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IEVADS 
Vecpiebalgas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Vecpiebalgas 
novada domes 17.08.2011.lēmumu Nr.11.8 „Par Vecpiebalgas novada teritorijas 
plānojuma un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”, saskaņā ar Darba uzdevumu. 
Teritorijas plānojums izstrādāts atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ievērojot 
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kā arī Vidzemes reģiona 
plānošanas dokumentus. Teritorijas plānojumu ciešā sadarbībā ar novada speciālistiem 
izstrādāja konsultāciju uzņēmums „Projekts 3i” ar piesaistītajiem nozaru ekspertiem. 
4.nodaļā Priekšlikumi ainavu aizsardzībai un izmantošanai ir izmantoti Aijas Mellumas 
pētījumu materiāli. 
 

Teritorijas plānojuma 
izstrādes vadītājs  

Andris Balodis, Vecpiebalgas novada domes Attīstības 
plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;  

 
Projekta vadītāja 
 un teritorijas plānotāja  

 
Ilma Valdmane, MSc.arch.; 

 
Kartogrāfs  

 
Andris Ločmanis, MSc. geogr.; 

  
 
Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam apstiprināts ar 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013. gada 13. februāra lēmumu Nr.3§1. un izdots kā 
Saistošie noteikumi Nr.4/2013 Par Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2015.gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu” 
 
 
Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst: 

I daļa. Paskaidrojuma raksts, kas sastāv no 2 sējumiem: 
1.sējums.Pašreizējās situācijas raksturojums  
2.sējums. Teritorijas plānojuma risinājumi  

II daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
III daļa. Grafiskā daļa, ko veido kartes  

 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ietvaros ir sagatavots Vides 
pārskats. 
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1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 
 
Pamatnostādnes 
Vecpiebalgas 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 tās unikālās 
vērtības, kas veido Vecpiebalgas novada identitāti. 
 
Teritorijas plānojums izstrādāts atbilstoši novada attīstības prioritātēm: 

- Ekonomiskās attīstības stimulēšana; 
- Iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes paaugstināšana;  
- Nomales efekta mazināšana un līdzvērtīgu dzīves apstākļu radīšana visās 

novada teritorijās; 
- Efektīva un ilgtspējīga resursu izmantošana; 

Pēc piecu pagastu apvienošanas vienā novadā Vecpiebalgas novada kultūrvēsturiskās 
un dabas vērtības ir pieaugušas un kļuvušas daudzveidīgākas. Teritorijas plānojuma 
galvenie uzdevumi ir nodrošināt pietiekoši plašas un līdzvērtīgas iespējas ekonomiskai 
attīstībai un tai pat laikā saglabāt novada unikālās vērtības, kā novada turpmākās 
attīstības potenciālu, izvirzot nosacījumus atsevišķu teritoriju apbūvei un izmantošanai. 
 
Pamatprincipi 
Teritorijas plānojuma izstrādē ir ievēroti Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
noteiktie principi, kā arī vēl šādi principi:  

• Plānojumu pēctecība, kas nozīmē, ka novada teritorijas plānojumā pamatā tiek 
saglabāti un pārmantoti visu piecu pagastu teritorijas plānojumu risinājumi, 
ciktāl nav mainījies to pamatojums un atbilstība nākotnes iecerēm.  

• Tiesiskā paļāvība, kas nozīmē, ikviena likumīga iepriekš uzsāktā darbība un 
teritorijas izmantošana var tikt turpināta arī pēc jaunā teritorijas plānojuma 
stāšanās spēkā. 

• Elastīgums, kas nozīmē, ka doti daudz vispārīgāki un elastīgāki nosacījumi tām 
lauku teritorijām, kurās nav izvirzīti īpaši nosacījumi vai noteiktas konkrētas 
intereses;  

• Detalizācijas iespējas, kas nozīmē, ka ar lokālplānojumu vai detālplānojumu 
iespējams izstrādāt konkrētām teritorijām detalizētākus risinājumus un 
nosacījumus. 
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2. VECPIEBALGAS NOVADA PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

IZVĒRTĒJUMS 
 

2.1. Dzērbenes pagasta teritorijas plānojums 
Dzērbenes pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Dzērbenes pagasta 2001. gada 
12. decembra sēdes lēmumu. 
To izstrādājis autoru kolektīvs, piedaloties Latvijas Valsts Universitātes Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultātes asoc.prof. O.Nikodemusam un P.Šķiņķim. Kartogrāfiskā 
materiāla izstrādātājs nav norādīts.  
Dzērbenes pagasta teritorijas plānojuma pamatā ir Dzērbenes pagasta attīstības 
programma, kurā noteikta pagasta attīstības vīzija. 
      Pagasta teritorijas plānojumā ir noteiktas pamatvērtības, kas saglabājamas un 
attīstāmas: 

- izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis un autoceļa P30 Cēsis - Madona tuvums;  
- Gauja un daudzie ezeri pagasta teritorijā; 
- daudzās vizuāli augstvērtīgās ainavas un teritorijas ar lielu bioloģisko 

daudzveidību; 
- lielās mežu platības;  
- augstais ģeoloģiskais potenciāls, kas nodrošina pagastu ar dabas resursiem un 

dod iespēju granti un mālu eksportēt, 
- Dzērbenes ciemā attīstīti inženiertīkli, kas nodrošina iedzīvotājiem 

energoapgādi, sakarus, centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju. 
 
      Dzērbenes pagasta teritorijas plānojuma ietvaros ir izstrādāts zonējums un teritorijas 
atļautas izmantošanas plāns visai pagasta teritorijai, kā arī detalizētāks zonējums 
Dzērbenes ciemam. Kaut arī teritorijas plānojumā nav dots risinājumu apraksts un 
pamatojums, no kartēm ir skaidri nolasāma plānojuma ideja neveidot blīvu apbūvi 
lauku teritorijās ārpus Dzērbenes ciema.  
        Dzērbenes pagasta teritorijas plānojumā ir respektēta esošā telpiskā struktūra, 
dabas un kultūras vērtības, izdalot apakšzonas ar specifiskiem noteikumiem konkrētām 
teritorijām, piemēram, Dzērbenes pils kompleksam, dzīvojamai apbūvei, kurā atļauta 
mājlopu novietņu izvietošana u.tml. Tāpat atbalstāma ideja veidot dažādas jauktas 
apbūves teritorijas, (izņemot Jaukto dzīvojamo un ražošanas teritoriju a11, kas nav 
savienojamas funkcijas). 
            Dzērbenes ciema zonējumā paredzēts veidot jaunu savrupmāju (vienģimeņu un 
divģimeņu) apbūves teritoriju ap esošo savrupmāju rajonu līdz ciema robežai, turpinot 
jau iedibināto apbūves struktūru ar līdzīgiem nosacījumiem. Otra šāda teritorija 
ieplānota gar autoceļu V299 starp Dzērbenes muižas kompleksu, kur atrodas ciema 
administratīvais centrs un ciema vēsturisko centru, kurā atrodas skola, baznīca, veikali, 
daudzdzīvokļu mājas.    
Autoceļa V299 pretējā pusē bija paredzēta publiskā apbūve (darījumu iestāžu un 
sabiedrisko iestāžu apbūve). Jauna daudzdzīvokļu māju apbūve nav paredzēta. Jāatzīmē 
diferencēta pieeja dzīvojamās apbūves veidošanai, paredzot perifērijas teritorijās veidot 
lielākus zemes gabalus ar iespēju turēt mājlopus, kas vairāk atbilst lauku dzīves 
veidam. 
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      Ciema teritorijā ir saglabātas esošās ražošanas teritorijas, taču jaunas nav noteiktas. 
Tas pats attiecināms uz tehniskas apbūves teritorijām. Teritorijas plānojumā ir 
paredzētas pietiekoši lielas dabas un apstādījumu teritorijas, kas definētas kā skvēru, 
parku un kapsētu teritorijas. 
Dzērbenes pagasta plānojumā nav dots ielu iedalījums kategorijās un tām nav noteiktas 
sarkanās līnijas. 
Jāatzīmē, ka teritorijas plānojuma ietvaros izstrādāti 2 pētījumi: 

”Dzērbenes pagasta derīgo izrakteņu resursi un krājumi” LU Ģeogrāfijas un 
zemes zinātņu fakultātes asoc.prof. V.Zelčs, lektors A.Markots;  
„Dzērbenes pagasta veģetācija un biotopi” LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultātes asoc.prof. M.Laiviņš, L.Eņģele, S.Jermacāne. 

 
 

2.2. Inešu pagasta teritorijas plānojums 2008-2020. gadam 
      Inešu pagasta teritorijas plānojums apstiprināts 2008.gadā ar Inešu pagasta 2008. 
gada 26. marta sēdes lēmumu. To izstrādājis  SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment”. 
      Inešu pagasta teritorijas plānojuma izstrādei izvirzīts galvenais mērķis - pagasta 
teritorijas līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana. Lai to sasniegtu, definēti 
šādi mērķi: 

- nodrošināt teritorijas racionālu izmantošanu, iedzīvotāju tiesības izmantot un 
attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojuma prasībām; 

- veicināt tautsaimniecības nozaru un teritorijas infrastruktūras attīstību; 
- sekmēt uzņēmējdarbības attīstību; 
- veicināt vides kvalitātes uzlabošanos, efektīvu dabas resursu izmantošanu, 
- veicināt sabiedrības iesaisti un līdzdalību teritorijas attīstības plānošanas 

procesos. 
     Teritorijas plānojuma ietvaros ir aktualizēts Inešu pagasta attīstības plāns 
(programma), kas  izstrādāts 1997.gadā, veikta SVID analīze, nosakot pagasta stiprās 
un vājas puses, iespējas un draudus. Rezultātā secināts, ka pagastā vēlams turpināt 
attīstīt lauksaimniecības (pamatā lopkopības), mežsaimniecības nozari, kā arī dažādas 
ražošanas nozares. 
      Tūrisma un rekreācijas iespēju attīstība Inešu pagastā ir noteikta par vienu no 
nozīmīgākajiem attīstības mērķiem. Plānojumā uzsvērts, ka pagasta augstvērtīgās 
ainavas, dabas apstākļi, kultūras pieminekļi, salīdzinoši blīvais ceļu tīkls ir labs 
priekšnosacījums tūrisma un rekreācijas iespēju attīstībai.  
     Par tūrisma sektora būtiskiem attīstības nosacījumiem atzīti šādi faktori: 

- tūrisma pakalpojumu piedāvājuma uzlabošana; 
- nakšņošanas vietu skaita un to labiekārtotības līmeņa paaugstināšana; 
- tūrisma informācijas  uzlabošana. 

