Vecpiebalgas novada
Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013-2037.g.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
EIROPAS

VECPIEBALGAS NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
2013.-2037.gadam

SIA "Projekts 3i"

Vecpiebalgas novada pašvaldība

2012

VECPIEBALGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2037.gadam

SATURS
Ievads
Novada vizītkarte

3
4
5

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Pārskats par nacionāla līmeņa un reģionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentiem
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2007. - 2013.gadam
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027.gadam
Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji

2.
2.1.
2.2.
2.3

Pašreizējās situācijas izvērtējums
Procesi un tendences
SVID analīze
Iespējamie scenāriji

5
6
7
11
5
13
13
16
19

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Stratēģiskā daļa
Novada vērtības
Novada attīstības vīzija
Stratēģiskie mērķi un prioritātes
Novada ekonomiskā specializācija

21
21
22
23
25

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Telpiskās attīstības perspektīva
Apdzīvojuma struktūras attīstība
Infrastruktūras attīstība
Lauku teritoriju attīstība
Ainaviski un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas
Vecpiebalgas novada integrēta telpiskā struktūra
Kopējo interešu teritorijas ar kaimiņu pašvaldībam

27
28
32
34
37
43
44

5.

Ilgspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzība

46

6.

Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

47

7.

Ziņojums par Vidzemes plānošanas reģiona atzinuma ievērošanu

48

8.

Pielikumi
Ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes materiāli

49

1.

4.5.

2

VECPIEBALGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2037.gadam

IEVADS

Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam izstrādāta saskaņā
ar Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 18. jūlija lēmumu Nr.10§4. Par Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināts Vecpiebalgas novada Attīstības plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Andris Balodis. Ar šo lēmumu apstiprināts arī darba
uzdevums un izveidota Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības
grupa sekojošā sastāvā:
Ella Frīdvalde-Andersone,
Anna Caunīte,
Anita Kamerāde,
Jānis Vīlips,
Hugo Duksis.
Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam sadarbībā ar
pašvaldību izstrādāja konsultāciju uzņēmuma SIA „Projekts 3i” eksperte Ilma Valdmane.
Apakšnodaļā 4.4. Ainaviski un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas izmantoti Aijas Mellumas
pētījumu materiāli.
Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam ir ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti novada attīstības mērķi, prioritātes un galvenie
rīcības virzieni, lai nodrošinātu novada teritorijas stabilu, ilgtspējīgu attīstību, sekmētu
ekonomisko izaugsmi un sociālo stabilitāti, saglabājot Vecpiebalgas novada identitāti un
vērtības.
Darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas bija uzsākts jau pirms domes lēmuma
pieņemšanas, kad Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas izstrādes ietveros tika
organizētas radošās ideju darbnīcas, veikta iedzīvotāju aptauja, rīkotas darba grupu sanāksmes,
kurās tika diskutēts par novada tēlu, prioritātēm, identitāti un vērtībām.
Gan Vecpiebalgas novada Teritorijas plānojuma 2012.-2024.g., Paskaidrojuma rakstā, gan
Attīstības programmā dots detalizēts un vispusīgs Pašreizējās situācijas raksturojums, uz ko
balstās Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā dotais novada attīstības izvērtējums, SVID analīze,
iezīmēti procesi, tendences un iespējamie attīstības scenāriji. Tādējādi Stratēģijas izstrāde ir
notikusi ciešā saistībā ar Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas izstrādi.
Šie trīs dokumenti, kas ir cieši saistīti, viens otru papildinot, ir pamats novada attīstības
plānošanai.

Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam apstiprināta ar
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 19. decembra lēmumu Nr.22§6.
.
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VECPIEBALGAS NOVADA VIZĪTKARTE

Teritorijas platība - 542,5 km2

Vecpiebalgas
novads
izveidots
2009.gadā,
apvienojot piecus pagastus - Dzērbenes, Inešu,
Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastu.

Iedzīvotāju skaits – 4745*
Iedzīvotāju blīvums – 8,9 iedz./km²
Attālums no Rīgas – 157 km

Vecpiebalgas novads atrodas Vidzemes augstienes
centrālajā daļā un robežojas ar Raunas, Smiltenes,
Jaunpiebalgas, Madonas, Ērgļu, Amatas, Cēsu un
Priekuļu novadiem.
Vecpiebalgas novads Latvijā ir atpazīstams ar savu
bagāto kultūrvēsturisko vidi, kultūras tradīcijām,
dabas vērtībām un skaistajām ainavām.
Aizsargājamo ainavu apvidus
„Vecpiebalga” iekļauts Natura 2000 tīklā.
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1. Pārskats par nacionāla līmeņa un reģionāla līmeņa attīstības plānošanas
dokumentiem
1.1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija (LIAS) jeb „Latvija 2030” ir hierarhiski augstākais
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas ietver valsts ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas un
telpisko perspektīvu. Tajā izvirzīti valsts ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskas
attīstības perspektīva, kas īstenojama, realizējot pakārtotās nozaru un teritoriju attīstības
politikas. Dokuments 2010.gadā apstiprināts Saeimā. Līdz ar to visi attīstības plānošanas
dokumenti jāveido saskaņā ar LIAS noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā iekļauta Telpiskās attīstības perspektīva, kurā
iezīmēts integrēts skatījums valsts teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai, lai Latvijas
galvenās vērtības, resursi un priekšrocības tiktu izmantotas visefektīvākajā veidā. Šajā
dokumentā nospraustas vadlīnijas turpmākai attīstības plānošanai un sekmēšanai visos
līmeņos.
Telpiskās attīstības perspektīvā uzsvērts, ka iekšējās sasniedzamības nodrošināšanā galvenā
loma joprojām būs autoceļiem. Valsts iekšējās sasniedzamības uzlabošanai, reģionālās
attīstības sekmēšanai un iedzīvotāju mobilitātes veicināšanai paredzēts uzlabot reģionālo un
vietējo autoceļu kvalitāti, kas savieno pagastu centrus ar novadu centriem, reģionālās un
nacionālās nozīmes centriem. Tādejādi tiks sekmēta novadu attīstība un iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanās, garantējot lauku teritoriju iedzīvotājiem nepieciešamās mobilitātes
iespējas.
Perspektīvā norādīts, ka par galvenajiem ekonomiskās attīstības centriem kļūs pilsētas,
pieaugs to ekonomiskā kapacitāte un konkurētspēja. Savukārt mazajām pilsētām un lielākajām
lauku apdzīvotājam vietām ir jāpilda novadu nozīmes attīstības centru loma, sniedzot apkārtējo
teritoriju iedzīvotājiem pakalpojumus un nodrošinot darba vietas. Noteikts, ka novadu nozīmes
attīstības centriem ir jāiekļaujas kopējā nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru
funkcionālajā tīklā. Novadu nozīmes attīstības centros, ko nosaka reģionālā un vietējā līmeņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, ir jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina
pievilcīgu dzīves vidi un priekšnoteikumus ekonomikas attīstībai.
Telpiskās attīstības perspektīvā norādīts, ka jāsekmē pilsētu un lauku teritoriju sadarbību,
uzsverot integrētas pieejas nepieciešamību attīstības plānošanā un īstenošanā. Atzīmēts, ka
plānojot un īstenojot attīstību lauku teritorijās, jāparedz pasākumi lauku ekonomikas
dažādošanai un pieejamo izaugsmes resursu efektīvākai izmantošanai, tādā veidā sekmējot
dzīves kvalitātes uzlabošanos. Lai to panāktu, ir jāievērtē fiziskie, sociālie, infrastruktūras,
kultūras un vides aspekti.
Tas vistiešākā veidā sasaistās Vecpiebalgas novada attīstības perspektīvu un ir attiecināms
uz visa veida infrastruktūras un pakalpojumu attīstību pagastu centros, nodrošinot tur
pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas,
kā arī labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.
LIAS Latvija 2030 apskatīta arī lauku teritoriju attīstība, atzīmējot, ka paralēli
lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās produkcijas ražošanai, lauki nodrošinās gan
kvalitatīvu dzīves telpu un rekreācijas iespējas pilsētās strādājošajiem, gan arī teritorijas
nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai. Vienlaikus uzsvērts, ka jāveicina Latvijai raksturīgā
dzīvesveida, vēsturiskās apdzīvojuma struktūras, kultūrainavu un tradīciju saglabāšana, attīstot
lauku tūrismu un citus alternatīvos nodarbes veidus, it sevišķi e-darba iespējas, izmantojot
lauku viensētas arī kā brīvdienu un vasaras mājas.
5

VECPIEBALGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2037.gadam

1.1.attēls. Integrēta Latvijas perspektīvā telpiskā struktūra
Saskaņā ar LIAS Latvija 2030, Telpiskās attīstības perspektīvu, Vecpiebalgas novads
iekļaujas Dabas aizsardzības, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas areālā un
Lauku attīstības telpā, kas noteiktas kā nacionālo interešu telpas.
1.2. Latvijas Nacionālais attīstības plāns (NAP) 2007. - 2013.gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termina stratēģiskais plānošanas dokuments
2007. - 2013.gadam, kurš apstiprināts MK 2006.gada 4.jūlijā. Saskaņā ar „Attīstības
plānošanas sistēmas likuma” (08.05.2008.) 12.panta otro daļu, Nacionālais attīstības plāns ir
hierarhiski augstākais vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments. Tas ir valsts galvenais
stratēģijas īstenošanas instruments, kas nosaka nozaru un teritoriju attīstības prioritātes
vidējam termiņam, jeb laika posmam līdz septiņiem gadiem. Plāns tiek īstenots plānojot valsts
un pašvaldību, ES politiku instrumentu un citu finanšu avotu investīciju programmas.
Plānā ir noteikts reģionālās attīstības mērķis - veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un
ilgtspējīgu valsts attīstību, mazinot atšķirības starp teritorijām, kā arī saglabāt un attīstīt katras
dabai un kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu.
Kā risināmais uzdevums, ir paredzēts akcentēt un iekļaut teritoriālajā plānošanā reģiona un
lokālās kultūrvides savdabību un kvalitāti, kā ilgtspējīgas teritoriju attīstības un konkurētspējas
nosacījumu.
Tāpat uzsvērts, ka viens no kvalitatīvas uzņēmējdarbības un dzīves vides radīšanas
pamatelementiem ir mūsdienīga transporta sistēma. Savukārt sabiedrisko pakalpojumu kopums
ietver ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes un citus līdzīga veida
6
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pakalpojumus un to infrastruktūru. Šo pakalpojumu esamība uzlabo dzīves vides kvalitāti,
palielina saimnieciskās darbības aktivitāti, veicina efektīvu un ilgtspējīgu energoresursu
izmantošanu.
Jaunais Nacionālais attīstības plāns (NAP) ir izstrādes procesā.

1.3. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007-2027.gadam
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas
dokuments, kas nosaka reģiona attīstības iespējas un virzienus 20 gadiem. Tas ir saistošs
vietējām pašvaldībām, izstrādājot un realizējot savu teritoriju plānojumus un attīstības
programmas.
Vidzemes reģiona teritorijas plānojuma II daļā – Telpiskās attīstības perspektīvā noteiktas
pamatnostādnes, reģiona vēlamās telpiskās struktūras vīzija pēc 20 gadiem, stratēģija un
rīcības tās sasniegšanai, kā arī apraksta un grafiskā veidā atspoguļota reģiona plānotā telpiskā
struktūra. Vīzijā Vidzeme pozicionēta kā dinamisks un konkurētspējīgs reģions, ar dabas un
kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību lauku teritorijās, nozīmīgiem transporta koridoriem
Rail Baltica, VIA Hanseatica, Vidzemes šoseju un pilsētām kā reģiona ekonomiskās attīstības
dzinējspēku.
Telpiskās attīstības perspektīvā ir atspoguļota Vidzemes reģiona vēlamā telpiskā struktūra
ilgtermiņā - 20 gadu perspektīvā.

