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IEVADS

Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojums  ir  pašvaldības 

administratīvās  teritorijas  plānojums,  kurā  parādīta  teritorijas 

pašreizējā  izmantošana,  noteikta  plānotā  (atļautā)  izmantošana  un 

izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.

Plānojums ir  izstrādāts  saskaņā ar  likumu  “Teritorijas  plānošanas 

likums”  (22.05.2002.), Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr. 883 

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.), 

kā arī  pamatojoties uz:

1) Zilākalna  pagasta  padomes  2004.  gada  20.februāra  lēmumu 

(protokols Nr.2 8.#) “Par Zilākalna pagasta teritorijas plānojuma 

izstrādes uzsākšanu”

2) Zilākalna  pagasta  padomes  2004.  gada  12.  novembra  sēdes 

protokols  Nr.15  “Par  Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojuma 

izstrādi”

3) LR  valsts  zemes  dienesta  Vidzemes  reģionālās  nodaļa 

nosacījumiem (23.11.2004. Nr. 1-7.3/1061)

4) VAS Latvenergo augstsprieguma tīkli nosacījumiem (30.11.2004. 

Nr. 212100-11-1401)

5) VAS  Latvenergo  filiāles  ziemeļu  elektriskie  tīkli 

nosacījumiem(13.01.2005. Nr. 372100-49/49)

6) A/s Latvijas Gāze nosacījumiem (07.12.2004. Nr. 14-1-1/2403)

7) SIA Lattelekom nosacījumiem (20.12.2004. Nr. 29.1-3/236)

8) VAS  Latvijas  valsts  ceļi  Vidzemes  reģiona  Valmieras  nodaļas 

nosacījumiem (08.12.2004. Nr. 44)

9) LR  Valsts  kultūras  pieminekļu  aizsardzības  inspekcijas 

nosacījumiem (26.11.2004 Nr. 07-06/2655)

10)Valmieras rajona padomes nosacījumiem (23.11.2004. Nr. 527/2-

1-14-4)
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11) Valmieras  reģionālās  vides  pārvaldes  nosacījumiem 

(30.11.2004. Nr. 6.-31./3375)

12) Valsts aģentūras Sabiedrības veselības aģentūra Valmieras 

filiāles nosacījumiem (02.09.2004. Nr. 28.1-14/757)

13) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nosacījumiem 

(18.05.2004. Nr. 57)

14) Ziemeļvidzemes  biosfēras  rezervāta  administrācijas 

nosacījumiem (14.12.2004. Nr.423)

15) Vidzemes  attīstības  aģentūras  Vidzemes  plānošanas 

reģiona  attīstības  padomes  ieteikumiem  (27.12.2004.  Nr.  1-

7/614)

16) Lauku  atbalsta  dienesta  Ziemeļvidzemes  reģionālā 

lauksaimniecības pārvaldes sniegto informāciju (25.11.2004. Nr. 

1-7/1027)

17) Valsts  meža  dienesta  Valmieras  virsmežniecības 

nosacījumiem (14.12.2004. Nr. 11-1/554)

18)Valsts ģeoloģijas dienesta nosacījumiem (21.12.2004. Nr 1242)

19) SIA  Latvijas  Mobilais  Telefons  sniegto  informāciju 

(25.11.2004. Nr.Z/4485)

Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojumā  ir  iekļautas  sekojošas 

sastāvdaļas:

1. Paskaidrojuma raksts, kurā ir dots Zilākalna pagasta pašreizējās 

teritorijas  izmantošanas  apraksts,  kā  arī  doti  galvenie  attīstības 

mērķi un virzieni. 

2. Grafiskā daļa, kas sastāv no kartogrāfiskajiem materiāliem, kuros 

atbilstoši noteiktajiem teritorijas zemes izmantošanas mērķiem un 

ierobežojumiem ir attēlota pagasta teritorijas pašreizējā un plānotā 

(atļautā) teritorijas izmantošana  mērogā 1:10000, Zilākalna ciema 

pašreizējā  un  plānotā  (atļautā)  teritorijas  izmantošana  mērogā 

1:5000, kā arī tematiskās kartes mērogā 1: 50000. 
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3.  Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumi,  kas  detalizēti 

nosaka pašvaldības un citu   zemes īpašnieku un  lietotāju tiesības 

un  pienākumus  attiecībā  uz   zemes  gabalu  izmantošanu  un  to 

saistīto apbūvi.

4. Pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, 

kurā apkopota informācija par pašvaldības lēmumiem, sabiedriskās 

apspriešanas materiāli, institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un 

atzinumi, dažādi ziņojumi un cita informācija, kas izmantota vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei.

Plānojums ir izstrādāts Zilākalna pagasta padomei sadarbojoties ar 

SIA GIS Projekts.

Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas I posms norisinājās 

no 2004.gada 15.novembrim līdz 17.decembrim.

Plānojuma pirmā redakcija tika pabeigta 2005.gada 22. aprīlī un no 

2005.gada 9.maijam līdz 16.jūnijam nodota sabiedriskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai.

Pirmās  redakcijas  sabiedriskās  apspriešanas  sanāksme  notika 

2005.gada 16.jūnijā plkst. 14:00 Zilākalna pagasta padomē.

Teritorijas  plānojuma  gala  redakcija  pieņemta  2005.  gada  22. 

septembra sēdē un nosūtīta Reģionālās attšistības un pašvaldību lietu 

ministrijai atzinumu saņemšanai.

Zilākalna  pagasta  Teritorijas  plānojums  ar  Zilākalna  pagasta 

padomes 2006.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr.2 ir apstiprināts kā 

pašvaldības saistošie noteikumi.
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I  TERITORIJAS  PAŠREIZĒJĀS  IZMANTOŠANAS  APRAKSTS  UN 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI

1.1. VISPĀRĪGS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS 

Zilākalna  pagasts  atrodas  Valmieras  rajona  DR  daļā,  15  km  uz 

rietumiem no rajona centra Valmieras un 117 km no Rīgas. Pagasta 

teritorija  rietumos  robežojas  ar  Dikļu,  ziemeļos  ar  Bērzaines,  bet 

austrumos ar Kocēnu pagastiem. 

Zilākalna pagsta platība ir 2941,3 ha, no kuriem 1840,9 ha aizņem 

meži un krūmāji, 222 ha purvi, 120,1 ha lauksaimniecībā izmantojamās 

teritorijas un 758,3 ha pārējās teritorijas.

Visa pagasta teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, 

bet daļa no teritorijas atrodas ainavu aizsardzības zonā “Briede”.

Lielākās  upes  pagastā  ir:  Briede,  ar  pietekām Gružupīti,  Pakteni, 

Mazbriedi.  Ezeru  pagastā  nav.  Daļu  no  pagasta  teritorijas  aizņem 

Zažēnu purvs, kas galvenokārt ir zemais purvs un kura lielākā daļa ir 

izstrādāta un daļa apaugusi ar kokiem un krūmiem.

2004.gadā pagastā dzīvoja 920 iedzīvotāji, no kuriem 53 % veidoja 

sievietes  un  47  %  vīrieši.  Pēc  nacionālā  sastāva  lielāko  iedzīvotāju 

skaitu  veido  divu  tautību  pārstāvji  -  latvieši  un  krievi,  kuras  katra 

sastāda  41  %  no  Zilākalna  pagasta  iedzīvotājiem.  Pārējās  lielākās 

pārstāvētās  tautības  ir  baltkrievi,  kas  veido  10,01  %,  poļi  –1,73  %, 

ukraiņi – 1,73 % un lietuvieši 1,15 % . 

Zilākalna pagasta centrs ir  Zilaiskalns, kurā dzīvo 895 iedzīvotāji. 

Ciemats sāka veidoties 50-to gadu beigās, kad sāka izmeklēt kūdras 

krājumus purvā un celt pirmās barakas kūdras fabrikas “Zilaiskalns” 

strādniekiem. 1961. gadā ciematam pievienoja Mujānu ciema padomju 

saimniecības “Toža” teritoriju un piešķīra pilsētciemata tiesības. 1963. 

gadā  tam pievienoja  daļu  likvidētā  Mujānu  ciema.  1975.  gadā  daļu 

Zilākalna pilsētciemata teritorijas iekļāva Kocēnu ciemā. 
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Astoņdesmito  gadu  sākumā  tika  uzcelta  starpsaimniecību 

uzņēmuma “Rūjiena” kūdras melases ražošanas cehs, bet tā ražošana 

nenesa peļņu un to  pārveidoja  par  ženšeņa ekstrakta  ražošanas un 

galdniecības  cehu.  No  1997.  gada  šajās  ēkās  atrodas  SIA  “Silviko” 

kokapstrādes cehs.

1990.  gadā  Zilākalna  pilsētciemata  teritorijā  nodibināja  Zilākalna 

pagastu.

1994. gadā valsts kūdras fabrika “Zilaiskalns” tiek pārreģistrēta par 

SIA  “Zilākalna  kūdra”.  Šajā  gadā  tiek  izveidots  arī  pašvaldības 

uzņēmums  “Zilaiskalns”,  kas  nodarbojas  ar  dzīvojamo  māju 

apsaimniekošanu, dzeramā ūdens un siltuma apgādi un kanalizācijas 

ūdens attīrīšanu. Pašlaik pagastā atrodas 19 daudzstāvu mājas ar 349 

labiekārtotiem dzīvokļiem un 6 privātmājas.

Pagastā  darbojas  sākumskola,  feldšera  punkts,  privātaptieka, 

bibliotēka,  pasts,  kultūras  nams,  3  privātveikali,  gāzes  balonu 

izplatīšanas  punkts un  zemnieku  saimniecība  “Zažēnu  zirgi”,  kas 

nodarbojas ar sporta zirgu audzēšanu.

Pagastā nav baznīcas un kapsētas, tādēļ ticīgie, pārsvarā luterāņi, 

pareizticīgie,  katoļi  un baptisti  brauc uz citu pagastu draudzēm, bet 

apbedījumus izdara kaimiņu pašvaldībās.

1.2. FIZĢEOGRĀFISKAIS RAKSTUROJUMS

1.2.1. ĢEOMORFOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS

1Zilākalna  pagasta  teritorija  ietilpst  Ziemeļvidzemes  zemienes 

Burtnieku līdzenumā, kuru A daļā no Augstrozes paugurvaļņa atdala 

pārpurvotais Paktenes – Ziedes pazeminājums.  Līdzenums atrodas uz 

ZZR – DDA virzienā stiepta, lēzena pamatiežu virsmas pazeminājuma, 

ko  saposmo  paaugstinājumi,  apraktās  ielejas  un  ielejveida 

padziļinājumi. Pamatiežu virsu pārsvarā veido vidusdevona Burtnieku 

svītas nogulumieži, kurus pārsedz līdz 25 m biezi kvartāra nogulumi. 
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Starpdrumlinu  ieplakās  ledāja  nogulumus  sedz  purva  nogulumi,  kas 

veidojušies pārpurvojoties pazeminājumiem un daudzajām ieplakām.

Burtnieka līdzenuma reljefs pagasta teritorijā ir lēzeni viļņots, zemes 

virsmas augstums svārstās no 55,4 – 61 m vjl.

Aizsargājamie  ģeoloģiskie  un  ģeomorfoloģiskie  dabas  pieminekļi 

Zilākalna pagastā neatrodas. 

1.2.2. ĢEOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS UN DERĪGIE IZRAKTEŅI

Zilākalna  pagasts  no  tektoniskā  viedokļa  ietilpst  Austrumeiropas 

platformas  Baltijas  sineklīzes  austrumu  daļas  perifērijā.  Ģeoloģiskā 

griezumā tiek  izdalīti  divi  senajām platformām raksturīgie  elementi: 

pamatklintājs, kas pagasta teritorijā ieguļ apmēram 650 m dziļumā no 

zemes  virsas  un  virs  tā  esošie  nogulumieži,  kurus  veido  kembrija, 

ordovika,  silūra, devona un kvartāra perioda nogulumi.  Nogulumiežu 

biezums Zilākalna pagastā svārstās no 680 – 720 m.