      Lai pagasta teritorijā sekmētu ilgtspējīgu attīstību, tiek atzīta nepieciešamība tuvāko 
gadu laikā izstrādāt un apstiprināt dabas aizsardzības plānu un izmantošanas 
noteikumus aizsargājamā ainavu apvidus “Vecpiebalga” teritorijai. 
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        Teritorijas plānojuma risinājumi izstrādāti, pamatojoties uz iedzīvotāju 
iesniegumiem, pagasta attīstības programmu un institūciju izvirzītajiem nosacījumiem. 
No iesniegumiem secināts, ka pagastā ir salīdzinoši liels pieprasījums pēc jaunām 
apbūves platībām un zemju transformācijas gan Inešu ciemā, gan lauku teritorijā. 
Lauku teritorijā ieplānotas jaunas apbūvētās teritorijas (38 ha platībā), galvenokārt 
lauku viensētas. Ievērojami palielināts jauktu dzīvojamo, darījumu un sabiedriskas 
nozīmes teritoriju īpatsvars – par 22 ha. Teritorijas plānojuma ciema statuss noteikts 
tikai Inešu ciemam, definējot ciema robežas. Savukārt otrai lielākai apdzīvotai vietai – 
Sviļiem noteikts perspektīvā ciema statuss. Inešu ciemam izstrādāts detalizētāks 
zonējuma plāns. 
       Kā pozitīvs aspekts atzīmējams tas, ka Inešu pagasta teritorijas plānojumā jaunās 
apbūves teritorijas koncentrētas Inešu ciemā, izņemot dažas atsevišķas vietas pie Ineša 
ezera, kur ieplānotas jauktas dzīvojamās, darījumu un sabiedriskas apbūves teritorijas. 
Kopumā secināms, ka izvairoties no izkliedētas un haotiskas lauku teritorijas 
apbūvēšanas, ir respektētas pagasta izcilās ainaviskās vērtības, atzīstot tās par nozīmīgu 
faktoru tūrisma attīstībai.  
 Teritorijas, kur nozīmīgas platības pārklāj aizsargjoslas, grafiskajā daļā ir norādītas kā 
teritorijas, kurām nepieciešama detālplānojuma izstrāde, ja tiek plānota to kompleksa 
apbūve vai inženierkomunikāciju būvniecība. Ir samazināta Ineša ezera aizsargjosla, 
nosakot to līdz Inešu ciema robežai (127 m). 
    Savrupmāju un mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) ir noteiktas tikai 
Inešu ciemā. Perspektīvā ieplānots šo teritoriju īpatsvaru palielināt. Daudzstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas ir parādītas gan Inešu ciemā, gan Sviļos. Perspektīvā 
šādas teritorijas nav ieplānotas.  
    Inešu pagasta teritorijas plānojumā noteikts, ka jauktas, dzīvojamās, darījumu un 
sabiedriskās apbūves teritorijas ir teritorijas ar dažādu apbūvi, kurās izvietotas darījumu 
iestāžu (biroji, veikali), tūrisma un rekreācijas objekti, kā arī dzīvojamās apbūves 
teritorijas. Perspektīvā šādas jaunas teritorijas iecerēts veidot gan ciemā, gan lauku 
teritorijā. 
    Ražošanas apbūves teritorijās ir paredzēta dažādu objektu izvietošana, kur ciemos 
galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ražošanas ēkas un ar ražošanu saistītas 
darījumu iestādes, bet lauku teritorijā lauksaimnieciskās ražošanas (lopkopības u.c.) 
objekti. Plānojumā noteikts, ka ražošanas teritorijās AAA ”Vecpiebalga” teritorijā 
ārpus ciema būtu vēlams attīstīt lauksaimnieciskās ražošanas objektus, jo cita veida 
ražošanas objekti var negatīvi ietekmēt teritorijas ainavisko vērtību. 
     Plānojumā paredzētas lauku apbūves teritorijas un noteikts, ka tur primārais zemes 
izmantošanas veids ir zemnieku sēta ar piemājas saimniecību, bet sekundārā atļautā 
izmantošana atļauta saskaņā ar apbūves noteikumiem. Secināts, ka Inešu pagastā lauku 
apbūves teritoriju (viensētu) izvietojums ir salīdzinoši blīvs. Plānojumā paredzēts 
vairākās vietās izveidot arī jaunas lauku apbūves teritorijas. 
     Derīgo izrakteņu ieguves vietas parādītas vides objektu kartē, atzīmējot, ka tās nav 
izpētītas, tāpēc to platības pēc detālākas izpētes var mainīties. Lai novērstu AAA 
“Vecpiebalga” teritorijas ainavisko vērtību pazemināšanos, transformējot 
lauksaimniecības zemes uz derīgo izrakteņu teritorijām, izteikta nepieciešama izstrādāt 
ainavu dizaina plānu.  
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     Kā diskutējams risinājums jāatzīmē Inešu ciema plānojumā iezīmētās savrupmāju un 
mazstāvu dzīvojamas apbūves teritorijas, kas izvietotas cieši blakus ražošanas apbūves 
teritorijām. Tāpat arī haotiskais lauksaimniecības zemju izvietojums pašā ciema centrā 
nav argumentēts. 
     Teritorijas plānojumā prognozēts, ka realizējot plānoto apbūvi, nedaudz varētu 
palielināties to iedzīvotāju skaits, kuri pagasta teritorijā uzturas īslaicīgi (vasarās un 
brīvdienās). Taču šī prognoze nav piepildījusies, ieplānotās savrupmāju apbūves 
teritorijas nav apbūvētas un iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence turpinās. 
 
 

2.3. Kaives pagasta teritorijas plānojums 2009-2021. gadam 
Kaives pagasta teritorijas plānojums apstiprināts 2009.gadā ar Kaives pagasta 2009. 
gada 30. aprīļa sēdes lēmumu. To izstrādājis  teritoriālplānotājs P.Grants.  
Kaives pagasta teritorijas plānojuma izstrādei izvirzītais mērķis ir noteikt 
vispiemērotāko pagasta teritorijas izmantošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 
prasības un pašvaldības, iedzīvotāju, zemes īpašnieku un lietotāju intereses, lai: 

- veidotu pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi Kaives pagastā; 
- izmantotu priekšnoteikumus Kaives pagasta ilgtspējīgai un līdzsvarotai 

attīstībai; 
- radītu tiesisku pamatu apbūvei, vides piesārņojuma problēmu risināšanai un 
- nodrošinātu dabas aizsardzības un vides kvalitātes mērķu sasniegšanu; 
- garantētu zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu 

saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem. 
Kaives pagasta teritorijas plānojuma ietvaros ir veikta SVID analīze, izstrādāta vīzija, 
iezīmēti potenciālie attīstības virzieni. Plānojumā noteikts, ka Kaives pagasta nākotnes 
attīstība saistāma ar mežsaimniecības nozari, dažādiem lauksaimnieciskās darbības 
virzieniem, lauku tūrismu un pievilcīgu dzīves vidi pilsētniekiem. 
 
 Ņemot vērā, ka lielāko pagasta teritorijas daļu (60%) aizņem meži, liels uzsvars likts 
uz mežsaimniecības attīstību, atzīstot to par svarīgu bāzi Kaives pagasta ekonomiskai 
attīstībai. Teritorijas plānojumā izteikts atbalsts  jaunu kokapstrādes uzņēmumu 
attīstībai un kvalitatīvai  mežu teritoriju apsaimniekošanai.  
     Kā cits svarīgs attīstības virziens Kaives pagastā ir iezīmēta lauksaimniecības 
attīstība, kā galvenā lauku ekonomiskā bāze un dzīvesveids. Teritorijas plānojumā 
paredzēts, ka atbalstāma lauku saimniekošanas veidu dažādošana, ekoloģiski tīras 
produkcijas ražošana, saglabājot tradicionālo kultūrainavu un lauku dzīvesveidu. Tāpat 
attīstāma netradicionālā lauksaimniecība – šitaki sēņu audzēšana, vēžu audzēšana, 
strausu audzēšana u.c. Teritorijas plānojums pieļauj, ka attīstāma arī lauksaimniecības 
zinātne.  
      Arī lauku tūrisms ir iezīmēts kā nozīmīgs attīstības virziens, jo Kaives pagasts ir 
bagāts ar kultūrvēsturiskām teritorijām un objektiem, tai skaitā arī skaistām ainavām, 
kas ir labi priekšnosacījumi lauku tūrisma un ekotūrisma attīstībai. 
      Kā viena no pagasta  attīstības iespējam ir nosaukts jaunu dzīves vietu piedāvājums, 
pieņemot, ka Kaives pagasts un ciema teritorija var kļūt par perspektīvu pilsētnieku 
dzīves vietu, ja tur būtu attīstīti pakalpojumi un ceļu infrastruktūra.  
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    Teritorijas plānojuma koncepcijas galvenā ideja ir saglabāt esošās dabas teritorijas un 
kultūrvēsturisko mantojumu. Lai pagasta teritorija netiktu haotiski apbūvēta, plānojums 
nosaka, ka: 

- blīva apbūve tiek koncentrēta tikai Kaives ciemā; 
- ārpus Kaives ciema netiek plānotas jaunas apdzīvotas vietas un ciemati; 
- tiek saglabātas esošās ražošanas teritorijas, un jaunas netiek plānotas; 
- tiek saglabātas lauksaimniecības teritorijas, nosakot to daudzveidīgu 

izmantošanu. 
 