1.2.attēls. Vidzemes reģiona integrēta telpiskā struktūra
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Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma kontekstā Vecpiebalgas novads
iekļaujas vairākās reģiona telpiskajās struktūrās:
Apdzīvojuma attīstība, kur Vecpiebalgai kā novada nozīmes centram ir iezīmētas funkcijas
un loma.
Dabas aizsardzības teritorijas - areāli, kur koncentrētas starptautiskās, nacionālas un
reģionālas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. Šo teritoriju attīstības ilgtermiņa
mērķis ir ilgtspējīgas dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekošanas politikas īstenošana,
ietverot ekonomiskos un sociālos aspektus. Vecpiebalgas novadā tāda teritorija ir
aizsargājamais ainavu apvidus „Vecpiebalga”, dabas liegumi Palšu purvs, Draugolis un Sproģi.
Ainaviski nozīmīgās teritorijas - reģiona nozīmes ainaviskās teritorijas, ko raksturo augsta
estētiskā un kultūrvēsturiskā kvalitāte un kuru ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un nostiprināt
Vidzemes ainavas daudzveidību un savdabību. Vecpiebalgas novadā šīs teritorijas ietver ne
tikai aizsargājamo ainavu apvidu „Vecpiebalga”, bet ari ainaviski savdabīgas teritorijas ap
Dzērbeni, Taureni Kaivi.
Tūrisma attīstības areāls reģiona telpiskajā struktūrā tiek skatīts kā dažāda veida tūrisma
attīstībai nozīmīga un piemērota teritorija. Kā ilgtermiņa mērķis šīm teritorijām noteikts
ilgtspējīgas nodrošināšana un daudzveidīgu tūrisma pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību
attīstība. Tas ietver visu Vecpiebalgas novada teritoriju ar izcilajām ainavām un
kultūrvēsturiskais mantojumu.
Tehniskās infrastruktūras attīstības teritorijas, kur izvietoti valsts autoceļi, dzelzceļš,
elektropārvades līnijas un iekārtas.
Apdzīvojuma attīstība
Apdzīvojuma attīstībai noteikti šādi vidēja termiņa mērķi:
· Katras pilsētas un lauku apdzīvoto vietu potenciāla efektīva un pilnvērtīga
izmantošana;
· Iedzīvotāju skaita saglabāšana Vidzemē, apstādinot iedzīvotāju „aizplūšanu”;
· Lauku apdzīvoto vietu ekonomikas attīstība un iedzīvotāju labklājības pieaugums
sakoptā vidē, nezaudējot kultūrvēsturisko un ainavisko identitāti.
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā ir noteikta reģiona apdzīvojuma struktūras
attīstība. Tā balstās uz policentrisku struktūru ar ciešām funkcionālām saiknēm, kur sava vieta
ir gan nacionālas, gan reģionālas, gan novada un vietējas nozīmes centriem, to skaitā
viensētām. Apdzīvojuma centru iedalījuma veidošanai tiek noteikti arī konkrēti kritēriji.
Apdzīvojuma centri ir pilsētas un lauku apdzīvojuma centri, kas iedalīti vairākos līmeņos.
Vecpiebalga iedalīta 3.līmenī kā novada nozīmes centrs.
Taču jāatzīmē, ka Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2007-2027 II sējumā
Telpiskās attīstības perspektīva ir pretrunīga informācija par apdzīvojuma centru iedalījumu
līmeņos. 2.2.1.1.apakšnodaļā (28.lpp) teikts, ka ... Reģiona plānojums sadala apdzīvojuma
centrus trīs līmeņos - nacionālas, reģionālas, un novada nozīmes centros, bet šī sējuma
Pielikumā „Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma un attīstības programmas
apdzīvojuma plānošanas vadlīnijas” (63.lpp) teikts, ka, „... Plānojot pašvaldību teritoriju
apdzīvojumu, Vidzemes reģionā noteikti četri attīstības centru līmeņi: vietējās nozīmes centrs;
novadu nozīmes centrs; reģionālas nozīmes centrs; nacionālas nozīmes centrs”.
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1.3.attēls. Vidzemes reģiona apdzīvojuma struktūras attīstība
Novada nozīmes centriem izvirzīts ilgtermiņa mērķis - kļūt par policentriskās
apdzīvojuma struktūras balstu, nodrošināt apkārtējo lauku teritoriju attīstību un dzīvotspējas
saglabāšanu, attīstoties kā daudzfunkcionāliem pakalpojumu centriem.
Vidēja termiņa mērķis novada nozīmes centriem - nodrošināt pakalpojumus pārējiem ciemiem
un citām mazākām lauku apdzīvotām vietām un viensētām, saglabājot lauku teritoriju
identitāti.
Atbilstoši šim mērķim, noteiktas šādas rīcības: novada nozīmes centri nodrošina pamata un
vidējo izglītību, primāro veselības aprūpi un sociālos pakalpojumus, nodrošina informācijas
pieejamību, uzturot bibliotēkas, publiskos interneta pieejas punktus, tūrisma un citus
informācijas centrus.
Vietējas nozīmes centriem noteikts ilgtermiņa mērķis - nodrošināt lauku apdzīvojuma
saglabāšanu un identitāti, pamata pakalpojumu pieejamību un vides sakoptību.
Vidēja termiņa mērķis vietējas nozīmes centriem: šo centru novietojuma un kultūrvēsturiskā
mantojuma potenciāla izmantošana, specializējoties gan kā lauku teritoriju atbalsta centriem,
gan kā pakalpojumu centriem transporta koridoros, gan kā tūrisma vai konkrēta
uzņēmējdarbības veida attīstības centriem.

Lauku (atvērtās) telpas struktūra
Telpiskās attīstības perspektīvā izdalīta lauku (atvērtā) telpa, kas ietver lauksaimniecības
un mežu teritorijas, ūdeņus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, teritorijas tūrismam un
rekreācijai. Kā vidēja termiņa mērķis izvirzīts atvērtās telpas kvalitātes, raksturīgo Vidzemes
ainavu, tradicionālā dzīves veida un kultūrvēsturiskās vides saglabāšana.
9
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Lai saglabātu lauku telpas esošās kvalitātes, veicinātu ekonomisko attīstību, balstoties uz
esošajiem resursiem, reģiona teritorijas plānojumā izdalītas šādas teritorijas:
· Lauksaimniecības zemju areāli;
· Meža zemju areāli;
· Tūrisma attīstības areāli;
· Ainaviski nozīmīgas teritorijas;
· Dabas aizsardzības teritorijas;
· Lauku telpas ar jauktu zemes lietojumu un dažādu saimniecisko darbību.
· Pierobeža;
· Pamata infrastruktūras teritoriju koridori.
Vecpiebalgas novads iekļaujas Tūrisma attīstības un kultūrainavu teritoriju areālā, ko šķērso
reģionālas nozīmes tūrisma koridori.
Savukārt saskaņā ar Vidzemes reģiona telpiskās attīstības perspektīvu, pēc zemes
izmantošanas veida Vecpiebalgas novads atrodas areālā Jaukta zemes lietojuma lauku telpa.