Kembrija nogulumi pārklāj dažāda vecuma kristāliskā pamatklintāja 

vai augšproterozoja veidojumus. Tie sastopami visā Latvijas teritorijā 

un to biezumu izmaiņas, saguluma apstākļus, kā arī griezumu sastāvu 

nosaka  teritorijas  ģeoloģiskās  attīstības  īpatnības.  Zilākalna  pagasta 

apkārtnē kembrija nogulumu biezums ir ap 50 – 60 m un to sastāvā 

ietilpst  jūras  terigēnie  veidojumi  –  smilšakmeņi,  aleirolīti,  māli, 

gravelīti, konglomerāti, kā arī brūnās oolītu dzelzsrūdas. 

Ordovika  nogulumi  ir  veidojušies  vairākkārtējas  jūras  trangresijas 

(uzvirzīšanās) un regresijas (atkāpšanās) procesā, kā rezultātā uzkrājās 

dažādi nogulumi un veidojās jaunas sauszemes. Ordovika nogulumus 

veido  merģeļi,  māli,  kaļķakmeņi,  dolomīti,  argilīti,  smilšakmeņi  un 

aleirolīti. Zilākalna pagasta teritorijā to biezums ir ap 150 – 190 m un 

tie ieguļ apmēram 450 m zem jūras līmeņa.  

Silūra  nogulumi  pārklāj  karbonātiskos  ordovika  iežus,  bet  to 

biezums ir samērā neliels, jo teritorija robežojas ar Valmieras – Lokno 

valni, kurā šie nogulumi nav sastopami.  
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Devona nogulumu ieži ir dominējošie zemkvartārā. Šos nogulumus 

no vecākajiem nogulumiem var atšķirt ar to brūnganīgo krāsu, kā arī 

augsto smiltsiežu saturu, kas norāda uz ievērojamu klastiskā materiāla 

pieplūdi  devona  sedimentācijas  baseinos.  Devona  iežu  sarkanais 

pigments  sastāv  no  dzelzs  oksīdiem  un  hidroksīdiem  (getīta, 

hidrogetīta  un  hematīta),  bet  sedimentācijas  baseinos  tie  nonāca 

koloidālu  šķīdumu  veidā  kopā  ar  smilšaino,  aleirītisko  un  mālaino 

materiālu. To biezums sasniedz 300 - 330 m un tiem ir liela nozīme kā 

nogulumu segai, kas seko tieši zem kvartāra vecuma nogulumiem.

Virs  Devona  sistēmas  pamatiežiem,  kuri  veido  subkvartāro  jeb 

zemkvartāra  virsu,  atrodas  kvartāra  nogulumi,  kuru  uzbūvi  un 

veidošanos noteikusi ledāju darbība.  To biezums ir visai mainīgs – no 

20 m līdz 40 m. 

Kvartāra nogulumi ir visai atšķirīgi gan pēc izcelsmes un sastāva, 

gan arī pēc izplatības. Vislielākā nozīme ir nogulumu augšējam slānim, 

kas veidojušies pleistocēnā (leduslaikmetā), īpaši pēdējā (Baltijas vai 

Latvijas) apledojuma ledāja un tā kušanas ūdeņu darbības rezultātā.

Glacigēnie  (ledāja)  nogulumi,  kas  veidojušies  pēdējā  (Baltijas) 

apledojuma  laikā  atrodas  pagasta  centrālajā  daļā  pie  Mazbriedes 

ietekas Briedē, abpus ceļam V 166 Valmiera – Dikļi – Augstroze. 

Fluvioglaciālie  (pēdējā  apledojuma  ledāja  tekošo  kušanas  ūdeņu 

straumju)  nogulumi  šaurā  joslā  atrodas  pagasta  centrālajā  daļā  gar 

ceļu V 166 Valmiera – Dikļi  – Augstroze, kā arī ZR daļā, kur pašreiz 

atrodas  rekultivējama  grants  atradne  ar  nelieliem  krājuma 

daudzumiem. 

Holocēnā  uz  zemes  ir  veidojušies  un  uzkrājušies  ledāja  tiešās 

darbības nogulumi. No šiem nogulumiem (upju, ezeru, purvu), lielāko 

daļu  Zilākalna  pagasta  teritorijā  klāj  purvu  nogulumi,  kas  veido  arī 

svarīgāko pagasta derīgo izrakteni kūdru.

Kūdra  ir  savdabīgs,  relatīvi  jauns  (parasti  2  –  5  tūkstoši  gadu) 

organisks  veidojums,  kas  rodas  atmirstot  augiem  pārmitrā  un  ar 
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skābekli nabadzīgā vidē. Latvijā par kūdru tiek uzskatīts, ja organisko 

vielu saturs tajā ir vismaz 50 % (absolūti sausa masa). 

2004. gadā purvi Zilākalna pagastā aizņēma  222 ha no teritorijas. 

Pagasta  teritorijā  atrodas  Zažēnu  purvs,  kura  lielākā  daļa  pagasta 

teritorijā ir izstrādāta un ir daļēji apaugusi ar krūmiem un kokiem.

Intensīva kūdras ieguve Zilākalna pagastā sākās 1958. gadā, kad 

tās ieguvei tika nodibināts uzņēmums “Zilākalna kūdras fabrika”, kas 

1994.gadā  tiek  privatizēts  un  pārveidots  par  SIA  “Zilākalna  kūdra”. 

Uzņēmums  no  Zilākalna  pagasta  padomes  kopā  iznomā  1622,2  ha 

teritorijas, no kurām tikai 119 ha Lielais 2 purvu platības ar kopējiem 

gaissausas kūdras rūpnieciski izmantojamiem krājumiem 181,7 t.t tiek 

izmantas kūdras ieguvei. Purvā pārsvarā tiek iegūta grieztā gabalkūdra 

un  frēzkūdra,  kas  galvenokārt  tiek  eksportēta  uz  ārzemēm.  Kūdras 

atradnes “Lielais 2” kopējo un rūpniecisko krājumu raksturojums dots 

1. tabulā.

1. tabula
Kūdras atradnes “Lielais 2” kopējie un rūpnieciski izmantojamie 

krājumi

Lauks 

Nr.2

Lauks Nr.3 Kopā

Kopējie krājumi

Platība, bruto, m² 591900 598100 119000
Vidējais dziļums, m 1,8 1,8
Jēlkūdras krājumi, t.m³ 1065420 1076580 2142000
Rūpnieciski izmantojamie krājumi
Platība, neto, m² 448000 446000 894000
Vidējais dziļums, m 7,5 1,5
Apjoms, t.m³ 672000 669000 1341000
Gaissausas kūdras krājums, t.t. 89376 92322 181698

Avots: SIA “Zilākalna kūdra” 

1.2.3. PAZEMES ŪDEŅU RAKSTUROJUMS

ZILĀKALNA PAGASTA PADOME
SIA GIS PROJEKTS

12



ZILĀKALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Zilākalna pagasts atrodas Baltijas artēziskā baseina ziemeļu daļā. 

Atbilstoši  ģeoloģiskajai  uzbūvei  pagasta  teritorijā  izdala  kvartāra 

nogulumu un pirmskvartāra nogulumiežu kompleksa ūdeņus. 

Teritorijas  hidroģeoloģiskās  pazīmes  un  apstākļi  ir  vienkārši  un 

kopēji ar citiem Latvijas rajoniem. Divi ūdens necaurlaidīgi sprostslāņi 

ģeoloģisko griezumu sadala trīs atšķirīgās hidroģeoķīmiskās zonās:

1) aktīvā (brīvās) ūdens apmaiņas (saldūdeņu);

2) palēlinātās ūdens apmaiņas jeb sāļūdeņu;

3) lēnā ūdens apmaiņas jeb “stagnantā” (sālsūdeņu).

Abiem sprostslāņiem (vidusdevona Narvas svīta un silūra - ordovika 

slāņi) ir reģionāla izplatība, kas apgrūtina ūdens vertikālo apmaiņu.

Kristāliskais pamatklintājs, ko veido magmatiskie un metamorfie ieži 

ir sprostvirsma visai nogulumiežu hidrodinamiskajai sistēmai.

Ūdens  centralizētai  ūdensapgādei  pagastā  tiek  ņemts  no 

augšdevona Amatas horizonta smilšakmeņiem, kas ieguļ 62 – 120 m 

dziļumā.

Ūdens nesošo  horizontu var uzskatīt par ļoti labi aizsargātu.

Sagatavojot  teritorijas  attīstības  plānu  jāpievērš  uzmanība 

ūdensapgādes problēmu risinājumam. Neizmantoti un neapsaimniekoti 

ūdens  apgādes  urbumi  ir  potenciāli  bīstamākie  pazemes  ūdeņu 

piesārņošanas  avoti.  Lemjot  par  turpmāko  katra  konkrētā 

ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību jāievēro:

1) urbuma izmantošanas perspektīva;

2) urbuma tehniskais stāvoklis; 

3) urbuma atveres hermētiskums;

4) stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis.

Civillikumā un likumā "Par zemes dzīlēm" ir noteikts, ka pazemes 

ūdeņi pieder zemes īpašniekam un galīgo lēmumu par ūdens ieguves 

turpmāko perspektīvu, kā arī par urbumu likvidāciju, jāpieņem zemes 

īpašniekam, kura īpašumā atrodas ūdens apgādes urbums.
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Ņemot vērā iepriekš piedāvātos kritērijus, ūdensapgādes urbumus 

var iedalīt divās grupās:

1. urbumi, kurus izmanto vai iespējams izmantot nākotnē;

2. urbumi, kuru izmantošana (dažādu iemeslu dēļ) nav iespējama.

Urbumiem,  kurus  izmanto  un  iespējams  izmantot  nākotnē, 

nepieciešams:

1) noteikt stingrā režīma aizsargjoslu; 

2) nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju;

3) novērst stingra režīma aizsargjoslas teritorijas piesārņošanu un 

applūšanu;

4) nodrošināt urbuma aizsardzību pret bojājumiem.

Atsākot  urbumu  izmantošanu  ieteicams  veikt  tehniskā  stāvokļa 

pārbaudi  un  ūdens  īslaicīgu  atsūknēšanu,  kā  arī  ūdens  paraugu 

noņemšanu kvalitātes pārbaudei.

Lai  likumdošanas  aktos  noteiktā  kārtībā  veiktu  pazemes  ūdens 

ieguvi: 

1) katram ūdens  apgādes  urbumam, kas  dziļāks  par  20 m jābūt 

VĢD akceptēta Urbuma pase;

2) ja  ieguves  apjoms  pārsniedz  10  m3/dnn,  nepieciešama 

Reģionālajā vides pārvaldē izsniegta ūdens lietošanas atļauja;

3) ja  pazemes  ūdeņus  izmanto  centralizētai  ūdensapgādei  vai 

fasētā  veidā   cilvēku   patēriņam,    nepieciešams  veikt 

hidroģeoloģiskās izpētes darbus, lai sagatavotu Pazemes ūdeņu 

atradnes  pasi,  kas  ietver  pazemes  ūdens  krājumus  un 

aizsargjoslu  (stingro,  bakterioloģisko  un  ķīmisko)  aprēķinu. 

Pazemes ūdeņu atradnes pasei jābūt akceptētai Pazemes ūdens 

krājumu  akceptācijas  komisijā,  kā  arī  jāsaņem  zemes  dzīļu 

izmantošanas licence.

Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams 

likvidēt, lai nodrošinātu pazemes ūdeņu aizsardzību. Urbumu likvidāciju 
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var  veikt  uzņēmējsabiedrība,  kurai  ir  Valsts  ģeoloģijas  dienesta 

izsniegta licence šādu darbu veikšanai.