     Kaives ciems tiek plānots kā pievilcīga dzīves vieta esošajiem un jauniem 
iedzīvotājiem, neplānojot intensīvas ražošanas un tehniskās teritorijas, saglabājot 
kultūrvēsturisko mantojumu. Kaives ciemam teritorijas plānojumā ir noteikta jauna 
robeža, palielinot ciema platību līdz 71 ha.  
       Ciema teritorijā ir noteiktas jaunas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (29 ha 
platībā esošo 9 ha vietā);  ražošanas teritorija (esošā 4,4 ha samazināta uz 3,8 ha); 
jaunas jauktas apbūves teritorijas (10 ha platībā esošā 1 ha vietā); sarkanās līnijas 
esošajiem autoceļiem un ielām, kur perspektīvā izvietot nepieciešamos inženiertīklus 
un komunikācijas. Kaives ciemā nav plānota jauna daudzdzīvokļu apbūve, tāpat nav 
paredzētas  jaunas tehniskās apbūves teritorijas, tikai saglabātas esošās teritorijas ap 
artēzisko urbumu un notekūdeņu attīrīšanas ierīcēm; 
        Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un ainavu,  izveidots jauns zonējuma 
veids „Parku un rekreācijas teritorija”, kur iekļauts Kaives muižas parks un Vējukalns.    
    Teritorijas plānojums Kaives ciemā paredz diezgan lielas jauktas apbūves teritorijas, 
kas  ir atbilstošs risinājums konkrētajai situācijai, dodot lielāku attīstības iespēju 
daudzveidību. Savukārt ieplānotās plašās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas 
plānojuma darbības laikā tā arī nav tikušas apbūvētas un attīstītas. 
 
     Kā pozitīvs aspekts ir vērtējama nostādne, ka jaunās blīvas apbūves teritorijas var 
veidot tikai Kaives ciemā, izvairoties no haotiskas lauku teritorijas apbūvēšanas. 
Tādējādi ir respektētas pagasta dabas, ainaviskās un kultūras vērtības, atzīstot tās par  
nozīmīgu faktoru pagasta attīstībai.   
 

2.4. Taurenes pagasta teritorijas plānojums 2008-2019 gadam 
     Taurenes pagasta teritorijas plānojums 2008. – 2019. gadam ir apstiprināts ar 
Taurenes pagasta 2008. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu. To izstrādājis SIA „TOP VIDE”, 
Latvijas Valsts Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asoc.prof. 
O.Nikodemusa vadībā.  
      Taurenes pagasta teritorijas plānojumā ir iezīmēta vispārīga nākotnes vīzija, kam 
pamatā ir Taurenes pagasta attīstības programmā noteiktā pagasta attīstības vīzija.  
Taurenes pagasta teritorijas plānojumā ir izvirzīts galvenais pagasta attīstības mērķis - 
iedzīvotāju nodrošināšana ar atbilstošiem dzīves un darba apstākļiem sakārtotā, drošā 
un kvalitatīvā vidē.  
Plānojumā ir noteikti šādi attīstības uzdevumi:  

- veicināt pagasta attīstību saskaņā ar potenciālajām iespējām – pieejamajiem 
resursiem, maksimāli saglabājot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu;  
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- radīt priekšnoteikumus iedzīvotāju dzīves, darba un vides apstākļu 
nodrošināšanai;  

- Veicināt tautsaimniecības izaugsmi, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības 
attīstībai visā pagasta teritorijā;  

- nodrošināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu pagasta teritorijas attīstību;  
- radot apstākļus dzīvojamās un ražošanas apbūves attīstībai, sekmēt iedzīvotāju 

piesaisti pagasta teritorijai, tai skaitā pašreiz ārpus pagasta teritorijas dzīvojošo 
iedzīvotājus.   

Taurenes pagasta teritorijas plānojumā 2008. - 2019. gadam teritorijas attīstībai tiek 
piedāvāti galvenie risinājumi, kas balstīti uz zemes īpašnieku interesēm un sociāli 
ekonomisko situāciju:  

- teritorijas plānojums paredz transformēt ar krūmiem aizaugušās 
lauksaimniecības zemes mežsaimniecībā izmantojamās zemēs;  

- teritorijas plānojumā ir norādītas vietas, kur attīstīt dīķsaimniecību;  
- teritorijas plānojums paredz dzīvojamo, darījumu un tūrisma un  rekreācijas 

apbūvi attīstīt Taurenes ciemā, minēto zemes izmantošanas mērķu sasniegšanai 
pārdodot pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās zemes;  

- teritorijas plānojumā satiksmes drošības uzlabošanai paredzēts rekonstruēt 
autoceļus Cēsis – Vecpiebalga - Madona (P30) un Rauna – Taurene – Abrupe 
(V299);  

 
Plānojumā ir definētas pagasta teritorijas pamatvērtības, kuras ar teritorijas plānojuma 
palīdzību nepieciešams saglabāt vai paaugstināt:  

- izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis un autoceļa P30 Cēsis - Madona tuvums;  
- Gauja un daudzie ezeri pagasta teritorijā; 
- daudzās vizuāli augstvērtīgās ainavas un teritorijas ar lielu bioloģisko 

daudzveidību; 
- relatīvi daudz lauksaimniecībā izmantojamo zemju, no kurām lielākā daļa ir 

meliorētas;  
- augstais mežu īpatsvars;  
- augstais ģeoloģiskais potenciāls, kas nodrošina pagastu ar dabas resursiem un 

dod iespēju granti un mālu eksportēt,  
- attīstītā infrastruktūra Taurenes ciemā.  

 
      Arī Taurenes pagasta plānojumā, līdzīgi citos Vecpiebalgas novada pagastu 
teritorijas plānojumos, jaunas blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas ir plānots attīstīt 
tikai ciema teritorijas robežās.  Detalizēts zonējums ir izstrādāts Taurenes ciemam. 
Plānojumā saglabāta ciema esošā telpiskā struktūra, respektējot centra vēsturiskās un 
dabas vērtības. Teritorijā starp Dabaru ezeru un autoceļu P30 Cēsis –Madona līdz pat 
ciema robežai ir turpināta savrupmāju apbūves zona, saglabājot dabas un apstādījumu 
teritorijas gar ezeru.  Autoceļa pretējā pusē ir ieplānota gan savrupmāju apbūve, gan 
mazstāvu dzīvojamā apbūve pašreizējo sakņu dārzu vietā. Taču kopš plānojuma 
stāšanās spēkā, neviena no šīm teritorijām nav attīstīta un apbūvēta. 
     Tai pat laikā jāatzīmē, ka bez nopietnas analīzes un argumentācijas ir ieplānotas ļoti 
plašas savrupmāju apbūves teritorijas gar autoceļu V299 starp Gauju, bijušo lidlauku un 
autoceļu līdz pat pagasta robežai. Šī zona, kurā ir vienīgi dzīvojamā funkcija, pēc 
teritorijas aizņem platību, kas līdzvērtīga pašreizējai ciema apbūvei, pie tam funkcionāli 
ir atdalīta no pārējās ciema teritorijas ar augstas satiksmes intensitātes autoceļu. Šāds 
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plānojuma risinājums praktiski nozīmētu Taurenes un Dzērbenes ciemu apbūves 
saplūšanu, kam nav nekāda pamatojuma. 
Nav dots ielu iedalījums kategorijās un tām nav noteiktas sarkanās līnijas. 
 
 

2.5. Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojums 2007-2019 gadam 
Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts ar Vecpiebalgas 
pagasta 2009. gada 10. jūnija sēdes lēmumu. Tas izstrādāts  pašvaldībā. Kartogrāfisko 
materiālu izstrādājis A.Balodis.  
       Kā Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir noteikts 
teritorijas atpazīstamības veicināšana un esošo un potenciālo uzņēmēju intereses 
piesaistīšana un pievilcīgas investīciju vides veidošana, kā arī teritorijas attīstība, 
nodrošinot iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību un kvalitatīvu dzīves vidi. 
       Pagasta attīstības virzienos norādīts, ka Vecpiebalgas pagastu atpazīs kā vietu ar 
sakārtotu vidi un tūrisma attīstībai labvēlīgu teritoriju. Tiek paredzēts, ka iedzīvotāju 
skaits Vecpiebalgas pagastā pieaugs, jo arvien vairāk pilsētas iedzīvotāju mainīs 
dzīvesvietu no pilsētām, uz lauku teritoriju ar tīru vidi un gaisu. Kā Vecpiebalgas 
pagasta lepnums ir nosaukts vides un kultūrvēsturiskais mantojums, kas kopā ar 
sakārtoto vidi, vienoto lauku teritoriju apsaimniekošanu, klusām dabas zonām un 
tūrisma objektu tīklu piesaistīs arvien vairāk tūristus no visas Latvijas un ārvalstīm.  
      Pagasta teritorijas plānojumā ir iezīmēts šāds nākotnes attīstības redzējums- vīzija: 

- pagasta iedzīvotāji ir nodrošināti ar līdzvērtīgiem dzīves, izglītības un darba 
apstākļiem, pagasts ir veselīga un sociāli labvēlīga teritorija ar kvalitatīvu dzīves 
līmeni; 

- pagastā vērojams kultūras un intelektuālā potenciāla pieaugums, demogrāfiskā 
situācija ir labvēlīga; 

- pagastā ekonomiskā attīstība ir saskaņota ar dabas un kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, kurā tiek ievērotas ilgtspējīgas un līdzsvarotas 
attīstības principi; 

- pagastā ir attīstīta daudzveidīga tautsaimniecība, izmantojot vietējos resursus un 
infrastruktūru; 

- Vecpiebalgas pagasta teritorijā ir augstvērtīga un sakopta vide, tiek atjaunoti, 
saglabāti un izmantoti kultūras un vēstures pieminekļi, kas ļauj tai kļūt par 
iecienītu tūrisma un atpūtas maršruta vietu; 

- pagastā ir attīstīta netradicionālā, bioloģiskā lauksaimniecība- kazas siera, 
truškopības produkcijas ražošana, šķirnes aitkopība, fazānu audzēšana medībām 
un tml. 