1.4.attēls. Vidzemes reģiona lauku telpas attīstība
Infrastruktūras attīstība
Attiecībā uz Vecpiebalgas novada teritoriju, Vidzemes plānošanas reģiona plānojumā bija
paredzēts līdz 2027.gadam sasniegt šādu autoceļu iedalījumu; autoceļu P30 Cēsis –Madona
attīstīt kā nacionālas nozīmes autoceļu, savukārt autoceļu P3 Garkalne – Alauksts un P33 Ērgļi
-Jaunpiebalga – Saliņkrogs kā reģionālas nozīmes autoceļus iekļaut Vidzemes jostas maršrutā.
Reģiona plānojumā bija paredzēts attīstīt arī novadu šķērsojošo dzelzceļa līniju Ieriķi –
Gulbene – Pitalova kā stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līniju starptautiskā līmenī, un atbalstīt
reģionālas nozīmes tūrisma attīstību dzelzceļa līnijā Rīga – Ērgļi, kas netiešā veidā veicinātu
tūrismu arī Vecpiebalgas novadā. Taču šīs abas dzelzceļa līnijas ir likvidētas.
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1.4. Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji
2011.gadā Vidzemes Augstskolā projekta “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana − Trans
in Form (041) Projekta aktivitāte: WP3 „Scenāriju plānošana reģionālā potenciāla un
pilsētvides attīstībai” ietvaros ir izstrādāts ziņojums - Vidzemes ilgtermiņa attīstības
scenāriji. Ziņojumu izstrādāja Vidzemes Augstskolas scenāriju izstrādes darba grupa.
Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju mērķis ir noteikt dažādus iespējamos Vidzemes
plānošanas reģiona attīstības virzienus līdz 2030. gadam. Scenāriju izstrādes gaitā ir analizēta
dažādu virzītājspēku un šodienas rīcības ietekme uz reģiona attīstību tālākā nākotnē, ka arī
noteikti nozīmīgākie nākotnes izaicinājumi un iespējas. Scenāriji veidoti, ņemot vērā globālos
procesus un tendences, valsti un reģionu raksturojošos attīstības rādītājus, ekspertu vērtējumus,
jauniešu viedokļus un vairāku semināru rezultātus, iesaistot arī ārvalstu ekspertus. Scenāriju
izstrādē ņemts vērā pasaules pēckrīzes konteksts un tehnoloģiju progress.
Ziņojuma ietvaros izveidoti apraksti tematiskajiem scenārijiem, kas aptver reģiona attīstībai
aktuālākās jomas: demogrāfiju, ekonomiku, klimata izmaiņas, enerģiju, transportu un
infrastruktūru, lauku attīstību, sabiedrības sociālo un kultūras vērtību izmaiņas, pārvaldību un
vietu pievilcību. Balstoties uz šiem scenārijiem, izveidoti 4 integrētie scenāriji, prognozējot
iespējamās rīcības sekas turpmākajiem 20 gadiem. Šādi visaptveroši scenāriji kādam reģionam
Latvijā izstrādāti pirmo reizi.
Status-quo scenārijā Vidzemē turpinās esošās attīstības tendences, jo nenotiek aktīva
iejaukšanās pastāvošajā situācijā. Šajā scenārijā, izmantojot reģiona saukļa metaforu, Vidzemē
ceļš ved augšup, bet gājēji ir tādi paši. Zaudētāji šajā scenārijā galvenokārt ir Vidzemes lauki.
Konkurences scenārijā valda sāncensības princips. Vidzemes ceļš ved augšup tikai
spēcīgākajiem. Tāpēc reģionā palielinās sociālās un teritoriālās atšķirības.
Kohēzijas scenārijā Vidzemes attīstība notiek lēnāk, jo atbalstu saņem arī mazāk attīstītās
teritorijas un nozares. Vidzemes ceļš ved augšup, pavelkot kalnā arī vājākos.
Optimālais scenārijs apvieno pozitīvās kohēzijas un konkurences iezīmes. Šajā scenārijā
vidzemnieki vairāk sadarbojas, specializējas un tiecas pēc zināšanām. Pieaug viņu spēja
pieņemt izmaiņas un paaugstinās iedzīvotāju labjūta. Vidzemes ceļš ved augšup, un pa to iet
visi kopā.
Optimālais attīstības scenārijs norāda vēlamo Vidzemes attīstības virzienu. Tas ir balstīts
uz šādiem principiem:
• Orientācija uz rīcību. Optimālais scenārijs ir orientēts uz rīcību. Tas paredz, ka vidzemnieki
apzinās izmaiņu nepieciešamību, gatavojās tām un aktīvi tās ievieš. Politikas plānošanā un
ieviešanā notiek koordinēta sadarbība starp dažādiem pārvaldes līmeņiem. Bez tam tiek
īstenota, gan ārējā, gan iekšējā attīstības pieeja.
• Integrāla pieeja. Optimālais scenārijs pieņem, ka vidzemnieki ar savām darbībām centīsies
izmainīt ne tikai negatīvos ārējos apstākļus, bet arī mainīsies paši.
• Līdzsvarota attīstība. Optimālais scenārijs paredz ilgtspējīgu Vidzemes attīstību, kurā notiek
līdzsvarota izaugsme visās teritoriālā kapitāla platformās – dabas un infrastruktūras, zināšanu,
identitāšu un sociālajā platformā. Politikas ieviešanā notiek pāreja no sektoru pieejas uz
integrētu attīstības politiku.
• Konkurences un kohēzijas attīstības pieeju pozitīvo iezīmju apvienojums. Tas iespējams,
uzlabojot produktivitāti un veicinot savstarpējo sadarbību konkurences apstākļos.
• Nākotnes kontekstam piemērots reģionālās politikas ietvars, kurā mazāk attīstītās Vidzemes
teritorijas netiek uzskatītas par atpalikušām un atbalstāmām, bet tiek aktīvi meklēts un attīstīts
to iepriekš neidentificētais potenciāls.
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Optimālajā scenārijā rīcības vairāk vērstas nevis uz administratīvām teritorijām, bet uz
funkcionālajām teritorijām. Par attīstības instrumentiem tiek uzskatīts ne tikai materiālais
kapitāls (subsīdijas un ES fondi), bet arī jauktas materiālā un nemateriālā, publiskā un privātā
kapitāla kombinācijas.
Vidzemes iedzīvotājiem paveras dažādas izvēles iespējas. Viņi var izvēlēties virzību uz
optimālo scenāriju vai arī pozitīvos aspektus no konkurences vai kohēzijas scenārija. Protams,
ka pastāv arī iespēja neko nedarīt – kā status-quo scenārijā.

1.5.attēls. Vidzemes reģiona attīstības scenāriji
Avots: www.vidzeme.lv
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2.Pašreizējās situācijas izvērtējums
2.1. Procesi un tendences
Pašreiz visā Latvijā ir vērojams lauku sociāli ekonomiskās telpas panīkums un tas jūtams
arī Vecpiebalgas novadā. Jautājums par lauku attīstību neskar tikai ekonomiskos aspektus – tas
ir nesaraujami saistīts ar sociālo potenciālu, sabiedrības dzīves modeli, kultūru, vietas identitāti
un citām vērtībām. Būtiskākais faktors, kas ietekmē novada attīstību ir iedzīvotāju skaits.
Demogrāfiskā situācija un notiekošie procesi Vecpiebalgas novadā ir tāda pati kā visā Latvijā,
ko apliecina statistikas dati - ir redzams, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās un sabiedrības
novecošanās tendence turpināsies.

2.2. attēls. Vecpiebalgas novada iedzīvotāju skaita izmaiņas ilgtermiņā.
Avots: CSP dati (2012)

