiālu vietējā rakstura
saglabāšana.
· Aizsargājami un saglabājami ir dižkoki kā nozīmīgi ainavas elementi.
Dikļu kultūrainavas izmantošanai un apsaimniekošanai doti šādi priekšlikumi:
1. Saglabāt esošo mozaīkveida ainavu struktūru. Nav atbalstāma lauksaimniecībā
izmantojamo zemju apmežošana. Ja tā nav novēršama, tad pirms zemju apmežošanas
nepieciešams izstrādāt ainavu dizaina plānu.
2. Nav pieļaujama enerģētiskas koksnes plantāciju ierīkošana.
3. Kultūrainavā nav ieteicama vēja ģeneratoru būvniecība.
4. Pieļaujama lauksaimniecībā izmantojamo zemju intensīva izmantošana.
5. Migrējošo putnu barošanās vietām piemērotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nav vēlams apmežot vai veidot tajās nelielus mežu, vai krūmāju (arī ap meliorācijas
sistēmām) pudurus. Barošanās vietām piemērotajās lauksaimniecības zemēs atbalstāma
graudaugu sējumu vai ilggadīgo zālāju veidošana, bet nav vēlama intensīvo
monokultūru (piemēram, rapša) vienlaidus plantāciju veidošana. Lauksaimniecībā
izmantojamās zemēs vēlams veidot mozaīkveida sējumu un zālāju struktūru.
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Izteikts priekšlikums gan Dikļu, gan Bērzaines kultūrainavu iekļaut ZBR ainavu aizsardzības
zonā.

4.9.attēls. Dikļu kultūrainava. Avots: www.daba.gov.lv
.
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4.3. Pamatnostādnes ainavu aizsardzībai un plānošanai
Mūsdienās ainavu aizsardzība tiek cieši saistīta ar to apsaimniekošanu un attīstību. Jaunā
politika paredz integrētu pieeju dabas un kultūras mantojuma, tai skaitā kultūrainavu,
saglabāšanā. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums ir ne tikai ierobežojumi, bet vienlaikus arī
ļoti augsts ekonomiskās attīstības potenciāls pašvaldībai un iedzīvotājiem.
Kocēnu novada ainaviskā telpa, kā telpiskās vides vizuāli uztveramā daļa, ir mainījusies
līdzi laikam un tiešā veidā atspoguļo cilvēku attieksmi pret dabas un kultūrvēsturiskajām
vērtībām. Tādēļ ainaviskās telpas attīstība vistiešākā veida saistāma ar tur dzīvojošo cilvēku
dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, ietverot visas sfēras un teritorijas. Novada ainavas var
uzskatīt gan par mantojumu, gan arī par resursu turpmākajai attīstībai. Pašreiz veidojas arī
jaunas ainavas ar citiem nosacījumiem un vērtībām, kas atbilst jaunām attiecībām starp dabu
un cilvēku. Lai jaunā attīstība notiktu vienlīdz gan indivīdu un sabiedrības interesēs,
nepieciešama interešu līdzsvarošana un līdztekus stingrai aizsardzībai un ierobežojumiem,
nepieciešama arī saprātīga, radoša apsaimniekošana un tālāka attīstība. Tādējādi akcents
liekams uz vides veselumu, vietu identitāti un vietējās kultūras nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē.
Ainavu aizsardzība nav atsevišķi plānojams un realizējams pasākums, bet gan darbības
princips. Tā ir konstruktīvu pasākumu sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ainavas dabas
resursu saprātīgu izmantošanu, saglabājot bioloģisko daudzveidību un visas ekosistēmas
stabilitāti. Ainavu veidošana ir nepārtraukts process, kas saistīts ar saimniecisko un cita veidu
darbību apkārtējā vidē, izmantojot lauksaimniecības zemes, mežus, būvējot ēkas un ceļus,
ierīkojot atpūtas un tūrisma objektus.
Ainavu plānošana ir tikai viens no ainavu aizsardzības un veidošanas instrumentiem. Taču
jāņem vērā, ka aizsardzības statusa piešķiršana vai ierobežojumu noteikšana kādai teritorijai
nedos nekādus rezultātus, ja pašiem ainavas veidotājiem – iedzīvotājiem nebūs kopīgas
izpratnes par vērtībām un netiks ņemtas vērā viņu iespējas un vajadzības. Tādēļ ainavu plānu
galvenais uzdevums ir panākt vienotu vērtību izpratni, lai ar praktisko darbību katrā teritorijā
un zemes īpašumā veicinātu unikālo vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgas ainavu telpiskās
struktūras funkcionēšanu. Ainavu plāniem jābūt elastīgiem, līdz minimumam samazinot
normatīvo pieeju.