 
Kā  teritorijas attīstības prioritātes ir noteiktas: 

- Uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšana; 
- Lauksaimniecības un pakalpojumu nozaru produktivitātes palielināšana; 
- Cilvēkresursu attīstība; 
- Izglītības un kultūras iespēju nodrošināšana un uzlabošana; 
- Infrastruktūras attīstība; 
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- Kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas bioloģiskās daudzveidības un raksturīgās 
ainavas saglabāšana. 

 
             Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojumā 2008. - 2020. gadam piedāvātie 
galvenie risinājumi ir balstīti uz sociāli ekonomisko situāciju, kā arī iedzīvotāju 
iesniegumiem. Tie ir ar krūmiem aizaugušo lauksaimniecības zemju transformēšana 
mežsaimniecībā izmantojamās zemēs; dīķsaimniecības attīstīšana saistībā ar ainavu 
daudzveidības palielināšanu; dzīvojamo, darījumu, tūrisma un rekreācijas objektu 
attīstība Vecpiebalgas ciemā; satiksmes drošības uzlabošana un autoceļa P30 Cēsis - 
Vecpiebalga - Madona rekonstrukcija Vecpiebalgas ciemā. 
 Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma ieviešanai rekomendēti šādi darbības 
virzieni: 

• Mājokļu kvalitātes uzlabošana; 
• Ekonomisko aktivitāšu kvalitatīva attīstība; 
• Optimāla sabiedriskā transporta nodrošināšana; 
• Sabiedriskās lietošanas zonu labiekārtošana un atjaunošana; 
• Ierobežojumu noteikšana esošo zemes lietojuma veidu izmaiņām; 
• Neizmantoto teritoriju elastīga un neliela apjoma transformācija; 
• Produktīvas un rekreatīvās izmantošanas līdzsvarošana dabas pamatnes 

teritorijās; 
• Pagasta centra attīstības nodrošināšana; 
• Ekotūrisma un tūrisma attīstība. 
 

    Teritorijas plānojumā  paredzēta pagasta centra Vecpiebalgas ciema attīstība, 
paplašinot dzīvojamo fondu, atjaunojot un sakārtojot brīvās neapbūvētās teritorijas.  
     Jaunas dzīvojamās apbūves attīstība ir plānota galvenokārt Vecpiebalgas ciemā. 
Vecpiebalgas ciema centrā ir noteiktas samērā plašas sabiedriska un komerciāla 
rakstura apbūves teritorijas. Teritorijas plānojumā ir saglabātas visas esošās ražošanas 
objektu teritorijas un tehniskās apbūves teritorijas. Ciemā nav paredzētas jaunas 
daudzdzīvokļu apbūves teritorijas, toties līdz pat ciema robežai neapbūvētajās lauku 
zemēs gan ciema dienvidu daļa virziena uz Inešiem, gan autoceļu V235 virzienā uz 
Meirēniem ieplānotas ļoti plašas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas.  
      Taču kopš plānojuma stāšanās spēkā, neviena no šīm teritorijām nav attīstīta un 
apbūvēta. Bez tam plānojumā nav risināta šo teritoriju inženierapgāde un doti 
nosacījumi apbūvei.  
     Jāatzīmē, ka Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojumā nav izvērtētas īpaši vērtīgās 
ainavas, līdz ar to Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav izvirzītas īpašas 
prasības to saglabāšanai un aizsardzībai.  
Apbūves noteikumos nav noteiktas ielu sarkanās līnijas. 
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2.6.Kopsavilkums 
     
Pēc administratīvi teritoriālās reformas, pašvaldībām apvienojoties vienā novadā, visu 
Vecpiebalgas novada pagastu teritorijas plānojumi ir pārapstiprināti ar 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 16.09.2009. lēmumu, kā saistošie noteikumi Nr. 4 
„Par Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumiem”. Tie ir spēkā līdz jauna teritorijas 
plānojuma apstiprināšanai. 
 
      Izvērtējot Vecpiebalgas novada pagastu teritorijas plānojumus, redzams, ka attīstība 
un jaunās apbūves teritorijas ir ieplānotas pārsvarā esošo ciemu teritorijās. Kā kopēja 
iezīme ir tendence veidot plašas jaunu savrupmāju apbūves teritorijas bez nopietnas 
pieprasījuma analīzes un ekonomiska pamatojuma, atbilstoši tā laika praksei. Gandrīz 
nevienā no šīm teritorijām nav uzsākta apbūve. Kaut arī divu pagastu teritorijas 
ietvertas Aizsargājamā ainavu apvidū ”Vecpiebalga”, to teritorijas plānojumos nav 
identificētas īpaši vērtīgās ainavas un nav izvirzītas prasības to aizsardzībai un 
saglabāšanai. Tāpat jāatzīmē, ka apbūves noteikumos nav dots ielu iedalījums 
kategorijās un nav noteiktas sarkanās līnijas (izņemot Kaives pagasta teritorijas 
plānojumu). 
     
  Visos pagastu plānojumos ir atzīts, ka ainavas, dabas resursi un kultūrvēsturiskais 
mantojums ir nozīmīgākās pagastu vērtības un to ekonomiskās attīstības potenciāls. 
Visos pagastu plānojumos ir noteiktas galvenās vērtības, kā arī iezīmēti virzieni to 
saglabāšanai un attīstībai. Teritorijas plānojumu koncepcijas galvenā ideja ir saglabāt 
esošās dabas teritorijas un kultūrvēsturisko mantojumu. Kā pozitīva iezīme ir jauno 
apbūves teritoriju koncentrēšana ciemos, tādējādi izvairoties no haotiskas lauku 
teritoriju apbūvēšanas. Visos teritoriju plānojumos tiek saglabātas lauksaimniecības 
teritorijas, nosakot to daudzveidīgu izmantošanu. 
 
    Jaunajā novada teritorijas plānojumā šīs pamatnostādnes tiek saglabātas un 
papildinātas, piedāvājot elastīgākus attīstības nosacījumus, vienlaikus definējot 
konkrētākus nosacījumus ainaviski un kultūrvēsturiski īpaši vērtīgajās teritorijās. 
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3. VECPIEBALGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

 
3.1. Teritorijas plānojuma risinājumu pamatojums 

      Izstrādāt jaunu Vecpiebalgas 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 nākotnē atbilstu valstī ieviestajiem standartiem. Pielikumā dota 
tabula ar jaunā Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma zonējuma un pagastu 
teritorijas plānojumu zonējumu salīdzinājumu.  
 
       Ne mazāk svarīgs aspekts ir elastīgāku un daudzveidīgāku attīstības iespēju 
radīšana, uz ko vērsti arī  jaunie attīstības plānošanas normatīvie akti. Tas nozīmē, ka 
nav nepieciešamība izstrādāt visa novada teritorijas plānojumu ļoti augstā detalizācijas 
pakāpē, šādam mērķim paredzot iespēju 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 Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 
risinājumiem par pamatu ir ņemtas iepriekšējo Dzērbenes pagasta,  Inešu pagasta,  
Kaives pagasta, Vecpiebalgas pagasta un Taurenes pagasta teritorijas plānojumu 
pamatnostādnes, tacu ir pārskatīta atsevišķu risinājumu pamatotība un atbilstība 
attīstības prognozēm un reālajai situācijai.  
       Ļoti svarīgs aspekts ir nepieciešamība radīt instrumentu, kas palīdzētu  saglabāt tās 
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kas veido Vecpiebalgas  identitāti un izceļ to kā 
īpašu starp citiem novadiem. Aizsargājamo ainavu apvidus statuss vien nevar 
nodrošināt izcilo un unikālo ainavu  aizsardzību un saglabāšanu, tādēļ  nepieciešams 
komplekss skatījums uz ekonomisko darbību, apdzīvojuma attīstību, dabas aizsardzību.  
       
      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 - pagastu centri Vecpiebalga, Taurene, Dzērbene, Ineši un Kaive. 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, tai pat laikā piešķirot Piebalgai tipiskās iezīmes. 
 