1.2.4. MŪSDIENU ĢEOLOĢISKIE PROCESI

Mūsdienu  ģeoloģiskajiem  procesiem  Zilākalna  pagastā  nav  lielas 

nozīmes  un  tos  galvenokārt  ietekmē  virkne  dabisko  faktoru  – 

klimatiskie un hidroģeoloģiskie apstākļi,  kā arī reljefa un ģeoloģiskās 

uzbūves īpatnības.

Pārpurvošanās  – viens no galvenajiem mūsdienu ģeoloģiskajiem 

procesiem pagasta teritorijā,  kas  norit  salīdzinoši  intensīvi,  jo  purvu 

teritorijas  aizņem lielas  platības,  līdz  ar  to  tam ir  labvēlīgi  apstākļi. 

Pārpurvošanās  procesus  veicina  augstais  gruntsūdens  līmenis  un 

ierobežotā  notece,  kā  arī  jau  esošie  purvu  masīvi.  Pārpurvošanās 

procesu  rezultātā  turpinās  purvu  augšana  horizontālā  un  vertikālā 

virzienā.  Pārpurvotajās  teritorijās,  kur  ierīkoti  nosusināšanas  grāvji, 

purvu attīstības procesi ir stipri  ierobežoti.  Ja grāvji tiek aizsprostoti, 

pārpurvošanās procesi atjaunojas. 

Upju erozija  – saistīta ar gultnes procesiem Briedē un Mazbriedē. 

Mazajām  upītēm  raksturīgi  sānu  erozijas  procesi.  Sānu  erozija 

pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties ūdens līmenim 

upītēs un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsmu rezultātā var 

tikt izskaloti krasti upīšu līkumos. Gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās 

mazo upju  garenprofili.  Kopumā ar  upju  ģeoloģisko darbību saistītie 

procesi ir nenozīmīgi.

Īslaicīgās  applūšanas  riska  teritorijas  –  saistītas  ar  Briedes 

upes pārplūšanu pavasaru un rudens palu laikos. 

1.3. DABAS RESURSU RAKSTUROJUMS

1.3.1. ZEMES ĪPAŠUMU STRUKTŪRA

Zilākalna pagasta kopplatība ir 2941,3 ha, no kuriem lielākās platību 

aizņem mežu zemju platības (995,7 ha), krūmāji (845,2 ha), purvi (222 
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ha),  lauksaimniecībā  izmanatojamās  zemes  (120,1  ha)  un  pārējās 

teritorijas (758,3 ha).

1.attēls 

Teritorijas sadalījums pēc zemes lietojuma veidiem

33%

29%

26%

8%

4%

Meži

Krūmāji

Purvi

Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme

Pārējās zemes

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Lauksaimniecība  pagastā  nav  attīstīta,  jo  teritorijā  ir  maz 

lauksaimniecībā  izmantojamās  zemes  (120,1  ha),  kuras  pārsvarā 

atrodas  uz  mālsmilts  un  smilšu  augsnēm  ap  Zilākalna  ciemu  un 

pagasta centrālajā daļā. Pagastā atrodas 49 saimniecības 1357,4 ha 

kopplatībā un 15 piemājas saimniecības 55,9 ha kopplatībā. Teritorijā ir 

maz karbonātu augsnes, bet lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas 

nav meliorētas.

Lielākā  zemnieku  saimniecība  pagastā  ir  “Zažēnu  zirgi”,  kas 

nodarbojas  ar  sporta  zirgu  audzēšanu  un  atrodas  apmēram  4  km 

attālumā  no  Zilākalna  ciema,  autoceļa  V  166  Valmiera  –  Dikļi  – 

Augstroze labajā pusē.

Ap  Zilākalna  ciemu  atrodas  samērā  lielas  mazdārziņu  teritorijas, 

kuras iedzīvotāji izmanto dārzkopībā un brīvā laika pavadīšanā.

Kopējās mežu zemju teritorijas Zilākalna pagastā aizņem 940,7 ha 

jeb 33 % no visas pagasta teritorijas, savukārt mežu platības no tām 
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veido 898,7 ha. Mežaudžu veuma struktūra Zilākalna pagasta mežos 

dota 2.tabulā.

2. tabula
Mežaudžu vecuma struktūra (ha)

Jaunaudzes Vidēja 
vecuma 
audzes

Briestaudze
s

Pieaugušas 
audzes

Pāraugušas 
audzes

64,5 516 112 97 26,6
Avots: Valsts meža dienests Valmieras virsmežniecība

Zilākalna pagastā neatrodas valsts meži. Dominējošās koku sugas 

pēc  platības  ir  bērzs  (626  ha)  un  priede  (108  ha),  savukārt  pēc 

augšanas apstākļu tipa dominējošie ir platlapju kūdrenis (245 ha) un 

niedrājs (95,5 ha).

1.3.2. VIRSZEMES ŪDEŅI

Zilākalna  pagasta  hidrogrāfiskais  tīkls  ir  salīdzinoši  vāji  attīstīts. 

Pagasts  nav  bagāts  ar  ūdenstecēm  un  galvenokārt  tās  ir  nelielas 

upītes,  kuras  ietilpst  Salacas  upes  sateces  baseina Briedes  upes 

baseinā. Pagasta teritoriju kā valsts nozīmes ūdensnoteka dienvidu – 

ziemeļu virzienā šķērso Briedes upe, kas sākas Cēsu rajonā un ietek 

Burtnieka ezera D galā. Tās kopējais baseins aizņem 449 km², savukārt 

garums 42 km. Pagasta teritorijā  Briede ir 6,6 km gara, tās vidējais 

platums 5,5 m, bet dziļums 1,9 m. Pārējās  lielākās upes pagastā ir 

Briedes  pietekas  –  Mazbriede  (kopējais  garums  19  km,  pagasta 

teritorijā 0,5 km), Grūžupīte (kopējais garums 14 km, pagasta teritorijā 

1,2 km) un Paktene (kopējais garums 13 km, pagasta teritorijā 3,9 km).

Pagasta teritorijā nav lielas ūdenstilpes, lielākās ir trīs ūdenstilpes 

pagasta  D  daļā,  kas  radušās  purvu  teritorijās,  kūdras  izstrādes 

rezultātā. To izmēri nav lieli,  tās ir  seklas, bet to krastu robežas un 

kontūras  ir  sezonāli  mainīgas.  Zilākalna  pagastā  kā  peldvieta  tiek 

izmantots bijušais grants karjers 1,5 ha platībā Zilākalna ciema Z daļā.
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1.3.3. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

Visa Zilākalna pagasta teritorija atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervātā  (turpmāk  tekstā  –  ZBR),  kas  ir  starptautiskas  nozīmes 

aizsargājamā  dabas  teritorija  un  atrodas  īpašā  valsts  aizsardzībā. 

Biosfēras rezervāts pārstāv starptautiski atzītas mērenajai mežu joslai 

raksturīgas sauszemes un Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas un tā 

mērķis nacionālā un starptautiskā nozīmē ir sasniegt līdzsvaru dabas 

daudzveidības  aizsardzībā,  ekonomiskās  attīstības  veicināšanā  un 

kultūras vērtību saglabāšanā.

Tā  pirmsākumi  rodami  1990.gadā,  kad  tika  izveidots 

Ziemeļvidzemes reģionālais dabas aizsardzības komplekss. 1997. gadā 

šī teritorija iegūst starptautiskajai aizsargājamo teritoriju klasifikācijai 

atbilstošu  nosaukumu,  kā  arī  tiek  atzīta  par  starptautiskas  nozīmes 

aizsargājamu dabas teritoriju.

Lai nodrošinātu teritorijas ainavu, ekosistēmu, sugu un ģenētiskās 

daudzveidības saglabāšanu un degradētu ekosistēmu atjaunošanu un 

veicinātu  teritorijas  ilgtspējīgu  sociālo  un  ekonomisko  attīstību, 

Biosfēras rezervāta teritorija tiek iedalīta trijās funkcionālajās zonās, no 

kurām Zilākalna pagastā atrodas divas:

Ainavu  aizsardzības  zona  – noteikta,  lai  saglabātu 

Ziemeļvidzemei  raksturīgo  kultūrvides  ainavu,  tūrisma  un  atpūtas 

resursus un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu, 

vienlaikus veicinot ilgtspējīgu teritorijas attīstību un sabalansētu dabas 

resursu izmantošanu.

Saskaņā  ar  1997.gada  likumu  “Par  Ziemeļvidzemes  biosfēras 

rezervātu”,  daļa  no  pašvaldības  teritorijas  200  m platā  joslā  abpus 

Briedes upei atrodas ZBR ainavu aizsardzības zonā “Briede”. Šajā zonā 
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spēkā  ir  vispārējās  MK  22.07.2003.  noteikumu  Nr.415  “Īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības uz izmantošanas 

noteikumi” VII nodaļā noteiktās prasības..

Neitrālā  zona –  noteikta,  lai  veicinātu  intensīvu  un  ilgtspējīgu 

dabsaimniecību.  Neitrālajā zonā tiek iekļautas  visas  pilsētas un blīvi 

apdzīvotās vietas Biosfēras rezervāta teritorijā.

Visa pārējā pagasta teritorija ir iekļauta rezervāta neitrālājā zonā. 

Atbilstoši likuma “Par Ziemeļvizdemes biosfēras rezervātu” 15.pantam, 

neitrālās  zonas  izmantošanu  regulē  pašvaldību  ģenerālplāni  un  šo 

teritoriju  apbūves noteikumi.  No ZBR administrācijas  neitrālajā  zonā 

ietilpstošajai teritorijai papildus prasības netiek noteiktas.

Citas  īpaši  aizsargājamas  dabas  teritorijas  un  biotopi  Zilākalna 

pagastā neatrodas.

1.4. CILVĒRESURSI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA

1.4.1. CILVĒRESURSI

Iedzīvotāji  ir  pagasta  sistēmas  galvenais  elements.  No  viņu 

kvantitātes  un  kvalitātes  ievērojami  ir  atkarīga  pagasta  sociālā  un 

ekonomiskā attīstība. 

Zilākalna  pagastā  2004.  gadā  dzīvoja  920  iedzīvotāji,  no  kuriem 

53%  sastāda  vīrieši  un  47%  sievietes.  Vidējais  iedzīvotāju  blīvums 

pagastā ir 69,1 iedzīvotāji uz 1 km2  , taču jāņem vērā ka praktiski visi 

dzīvo Zilākalna ciemā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem gan vīriešu, 

gan sieviešu skaits pagastā kopumā ir pieaudzis. Kopējās iedzīvotāju 

skaita izmaiņas kopš 1996.gada ir parādītas 2.attēlā. 

2.attēls 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Zilākalna pagastā 1996. – 2004.
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Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

Lai arī iedzīvotāju skaits pagastā pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, tas 

vairāk  ir  saistīts  ar  cilvēku  mehānisko  kustību,  nevis  dabīgo 

pieaugumu, kas pēdējo gadu laikā pagastā ir bijis negatīvs. Iedzīvotāju 

skaita dabīgā pieauguma dinamika parādīta 3. tabulā.

3. tabula
Zilākalna pagasta iedzīvotāju skaita dabīgā kustība 1998. – 2004.

Gads 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dzimuši 7 13 11 14 10 9 4

Miruši 11 8 14 18 9 15 11

Dabīgais 
pieaugums

-4 5 -3 -4 1 -6 -7

Avots: LR Centrālā statistikas pārvalde

1Nacionālais sastāvs Zilākalna pagastā ir  samērā daudzveidīgs, jo 

50-to gadu beigās, kad šajā teritorijā sākās intensīva kūdras ieguve un 

tika  uzcelts  Zilākalna  ciems,  tas  piesaistīja  daudzus  cilvēkus  no 

dažādām vietām. Iedzīvotāju sadalījums pēc nacionālās piederības ir 

attēlots 3.attēlā.