Saskaņā ar Latvijas Universitātes pētījumā „Detalizēts darbaspēka un darba tirgus pētījums
tautsaimniecības sektoros. Latvijas Universitāte, Rīga, 2007.g.” izstrādātajām
demogrāfiskajām prognozēm par iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņām, sagaidāms, ka daudz
straujāk samazināsies darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits – gan dabiskā novecošanās
procesa, gan zemās dzimstības dēļ. Tā sekas būs jūtamas ekonomikā gan kā uzņēmējdarbības
pavājināšanās un darbaspēka trūkums, gan kā budžeta ienākumu daļas samazinājums. Savukārt
iedzīvotāju virs darbspējas vecuma īpatsvara pieaugums ir tiešā veidā saistīts ar budžeta
izdevumu daļas palielināšanos.
Kā liecina pētījumi un aptaujas, izšķirošais faktors, kas kavē dzimstības veicināšanu ir
darba trūkums un iedzīvotāju nedrošība par nākotni. Savukārt bezdarba situācijā pozitīvas
izmaiņas var ienest tikai ekonomiskā attīstība - jaunu uzņēmumu un darba vietu radīšana. Tas
savukārt vistiešākā veidā saistīts ar iedzīvotāju drošības un stabilitātes sajūtu, izvēloties dzīves
vietu, dibinot ģimenes un saistot savu nākotni ar novada attīstību. Samazinoties darbspējas
vecuma iedzīvotāju skaitam laukos, tur paliek vairs tikai vecie cilvēki, kas nespēj pilnvērtīgi
uzturēt saimniecību. Šie procesi neizbēgami iespaido arī apdzīvojuma struktūru – izzūd
daudzas viensētas un panīkst mazie ciemi. Ievērojami pieaug lielo ciemu, kā galveno centru,
loma, tur koncentrējies lielākais iedzīvotāju skaits, pakalpojumi, infrastruktūra un darba vietas,
bet novada perifērijas teritorijas kļūst par nomalēm bez pakalpojumiem. Tādējādi ir zudusi
agrākā apdzīvojuma struktūra, ko veidoja vienmērīgā dažāda lieluma hierarhiski pakārtots
apdzīvoto vietu tikls. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, novada apdzīvojuma struktūra varētu
kļūt vēl izkliedētāka un izzūdot tradicionālajam apdzīvojumam – viensētām un viensētu
13
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grupām (puduriem) Vecpiebalgas novads var zaudēt vienu no būtiskām savas identitātes
sastāvdaļām. Kā apliecina pašreizējās tendences un dažādi pētījumi, sagaidāms, ka nākotnē
laukos diezgan radikāli izmainīsies gan dzīves, gan saimniekošanas veids. Pamazām izzudīs
mazās lauku saimniecības, kas ražo tikai pašpatēriņam un aizvien lielāku īpatsvaru ieņems
specializētās zemnieku saimniecības, kā arī saimniecības ar nelauksaimniecisku darbību, kā arī
viensētas, kas tiek izmantotas kā otrās, jeb brīvdienu mājas.
Visi šie procesi ir cieši saistīti, jo apdzīvojuma struktūras izmaiņas savukārt ietekmē ceļu
tīklu – mazie lauku celi, kas vairs netiek uzturēti, pamazām izzūd, tādejādi padarot attālākās
teritorijas vēl grūtāk sasniedzamas. Samazinoties iedzīvotāju skaitam un saimnieciskai
darbībai, lielas lauksaimniecības zemju platības vairs netiek izmantotas un pamazām
degradējas, gan aizaugot ar krūmiem, gan pārpurvojoties. Tā rezultātā var tikt zaudēts gan tāds
nozīmīgs attīstības resurss kā lauksaimniecības zemes - vērtīgas aramzemes, ganības un
pļavas, gan Piebalgai raksturīgās mozaīkveida kultūrainavas ar iekoptiem laukiem, tradicionālo
apbūvi un raksturīgajām būvformām.
Gan novada, gan visa reģiona attīstību nākotnē iespaidos vairāki faktori, kas tālāk apskatīti
sīkāk:
Iedzīvotāju skaita mazināšanās un sabiedrības novecošana
Nākotnē iedzīvotāju skaits turpinās sarukt gan Vecpiebalgas novadā, gan Vidzemē kopumā.
Paredzams, ka jau pēc pieciem gadiem darba spējīgo iedzīvotāju skaits būs ievērojami
samazinājies, toties pieaudzis pensijas vecuma iedzīvotāju skaits. Tas savukārt palielinās
spiedienu sociālajā budžetā un paaugstinās pieprasījumu pēc veselības un sociālās aprūpes
pakalpojumiem. Demogrāfiskās izmaiņas atstās ievērojamu iespaidu visās sabiedrības
attīstības jomās. Dzimstības līmenis nebūs pietiekams, lai sabiedrība varētu atjaunoties, bet
veicināšanas pasākumu ietekme 20 gadu perspektīvā vēl nebūs jūtama. Iedzīvotāju aizplūšanu
noteiks labāk apmaksāta darba iespēja citur Latvijā, vai citās valstīs.
Ekonomikas atjaunošanās pēc krīzes un publiskā finansējuma samazināšanās
Tiek prognozēts, ka nākamos divdesmit gadus vietējo ekonomiku turpinās ietekmēt globālie
procesi un satricinājumi. Samazinoties valsts finansējumam, pašvaldībām būs mazāks
pieejamo līdzekļu apjoms. Tāpat joprojām nozīmīga ietekme būs ES reģionālās attīstības
politikai, kas sekmēs infrastruktūras uzlabošanas, pārrobežu sadarbību, kā arī dažādas
sadarbības tīklu iniciatīvas. Perspektīvajās tautsaimniecības nozarēs stagnāciju varētu izraisīt
kvalificētu darbinieku un zināšanu trūkums. Tehnoloģiskās pārmaiņas prasīs arī augstāk
kvalificētu darbaspēku, tāpēc būtiski svarīgs ir augstāks izglītības un prasmju līmenis, iespējai
pārkvalificēties.
Vides faktoru ietekme
Lai gan klimata pārmaiņas ir globāls fenomens, tā ietekme visvairāk būs izjūtama lokāli.
Nākotnē būtisku iespaidu uz attīstību atstās klimata izmaiņu izraisītas sekas. Tiek prognozēts,
ka turpmākajos 20 gados vidējā gaisa temperatūra gadā var paaugstināties par +10C. Klimata
izmaiņu iespaidā palielināsies plūdu riski, biežāk notiks vētras, paaugstināsies meža
ugunsgrēku risks. Siltās ziemas atstās iespaidu uz lauksaimniecību un tūrismu. Klimata
izmaiņas iespaidos ari bioloģisko daudzveidību, var izzust vietējas augu un dzīvnieku sugas un
to vietā parādīties pavisam citas, tai skaitā dažādi insekti un kaitēkļi.
Transports un pieejamība
Lai gan novads atrodas samērā izdevīgā ģeogrāfiskā pozīcijā, no pieejamības aspekta
Latvijas mērogā tas ir perifērijā. Kvalitatīva transporta infrastruktūra nodrošinātu labāku
sasniedzamību un veicinātu novada attīstību. Tomēr vienlaikus jāievērtē dažādu alternatīvo
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transporta veidu izmantošanas iespējas strauja degvielas cenu kāpuma vai energo krīzes
gadījumā. Daļēji attīstības atkarību no transporta infrastruktūras varēs kompensēt, ja tiks
veicināta iedzīvotāju nodarbinātība uz vietām, lielāku uzmanību pievēršot ātrgaitas interneta
pārklājuma nodrošināšanai un e-darba iespējām.
Enerģētiskā atkarība un atjaunojamās enerģijas potenciāls
Enerģijas ražošanai visa valstī pārsvarā tiek izmantoti importēties fosilie resursi – naftas
produkti un dabasgāze. Līdz ar fosilo energoresursu cenu kāpumu paredzams enerģijas cenu
pieaugums. Līdz ar to varētu pieaugt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana – koksne,
ūdens, ari vēja un saules enerģija.
Lauku attīstības modeļi
Līdzīgi kā citas jomās, arī lauku teritoriju nākotni ietekmēs tieši demogrāfiskā situācija. Ja
tās turpinās pastāvēt tikai kā teritorijas pašpietiekamam dzīvesveidam, to radītā pievienotā
vērtība būs nepietiekama novada ekonomiskajai attīstībai un spējai uzlabot infrastruktūru.
Savukārt pārejot uz intensīvu ekonomiski konkurētspējīgu saimniekošanu, būtiski
samazināsies mazo lauku saimniecību skaits, toties var pieaugt vasaras, jeb pilsētnieku otro
māju skaits laukos.
Sociālās un kultūras pārmaiņas
Sabiedrības novecošanās, tehnoloģiju attīstība, kā arī citu tautu kultūru un alternatīvo
kultūru parādīšanās ietekmēs sociālo un kultūras vērtību maiņu. Nedrošība par nākotni un
darba iespējām atstās negatīvu ietekmi arī uz jaunu cilvēku nākotnes izvēlēm, pastiprināsies
individuālisma tendences, patērētājsabiedrība rosinās pārmaiņas dzīves stilā un vērtību
izpratnē. Tai pat laikā vietējā sabiedrībā notiks vietas identitātes un vides apziņas veidošana.
Vietu pievilcība
Sarūkošais iedzīvotāju skaits saasinās konkurenci starp Vidzemes pašvaldībām iedzīvotāju
piesaistīšanā. Teritorijas konkurētspēju noteiks vietu pievilcība trīs būtiskās jomās: pastāvīgo
iedzīvotāju, uzņēmējdarbības un tūristu piesaistē. Tādējādi sagaidāms, ka vietu konkurence
arvien palielināsies un mazāk pievilcīgās vietas var izzust pavisam. Vietu pievilcības
paaugstināšanai īpaši būtiska ir mērķtiecīgs vietu marketings un to identitātes stiprināšana. Ne
mazāk nozīmīgi ir vides, infrastruktūras un sociālās drošības uzlabojumi, lai nodrošinātu
pievilcīgu vidi dzīvošanai, strādāšanai un brīvā laika pavadīšanai.
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2.2. SVID analīze ( Stiprās puses. Vājās puses. Iespējas. Draudi.)
STIPRĀS PUSES
Izdevīgs ģeogrāfiskais
novietojums:
Attīstīta transporta
infrastruktūra:

Daudzveidīgi dabas resursi:

Iedzīvotāji:
Bagāta kultūrvēsturiskā vide:

Ekoloģija:
Materiālā bāze:
Attīstīta sociālā
infrastruktūra:

Nodrošināta tehniskā
infrastruktūra:

Latvijas vidus;
Cēsu un Madonas pilsētu tuvums;
Blīvs autoceļu tīkls;
Valsts reģionālie autoceļi - saiknes ar citiem reģioniem (P30
Vidzemei ar Latgali; P3 Vidzemei ar Rīgas reģionu; P33 Vidzemei ar
Zemgali); Taurenes lidlauks;
Lielas mežu teritorijas;
Derīgie izrakteņi novada vajadzībām; grants, kūdra, sapropelis;
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes;
Liela ūdeņu bagātība; ezeri, upes;
Reljefa daudzveidība – augstumi un pauguri;
Savas vietas un identitātes apziņa, radošums un uzņēmība
Novada atpazīstamība Latvijā;
Izcilas ainavas;
Valoda, tradīcijas, kultūras un vēstures pieminekļi;
Muzeju apvienība „Orisāre”
Tīrs gaiss un ūdeņi, nav piesārņojuma, ir relatīvi neskarta daba
Ražošanas attīstībai piemērotas ēkas un teritorijas;
Ciemos brīvas apbūves teritorijas ;
Saglabātas skolas;
Interešu izglītības iespējas, ir sporta centrs, daudzveidīgas brīvā laika
pavadīšanas iespējas;
Aktīva kultūras dzīve
Ciemos centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija – tiek uzlabota
pakalpojumu kvalitāte;
Samērā labs mobilo sakaru un interneta pārklājums;
Energoapgādes jaudas;

VĀJĀS PUSES
Nevienlīdzīga dažādu teritoriju
attīstība:
Zema transporta
infrastruktūras kvalitāte:
Tehniskās infrastruktūras zemā
kvalitāte:
Nepietiekošs pakalpojumu
nodrošinājums:
Vāji attīstīta uzņēmējdarbība:
Slikta sasniedzamība:
Zems iedzīvotāju dzīves
līmenis:
Nelabvēlīga demogrāfiskā
situācija:
Augsts bezdarba līmenis
Tukšas lauku teritorijas

Attālās teritorijas (Kaives pagastā) nav nodrošinātas ar sabiedrisko
transportu un pakalpojumiem, nav darba vietu;
Slikta ceļu kvalitāte, vairāki tilti sabrukšanas stadijā;
Vairs nav dzelzceļa satiksmes;
Ciemos slikta ielu segumu kvalitāte, nav ietves, gājēju celiņi;
Nepietiekoša notekūdeņu attīrīšana;
Dažās teritorijās problēmas ar ūdens apgādi.
Trūkst dažādi sadzīves pakalpojumi; nav tirdzniecības centra;
nav pastāvīgs tirgus, trūkst naktsmītnes, kafejnīcas (Dzērbenē,
Taurenē, Inešos).
Liels birokrātiskais slogs, kvalificētu darbinieku trūkums
Nepietiekama sabiedriskā transporta satiksme starp pagastu
centriem un novada centru (Kaive)
Mazi ienākumi
Konservatīvisms un neuzņēmība
Zema dzimstība
Liels veco cilvēku īpatsvars
Trūkst darba vietas, nav lielu uzņēmumu
Pamestas viensētas, aizauguši lauki, izzuduši ceļi
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IESPĒJAS
Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība:
Daudzveidīga tūrisma attīstība:

Ražošanas attīstība, orientējoties
uz gala produkciju ar augstu
PVN :
Daudzveidīgas
lauksaimnieciskās ražošanas
attīstība:

Mājokļu attīstība:

Vietas pievilcības veidošana:

Alternatīvo energoresursu
izmantošana
Sporta un atpūtas infrastruktūras
attīstība:
Sadarbības tīklu veidošana ar
kaimiņu novada pašvaldībām:

Darbnīcas, konditorejas, daudzveidīgi mobili sadzīves
pakalpojumi;
Interešu klubi, sporta un treniņu zāles,
Lauku tūrisms, kultūrtūrisms, daudzveidīgi kultūras pasākumi un
akcijas, gadatirgi, „Vecpiebalga atver durvis”, lokālie
amatniecības un tautas mākslas centri u.tml.
Kokapstrāde, būvniecība un būvmateriālu ražošana,
pārtikas pārstāde, komplektējošie un piegādājošie uzņēmumi,
augsto tehnoloģiju ražotņu attīstība
Tradicionālās lauksaimniecības nozares- piena un gaļas
lopkopība, graudkopība, sakņkopība.
Dārzkopība, biškopība, stādu audzēšana
Dekoratīvo krāšņumaugu, puķu audzēšana
Zemstikla kultūras
Rūpnieciskā sēņu, ogu audzēšana
Ārstniecības augu un garšvielu audzēšana
Brīvas apbūves teritorijas ciemos;
Lauku viensētas gan pastāvīgo gan brīvdienu māju statusā.
Labvēlīgu apstākļu veidošana dzīvei, darbam un atpūtai,
novada mārketinga stratēģijas īstenošana, katra pagasta un ciema
„brenda” veidošana
Koksnes atlikumi, lauksaimniecības blakus produkti un atlikumi,
saules un vēja enerģija lokālām vajadzībām
Slēpošanas trases, treniņu bāzes, vasaras nometnes;
ūdenstūrisms, orientēšanas sports, BMX,
Tūrisma attīstībā
Uzņēmējdarbības attīstībā
Kopīgi kultūras projekti un programmas
Izglītības jomā;