Teritorijas plānojumā sastāvā ir izstrādāta vispārīga atļautās plānotas izmantošanas 
karte visam novadam un detalizētākas plānotās izmantošanas kartes katram ciemam - 
Vecpiebalgai, Taurenei, Dzērbenei, Inešiem un Kaivei. Savukārt Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos katram ciemam izstrādāta atsevišķa sadaļa. 
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3.2. 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 Piebalgas ainavas un kultūrvēsturisko vidi. Tādēļ ārpus ciemiem nav 
paredzēts veidot jaunas dzīvojamās apbūves  teritorijas. 
       Vecpiebalgas novada lauku teritorijā divas galvenās funkcionālas zonas ir lauku 
zemes (L) un mežu teritorijas (M). Ņemot vērā, ka novadā ir daudzas 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 jauktas 
lauku apbūves teritorijas  (JL). 
     Funkcionālā zona Lauku zemes (L) noteikta, lai nodrošinātu lauksaimniecības 
zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida 
lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, vienlaikus piedāvājot 
ļoti 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 rūpniecības teritorijas 
(R), savukārt esošie derīgo izrakteņu karjeri, kā apakšzona (R1).  
Mainīt zonējumu, nosakot lauku zemēs citu funkcionālo zonu, tai skaitā derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas, var normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādājot 
lokālplānojumu, ja vien tas nav pretrunā ar novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 
Telpiskās attīstības perspektīvu.  
        Vecpiebalgas novada vērtīgākās ainavas ir visciešākā veidā saistītas ar tradicionālo 
apdzīvojuma veidu – viensētu grupām, to izkārtojumu, ceļu struktūru. 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 izcili vērtīgas ainavu telpas gan aizsargājamā 
ainavu apvidū „Vecpiebalga”, gan Taurenes un Dzērbenes apkārtnē, 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 dzīvesveidu. Tāpat attīstāma gan netradicionālā 
lauksaimniecība, gan dažādi tūrisma veidi un pakalpojumi.  
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3.3. Dzērbenes ciema telpiskais risinājums 

     Dzērbenes ciema telpisko struktūru nosaka gan esošais ceļu tīkls, gan dabas apstākļi, 
reljefs un ūdeņi. Pašlaik ir nosacīti izveidojušies divi atsevišķi centri. Pašreizējais 
sabiedriskās dzīves centrs aptver teritoriju ap skolu un baznīcu, kur atrodas arī vairāki 
veikali, pasta nodaļa, bērnudārzs, daudzdzīvokļu māju apbūve. Bez publiskās apbūves 
un mazstāvu dzīvojamās apbūves, teritorijas plānojumā paredzēts šeit veidot arī 
jauktas apbūves teritorijas ar daudzveidīgām attīstības iespējām.  
Zaļumu zona ap Skolas upīti un dīķi no šī centra atdala kompaktu esošo savrupmāju 
apbūvi. Plānojumā paredzēts šo teritoriju paplašināt atbilstoši spēkā esošā plānojuma 
risinājumam.  
 

 
4.1.attēls. Dzērbenes ciema telpiskā struktūra 
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Otrs centrs ar pagasta pārvaldi, kultūras namu ir izveidojies Dzērbenes muižā. 
Plānojumā paredzēts šo teritoriju attīstīt kā publiskās apbūves teritoriju. 
Teritorijas plānojumā paredzēts abpus autoceļam V299 attīstīt brīvās neapbūvētās 
teritorijas starp abiem centriem, nosakot tur gan jauktas centru apbūves teritorijas, gan 
jauktas lauku apbūves teritorijas, tādējādi dodot elastīgākus nosacījumus iespējamai 
attīstībai. 
     Jaunajā plānojuma risinājumā ir noteiktas jauktas lauku apbūves teritorijas gar 
autoceļu V300 virzienā uz bijušo Dzērbenes staciju, kur jau izveidojusies dažāda 
rakstura savrupmāju apbūve, kā arī neapbūvētās teritorijas ciema perifērijā, kas 
iepriekšējā plānojumā bija paredzētas tikai savrupmāju apbūvei. Tas ļaus elastīgāk 
plānot šo teritoriju attīstību ar daudzveidīgākām izmantošanas iespējām, kas vairāk 
atbilst lauku dzīves veidam. 
     Teritoriju ap bijušo dzelzceļa staciju ir plānots attīstīt kā lokālu centru ar pirmās 
nepieciešamības pakalpojumiem, tāpēc šeit noteiktas gan jauktas centru apbūves 
teritorijas, gan jauktas lauku apbūves teritorijas. Plānojumā paredzēts saglabāt visas 
esošās ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas. Bijušās dzelzceļa līnijas teritorija ir 
noteikta kā transporta infrastruktūras teritorija un tā saglabājama autoceļa, veloceļa, 
vai gājēju celiņa izveidei. 
   Arī visas iepriekšējā plānojumā noteiktās dabas un apstādījumu teritorijas tiek 
saglabātas. Esošās daudzdzīvokļu māju teritorijas definētas ka mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijas. 
 
 

3.4. Inešu ciema telpiskais risinājums 
     Inešu ciema sabiedriskais centrs izveidojies bijušās Vecpiebalgas muižas centrā, 
ietverot pili ar parku un pārējo muižas apbūvi. Tur koncentrēti nozīmīgākie sabiedriskie 
objekti - kultūras nams, pagasta pārvalde, bibliotēka, muzejs. Teritorijas plānojumā arī 
turpmāk tur paredzētas publiskās apbūves teritorijas, tāpat kā iepriekšējā Inešu pagasta 
plānojumā. Līdzīgi saglabātas visas esošās dabas un apstādījumu teritorijas - gar 
Orisāres upi un  autoceļu P 33 virzienā uz Ērgļiem.  
     Ņemot vērā gan pašreizējo ekonomisko situāciju, gan pieprasījumu, gan praktiskus 
un racionālus apsvērumus, jaunajā teritorijas plānojumā ir būtiski samazinātas 
savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo apbūves īpatsvars, nomainot to ar daudzveidīgāku 
un elastīgāku zonējuma veidu – jauktām lauku apbūves teritorijām. 
 
      Virzienā no centra uz Vecpiebalgu, tāpat kā iepriekšējā Inešu pagasta plānojumā, 
gar autoceļu P33 ezera pusē ir saglabātas savrupmāju apbūves teritorijas, savukārt tām 
piegulošās lauksaimniecības zemes paredzēts attīstīt kā jauktas lauku apbūves 
teritorijas. Tām ceļa pretējā pusē tiek saglabātas ražošanas teritorijas, jaunajā 
plānojumā tās noteiktas kā rūpniecības teritorijas. 
     Savukārt teritorijās abpus pašvaldības autoceļam Ineši – Sviļi ir ieplānotas jauktas 
lauku apbūves teritorijas iepriekšējā plānojumā paredzēto savrupmāju apbūves vietā. 
Jaunajā plānojuma risinājumā paredzēts, ka savrupmāju apbūves teritorijas varēs 
attīstīt virzienā uz Vējavu, abpus autoceļam V846 Vestiena – Vējava - Ineši. Esošās 
daudzdzīvokļu māju teritorijas jaunajā teritorijas plānojumā definētas kā mazstāvu 
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dzīvojamās apbūves teritorijas. Tāpat kā iepriekšējā plānojumā, arī jaunajā plānojuma 
risinājumā nav paredzēts veidot jaunas šādas teritorijas. 
         
     Ņemot vērā apbūves daudzveidību un tās komplekso raksturu, teritorijas augšpus 
Dzirnavu dīķim, kas iepriekšējā teritorijas plānojumā bija definēta kā savrupmāju un 
mazstāvu dzīvojamā apbūve, jaunajā plānojuma risinājumā ieplānota kā jaukta centru 
apbūve.  
Savukārt lauku zemēs ciema perifērijā gar autoceļu P33 Ērgļu virzienā un gar 
pašvaldības autoceļu Ineši - Baldiešēni – Jaunķemeres savrupmāju apbūves teritoriju 
vietā ieplānotas jauktas lauku apbūves teritorijas.  
Teritorijas plānojumā ir pārskatītas arī autoceļu aizsargjoslas un ielu sarkanās līnijas, 
samazinot to platumu vietējas nozīmes ielām. (bija noteikts 10 m uz katru pusi) 

 
 

4.2.attēls. Inešu ciema telpiskā struktūra 
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3.5.Kaives ciema telpiskais risinājums 
     Kaives ciems ir samērā kompakts ar jau izveidojušos sabiedriskās dzīves centru ap 
autoceļu V307 Vecpiebalga - Skujene un V309 Katrīna -Leimaņi- Kaive-Aprāni 
krustojumu, kur atrodas ciema galvenās publiskās iestādes – pagasta pārvalde, tautas 
nams, bibliotēka, veikals, pasta nodaļa. Teritorijas plānojumā paredzēts šo teritoriju 
attīstīt kā jauktu centru apbūves teritoriju.  
Līdzīgi kā iepriekšējā plānojumā Kaives ciema zonējumā tiek saglabāta esošā 
daudzdzīvokļu māju teritorija, definējot to kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. 
Jaunas šādas teritorijas nav ieplānotas. Tas pats esošajām attiecināms uz tehniskās 
apbūves teritorijām un ražošanas teritorijām, kas saglabātas to līdzšinējās platībās. 
  Tāpat teritorijas plānojumā saglabātas visas dabas un apstādījumu teritorijas, 
ieskaitot muižas parku un Vējukalnu. 

     
      
 

4.3.attēls. Kaives ciema telpiskā struktūra 
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 Atšķirībā no iepriekšējā teritorijas plānojuma, kur plašas lauksaimniecības zemes ap 
Vējukalnu bija paredzētas mazstāvu dzīvojamai apbūvei, jaunajā plānojuma risinājumā 
šeit paredzēts veidot jauktas lauku apbūves teritorijas. Tādējādi būs iespējams plānot 
šo teritoriju attīstību ar daudzveidīgākām izmantošanas iespējām, kas vairāk atbilst 
lauku dzīves veidam.  
Savukārt gar autoceļu V309 ieplānotas jauktas centru apbūves teritorijas, kas dod 
lielākas iespējas tur izvietot gan dzīvojamo apbūvi, gan publiskos pakalpojumus.  
Sarkanās līnijas saglabātas atbilstoši iepriekšējā plānojumā noteiktajam - gar 
autoceļiem V307 un V309 – 19 m platumā, gar pārējām ciema ielām 12 m. 
 
 

3.6.Taurenes ciema telpiskais risinājums 
    Taurenes ciems ir attīstījies samērā kompaktā teritorijā lineāri starp autoceļu P30 
Cēsis-Madona un Gauju (Dabaru ezeru un Kalenīti). Ciema sabiedriskais centrs 
izveidojies ap bijušās Nēķena muižas centru, kur koncentrēti nozīmīgākie sabiedriskie 
objekti - vairāki veikali, kultūras nams, pagasta pārvalde, bibliotēka. Vairums no tiem 
izvietoti muižas vēsturiskajā ēkās. Turpat atrodas arī daudzdzīvokļu 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 gar Gaujas upi.  
 