3.attēls 

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs Zilākalna pagastā (01.01.2005.)
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2

41%

10%
1%

2%
3%

2%

41% Latvieši
Krievi
Baltkrievi
Pārējie
Poļi
Ukraiņi
Lietuvieši

3Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Tāpat  kā  visā  Latvijā  kopumā  arī  Zilākalna  pagasta  iedzīvotāju 

sastāvs noveco. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2004.gadā 

48,9% pagasta iedzīvotāji bija darbspējas vecumā, Latvijā šis rādītājs 

2004.  gadā  bija  62,8%.  Līdz  darbaspējas  vecumam  bija  27,3% 

iedzīvotāji,  bet  virs  darbspējas  vecumam 23,8% no  visiem  pagasta 

iedzīvotājiem, kas atbilst vidējajiem Latvijas rādītājiem.

Pēc pašvaldības datiem 2003. gadā pagastā bija reģistrējušies 40 

bezdarbnieki,  tomēr  būtu  jāatzīmē  arī  tas,  ka  faktiskais  bezdarba 

līmenis ir daudz lielāks, jo ne visi bezdarbnieki ir reģistrējušies Valsts 

Nodarbinātības dienestā. Vidējais bezdarba līmenis pagastā svārstās 7 

– 10% robežās no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, bet faktiskais 

varētu  būt  līdz  16%.  Bezdarba  līmenis,  salīdzinājumā  ar  Latvijas 

vidējiem rādītājiem (8,5% - 2003. gadā), ir līdzīgs. 

1.4.2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA

Zilākalna  pagasta  apdzīvojuma  struktūru  vistiešākajā  veidā  ir 

ietekmējuši šīs teritorijas dabas apstākļi, kas arī veidoja tā vēsturisko 

attīstību  un  telpisko  struktūru.  Pagastam  ir  raksturīga  centralizēta 

apbūve,  jo  tajā  ir  tikai  viena  apdzīvota  vieta  –  Zilaiskalns  (ciema 
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robežas shēma un apraksts dots Pielikumā), kurā dzīvo 895 iedzīvotāji, 

jeb 97 % no visiem pagasta iedzīvotājiem.

Zilākalna ciems sāka veidoties 50-to gadu beigās, kad sāka izmeklēt 

kūdras  krājumus  purvā  un  celt  pirmās  barakas  kūdras  fabrikas 

“Zilaiskalns” strādniekiem. Tas tika veidots pēc konkrēta projekta un ir 

labi  izplānots  ciems,  kurā  iedzīvotāji  ir  nodrošināti  ar  nepieciešamo 

infrastruktūru. 

Savrupmāju apbūves teritorijas

Savrupmāju  apbūves  teritorijas  ciemā  ir  samērā  maz,  jo  ciemā 

iedzīvotāji  bija  nodrošināti  ar  dzīvojamo  platību  mazstāvu  un 

daudzstāvu dzīvojamās ēkās. Šīs apbūves teritorijas samērā izklaidus 

atrodas tikai autoceļa V 166 Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē.

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir koncentrētas gavenokārt 

gar Valmieras un Kultūras ielām un tās ir  pirmās dzīvojamās mājas, 

kuras pārsvarā tika celtas 1960. – 1970.gados.

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas

Daudzstāvu dzīvojamā apbūves teritorijas izvietojušās gar Imantas 

ielu un Kultūras ielas galā. Tās ir jaunākas ēkas no kurām dažas celtas 

vēl 80-tajos gados.

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves teritorijas

Zilākalna  ciema  sabiedriskas  nozīmes  objekti  galvenokārt  ir 

izvietojušies ciema centrālajā daļā gar Kultūras ielu. Ciemā no izglītības 

iestādēm darbojas tikai sākumskola, lai gan līdz 1996.gadam šeit bija 

atvērta arī 1963.gadā celtā skola.

Kultūras  ielā  ēkā  Nr.1  ir  izvietojusies  pagasta  bibliotēka,  pasts, 

kultūras nams, atsevišķas telpas skolai, kā arī feldšeru punkts. Līdz pat 

1992. gadam Zilākalnā darbojās arī slimnīca ar 50 vietām.

Jauktas sabiedriskās un darījumu objektu apbūves teritorijas

Kā  jaukta  sabiedriskās  un  darījumu  objektu  apbūves  teritorija 

plānojumā ir  izdalīta ēka Zilākalna ciemā Kultūras ielā 15 un sporta 
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kluba  “Zažēnu zirgi” teritorija pagasta cenrālajā daļā  autoceļa V 166 

Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē.

Ražošanas apbūves teritorijas

Lielākās ražošanas apbūves teritorijas ir izvietojušās ciema D daļā 

un tās ir SIA “Zilākalna kūdra” teritorijas, kas nodrošina šī uzņēmuma 

funkcionēšanu. 

Liela ražošanas un tehniskās apbūves teritorija atrodas pie autoceļa 

V  166  Valmiera  –  Dikļi  –  Augstroze,  apmēram 2,5  km attālumā no 

Zilākalna  ciema.  Šeit  astoņdesmito  gadu  sākumā  tika  uzcelts 

starpsaimniecību  uzņēmuma  “Rūjiena”  kūdras  melases  ražošanas 

cehs, bet tā kā tā ražošana nenesa peļņu, to pārveidoja par ženšeņa 

ekstrakta ražošanas un galdniecības cehu. No 1997. gada šeit atrodas 

SIA “Silviko” kokapstrādes cehs.

Tehniskās apbūves teritorijas

Atsevišķas  tehniskās  apbūves  teritorijas  atrodas  Zilākalna  ciema 

centrā  starp  mazstāvu  un  daudzstāvu  dzīvojamo  apbūvi.  Šeit  ir 

izvietotas garāžu teritorijas, kuras kalpo gan kā auto novietnes, gan kā 

malkas šķūnīši.

Mazdārziņu teritorijas

Mazdārziņu  teritorijas  galvenokārt  atrodas  Zilākalna  ciema 

perifērijās un tās principā no visām pusēm ieskauj  ciemu. Atsevišķa 

mazdārzīņu teritorija atrodas pagasta DA daļā samērā purvainā vietā. 

Labiekārtota sabiedriskā ārtelpa

Kā  labiekārtotas  sabiedriskās  ārtelpas  teritorijas  Zilākalna  ciema 

centrā  ir  izdalītas  divas  vietas.  Pirmā  ir  teritorija   ir  skvērs  starp 

Valmieras  –  Imantas  –  Kultūras  ielām  un  būtu  sabglabājama 

neapbūvējama. Otrā teritorija atrodas pie Imantas ielas, starp pagasta 

padomi  un  Kultūras  ielu.  Tā  ir  sporta  laukuma  teritorija,  kas  arī 

turpmāk  būtu  izmantojama  kā  vieta  brīvā  laika  pavadīšanai  un 

sportošanai. 
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1.5. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS

1.5.1. ŪDENS APGĀDE

Zilākalna pagastā par  ūdens un kanalizācijas  sistēmu uzturēšanu 

rūpējas Zilākalna pagasta padomes SIA “Zilaiskalns-127”, kas kopumā 

pagastā  ar  centralizēto  ūdensapgādi  nodrošina  99,5%,  bet  pašā 

Zilākalna  ciemā  visus  (100%)  iedzīvotājus. Pavisam  ūdensapgādes 

sistēmai ir pieslēgts dzīvojamais sektors ar 18 daudzdzīvokļu mājām, 

sabiedriskais sektors ar pagasta padomi, pastu un vēl 3 iestādēm, kā 

arī komerciālais sektors ar 6 komercuzņēmumiem.

Pagastā ūdens apgāde balstās uz pazemes ūdeņiem, kas tiek iegūti 

120 m dziļumā, no Arukilas – Burtnieku horizonta smilšakmens iežiem 

un pirms padošanas iedzīvotājiem netiek attīrīti.

 Lai  nodrošinātu  iedzīvotājus  ar  dzeramo  ūdeni,  tiek  izmantotas 

divas artēziskās akas. Aka “Lielais” Nr.1 ir darba aka, bet aka “Lielais” 

Nr.2 funkcionē kā rezerves aka, kas elektrodzinēja lielās jaudas dēļ tiek 

lietota tikai remontu laikā uz akas Nr.1. Abas akas atrodas netālu viena 

no otras un tās ir līdzīgas gan konstrukcijas, gan ģeoloģiskā griezuma 

ziņā. Artēzisko aku darbības raksturojums un tehniskie rādītāji doti 4. 

tabulā. 

4. tabula

Zilākalna pagasta artēzisko aku darbības raksturojums un tehniskie 

rādītāji

“Lielais” Nr.1 “Lielais” Nr.2
Valsts ģeoloģijas dienesta DB Nr. 2140 2141
Urbuma dziļums, (m) 120 120
Jauda (m3/st) 10 10
Patēriņš (m3/dnn) 150 150
Urbšanas gads 1957 1957
Stāvoklis Normāls Normāls
Darbība Neapmierinoša Neapmierinoša
Piesārņojuma aizsardzība Ir Ir

Avots: Zilākalna pagasta padome
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Urbumu  darbība  ir  neapmierinoša,  jo  ik  pēc  4-5  gadiem  ir 

nepieciešamība pēc dziļurbumu sūkņu maiņu, kas bojājas no smiltīm 

un dzelzs nogulsnēm. Artēzisko aku sūkņu rādītāji doti 5. tabulā. 

5. tabula 

Artēzisko aku sūkņi

Aka Sūkņa 

marka

Uzstādīša

nas gads

Max. 

Ražīb

a 

(m³/h

)

Elektrības 

patēriņš 

(kWh/gad

ā)

El.dzinēj

a jauda 

(kW)

Darbīb

a

“Lielais” 

Nr.1

SD 

Calpeda

2000 10,0 21646 2,2 Normāl

a
“Lielais” 

Nr.2

ECV6-

10-80

1999 12 2609 4,5 Normāl

a
Avots: Zilākalna pagasta padome

Uz sūkņu dzinējiem uzstādīti frekvenču pārveidotāji (Akā Nr.1 kopš 

2002.gada augustā, akā Nr.2 kopš 2003.gada), kas krietni samazināja 

elektroenerģijas patēriņu.

Sistēmā  ir  ūdenstornis  ar  tilpumu  40  m³,  darba  tilpums  30  m³. 

Rezervuāra  dibenā  ir  sūce  un  tornis  ir  saglabāts  rezervē.  Citu 

regulējušo tilpumu sistēmā nav. 

Patreizējā  situācijā  Zilākalna  pagasta  ūdensapgādes  sistēmu 

raksturo sekojošais: 

1) Zilākalna  centralizētas  ūdensapgādes  sistēma  ir  tehniski 

novecojusi  un  ir  nepieciešams  nomainīt  elektroinstalācijas  un 

aizbīdņus

2) Sistēmā  nav  regulējošo  tilpumu,  ugunsdzēsības  rezerves  tiek 

uzglabātas atklātās ūdenstilpnēs, kas izveidojas ap veco karjeru. 

3) Iedzīvotājus neapmierina padotā ūdens kvalitāte augstā dzelzs 

satura dēļ. Atsevišķās mājās trūkst spiediens.
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4) Nepieciešams organizēt ūdens uzskaiti pie patērētājiem

1.5.2. KANALIZĀCIJAS SISTĒMA

1Kopumā  centralizētie  notekūdeņu  savākšanas  pakalpojumi 

Zilākalna  pagastā  ir  labi  attīstīti,  pavisam 98,8%  Zilākalna  pagasta 

iedzīvotāju  ir  nodrošināti  ar  centralizēto  notekūdeņu savākšanu,  bet 

Zilākalna ciemā – 99,5% sistēmai pieslēgto iedzīvotāju. 