DRAUDI
Iedzīvotāju skaita
samazināšanās:
Jaunas reformas:
Enerģijas cenu pieaugums:
Degvielas cenu pieaugums:
Klimata pārmaiņu iespaids:

Ārējie un iekšējie politiskie
satricinājumi:

Dzimstības samazināšanās, iedzīvotāju pārcelšanās uz citām
pašvaldībām un valstīm
Jauna administratīvā reforma
Elektroenerģijas cenu kāpums- visa veida produkcijas un
pakalpojumu sadārdzināšanās
Mobilitātes iespēju samazināšanās, lauksaimniecības produkcijas
un pakalpojumu sadārdzināšanās
Uz lauksaimniecības kultūru audzēšanu;
Uz tūrismu – ziemas sporta veidiem;
Uz bioloģisko daudzveidību – svešu augu un dzīvnieku sugu
parādīšanās;
Vispārēja ekonomiskā krīze
Uzņēmējdarbībai nelabvēlīga nodokļu politika
Pašvaldībām nelabvēlīga valsts politika
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REZUMĒJUMS

ATTĪSTĪBA

Priekšrocības
Novada centrālais novietojums
Latvijas vidū
Iedzīvotāju vietas apziņa
Novada atpazīstamība
Unikāla kultūrvēsturiskā vide
Izcilas ainavas, daudzveidīgas
dabas teritorijas
Blīvs autoceļu tīkls

Iespējas
Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība
Daudzveidīga tūrisma attīstība
Ražošanas attīstība,
Lauksaimnieciskās ražošanas
attīstība
Mājokļu attīstība
Vietas pievilcības veidošana

Trūkumi
Nevienlīdzīga teritoriju attīstība
Zema infrastruktūras kvalitāte
Nepietiekošs pakalpojumu
nodrošinājums
Vāji attīstīta uzņēmējdarbība
Slikta sasniedzamība
Zems iedzīvotāju dzīves līmenis
Nelabvēlīga demogrāfiskā

Riski
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Jaunas reformas
Enerģijas cenu pieaugums
Degvielas cenu pieaugums
Klimata pārmaiņu iespaids
Ārējie un iekšējie politiskie
satricinājumi

STAGNĀCIJA
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2.3. Iespējamie scenāriji
Mūsdienu nenoteiktības apstākļos ilgtermiņa attīstības scenāriju veidošana var likties liels
izaicinājums, it īpaši, ņemot vērā Latvijas valsts iekšējo politisko, ekonomisko un sociālo
nestabilitāti, ko pastiprina globālie finanšu un politiskie satricinājumi, klimata pārmaiņas un
citi ārējie procesi. Krīze atsedza stratēģisku tuvredzību un neefektivitāti valsts pārvaldē un
ekonomikā, pieļautās kļūdas pierāda, ka nepieciešams plašāks ilgtermiņa attīstības redzējums, kurā
ekonomiskā attīstība ir ilgtspējīga un ētiski pamatota.
Vidzemes reģionam izstrādātie Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji sniedz ilgtermiņa
redzējumu, uzsverot, ka nākotnē lielāka uzmanība jāpievērš reģiona pašu cilvēku iekšējai
izaugsmei, vērtību pilnveidei un garīgajai attīstībai, pretstatā iepriekšējām nostādnēm, kas bija
vairāk balstītas uz ārējo faktoru ietekmi. Balstoties uz nostādni, ka nākotnes nenoteiktību
nevajag uztvert tikai kā ierobežojumu, bet gan arī iespēju, Vidzemes reģionam ir modelēti
vairāki iespējamie nākotnes scenāriji, kur katram no tiem ir gan savi plusi un mīnusi, gan
ieguvēji un zaudētāji. Tāpat ir uzsvērts, ka daudzu nebūtisku strīdu vietā, vidzemniekiem
vairāk jāsakopo spēki nozīmīgāko reģiona attīstības jomu un līdzsvarota teritoriālā kapitāla
attīstībai, veido ne tikai vērtīgie dabas resursi un infrastruktūra, bet arī tādi “netveramie
labumi” kā sabiedrības grupu savstarpējā kopība un rīcības vienotība, iedzīvotāju zināšanas,
radošums un identitāte. Tieši šie resursi var būt izšķiroši Vidzemes konkurētspējas attīstīšanai,
kas Eiropas mērogā ir lauku reģions ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu. Īpaši liela nozīme jāpievērš
vietu pievilcības veicināšanai, jo pievilcīgām vietām ir lielākas izredzes palikt uz Vidzemes
kartes.
Scenāriju mērķis nav prognozēt, bet gan loģiski argumentēt nozaru attīstību, parādot
iespējamās darbības vai bezdarbības sekas. Atšķirībā no stratēģijas, scenāriji nenosaka vienu
vēlamo attīstības virzienu, bet parāda dažādu virzienu pozitīvās un negatīvās sekas ilgākā laika
posmā.
Kontekstā ar procesiem, kas notiek Latvija un Vidzemes reģionā un par pamatu ņemot
Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijus, tālāk apskatīti divi attīstības scenāriji – Pasīvais, jeb
stagnācijas scenārijs un Optimālais scenārijs.
Stagnācijas, jeb pasīvais scenārijs
Stagnācijas scenārijs paredz pašreizējo procesu turpināšanos - dominē reaģējoša pieeja,
bet izpaliek uz rīcību vērsta politika un inovatīvi risinājumi. Pašvaldība un citas iesaistītās
puses aktīvi nerīkojas dažādu virzītājspēku negatīvās ietekmes mazināšanai, to attaisnojot ar
apkārtējās vides neskaidrību vai savu mazspēju attiecībā pret ES un nacionālā līmeņa
procesiem. Arī risinājumus daudzām problēmām iesaistītās puses cenšas sagaidīt no augstāka
lēmumu pieņemšanas līmeņa vai arī dažādiem ārējiem spēlētājiem − investoriem vai donoriem.
Tāpēc ekonomiskie, demogrāfiskie, klimata izmaiņu un enerģētikas procesi ritēs savu gaitu
līdz to loģiskajam iznākumam.
Turpinoties pašreizējai demogrāfiskai situācijai, novada būs mazāk jauniešu, bet vairāk
vecu cilvēku, palielināsies arī sociāli atstumto grupu īpatsvars. Pieejamo pakalpojumu kļūs
mazāk, tie būs grūtāk pieejami. Radītā pievienotā vērtība būs nepietiekama pašvaldības
ekonomiskajai attīstībai un spējai uzlabot infrastruktūru. Ja lauki turpinās attīstīties tikai kā
teritorijas pašpietiekamam dzīvesveidam, tie kādu laiku vēl saglabās savu identitāti un dabu,
bet būs maz apdzīvoti, daudzas teritorijas tiks apmežotas un viensētas turpinās izzust. Tai pat
laikā, pārejot uz ekonomiski konkurētspējīgāku saimniekošanu, būtiski samazināsies mazo
saimniecību skaits. Laukos dominēs intensīvā lauksaimnieciskā ražošana un mežsaimniecība.
Fermās saimniekos vietējie un ārzemju lielsaimnieki, kam piederēs plašas zemes platības. Tā
rezultātā var radikāli izmainīties gan kultūrvide, gan ainavas, kas veido Vecpiebalgas
atpazīstamību.
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Optimālais scenārijs
Optimālais scenārijs ir orientēts uz aktīvu rīcību. Tas paredz, ka cilvēki apzinās izmaiņu
nepieciešamību, tām gatavojas un aktīvi ievieš. Optimālajā scenārijā tiek kombinēti
konkurences un sadarbības elementi, paredzot to saskanīgu īstenošanu. Konkurence un
sadarbība viena otru papildinās, paaugstinot tautsaimniecības nozaru produktivitāti. Īstenojot
vispusīgu attīstības pieeju, cilvēki centīsies izmainīt ne tikai negatīvos ārējos apstākļus, bet arī
mainīsies paši.
Optimālais scenārijs paredz ilgtspējīgu novada attīstību, kurā notiek līdzsvarota izaugsme
visās jomās. Radot un attīstot pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, tiks radīti priekšnosacījumi
nodarbinātībai, kas ir pamats iedzīvotāju labklājības pieaugumam. Savukārt veidojot augstas
kvalitātes dzīves vidi un saglabājot novada unikālās kultūrvēsturiskās, ainaviskās un dabas
vērtības, Vecpiebalgas novads kļūs par prestižu un pieprasītu dzīves vietu, piesaistot gan
investorus, gan iedzīvotājus. Novadā vairs nebūs mazāk attīstītās nomales, jo arī visattālākām
teritorijām tiks meklēts un attīstīts to iepriekš neizmantotais potenciāls.