    Esošās savrupmāju apbūves teritorijas no ciema centra atdala neapbūvētas dabas 
teritorijas - mežaparks. Cieši līdzās savrupmāju apbūvei izvietota Taurenes pamatskola 
un bērnu dārzs, ko ar centru savieno gājēju ceļš cauri mežaparkam. Arī jaunajā 
plānojumā teritorija ap skolu saglabāta kā publiskās apbūves teritorija. 
    Iepriekšējā plānojumā bija paredzēts paplašināt savrupmāju apbūves teritorijas līdz 
pašai ciema robežai. Taču šāds risinājuma 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. Tādēļ jaunajā teritorijas plānojumā šīs teritorijas paredzēts attīstīt kā jauktas 
lauku apbūves teritorijas ar lielākām zemes gabalu minimālām platībām un 
daudzveidīgākām izmantošanas iespējām.  
     No iepriekšējā teritorijas plānojuma risinājuma tiek saglabātas visas zaļās teritorijas 
gar abiem ezeriem un Gaujas upi, nosakot tās kā dabas un apstādījumu teritorijas. 
Savukārt teritorijā starp autoceļu P30 un Gauju virzienā uz Vecpiebalgu līdz ciema 
robežai mainīts zonējums no savrupmāju apbūves teritorijām uz jauktām lauku 
apbūves teritorijām. 
 
 Autoceļš P30 Cēsis - Madona pārdala visu Taurenes ciemu atsevišķās funkcionāli 
nesaistītās daļās. Ņemot vērā intensīvo transporta kustību, teritorijas plānojumā šis ceļa 
posms ciema robežās ir klasificēts kā tranzīta iela. 
Teritorijā otrpus autoceļam P30 iepretim centram, atšķirībā no iepriekšējā teritorijas 
plānojuma, kur bija ieplānota mazstāvu dzīvojamā apbūve, jaunajā plānojumā 
paredzētas jauktas centra apbūves teritorijas. Savukārt tālāk līdz ciema robežai 
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savrupmāju apbūves vietā paredzētas jauktas lauku apbūves teritorijas, kas vairāk 
atbilst pašreizējai ekonomiskai situācijai un labāk iederas ainavā.  
 

 
      

4.4.attēls. Taurenes ciema telpiskā struktūra 
 
Plānojumā tiek saglabātas visas esošās ražošanas teritorijas (rūpniecības teritorijas) un 
tehniskās apbūves teritorijas.  
Jaunajā plānojuma risinājumā ir pārskatītas ciema attīstības iespējas gar autoceļu V299 
virzienā uz Dzērbeni, atzīstot tur ieplānotās savrupmāju apbūves teritorijas par 
nepamatoti plašām. Jaunajā teritorijas plānojumā tur paredzētas gan jauktas  lauku 
apbūves teritorijas, kur noteikta lielāka zemes gabalu minimālā platība un 
daudzveidīgākas izmantošanas iespējas, gan atstāta pašreizējā izmantošana – lauku 
zemes. 
 
 

3.7.Vecpiebalgas ciema telpiskais risinājums 
     Vecpiebalgas ciema nozīmīgākie sabiedriskie objekti ir koncentrēti vairākās vietās, 
līdz ar to ciemam nav viens kompakts centrs, bet vairāki sabiedriskās dzīves mezglu 
punkti, ko atdala zaļās teritorijas. Ciema pašreizējo telpisko struktūru lielā mērā nosaka 
autoceļš P30 Cēsis – Madona, kas vienlaikus gan sašķeļ ciema teritoriju, gan savieno 
trīs atsevišķos centrus.  
     Lielākais centrs izveidojies ap vidusskolu, ietverot arī degvielas uzpildes staciju, 
autoservisu un ceļa pretējā pusē esošo veikalu. Teritorijas plānojumā šeit paredzētas 
gan publiskas apbūves teritorijas, gan jauktas centra apbūves teritorijas. 
     Otrs nozīmīgākais centrs izveidojies ap autoceļu P30 Cēsis - Madona un autoceļu 
P33 Ērgļi –Jaunpiebalga - Saliņkrogs, ietverot baznīcu, kafejnīcu ’’Ūdensroze’’ ar 
tirgus laukumu, kā arī veikalu „Elvi” ar pasta nodaļu. Plānojumā šeit noteiktas gan 
publiskās apbūves, gan jauktas centru apbūves teritorijas. 
     Trešais centrs nosacīti veidojas teritorijā ap novada domes administratīvo ēku un 
apkārt esošajām pārvaldes iestādēm - policiju un Latvenergo administratīvo ēku, taču 
šeit vēl nav tik plašs funkciju spektrs, lai pildītu centra lomu. Teritorijas plānojumā 
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paredzēts šeit veidot jauktas centru apbūves teritorijas, kas pieļauj daudzveidīgākas 
attīstības iespējas un pakalpojumu izvietošanu. 
 Starp šiem centriem atrodas kompakta savrupmāju apbūve, gan arī plašas neapbūvētas 
zaļās teritorijas ar sarežģītu reljefu, ieplakām un mitrzemēm..  
    Vecpiebalgas vēsturiskais centrs, kā ceturtais centrs,  ir nozīmīgs kultūras dzīves 
mezglu punkts, taču no pārējās ciema teritorijas to atdala gan autoceļš P30 Cēsis - 
Madona, gan plašas dabas un apstādījumu teritorijas un kapsēta. Šajā ciema daļā ir labi 
redzama vēsturiskās apbūves struktūra un arī saglabājies ēku arhitektoniskais veidols ar 
raksturīgām būvformām, kas veido Vecpiebalgas ciema identitāti. Vēsturiskajās 
sarkanā ķieģeļa ēkās izvietoti kultūras nams un doktorāts, apkārtējās ēkās iekārtoti 
veikali, kafejnīca, dažādi uzņēmumi. Teritorijas plānojumā šeit paredzētas gan 
publiskās apbūves, gan jauktas centru apbūves teritorijas. 
 

 
 

4.5.attēls. Vecpiebalgas ciema telpiskā struktūra 
 
Iepriekšējā Vecpiebalgas pagasta teritorijas plānojumā bija ieplānota ļoti plaša 
savrupmāju apbūves zona tajās teritorijās,  ko aizņem gan lauksaimniecības zemes, gan 
krūmāji un mitrzemes. 
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 Jaunajā plānojuma risinājumā paredzēts mainīt zonējumu no savrupmāju apbūves 
teritorijām uz jauktām lauku apbūves teritorijām JL ciema dienvidu daļā, virzienā uz 
Inešiem, abpus autoceļam V305. Tas dos iespēju daudz elastīgāk plānot šo teritoriju 
attīstību ar daudzveidīgākām izmantošanas iespējām, kas vairāk atbilst lauku dzīves 
veidam.  
    Pēc līdzīgi apsvērumiem ir izvēlēts plānojuma risinājums plašām neapbūvētām 
teritorijām starp Alauksta ielu un autoceļu V325, kur iepriekšējā plānojumā bija 
paredzētas savrupmāju apbūves teritorijas. Ņemot vērā sarežģīto reljefu, mitrās ieplakas 
un meliorācijas sistēmas, šī teritorija ir maz piemērota kompaktai savrupmāju apbūvei.  
Tādēļ teritorijas plānojumā tā ieplānota kā jaukta lauku apbūves teritorija, kur noteikta 
lielāka zemes gabalu minimālā platība un daudzveidīgākas izmantošanas iespējas. 
 
     Pašlaik kompakta savrupmāju apbūves teritorija izveidojusies tikai ap Ziemeļu ielu 
un tāda tā arī  saglabāta teritorijas plānojumā. Taču tai piegulošajās apkārtējās 
teritorijās (gan apbūvētās, gan neapbūvētās), ņemot vērā tur izvietotos objektus un 
teritorijas struktūru, teritorijas plānojumā paredzēts attīstīt kā jauktas centra apbūves 
teritoriju. Savukārt esošās zaļās teritorijas starp abām kapsētām ar dīķi un bērzu birzi, 
plānojumā noteiktas kā dabas un apstādījumu teritorijas.  
     Starp autoceļu V325 un P33 Ērgļi-Jaunpiebalga, tāpat kā iepriekšējā teritorijas 
plānojumā, ir saglabāta ražošanas zona, nosakot tur rūpniecības teritoriju, bet pie 
ciema robežas abpus autoceļam P33 paredzētas jauktas lauku apbūves teritorijas. 
 

3.8. Kopējo interešu teritorijas ar kaimiņu pašvaldībām 
Vecpiebalgas novadam ir vēsturiskas saites un kopīgas intereses ar apkārtējām kaimiņu 
pašvaldībām. 
Jaunpiebalgas novads: 

• Autoceļš P33 Ērgli–Jaunpiebalga; 
• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;  
• Muzeju apvienība „Orisāre”; 
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas); 
• Gaujas upe. 

 
Madonas novads: 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;  
• Iedzīvotāju nodarbinātība (potenciālās darba vietas); 
• Autoceļš P30 Cēsis – Madona; 
• „Ekopilsētas” projekts Liezēres pagastā; 

 
Ērgļu novads: 

• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti; 
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas); 
• Autoceļš P33 Skrīveri-Līgatne, V 846; 
• Palšu purvs – īpaši aizsargājamā dabas teritorija; 
• Ogres upe; 
• Novadu robežu pārkārtošana (Katrīnas kapsēta); 
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Amatas novads: 
• Skujenes pamatskola;  
• Skujenes kapseta un baznīca; 
• Māļi (baznīca un bijušā krejotava); 
• Autoceļš P3 Alauksts-Garkalne un autoceļš V307, V300; 
• Apvienotā būvvalde. 