2Tā  kā  ciems  ir  būvēts  50-tajos  gados,  tad  ūdensvads  un 

kanalizācijas  sistēma,  kuras  garums  ir  4,27  km  ir  praktiski 

nolietojusies,  līdz  ar  to  ūdens  kvalitāte  nav  apmierinoša  un  dzelzs 

daudzums neatbilst  normām.  Zilākalna  ciema pašteces  kanalizācijas 

sistēma ir  veidota no keramiskajām caurulēm Dn 200,  to garums ir 

aptuveni 1110 metru, azbestcementa caurulēm Dn 150, to garums ir 

aptuveni 2290 metru, plastmasas PVC caurulēm Dn 200, to garums ir 

aptuveni 150 metru. Pašteces kanalizācijas tīklu kopgarums ir aplēsts 

3550 metru garumā.  No kanalizācijas  sūkņu stacijas  uz notekūdeņu 

attīrīšanas  iekārtas  (NAI)  stiepjas  divas  spiedvada  azbestcementa 

caurules ar Dn 100, garums – 4000 metru. Lietus ūdens kanalizācijas 

pagasta  teritorijā  nav,  bet  vienas  mājas  drenāža  pieslēgta  pie 

kanalizācijas sistēmas, atšķaidot notekūdeņu koncentrāciju. 

Tīklā uzstādīti 5 ugunsdzēsības hidranti, kuru stāvoklis nav zināms. 

Ugunsdzēsības  vajadzības  tiek  nodrošinātas  no  3  atklātām  ūdens 

tilpnēm.

Ciema  teritorijā  notekūdeņi  paštecē  tiek  savākti  kanalizācijas 

sistēmā un novadīti uz kanalizācijas sūkņu staciju „Emšeri”, tālāk pa 

diviem spiedvadiem tie tiek pārsūknēti uz NAI.

Zilākalna  pagasta  notekūdeņu  attīrīšanu  nodrošina  1984.gadā 

būvētās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Tās atrodas apmēram 4 km 

attālumā no Zilākalna ciema Dikļu virzienā,  un 0,5  km attālumā no 

Briedes upes krasta. NAI sastāv no:

ZILĀKALNA PAGASTA PADOME
SIA GIS PROJEKTS

26



ZILĀKALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1) Kanalizācijas  sūkņu  stacijas  ar  notekūdeņu  pieņemšanas 

tvertnēm; 

2) Smilšķērājiem; 

3) Aerotenkiem – nostādinātājiem BIO-1400; 

4) Papildus attīrīšanas filtriem; 

5) Otrējiem nostādinātājiem; 

6) Dūņu laukiem lieko dūņu uzglabāšanai. 

Kad  attīrīšanas  iekārtas  tika  būvētas,  tās  pārsvarā  bija  domātas 

ražošanas notekūdeņu attīrīšanai no kūdras-melasas un barības raugu 

eksperimentāla  ražošanas  uzņēmuma  „Zilaiskalns”  un  salīdzinoši 

neliela daudzuma sadzīves notekūdeņu no ciemata Zilaiskalns. Šodien 

uz NAI  tiek  novadīti  tikai  ciemata sadzīves notekūdeņi  un normatīvi 

netīri komunālie notekūdeņi no kokapstrādes uzņēmuma SIA „Silviko”, 

kas atrodas bijušās eksperimentālas ražošanas uzņēmuma teritorijā un 

kuram ir pieslēgums vienā no spiedvadiem.

Sūkņu  stacijā  ir  paredzēti  divi  sūkņi,  viens  darba  sūknis  un  cits 

rezerves. Pašlaik samontēts un darbojas tikai viens sūknis. Rezerves 

sūknis  demontēts,  bet  aizvietots  ar  iegremdējamo  sūkni, 

nepietiekamas jaudas, kas piekārts tanī pašā telpā un nepieciešamības 

gadījumā var būt nolaists pieņemšanas kamerā.

Kad  notekūdeņi  no  NAI  kanalizācijas  sūkņu  stacijas tiek  padoti 

attīrīšanas ietaišu pieņemšanas/spiediena dzēšanas kamerā tālāk pa 

divām betona teknēm tie tiek transportēti smilšu uztvērējā ar riņķveida 

ūdens kustību. Pēc smilšu atdalīšanas notekūdeņi nonāk aerotenkā - 

nostādinātājā BIO – 1400. Pašlaik NAI darbojas viena aerotenka sekcija 

no trijām, bet arī tā nav noslogota. Aerotenkā attīrītie notekūdeņi tiek 

novadīti uz otrējiem nostādinātājiem, pēc kuriem izlaisti Briedes upē. 

Papildattīrīšanas  filtru  bloks  netiek  izmantots.  Liekas  dūņas  pēc 

mineralizācijas un blīvēšanas paštecē novadīti uz dūņu laukiem. 

Precīza informācija par esošo ūdens patēriņu apjomiem un novadīto 

notekūdeņu  daudzumu  pagastā  nav,  jo  uzskaitīts  tiek  tikai  tīklā 

ZILĀKALNA PAGASTA PADOME
SIA GIS PROJEKTS

27



ZILĀKALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

padotais  ūdens,  bet  pie  patērētājiem  uz  māju  ievadiem  ūdens 

uzskaites nav un tikai dažos dzīvokļos ir uzstādīti kontrolskaitītāji.

Esošā  ūdens  patēriņa  apjomi  un  novadīto  notekūdeņu daudzumi, 

kas noteikti pēc piestādīto rēķinu statistikas datiem, doti 6. tabulā. 

6. tabula 

Ūdens patēriņa statistika Zilākalna pagastā

Ūdens patēriņš pa pozīcijām Gads
2001 2002 2003

Iedzīvotāji, m³/gadā 35292 35652 33012
Iestādes m³/gadā 311 311 179
Komerciālais m³/gadā 312 312 230
Katlu māja m³/gadā Nav datu Nav datu 5178
Neuzskaitītais ūdens 

daudzums, %

10 11 21

Neuzskaitītais ūdens 

daudzums

4107 4608 9973

Kopējais ūdens patēriņš 

m³/gadā

35912 36281 38599

Kopā, ūdens ieguve, m³/gadā 40019 40889 48572
Avots: Zilākalna pagasta padome

Attīrīšanas ietaisēs nav plūsmas mērītāju. Notekūdeņu apjomus, kas 

novadītas uz NAI nosaka pēc elektroenerģijas patēriņa sūkņu stacijā 

pirms NAI.

Centralizētas  kanalizācijas  pakalpojumi  ir  pieejami  tam  pašam 

iedzīvotāju  lokam,  kam  ir  centralizēta  ūdens  apgāde.  Novadīto 

notekūdeņu apjoms norādīts 7. tabulā.

7. tabula

Novadīto notekūdeņu daudzumi

Pozīcija Gads
2001 2002 2003

Iedzīvotāji, m³/gadā 35292 35652 33012
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Iestādes, m³/gadā 311 311 179
Komerciālais, m³/gadā 312 312 230
SIA “Silviko” * * 244
Infiltrācija, % 56 55 57
Infiltrācija, m³/gadā 44895 44895 44895
Kopā, kanalizācija m³/gadā 35915 36275 33665
Kopā, notekūdeņi, m³/gadā 80810 81170 78560

* Iekļauts komerciālajā

Avots: Zilākalna pagasta padome

Patreizējā situācijā Zilākalna pagasta kanalizācijas sistēmu raksturo 

sekojošais: 

1) NAI hidrauliskā jauda ir pārmērīgi liela un konstrukciju tehniskais 

stāvoklis slikts. Vispiemērotāk būtu aizvietot tos ar kompaktam 

NAI atbilstošas jaudas.

2) Kanalizācijas tīklos ir bieži aizdambējumi. Jānoskaidro to iemeslus 

un jāizveido tīklu apkopes plāns. 

3) Sistēmā  ir  divas  kanalizācijas  sūkņu  stacijas,  kurām 

nepieciešams  remonts  un  elektroiekārtu  nomaiņa.  Vēlams 

nomainīt sūkņus uz efektīvākiem.

4) Tā kā atrodas samērā tālu no pagasta centra, tad liels attālums 

un liels elektropatēriņš

1Notekūdeņu apjomu nevar  noteikt,  bet  tās  ir  krietni  mazāk  par 

plānoto, gan apjomu, gan piesārņojuma slodžu ziņā. 

Lai arī NAI tehniskais stāvoklis ir optimizēts, to tehniskais stāvoklis ir 

neapmierinošs.

1.5.3. SILTUMAPGĀDE

Ar centralizēto siltumu Zilākalna pagastā tiek nodrošināts Zilākalna 

ciems,  kur  atrodas  viena  centrālās  apkures  katlumāja.  Katlumājas 

darbību nodrošina divi katli, kuru jauda ir 0,8 mW un kurus iespējams 

kurināt ar visdažādāko kurināmo – šķeldu, skaidām, kā arī kūdru. Lai 

arī praktiski visas ēkas ir iespējams nodrošināt ar centralizēto siltumu, 

ekonomisku apstākļu dēļ ne visās ēkās (Valmieras iela 3, 5, 7; Imantas 
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iela 3, 21; Kultūras iela 2, 2a, 10, 15, 17, 19; SIA “Zilākalna kūdra” 

ēkas ražošanas un tehniskajā teritorijā) šis pakalpojums tiek izmantots. 

Pavisam  Zilākalna  ciemā  no pašvaldībai  piederošās  dzīvojamās 

kopplatības 17844 m², apkurināti tiek 14378,7 m².

Individuālās dzīvojamās ēkas, kas atrodas Zilākalnā valsts autoceļa 

V 166 Valmiera  –  Dikļi  –  Augstroze labajā  pusē pie  centrālsistēmas 

apkures nav pieslēgtas.

1.5.4. ELEKTROAPGĀDE

Zilākalna pagasta teritorijā augstspriegumu tīkla 110 kV un 330 kV 

elektropārvades  līniju  vai  citu  objektu  nav.  Zilākalna  ciemā atrodas 

elektroapakšstacija.

Teritorijas  plānojumā  nav  paredzēta  jaunu  objektu  vai  līniju 

celtniecība.  Lielāka  uzmanība  būtu  pievēršama  jau  esošo  tīklu 

uzturēšanai, to rekonstrukcijai un optimizācijai. 

1.5.5. TELEKOMUNIJĀCIJAS

Pagasta  teritorijā  atrodas  viena  pasta  nodaļa  Zilākalna  ciemā un 

viena telefona centrāle. Telefona sakarus nodrošina “Lattelekom”, kas 

pie pagasta padomes ēkas ir  uzstādījis  arī  taksofonu.  Lielākajā daļā 

Zilākalna  ciema  ir  iespējams  pieslēgt  gan  internetu,  gan 

kabeļtelevīziju, jo šādus pakalpojumus piedāvā SIA “NOVA”.

1.5.6. ATKRITUMU SAIMNIECĪBA

Pašlaik Zilākalna pagastā neatrodas neviena atkritumu izgāztuve. 

Pagasta teritorijā patstāvēja atkritumu izgāztuve, bet tā ir rekultivēta 

un atkritumu noglabāšana tur vairs netiek veikta.

Pagastam ir noslēgts līgums ar BO SIA “Ziemeļvidzemes Atkritumu 

Apsaimniekošanas  organizāciju”,  kas  vienreiz  nedēļā  nodrošina 

atkritumu savākšanu un izvešanu no Zilākalna.  Atkritumu savākšana 

Zilākalna  ciemā  notiek  konteineros.  Pašlaik  atkritumu  šķirošana 
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pagastā nenotiek, taču ir plānots, ka Zilākalna ciemā 3 vietās varētu 

izvietot  speciālus  konteinerus  plastmasas  izstrādājumu  un  papīra 

šķirošanai.

1.6. DZĪVOJAMAIS FONDS

Gandrīz  viss  Zilākalna  pagasta  dzīvojamais  fonds  ir  koncentrēts 

Zilākalna ciemā. Šeit atrodas 19 vairākstāvu dzīvojamās mājas un 6 

savrupmājas. Pašvaldības dzīvojamais fonds sastāda 17844 m².

1.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

Zilākalna transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības autoceļi 

un  ielas,  uzņēmumu  un  privātie  ceļi  t.sk.  māju  pievadceļi,  kā  arī 

autobusu pietruras. 

Zilākalna pagastu šķērso valsts autoceļš V 166 Valmiera – Dikļi  – 

Augstroze. Tas ir asfaltēts un tā garums pagasta teritorijā ir 2,5 km. 