4.4. Kocēnu novada ainaviski vērtīgās teritorijas
Izstrādājot novada teritorijas plānojumu, tika veikta teritorijas izpēte no ainaviskā aspekta, kā
arī izvērtēti pagastu teritorijas plānojumos dotie ainavu raksturojumi un plāni, izanalizēts ZBR
ainavu ekoloģiskais plāns. Rezultātā ir izdalītas vairākas “atslēgas“ teritorijas ar sevišķi augstu
kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību, kas teritorijas plānojumā noteiktas kā ainaviski vērtīgās
teritorijas.
Visplašākās no tām sakrīt ar ZBP ainavu ekoloģiskajā plānā iezīmēto Bērzaines kultūrainavu
un Dikļu kultūrainavu. Kā ainaviski vērtīga teritorija atzīmējama arī Briedes upes ieleja, kas
sakrīt ar ZBR zonējumā noteikto ainavu aizsardzības zonu.
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4.10. attēls. Dikļu kultūrainava. Foto no Dikļu pagasta teritorijas plānojuma
Kā ainaviski vērtīgās teritorijas ir noteiktas plašās lauksaimniecības zemes gar autoceļu A3
Inčukalns-Valmiera-Valka Podzēnu un Rubenes ciema apkārtnē. Tikpat nozīmīgas ir teritorijas
gar autoceļu V192 Vaidava-Rubene un Vaidavas ezeru posmā no Vaidavas līdz Rubenei, kā arī
gar autoceļu V212 Rubene-Virši un Zvirgzdupītes ūdenskrātuvi no Rubenes līdz autoceļam
P11 Kocēni-Limbaži-Tūja.

4.11. attēls. Mozaīkveida ainava Kocēnu pagastā. Foto. Evija Stračinska
Atsevišķi mazāki ainaviski vērtīgo teritoriju areāli ir noteikti Mujānu apkārtnē un gar autoceļu
V193 Matīši-Bērzaine-Rubene, V212 Rubene-Virši un V213 Valmiera-Mujāni no Mujāniem
līdz Kocēniem.
Savukārt Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā ainaviski vērtīgās teritorijas ir
noteiktas gar autoceļu V190 Brieži-Vaidava-Druļi-Baužu ezers no Ruģēniem līdz Pūcēm, gar
autoceļu V192 Vaidava-Rubene un Vaidavas ezeru posmā no Vaidavas līdz Rubenei, kā arī
Gaujas Nacionālā parka kultūrvēsturiskajā zonā ap V188 Dūķeri-Kocēni-Ķiene ap Bregžiem.
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Kopumā novadā ir izdalīti septiņi ainaviski vērtīgo teritoriju areāli, kam doti arī nosaukumi
(skat 4.14.attēlu).
Ainaviski vērtīgo teritoriju robežas teritorijas plānojumā ir attēlotas nosacīti, atbilstoši
kartogrāfiskā mēroga noteiktībai. Tās ir precizējamas ainavu plānā, lokālplānojumā vai
detālplānojumā.

4.12. attēls. Skats uz Zilokalnu no autoceļa P11. Foto G.Mednis

Ainaviskie ceļi
Ceļa ainaviskā telpa ir ļoti nozīmīga, jo to ik dienas šķērso ļoti daudzi cilvēki, ko šī telpa
emocionāli iespaido un sniedz informāciju, tādējādi veidojot priekšstatus gan par konkrēto
teritoriju, gan novadu kopumā. Ainaviskais ceļš var kļūt par ceļojuma mērķi, jo vedot caur
atšķirīgām ainavu telpām, tas kustībā atklāj dažādus rakursus - gan tuvos, gan tālos plānus,
radot lielu iespaidu daudzveidību. Teritorijas plānojumā ir iezīmēti nozīmīgākie ainaviskie ceļi
un atsevišķi ceļu posmi ar īpašām ainaviskajām kvalitātēm.
Izcili skatu punkti un vietas
Novada teritorijā ir daudzas vietas, no kuram paveras skaisti skati un tālas skatu perspektīvas.
No tālajiem skatiem īpaši jāatzīmē skati no dažādiem rakursiem uz Zilokalnu (arī no paša
Zilākalna), kā arī no Sietiņieža kraujas uz Gaujas ieleju. Daudzviet skaisti skati paveras no
autoceļiem, upju un ezeru krastiem. Tās vietas, kur iespējams iekārtot skatu vietas, vai atpūtas
laukumus, nākotnē var kļūt par attīstības potenciālu. Kritērijs izcilu skatu punktu un vietu
iezīmēšanai teritorijas plānojumā ir to publiskā pieejamība.
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4.13. attēls. Skats uz Vaidavas ezeru no publiskās peldvietas.
Foto O.Nikodemuss „Gaujas nacionālā parka ainavu estētiskais vērtējums”
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4.14. attēls. Kocēnu novada ainaviski vērtīgās teritorijas
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