 
Priekuļu novads: 

• Bērzkrogs ka transporta mezgls, Priekuļi kā pakalpojumu centrs;  
• Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas); 
• Autoceļš P30 Cēsis -Madona; 

 
Raunas  novads: 

• Raunas upe; 
• Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;  
• Autoceļš V299, V325;   

 
 
 

4. Priekšlikumi ainavu aizsardzībai un izmantošanai 
 

4.1. Pamatnostādnes 
   Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tika veikta novada ainavu izpēte un, 
pamatojoties uz to, ir doti priekšlikumi un ieteikumi ainavisko vērtību aizsardzībai un 
izmantošanai. 

   Vecpiebalgas novada raksturīgās ainavas ir izveidojušās nepārtrauktas cilvēku un 
dabas mijiedarbības rezultātā, ietverot sevī gan dabas, gan cilvēku veidotos elementus. 
Gadsimtu gaitā uzkrājoties dažāda vecuma elementiem, ainava ieguvusi  
kultūrvēsturisku vērtību. Tādējādi kultūrvēsturiskā ainava ir neatņemams novada 
identitātes apliecinājums. 

Pats ainavas saturs nosaka ļoti daudzus ainavas nozīmes aspektus, bet no telpiskās 
plānošanas viedokļa būtiskie ir šādi: 

• Ainava ir resursu un dabas apstākļu nesēja, līdz ar to galvenais priekšnoteikums 
cilvēku darbības attīstībai; 

• Ainava ir teritoriālā bāze ekonomiskai attīstībai; 
• Ainava ir cilvēku dzīves un darba vide; 
• Kultūrvēsturiskā ainava ir informācijas avots visdažādākajās sfērās. 

    Ainavas atspoguļo novada cilvēku dzīvi, dabas un cilvēka mijiedarbības konkrētā 
vietā un laikā. Ainavas cilvēku skatījumā ir apkārtne, kurā vienlaikus atspoguļojas gan 
pagātne, gan šodiena. Vecpiebalgas novada ainavas pamatoti var uzskatīt gan par 
mantojumu, gan arī par resursu turpmākajai attīstībai, jaunās attīstības veicināšanai.  
 
Jau pašreiz veidojas un veidosies arī jaunas ainavas, kas atbilst jaunām attiecībām starp 
dabu un cilvēku, jauniem nosacījumiem un vērtībām. Lai jauno attīstību nodrošinātu 
vienlīdz indivīdu un sabiedrības interesēs ir nepieciešama visu interešu līdzsvarošana.  
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     Jebkurā gadījumā pats pirmais teritorijas attīstības plānošanas nosacījums ir 
konkrētās teritorijas vai vietas unikalitātes apzināšanās. Nekur citur ne Latvijā, ne 
pasaulē, nebūs tāda apdzīvojuma struktūra un ainavu telpu izkārtojums. Šāds cilvēku un 
dabas mijiedarbībā radīto un uzkrāto vērtību spektrs atspoguļo vienīgi Vecpiebalgas 
novada cilvēku dzīvi.  
 
    Vecpiebalgas novada ainavas ir unikāls attīstības resurss, un tā izmantošanas 
plānošanā ir jāpiedalās pēc iespējas plašākai sabiedrībai, lai panāktu vienošanos par 
saglabājamām vai attīstāmām vērtībām ainavās, par atsevišķu vietu nozīmi pagātnē, 
tagadnē un nākotnē.  
Turpmāk nepieciešams izstrādāt gan konceptuālu ainavu plānu visam novadam, gan 
detalizētākus plānus AAA „Vecpiebalga” teritorijai, atsevišķiem areāliem un vietām ar 
lokālām ainavām. Ainavu plānu mērogiem jābūt atšķirīgiem, tāpat kā izmantojamām 
metodēm, ņemot vērā, ka laika gaitā uzskati var mainīties. 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. Ainavu plāniem jābūt elastīgiem, līdz 
minimumam samazinot normatīvo pieeju.  
 
 
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 var būt arī papildus nozīme. Tie var kalpot katram pagastam un 
vietējai apkaimei kā līdzeklis savas identitātes saglabāšanai un veidošanai, it sevišķi, 
kad vienā novadā tagad ir apvienotas teritorijas, kas vēsturiski bijušas šķirtas. 
 
    Turpmāk izteiktie apsvērumi ir balstīti uz novada ainavu izpēti, izdalot teritorijas 
plānojumā vietas, ko var uzskatīt par īpaši nozīmīgām un kas dažādos veidos var kalpot 
attīstības veicināšanai. Ainaviski nozīmīgākās vietas un teritorijas parādītas 4.6.attēlā. 
 

4.2. Vecpiebalgas novada īpašas nozīmes vietas 
1.Aizsargājamais ainavu apvidus „Vecpiebalga” 
     Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidus ir noteikts kā nacionāli nozīmīga 
teritorija, pašreiz arī NATURA 2000 teritorija. Tā veidota 1987.g., laikā, kad spēcīgi 
izpaudās tolaik laukiem raksturīgie procesi – zemju lielmeliorācija un ciemu izbūve, 
iedzīvotāju koncentrēšana tajos. Aizsargājamo ainavu apvidus mērķis bija saglabāt 
„savdabīgo ainavu struktūru, senapgūtās kultūrainavas, kultūras pieminekļus un 
piemiņas vietas, augstvērtīgos rekreācijas resursus” (tā rakstīts tā laika motivācijā).  
      Taču pagājušajos 25 gados ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Vispirms, laika 
gaitā izmainījusies pati ainava, to ietekmējis zemes izmantošanas apsīkums (par to 
vēsta krūmi un jaunaudzes), kā arī lauku urbanizācijas ietekmes, it sevišķi ciemu 
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tuvumā. Izmainījusies politiskā un ekonomiskā situācija, arī dabas aizsardzības politika. 
Pašreiz galvenais akcents tiek likts uz Eiropas nozīmes biotopu aizsardzību, nesaistot to 
ar ainavām kā potenciālām biotopu krātuvēm. Pilnīgi novārtā palicis kultūrvēsturiskais 
aspekts, saistot to tikai ar pieminekļu aizsardzību.  
      Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidum pašreiz nav izstrādāts individuālais 
dabas aizsardzības plāns, un tā teritorija ir pakļauta vispārējiem nosacījumiem, kas 
tomēr neļauj ievērot šīs vietas specifiskos apstākļus un konkrētās situācijas.  

Tādēļ novada teritorijas plānojumā ir izdalītas ainaviski vērtīgās teritorijas. 
       
     Ainavu apvidus centrālo daļu veido ezeraines – Alauksts, Inesis, Tauns un Nedzis, 
kas daudzējādā ziņā ir novada atpazīstamības zīme.  
Pašreiz, kad tiek veidoti jauni īpašumi, īpaša problēma ir ezeru krastu publiskā 
pieejamība. Tā var izpausties divējādi: 

• kā vietas fiziskā jeb tiešā pieejamība, iespēja netraucēti atrasties ezera krastā; 
• kā skata pieejamība, nodalot vietas vai ceļa posmus (to ir visai maz!), no kuriem 

pārskatāmās ezeru ainavas.  
     Viens no nosacījumiem publiskās pieejas nodrošināšanai ir  nepieciešamība regulēt 
jauno apbūvi tajās vietās gar ezeru krastiem, vietās, kur šī pieejamība nepieciešama. 
 
      Apkārtējās lauku ainavās joprojām ir labi saglabājies vēsturiskais apdzīvojums – 
sētu puduri, ar raksturīgajiem ēku siluetiem un iekšējo struktūru. Tā ir Vecpiebalgas 
novada nozīmīga vērtība, daudzu paaudžu dzīves atspulgs. 
Tāpēc īpaši uzmanīgi jāizvērtē jaunu apbūves elementu iekļaušana senajās struktūrās un 
ēku arhitektonisko veidolu izvēle. Vienlaikus jāmeklē veidi, kā sekmēt atklātas ainavas 
saglabāšanu, samazinot krūmaiņu efektu.  
     Aizsargājamo ainavu apvidū iekļauti arī divi ciemi - Vecpiebalga un Ineši. Tas ir 
pilnīgi pamatoti, gan šo vietu vēstures kontekstā, gan pēc nozīmes, kā jaunās attīstības 
centriem. Abu ciemu dualitāte var veidot lokālu konkurenci,  tādēļ īpašu nozīmi iegūst 
ciemu plānojumi, to attīstības virzieni un speciālizācija, lai notiktu sadarbība, nevis 
savstarpēja konkurence. 
 
2. Īpašas nozīmes ainavas 
Kā īpašas nozīmes ainavas ārpus Aizsargājamā ainavu apvidus „Vecpiebalga”,  taču 
nesaistot tās ar kāda aizsardzības statusa noteikšanu vai jaunas aizsargājamās teritorijas 
izveidošanu, ir nodalāmas šādas vietas: 

• Briņķu pauguraine; 
• apvienotā Gaujas augšteces ezeraine un Bānūžu ezeru virkne.; 
• Juvera- Apadu mežainā ezeraine. 

 
3.  Senie ceļi 
     Kultūrvēsturiska nozīme ir senajam ceļam, kas kopš 14.-15 gs vedis no Rīgas uz 
Alūksni un tālāk uz Pleskavu. Tā atdzīvināšana varētu būt kopēja interese visiem 
novadiem, kurus šķērso senais ceļš. Vecpiebalgas novada teritorijā īpaši atzīmējami 
divi posmi:  

• no Māļiem līdz Spuldzēniem, kur grupējas lauku sētu puduri;  
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• kādreiz aktīvais ceļa posms no Silakroga caur Incēniem līdz Kūlām.  
Pirmajam posmam vēlams nodalīt ceļa apkārtnes ainavu, izvērtēt jaunās apbūves 
iespējas, saistot tās ar sētu puduriem, kas grupējas gar ceļu. Savukārt otrs ceļa posms 
būtu rekonstruējams virtuāli, ar atsevišķiem „enkurobjektiem”, balstoties uz pieejamo 
informāciju. Tas varētu būt atsevišķs projekts.  
 