Par šī ceļa nodrošinājumu atbildīgs ir Valmieras rajona ceļu daļa.

Pagastu ceļu kopējais garums ir 10 km, no tiem 1 km ir ar grants 

segumu. Lai arī to garums nav samērā liels, to blīvums ir apmierinošs. 

Pie  pagasta  ceļiem  ir  pieskaitāmas  arī  4  Zilākalna  ciema  ielas: 

Valmieras, Imantas, Kultūras un Miera.

Pagasta ceļi atrodas pašvaldības aprūpē, taču nepietiekamo līdzekļu 

dēļ to stāvokli nav iespējams radikāli uzlabot.

Zilākalna  pagasta  teritorijā  bija  ļoti  sazarota  šaursliežu  dzelzceļa 

sistēma,  kas  kalpoja  kā  transporta  veids  kūdras  transportēšanai  no 

purva  uz  Zilokalnu,  kur  atradās  kūdras  fabrika.  Šodien  pagasta 

teritorijā  ir  palikusi tikai  dzelzceļa līnija  Zilaiskalns – Puikule – Aloja, 

kuru savām vajadzībām izmanto SIA “Zilākalna kūdra”.

Sabiedriskā  transporta  kustība  pagastā  ir  apmierinoša,  lai  gan 

lielākā daļa ģimeņu savām vajadzībām izmanto vieglo automašīnu, kas 

atvieglo nokļūšanu uz citām vietām. Ar sabiedrisko transportu vairākas 

reizes  dienā  ir  iespējams  nokļūt  uz  Valmieru,  savukārt  skolēnu 
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nokļūšanu uz skolām nodrošina speciāls autobuss, kura pakalpojumus 

apmaksā pašvaldība.

ZILĀKALNA PAGASTA PADOME
SIA GIS PROJEKTS

32



ZILĀKALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

II TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI UN VIRZIENI

Zilākalna  pagasta  teritorijas  attīstības  mērķis  ir  veicināt  pagasta 

ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. Lai to realizētu teritorijas plānojumā 

tiek noteikti šādi galvenie uzdevumi attīstības mērķa sasniegšanai:

1. Pagastā  jāattīsta  jau  esošā  kokapstrādes  ražōšana,  kuras 

attīstība būtu virzāma nevis uz koksnes daudzuma palielināšanu, 

bet ražojamās produkcijas daudzveidības palielināšanu. 

2. Kūdras ieguves ražošanas attīstība.

3. Zirgkopība.

4. Pagastā  ir  jāattīsta  un  jāievieš  moderna  sakaru  sistēma  un 

informācijas tehnoloģijas.

5. Cilvēku  dzīves  un  apkārtējās  vides  uzlabošanai  būtu 

nepieciešama mājokļu savešana kārtībā.

6. Veicināt autoceļu seguma uzlabošanu.

7. Atsevišķu  purvu  teritoriju  piemērošana  tūrisma  un  rekreācijas 

vajadzībām.

8. Pagasta  ainavas  tiek  koptas  un  saglabātas  ņemot  vērā  esošo 

dabas daudzveidību.

9. Pagastā jāattīsta sociālā infrastruktūra atbilstoši demogrāfiskajai 

situācijai.
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III  TERITORIJAS  PLĀNOJUMA  RISINĀJUMU  APRAKSTS  UN 

PAMATOJUMS

Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojuma priekšlikumi  un  risinājumi 

izstrādāti  balstoties  uz  pagasta  nākotnes  vīziju.  Tā  izstrādē  tika 

pieaicināti gan pagasta speciālisti un uzņēmēji, gan dažādu institūciju 

pārstāvji.  Darba  grupās  tika  izanalizēts  atsevišķu  attīstības  jomu 

stāvokļa,  problēmu  un  iespēju  izvērtējums,  savukārt  katras  nozares 

speciālists deva savas rekomendācijas rīcībai. 

Lai varētu noteikt teritorijas turpmāko attīstību, bija nepieciešams 

noteikt  atsevišķu teritoriju  atļauto  izmantošanu.  Tāpēc visa  pagasta 

teritorija  tika  sadalīta  atsevišķās  funkcionālās  teritorijās  par  pamatu 

ņemot to pamatizmantošanas veidu.

Teritorijas  tika  izdalītas  atbilstoši  pašreizējai  teritorijas 

izmantošanai, savukārt teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un tās 

izvietojums  tika  noteikti  ņemot  vērā  normatīvo  aktu  prasības, 

institūciju nosacījumus, kā arī iedzīvotāju un lielāko uzņēmēju domas 

un ierosinājumus.

Pagasta  plānojuma  kartogrāfiskā  materiāla  izstrādāšanai  tika 

izmantota  ģeogrāfiskās  informācijas  sistēma,  kurā  apkopoja  visu 

iespējamo kartogrāfisko informāciju  par  pagasta  teritoriju,  piesaistot 

tai datu bāzes un zemes izmantošanu saistītos reģistrus. 

Plānojuma  kartogrāfiskā  materiāla  sagatavošanai  kā  pamatkarte 

tika  izmantota  Latvijas  ģeodēziskajā  koordinātu  sistēmā LKS  92  TM 

izstrādātā VZD vienkāršotā topogrāfiskā karte mērogā M 1:10000, kurā 

informācija tika precizēta pēc:

1) Valsts  Zemes  dienesta  sagatavotās  ortofotokartes  mērogā 

1:10000,  

2) Valsts Zemes dienesta kadastra kartes mērogā 1:10000,

3) bij. PSRS armijas sagatavotajām topogrāfiskajām kartēm mērogā 

1:10000.
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Teritorijas  plānojuma  izstrādē  tika  izmantoti  dažādu  institūciju 

sniegtā  informācija,  bet  tā  izstrāde   balstīta  uz  vietējo  deputātu, 

uzņēmēju un iedzīvotāju  domām un ieteikumiem.

Ņemot  vērā,  ka  gandrīz  visi  pagasta  iedzīvotāji  dzīvo  Zilākalna 

ciemā, tad tas tika noteikts kā galvenais pagasta attīstības centrs. 

Detalizēts teritorijas izmantošanas apraksts un aprobežojumi ir doti 

Zilākalna pagasta teritorijas plānojuma apbūves noteikumos.

3.1. DABAS PAMATNES TERITORIJAS

Dabas pamatnes teritorijas ir sabiedrībai brīvi pieejamas teritorijas 

ārpus  apdzīvotām  vietām.  Tās  ir  neapbūvētas  un  neapbūvējamas 

teritorijas (izņēmumi), kurām piemīt daļēji vai pilnīgi dabiska veģetācija 

un kuras netiek intensīvi koptas, labiekārtotas un apsaimniekotas. Pie 

šīm teritorijām ir pieskaitītas arī ūdenstilpes un ūdensteces.

3.1.1. PURVU TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Šīs  teritorijās  atrodas  ekosistēmas  uz  kūdras  augsnēm  un  tās 

izdalītas ar mērķi saglabāt vērtīgo, bioloģiski daudzveidīgo ekosistēmu. 

Purvu teritorijas, kurās pašlaik notiek kūdras ieguve ir attiecināmas 

uz karjeru izstrādes teritorijām un apraksts par to izmantošanu dots 

sadaļā 3.7.

Lielākajā  daļa  pagasta  purvu  teritoriju  to  krājumi  ir  izsmelti  un 

ieguve vairs nenotiek. Plānojuma esošajā situācijā tās ir atzīmētas kā 

rekultivējamās teritorijas apraksts par to izmantošanu dots sadaļā 3.8.

Pašreizējais izvietojums
Purva teritorijas ļoti vienmērīgi izvietotas visā pagasta teritorijā gar 

Briedes upes krastu. Lielāka to koncentrācija atrodas pagasta D daļā.   
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3.1.2. ŪDENSTILPJU TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Par ūdenstilpju teritorijām ir noteikti dažādas izcelsmes dīķi un citas 

mākslīgās ūdenstilpes, kā arī ar to izmantošanu saistītā infrastruktūru 

(peldētavas, laivu piestātnes, u.c.).

Teritorijas plānojumā attēloto ūdenstilpju mērķis ir netraucēti pildīt 

lomu,  kā  dabas  pamatnes  sastāvdaļai,  kalpojot  iedzīvotāju  atpūtai, 

tūrismam, zivsaimniecībai. Tās izmantojamas arī kā ūdens ņemšanas 

vietas saimnieciskajām vajadzībām un ugunsnelaimes likvidēšanai.

Ūdenstilpju krastos jāievēro tauvas joslu un aizsargjoslu noteikumi, 

cilvēkiem jābūt iespējai brīvi pārvietoties gar to krastiem.

Ūdenstilpju izmantošana, kuras atrodas valsts aizsardzībā kā dabas 

pieminekļa kompleksa daļa, jāsaskaņo ar Reģionālo vides pārvaldi un 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrāciju.

Ugunsnelaimes  gadījumā  ikviena  Zilākalna  pagasta  ūdenstilpe 

neatkarīgi no tās piederības izmantojama kā ūdens ņemšanas vieta.

Jau pašreiz karjers  pie Zilākalna ciema vasarās tiek izmantots kā 

peldvieta,  tāpēc  plānotajā  (atļautajā)  izmantošanā  šeit  ir  paredzēta 

sabiedrībai pieejamas ārtelpas teritorijas izveidošana.

Pašreizējais izvietojums

Lielākās ūdenstilpes atrodas pagasta D daļā purvu teritorijās un tās 

veidojušās  purvu  izstrādes  rezultātā.  Atsevišķa  ūdenstlpe  ir 

izveidojusies bijušajā karjerā pie Zilākalna, ceļa V 166 Valmiera – Dikļi – 

Augstroze labajā pusē. 

   

3.1.3. ŪDENSTEČU TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Par ūdensteču teritorijām Zilākalna pagastā noteiktas upes, strauti, 

meliorācijas  grāvji,  kā  arī  upju  palienes,  kā  arī  ar  to  izmantošanu 

saistītā infrastruktūru (peldētavas, laivu piestātnes, u.c.).
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Ūdensteces  parādītas  ar  mērķi,  lai  noteiktu  aizsargjoslas,  kas 

samazinātu  piesārņojuma  negatīvo  ietekmi  uz  ūdens  ekosistēmām, 

novērstu  erozijas  procesu  attīstību,  kā  arī,  lai  saglabātu  apvidum 

raksturīgu  ainavu,  kalpotu  iedzīvotāju  rekreācijai  kā  peldvieta, 

ūdenstūrisma  un  atpūtas  teritorija,  gan  arī  kā  ūdens  resurss 

ugunsnelaimes gadījumā.

Ūdensteču krastos jāievēro tauvas joslu un aizsargjoslu noteikumi, 

cilvēkiem jābūt iespējai brīvi pārvietoties gar to krastiem.

Ugunsnelaimes  gadījumā  ikviena  Zilākalna  pagasta  ūdenstece 

neatkarīgi no tās piederības izmantojama kā ūdens ņemšanas vieta.

Ministru  kabineta  2002.gada  12.marta  noteikumos  Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” Briedes upes 

posms no Valmieras - Matīšu ceļa tilta līdz grīvai ir iekļauts prioritāro 

zivju ūdeņu sarakstā kā karpveidīgo zivju ūdeņi. Saskaņā ar minētajos 

MK noteikumos noteiktajām prasībām prioritāro zivju ūdeņu kategorijā 

iekļautajos  saldūdens  objektos  ir  nepieciešams  veikt  ūdens 

aizsardzības  vai  ūdens  kvalitātes  uzlabošanas  pasākumus,  lai 

nodrošinātu zivju populācijai labvēlīgus dzīves apstākļus.

Briedes upes un tās teritorijas izmantošana, kas atrodas ZBR ainavu 

aizsardzības  zonā  “Briede”,  jāsaskaņo  ar  Ziemeļvidzemes  biosfēras 

rezervāta administrāciju.

Pašreizējais izvietojums

Pagasta lielākā upe Briede teritoriju šķērso D – Z virzienā. Pārējās 

lielākās ūdensteces ir: Gružupīte, Mazbriede un Paktene.

3.2. APSAIMNIEKOJAMĀS DABAS TERITORIJAS

3.2.1. MEŽSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojumā  kā  mežsaimniecībā 

izmantojamās teritorijas tiek izdalītas meža zemes t.i. mežs, zeme zem 
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meža  infrastruktūras  objektiem,  kā  arī  mežā  ietilpstošie  un  tam 

pieguļošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces

Mežsaimniecības  teritoriju  attīstības  mērķis  ir  ilgtspējīga  mežu 

resursu izmantošana, nesamazinot un neiznīcinot tajos dabīgi mītošo 

faunu un floru,  kā arī  mežu teritorijas plānveidīgu apsaimniekošanu, 

saskaņā  ar  meža  apsaimniekošanas  plāniem.  Šīs  teritorijas 

izmantojamas arī kā iedzīvotāju atpūtai un rekreācijai nepieciešamās 

teritorijas.  

Svarīgi  ir  veicināt  plānveidīgu  mazauglīgo  nemeliorēto  zemju 

apmežošanu.

Pašreizējais izvietojums

Šīs teritorijas ir vienmērīgi izkliedētas pa visu pagastu. Mežu masīvi 

nav  lieli  un  galvenokārt  izvietojušies  starp  rekultivējamajām  purvu 

teritorijām.  

3.2.2. LAUKSAIMNIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Teritorijas plānojumā kā lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas ir 

izdalītas lauksaimniecības zemes, ganības, pļavas, tīrumi,  augļu dārzi, 

kā arī piemājas dārzu un palīgsaimniecību teritorijas.

Tās  ir  teritorijas,  kur  primārā  atļautā  izmantošana  ir 

lauksaimniecība.  Lauksaimniecības  zemju  teritorijas  ir  izdalītas  ar 

mērķi pēc iespējas paaugstināt to vērtību un izmantot tās ilgtspējīgi tā 

veicinot lauksaimnieciskās ražošanas stabilizāciju un konkurētspējīgu, 

videi draudzīgu lauksaimnieciskās ražošanas attīstību. Tā kā Zilākalna 

pagastā ir ļoti maz lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un tās nav 

ļoti auglīgas, tad lielāks uzsvars būtu liekams uz lopkopību.

 Uz  katra  zemesgabala  atļauta  vienas  viensētas  apbūve  un 

lauksaimniecības ražošanas būves, atbilstoši apbūves noteikumiem.

Lauksaimniecības zemju transformācija veicama normatīvajos aktos 

noteiktajā  kārtībā.  Saskaņā  ar  MK  20.07.2004.  noteikumu  Nr.619 
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“Kārtība,  kādā  lauksaimniecībā  izmantojamo  zemi  transformē  par 

lauksaimniecībā  neizmantojamo  zemi  un  izsniedz  transformācijas 

atļaujas”,  ZBR  administrācija  sniedz  rakstisku  atļauju  zems 

transformācijai,  ja  transformējamais  zemes  gabals  atrodas  ZBR 

teritorijā (neatkarīgi no zonējuma).

Pašreizējais izvietojums

Teritorijas izvietotas atsevišķās vietās – lielākās ap Zilākalna ciemu 

un pagasta centrālajā daļā ap zemnieku saimniecību “Zažēnu zirgi”.

3.3. APBŪVES TERITORIJAS

Teritorijas planojumā apbūves teritorijas ir noteiktas, lai parādītu to 

esošo  izvietojumu  un  lai  plānotu  jaunas  teritorijas  individuālajai 

apbūvei. Kā piemērotākais apbūves veids Zilākalna pagasta teritorijā ir 

noteikta savrupmāju apbūve. 

3.3.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS (DzS)

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Teritorijas  plānojumā  savrupmāju  apbūves  teritorijas  izdalītas 

atbilstoši esošajai situācijai.

Tās  paredzētas,  lai  veicinātu  tradicionālās  lauku  apdzīvojuma 

struktūras  attīstību  un  iedzīvotāju  nodrošinājumu  ar  mājokļiem  un 

sociālo  infrastruktūru.  Šajā  sadaļā  iekļaujas  arī  lauku  viensētas. 

Savrupmāju  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.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Esošā savrupmāju apbūves teritorijas ir izvietotas Zilākalna ciema 

teritorijā, autoceļa V 166 Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē.
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Savrupmāju  apbūves  teritorijas  ir  noteiktas  kā  vispiemērotākais 

apbūves veids Zilākalna ciemā, tāpēc kā plānotā savrupmāju apbūves 

teritorija tiek izdalīta neapbūvētā ciema daļa Miera ielas abās pusēs un 

neapbūvētā  teritorija  gar  Valmieras  ielu.  Šajā  vietā  jaunu  ēku 

izvietojums būtu kā turpinājums jau esošajai apbūvei, pie tam šeit ir 

iespējas  pievienoties  jau  esošām  inženierkomunikācijām  un 

piebraucamajiem ceļiem. 

3.3.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (DzM)

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Teritorijas  plānojumā  mazstāvu  dzīvojamās  apbūves  teritorijas 

izdalītas atbilstoši esošajai situācijai.

Šajā teritorijā galvenais zemju izmantošanas veids ir vienstāva un 

divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, kas galvenokārt paredzēta īres 

vai  privātajiem  dzīvokļiem.   Sekundārais  šo  teritoriju  ēku  atļautās 

izmantošanas  veids  dzīvojamo  namu  pirmajos  stāvos  ir 

mazumtirdzniecības  un/vai  komerciālu  pakalpojumu  objekti,  kā  arī 

sabiedriskas  nozīmes  objektu  izvietošana,  kas  pieļaujama  ar 

pašvaldības un attiecīgās ēkas iedzīvotāju piekrišanu.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir izvietotas autoceļa V 166 

Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē.

Jaunas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas Zilākalna teritorijas 

plānojumā netiek paredzētas.

3.3.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (DzD)

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Teritorijas  plānojumā  daudzstāvu  dzīvojamās  apbūves  teritorijas 

izdalītas atbilstoši esošajai situācijai.

Primārais  zemes  izmantošanas  mērķis  ir  dzīvojamā  apbūve  ar 

trīsstāvu daudzdzīvokļu namiem ar īres vai privātajiem dzīvokļiem, bet 
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sekundārais – citas šajā teritorijā  atļautās izmantošanas, kas parasti 

izvietojamas dzīvojamo namu pirmajos  stāvos un nerada dzīvojamai 

videi diskomfortu.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Teritorijas ir  izvietojušās Zilākalna centrā gar Valmieras, Kultūras, 

Imantas un Miera ielām. 

Jaunas  daudzstāvu  dzīvojamās  teritorijas  netiek  plānotas,  tiek 

paredzēta vienīgi esošo teritoriju labiekārtošana Zilākalna ciemā.

3.3.4. SABIEDRISKAS NOZĪMES OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS (JS)

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojumā  sabiedriskās  nozīmes 

apbūves teritorijas izdalītas ar mērķi nodrošināt valsts un pašvaldības, 

sabiedrisko  organizāciju,  kā  arī  darījuma  un  komerciāla  rakstura 

iestāžu apbūvi. inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti

Sabiedriskas  nozīmes  objektu  apbūves  zemesgabalu  primārais 

zemes, ēkas un citas būves vai  tās daļas izmantošanas veids kalpo 

sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver valsts un pašvaldības, 

reliģijas,  izglītības,  kultūras,  zinātnes,  ārstniecības,  sociālās  aprūpes 

vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu, mazstāvu (ne vairāk kā 2 stāvu) 

ēku  izvietošanu.  Sekundārais  šo  teritoriju  izmantošanas  veids  ir 

tirdzniecības un/vai komerciālu pakalpojumu objekts).

Pašreizējais un plānotasi izvietojums

Šīs  teritorijas  atrodas  Zilākalna  ciemā  gar  Kultūras  un  Imantas 

ielām.

3.3.5. JAUKTAS SABIEDRIKSKĀS UN  DARĪJUMU OBJEKTU APBŪVES 

TERITORIJAS (JD)

Pašreizējā un plānotā izmantošana
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Jauktas  sabiedriskās  un  darījumu  objektu  apbūves  teritorijas 

noteiktas  lai  sekmētu  sabiedrisko  pakalpojumu  pieejamību  pagasta 

iedzīvotājiem, kā arī attīstītu uzņēmējdarbību.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Kā  jaukta  sabiedriskās  un  darījumu  objektu  apbūves  teritorija 

plānojumā ir izdalīta saimniecības “Zažēnu zirgi” teritorija autoceļa V 

166 Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē.

3.3.6. MAZDĀRZIŅU TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Mazdārziņu  teritorijas  ir  izdalītas,  lai  nodrošinātu  iedzīvotājus  ar 

mazdārziņiem, kuri tiek izmantoti savām vajadzībām un atpūtai.

Šajās  teritorijās  atļauta  siltumnīcu,  lecekšu  un  dārza  mājiņu 

būvniecība, kur to atļautie būvniecības nosacījumi aprakstīti apbūves 

noteikumos.

Mazdārziņu teritorijas ir iespējams transformēt savrupmāju apbūves 

teritorijās.  Šajā  gadījumā  šīm  teritorijām  ir  izsrtrādājams 

detālplānojums, kurā paredzēts to nodrošinājums ar nepieciešamajām 

inženierkomunikācijām  (centralizēto  ūdensapgādi,  elektroapgādi, 

kanalizācijas tīkliem vai lokālām attīrīšanas iekārtām ēku grupām).

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Šīs teritorijas ir izvietojušās apkārt visam Zilākalna ciemam. Jaunas 

mazdārziņu teritorijas nav plānots izveidot.

3.3.7. RAŽOŠANAS OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS (R)

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Teritorijas  plānojumā  ražošanas  un  tehnisko  objektu  apbūves 

teritorijas izdalītas ar mērķi, lai veicinātu pagasta ekonomisko izaugsmi 

un atsevišķu ražošanas nozaru attīstību.

Primārais zemes, ēku un būvju izmantošanas mērķis ir  ražošanas 

objekti.
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Būvniecības  un  būtisku  pārmaiņu  veikšanas  gadījumā  esošajās 

rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijās Zilākalna pagasta 

pašvaldība var pieprasīt izstrādāt detālplānojumu šai teritorijai.

Atbilstoši katra konkrētā objekta situācijai būtu jāveic šo teritoriju 

sakārtošana.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Lielākās ražošanas objektu apbūves teritorijas ir izvietotas Zilākalna 

ciema D daļā (SIA “Zilākalna kūdra”) un pagasta centrālajā daļā, ceļa V 

166 Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē (SIA “Silviko”).

3.3.8. TEHNISKO OBJEKTU APBŪVES TERITORIJAS (T)

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Teritorijas plānojumā tehnisko objektu apbūves teritorijas izdalītas 

ar  mērķi parādīt  teritorijas,  kuras  paredzētas  industriāla  rakstura 

objektu apbūvei, bet kuru primārā funkcija nav rūpnieciskā ražošana. 

Primārais zemes, ēku un būvju izmantošanas mērķis ir noliktavas, 

garāžas,  stāvvietas,  atklātas  uzglabāšanas  laukumi,  inženierbūves, 

komunālo pakalpojumu uzņēmumi.

Būvniecības  un  būtisku  pārmaiņu  veikšanas  gadījumā  esošajās 

tehnisko objektu apbūves teritorijās Zilākalna pagasta pašvaldība var 

pieprasīt izstrādāt detālplānojumu šai teritorijai.

Atbilstoši katra konkrētā objekta situācijai būtu jāveic šo teritoriju 

sakārtošana. 

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Atsevišķas teritorijas atrodas Zilākalna ciemā māju pagalmos.