4.Dzērbene 
Īpaša nozīme ir Dzērbenei, ar tās vēsturi (mūra pils un senā pilsētiņa, muižas, draudzes 
centrs, pagasta centrs, ciema loma pirms Otrā pasaules kara, ceļu krustpunkts) un 
nozīmi jaunajos attīstības procesos.  
Tam jāatspoguļojas ciema teritorijas plānojuma struktūrā, pietiekami skaidri iezīmējot 
mantojuma vietas un jaunās attīstības vietas. 
 
5. Tālie skati 
    Nozīmīgs teritorijas attīstības resurss ir tālie skati, kā arī tās vietas, kur iespējams vai 
vēlams iekārtot skatu vietas, jeb atpūtas laukumus. Plānošanas skatījumā lielāka nozīme 
varētu būt tieši šo vietu izvēlei un to tuvējās apkārtnes izvērtējumam, nevis tālā skata 
regulēšanai, kas praktiski nav iespējams. 
 
6. Ainaviskie ceļi 
    Ainavas atklāšanai ļoti nozīmīga loma ir funkcionālai sistēmai “ceļš - apkārtne”, ar 
ceļu saprotot gan automaģistrāli, gan mazos lauku ceļus un takas, gan arī ūdensceļus - 
Gauju un ezerus. Ainaviskais ceļš pats var būt par ceļojuma mērķi, jo vedot caur 
atšķirīgām ainavu telpām un kustībā atklājot dažādus rakursus, gan tuvos, gan tālos 
plānus, rada lielu iespaidu daudzveidību.  
 Ceļa ainaviskā telpa ir ļoti nozīmīga, jo to ik dienas šķērso ļoti daudzi cilvēki, kurus šī 
telpa emocionāli iespaido, sniedz informāciju, tādejādi veidojot priekšstatus gan par 
konkrēto teritoriju, gan novadu kopumā.  
 
Ainaviskajiem ceļiem jābūt labi uzturētiem un pārskatāmiem, jo ļoti būtisks faktors ir 
satiksmes drošība, sevišķi ceļu posmos ar stāviem kāpumiem un kritumiem, asiem 
pagriezieniem, kur vienlaikus mijas efektīvi skati. 
 
Teritorijas plānojumā ir iezīmēti nozīmīgākie ainaviskie ceļi un atsevišķi ceļu 
posmi ar īpašām ainaviskajām kvalitātēm. 
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4.6.attēls. Vecpiebalgas novada īpašas nozīmes vietas. 
Sastādīja A.Melluma, kartogrāfs A.Ločmanis. 
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1. PIELIKUMS 
Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma (2012.-2024.) zonējuma salīdzinājums ar pagastu plānojumu zonējumiem 

 
Jaunais novada 
teritorijas 
plānojums 

Dzērbenes pagasta 
teritorijas plānojums 

Inešu pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Kaives pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Taurenes  pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Vecpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojums 

 Savrupmāju 
apbūves 
teritorijas  
(DzS) 

Vienģimeņu un 
divģimeņu 
dzīvojamo māju 
apbūve (a1)  

Savrupmāju un 
mazstāvu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas (Dzm) 

Mazstāvu 
dzīvojamas 
apbūves teritorijas 
(DzM1; DzM2)  

Savrupmāju apbūves 
teritorija 

 Mazstāvu dzīvojamo māju 
apbūves teritorija (IDZ) 

 Plānotā 
vienģimeņu un 
divģimeņu 
dzīvojamo 
māju apbūve 
(a1a) 

Mazstāvu gimeņu 
māju apbūves 
teritorija 

 

Dzīv. māju un 
ind.mājlopu novietņu 
apbūve (a2) 

  

       
 Mazstāvu 

dzīvojamas 
apbūves 
teritorijas 
(DzM) 

Daudzstāvu 
dzīvojamo māju 
apbūve (a3) 

Daudzstāvu 
dzīvojamās 
apbūves 
teritorijas (Dzd) 

Daudzdzīvokļu 
apbūves teritorijas 
(DzD) 

Daudzdzīvokļu māju 
apbūves teritorijas  

 Daudzdzīvokļu māju 
apbūves teritorija (DDZ) 
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Jaunais novada 
teritorijas 
plānojums 

Dzērbenes pagasta 
teritorijas plānojums 

Inešu pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Kaives pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Taurenes  pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Vecpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojums 

 Publiskās 
apbūves 
teritorijas (P) 

Sabiedriskas nozīmes 
apbūve (a4) 

Sabiedriskas 
nozīmes apbūves 
teritorijas (SA) 

- Publisko iestāžu 
apbūves teritorija 

 Komerciāla rakstura 
objektu apbūves teritorija 
(K) 

 Plānotā 
sabiedriskas 
nozīmes 
apbūve (a4a) 

Darījumu iestāžu 
apbūves teritorija 

 Sabiedriskas nozīmes 
objektu apbūves teritorija 
(SO) 

Darījumu iestāžu 
apbūve (a7) 

Sporta un 
rekreācijas objektu 
apbūves teritorija 

 

Darījumu iestāžu un 
sabiedriskas nozīmes 
apbūve (a8) 

  

 Plānotā 
darījumu un 
sabiedriskas 
nozīmes 
apbūve (a8a) 

  

       
 Jauktas centru 

apbūves 
teritorijas (JC) 

Jauktas dzīvojamās 
un sabiedriskās 
nozīmes apbūve (a5) 

Jauktas 
dzīvojamas, 
darījumu un 
sabiedriskās 
apbūves 
teritorijas 

 Jauktas 
apbūves 
teritorijas 
(J) 

 Jauktas 
apbūves 
teritorija 

- 

Dzērbenes pils 
komplekss (a6) 
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Jaunais novada 
teritorijas 
plānojums 

Dzērbenes pagasta 
teritorijas plānojums 

Inešu pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Kaives pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Taurenes  pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Vecpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojums 

 Tehniskās 
apbūves 
teritorijas (TA) 

Inženierkomunikāciju 
būvju apbūve (a13) 

Tehniskās 
apbūves 
teritorijas (TA) 

Tehniskas 
apbūves teritorijas 
(TA) 

 Tehniskās 
apbūves 
teritorija 

 Inženiertehniskās 
apgādes tīkli un objekti 
(TI) 

Sabiedrisko garāžu 
apbūve un 
autostāvlaukumi 
(a12) 

Kapsēta (Tk) 

       
 Transporta 

infrastruktūras 
teritorijas (TR) 

- - - Satiksmes 
infrastruktūras 
teritorijas 

Satiksmes infrastruktūras objekti 
(S) 

       
 Rūpniecības 

teritorijas (R) 
Ražošanas ēku 
apbūve (a9) 

Ražošanas 
apbūves 
teritorijas (R) 

Rūpnieciskās 
apbūves teritorija 
(R) 

Ražošanas objektu 
apbūves teritorija 

 Rūpniecības objekti (R) 

Ražošanas un 
dzīvojamo ēku 
apbūve (a11) 

 Derīgo 
izrakteņu 
ieguves 
teritorijas 
(DI) 

Derīgo izrakteņu 
ieguves teritorijas 
(Dk) 
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Jaunais novada 
teritorijas 
plānojums 

Dzērbenes pagasta 
teritorijas plānojums 

Inešu pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Kaives pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Taurenes  pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Vecpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojums 

 Lauku zemes 
(L) 

Mazvērtīgās LIZ (13) Lauksaimniecības 
zemes (L) 

Lauksaimniecības 
teritorija (L) 

Lauksaimniecībā 
izmantojamā 
teritorija 

Lauksaimniecības teritorijas (LS) 

Personīgo 
saimniecību zemes 
(14) 

Meliorētās LIZ 
(Lm) 

 Ainaviski 
augstvērtīgā 
lauksaimniecībā 
izmantojamā 
teritorija 

 Meliorētā 
lauksaimniecībā 
izmantojamā 
teritorija 

       
 Jauktas lauku 

apbūves 
teritorijas (JL) 

- Lauku apbūves 
teritorijas (LA) 

-   
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Jaunais novada 
teritorijas 
plānojums 

Dzērbenes pagasta 
teritorijas plānojums 

Inešu pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Kaives pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Taurenes  pagasta 
teritorijas 
plānojums 

Vecpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojums 

 Dabas un 
apstādījumu 
teritorijas 
(DA) 

Skvēru un parku 
teritorija (d1) 

Augļu dārzs 
(LZ) 

Parku un 
rekreācijas 
teritorija 

Dabas un 
apstādījumu 
teritorija 

 Kapsētu teritorijas (K) 

Kapsētu teritorija 
(d2) 

Kapsētu 
teritorijas (K) 

 

Parks (P)  

       
 Mežu 

teritorijas (M) 
Saimnieciskie meži 
(m1) 

Mežu teritorijas 
(M) 

Mežsaimniecības 
teritorija (M) 

Mežsaimniecībā 
izmantojamā 
teritorija 

 Mežsaimniecības teritorija 
(M) 

Aizsargājamie meži 
(m2) 

Saimnieciskie meži  Purvi (Pv) 

Krūmāji (m3) Plānotā meža 
teritorija 

 

       
 Ūdeņi (Ū) Pagasta ūdenstilpes 

(u1) 
Ūdeņu teritorijas 
(Ū) 

Dabas pamatnes 
teritorija: ūdeni 
(Zū); purvi (Zp) 

Ūdenssaimniecībā 
izmantojamā 
teritorija 

 Ūdenssaimniecības 
teritorija (ŪS) 

Fizisko un juridisko 
pers.īpašumā esošās 
ūdenstilpes (u2) 
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