3.3.9. INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APBŪVE TERITORIJAS (Ik)

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojumā  inženierkomunikāciju 

objektu apbūves teritorijas  parādītas,  lai  informētu par to atrašanās 

vietu,  aizsargjoslām  un  izmantošanas  nosacījumiem. 
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Inženierkomunikācijas  teritorijas  plānojumā  ir  attēlotas  atbilstoši 

esošajai  situācijai  un  ir  paredzētas  maģistrālo  ūdensvadu, 

kanalizācijas,  telekomunikāciju  un elektroapgādes  tīklu,  kā  arī  ar  to 

uzturēšanai saistīto būvju ekspluatācijai.

Teritorijas  plānojumā  ir  paredzēta  teritorija  jaunu  notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu būvniecībai Zilākalna ciemā. Jaunu objektu vai līniju 

celtniecība  nav  paredzēta.  Lielāka  uzmanība  būtu  pievēršama  jau 

esošo tīklu uzturēšanai, to rekonstrukcijai un optimizācijai. 

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Lielākā inženierkomunikāciju koncentrācija ir Zilākalna ciemā un gar 

valsts autoceļu V 166 Valmiera – Dikļi – Augstroze.  Esošās attīrīšanas 

iekārtas  atrodas  apmēram  4  km  attālumā  no  Zilākalna.  Plānotās 

notekūdeņu  attīrīšanas  iekārtas  atrodasj  Zilākalna  ciema  A  daļā, 

esošajā mazdārziņu teritorijā. 

3.4. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Zilākalna  pagasta  teritorijas  plānojumā  transporta  infrastruktūras 

teritorijas paredzētas autoceļu un dzelzceļu ekspluatācijai, aizsardzības 

nodrošināšanai un apkalpes objektu izvietošanai. Tās izdalītas atbilstoši 

esošajai situācijai, lai skaidri parādītu to rezervēto teritoriju, ieskaitot 

ceļa  nodalījuma  joslu  un  aizsargjoslu,  līdzās  citiem  zemes 

izmantošanas veidiem.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Pagasta ateritoriju DR – ZA virzienā šķērso 2. šķiras valsts autoceļš 

V 166 Valmiera – Dikļi – Augstroze.

Jaunas  teritorijas  valsts  autoceļiem  netiek  paredzētas,  jo  “Valsts 

autoceļu  tīkla  saglabāšanas un attīstības  valsts  programma 2000.  – 

2015. gadiem” neparedz jaunu autoceļu būvniecību Zilākalna pagastā.
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Plānojumā  jaunas  teritorijas  pašvaldības  autoceļiem  netiek 

paredzētas,  jo  esošo  ceļu  tīkls  atbilst  esošajām  un  plānotajām 

aktivitātēm Zilākalna pagastā. 

Dzelzceļa  teritorijas  pagastā  tiek  izmantotas  izstrādātās  kūdras 

transportēšanai.  Jaunu  dzelzceļa  līniju  būve  pagasta  teritorijā  nav 

paredzēta.

3.5. SABIEDRĪBAI PIEEJAMĀS ĀRTELPAS TERITORIJA

Pašreizējā un plānotā izmantošana
Sabiedrībai  pieejamās  ārtelpas  teritorijas  ir  labiekārtotas 

koplietošanas teritorijas, kuras parādītas ar mērķi saglabāt un uzturēt 

to rekreatīvo raksturu un īpašības un ir  rezervētas teritorijas publisko 

funkciju veikšanai.

Pie  šīm  teritorijām  pieskaitāmi  parki,  skvēri,  publiski  laukumi  un 

citas teritorijas, kuras tiek koptas un apsaimniekotas.

Zilākalna pagastā būtu jāuzlabo un jāpilnveido jau esošās teritorijas, 

uzlabojot to labiekārtojumu.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Kā  labiekārtotas  sabiedriskās  ārtelpas  teritorijas  Zilākalna  ciema 

centrā ir izdalītas divas vietas. Pirmā teritorija ir skvērs starp Valmieras 

– Imantas – Kultūras ielām kas būtu sabglabājama neapbūvējama. Otrā 

teritorija atrodas pie Imantas ielas, starp pagasta padomi un Kultūras 

ielu. Tā ir sporta laukuma teritorija, kas arī turpmāk būtu izmantojama 

kā vieta brīvā laika pavadīšanai un sportošanai.

3.6. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Visa Zilākalna teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 

teritorijā. Zilākalna  pagastā  atrodas  ZBR  ainavu  aizsardzības  zona 

“Briede”,  kura  ir  noteikta,  lai  saglabātu  Ziemeļvidzemei  raksturīgo 

kultūrvides  ainavu,  tūrisma  un  atpūtas  resursus  un  samazinātu 
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antropogēno  ietekmi  uz  dabas  lieguma  zonu,  vienlaikus  veicinot 

ilgtspējīgu  teritorijas  attīstību  un  sabalansētu  dabas  resursu 

izmantošanu.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

ZBR ainavu aizsardzības zona “Briede” pagasta teritoriju šķērso Z – 

D virzienā. Tā ir 200 m plata josla abpus Briedes upei.

3.7. KARJERU IZSTRĀDES TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Teritorijas  plānojumā  izmantojamie  karjeri  norādīti  ar  mērķi,  lai 

parādītu pašreizējās un plānotās pagasta teritorijā esošās un plānotās 

smilts, grants un kūdras ieguve vietas.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Kūdras ieguve Zilākalna pagastā ir paredzēta kūdras atradnē 

“Lielais 2”.

3.8. REKULTIVĒJAMĀS TERITORIJAS

Pašreizējā un plānotā izmantošana

Rekultivējamās teritorijas plānojumā izdalīta, lai sekmētu ainaviski 

degradētu  bijušās  saimnieciskās  un  tehniskās  apbūves  un  karjeru 

teritorijas sanāciju.

Rekultivējamajās  teritorijās  ir  iekļauti  bijušās  karjeru  izstrādes 

teritorijas,  kurām  netiek  paredzēta  rekonstrukcija  vai  turpmāka 

izmantošana atbilstoši to funkcijām. 

Lielāko daļu Zilākalna pagasta rekultivējamo teritoriju sastāda purva 

teritorijas, kurās kūdras slānis ir izstrādāts. Kādreiz padomju normatīvi 

parezdēja  šādas  platības  rekultivēt,  lai  tās  intensīvi  nosusinātu  un 

izmantotu  galvenokārt  lauksaimniecībai  vai  mežsaimniecībai.  Šāda 
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rekultivācija  prasa  ļoti  lielus  ieguldījumus  un  rezultāts  parasti  ir 

apšaubāms, bez tam purvs tādā kārtā ir zaudēts neatgriezeniski. 

Šodien, kad netiek pat izmantotas lauksaimniecības zemes, kuras 

tiek  aizaudzētas  un  kad  ne  vienmār  tiek  apmežotas  izcirstās  mežu 

zemes šīm teritorijām būtu piemērotāka savādāka rekultivācija. Ar šo 

teritoriju  rekultivāciju  vairāk  būtu  jāsaprot  renaturalizāciju 

(reģenerācija, renovācija), t.i. purvu atjaunošanu, kas vairāk atbilst arī 

šodienas  atziņām  pasaulē.  Visreālākā  Latvijā  būtu  purvu  dabīgā 

renaturalizācija, t.i. atstājot izstrādātos purvus dabas ziņā, pirms tam 

novācot  visu  lieko  un  veicot  elementārus  pasākumus  mitruma 

regulēšanai.  Šo  teritoriju  turpmākā  izmantošana  būtu  saistīta  ar 

ekstensīvu  brīvdabas  atpūtu,  dabas  tūrismu  un  dabas  aizsardzību. 

Tajās  būtu  pieļaujams  izvietot  būves  vienīgi  šo  izmantošanas  veidu 

nodrošināšanai.  Tādā  veidā  jau  samērā  īsā  laikā  veidotos  no 

bioloģiskās daudzveidības viedokļa ļoti interesantas vietas. 

Šīs teritorijas ir saglabājamas neskartā veidā, tajās vēlams izvietot 

informatīvas  zīmes,  iespējama skatu platformu un taku izveidošana. 

Attīstot  tūrismu  purvu  teritorijās,  jāizstrādā  teritorijas  izmantošanas 

projekts, izvērtējot paredzamās slodzes teritorijai.  Projektu jāsaskaņo 

ar vietējo pašvaldību un arī ar ZBR administrāciju, ja projekts attiecas 

uz ZBR ainavas aizsardzības zonu „Briede”.

Pašreizējais un plānotais izvietojums

Rekultivējamās  purvu  teritorijas  vienmērīgi  ir  izvietojušās  visā 

pagasta teritorijā. Rekultivējamā karjera teritorija atrodas pagasta ZR 

daļā autoceļa V 166 Valmiera – Dikļi – Augstroze labajā pusē.
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ZILĀKALNA PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras rajona Zilākalna pagasta Zilākalna ciema plānotais robežu 

apraksts

Ro-
bežpos-
mu Nr. 

pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteik-

ta

1-3 Uz  dienvidaustrumiem  pa  Zilākalna  pagasta  –  Kocēnu 
pagasta austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra 
Nr. 96960010007) rietumu stūrim.

3-6 Uz  dienvidrietumiem,  dienvidaustrumiem, 
dienvidrietumiem,  pa  Zilākalna  pagasta  –  Kocēnu 
pagasta  austrumu robežu  līdz  valsts  autoceļam V  166 
Valmiera  –  Dikļi  –  Augstroze   (kadastra  Nr. 
96960010037).

6-7 Uz ziemeļrietumiem pa valsts autoceļu V 166 Valmiera – 
Dikļi – Augstroze (kadastra Nr. 96960010037).

7-8 Pāri valsts autoceļam V 166 Valmiera – Dikļi – Augstroze 
(kadastra  Nr.  96960010037)  uz  dienvidaustrumiem  pa 
Zilākalna  pagasta  –  Kocēnu  pagasta  austrumu  robežu 
līdz  zemes  īpašumu  (kadastra  Nr.  96960010124, 
kadastra Nr. 96960010023) krustpunktam.

8-18 Uz  dienvidrietumiem  pa  zemes  īpašuma  (kadastra  Nr. 
96960010124)  austrumu  robežu  līdz  zemes  īpašumu 
(kadastra Nr. 96960010124, kadastra Nr. 96960010023, 
kadastra Nr. 96960010073) krustpunktam.

18-20 Uz ziemļiem, ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma 
(kadastra Nr. 96960010124) rietumu robežu līdz ceļam 
Zilaiskalns – Rāvas  (kadastra Nr. 96960010040). 

20-21 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 
96960010031) dienvidu robežu līdz zemes īpašumu 
(kadastra Nr. 96960010031, kadastra Nr. 96960010020, 
kadastra Nr. 96960010110) krustpunktam.

21-22 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 
96960010110) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes 
īpašumu (kadastra Nr. 96960010110, kadastra Nr. 
96960010020, kadastra Nr. 96960010034) 
krustpunktam.

22-28 Uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, ziemeļaustrumiem, pa 
zemes īpašuma (kadastra Nr. 96960010034) rietumu 
robežu līdz valsts autoceļam V 166 Valmiera – Dikļi – 
Augstroze  (kadastra Nr. 96960010037).

28-29 Uz dienvidaustrumiem pa valsts autoceļu V 166 Valmiera 
– Dikļi – Augstroze (kadastra Nr. 96960010037).

29-35 Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem, 
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ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem pa zemes 
īpašuma (kadastra Nr. 96960010028) ziemeļu robežu līdz 
zemes īpašumu (kadastra Nr. 96960010028, kadastra Nr. 
96960010026, kadastra Nr. 96960010111) 
krustpunktam.

35-37 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 
96960010111) ziemeļu robežu līdz zemes īpašumu 
(kadastra Nr. 96960010111, kadastra Nr. 96960010026) 
krustpunktam.

37-1 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr. 
96960010026) austrumu robežu līdz Zilākalna pagasta – 
Kocēnu pagasta austrumu robežai.
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