.

Novada iedzīvotājiem ir izvēles iespējas
- virzība uz optimālo scenāriju,
vai neko nedarīt – kā stagnācijas
scenārijā. Tomēr tādā gadījumā
jārēķinās ar bezdarbības sekām

20

VECPIEBALGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.-2037.gadam

3.Stratēģiskā daļa
3.1. Novada vērtības
Jebkuras vietas un teritorijas identitāti un unikalitāti, kas to atšķir no citām vietām, veido
iedzīvotāji, kultūrvēsturiskā vide un dabas vide.
Gan apdzīvojums, gan infrastruktūra, gan kultūrvēsturiskā vide ir piebaldzēnu daudzu paaudžu
darba rezultāts.

Tādēļ visu pamatvērtību centrā ir Vecpiebalgas novada iedzīvotāji ar savām zināšanām,
prasmēm, tradīcijām un kultūru. Iedzīvotāji ir tas dzīvais spēks, kas dod kultūrvēsturiskajai
videi to saturu, bez kura Piebalga būtu vairs tikai sastindzis muzejs, vai rezervāts. Paliekošas
pēdas Latvijas kultūras dzīvē ir atstājuši daudzi sabiedriskie un kultūras darbinieki, literāti,
skolotāji, arhitekti, mākslinieki - gan tie, kas kādreiz dzīvojuši vai strādājuši novadā, gan tie,
kas strādā pašlaik.
Kultūrvēsturiskā vide ir tā, kas Vecpiebalgas novadu izceļ starp citiem novadiem un veido
tā identitāti. Piebalgai tradicionālais dzīves veids un ieražas - māju izvietojums puduros,
raksturīgie ēku tipi (rijas, klētiņas) un savdabīgas būvformas kopā ar dabas apstākļiem veido to
neatkārtojamo ainavu un kultūrvidi, kas atšķir Vecpiebalgu no citiem novadiem. Būtiska vides
sastāvdaļa, tās iekoptības, vēstures un kultūras svarīga iezīme ir vietvārdi. Tie pārvērš dabas
vidi par kultūras vidi, pat citādi to nepārveidojot, katrs sīkais apvidus elements – pakalns,
strauts, grava, lauks vai purvs ir guvis savu nosaukumu. Tie ir nacionālais dārgums, ko var
salīdzināt ar dainu krājumu, un tāpēc ir svarīgi, lai tie tiktu saglabāti savās vietās un atrastos
dzīvā apritē.
Novada attīstība balstās vērtībās, kas atzītas par pamatu turpmākai darbībai, un kas maksimāli
efektīvi jāveicina un jāizmanto.
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3.2. Novada attīstības vīzija

Vecpiebalgas novads ir kļuvis par prestižu dzīves vietu kā viens no
skaistākajiem un sakoptākajiem Vidzemes pagastiem ar augstvērtīgu dzīves
vidi un kvalitatīviem pakalpojumiem.
Novada iedzīvotāju dzīves līmenis ir viens no augstākajiem Vidzemē.
Drošā, pievilcīgā dzīves telpa, daudzveidīgās uzņēmējdarbības iespējas
piesaista arvien vairāk jaunus, izglītotus, sociāli un ekonomiski aktīvus
iedzīvotājus.
Novadā ir aktīva sabiedriskā un saimnieciskā dzīve, labi attīstīta
daudzveidīga uzņēmējdarbība nodrošina iedzīvotājiem gan darba vietas,
gan kvalitatīvus pakalpojumus.
Modernās komunikāciju tehnoloģijas ir ērti pieejamas katrā apdzīvotā vietā
un lauku sētā un dod iespēju attālināti strādāt augsti kvalificētu un labi
atalgotu darbu, nemainot dzīves vietu.
Novadā nav aizmirstu nomaļu, visattālāko teritoriju iedzīvotājiem ir ērti
pieejami sociālie, kultūras un sadzīves pakalpojumi, jo labas kvalitātes ceļi
savieno visattālākās apdzīvotās vietas ar novada centru un pagastu
centriem.
Novads ar skaistajām ainavām, saglabāto izcilo Piebalgas kultūrvēsturisko
vidi ieņem nozīmīgu vietu tūrisma apritē, nodrošinot novada iedzīvotājiem
gan darba iespējas gan kvalitatīvus pakalpojumus.
Lauku teritorijās notiek aktīva saimnieciskā darbība - lauki ir apstrādāti,
pamestās viensētas atjaunotas, ainavas sakoptas.
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3.3. Stratēģiskie mērķi un prioritātes
Stratēģijā izvirzītie mērķi, prioritātes un uzdevumi ir balstīti uz Vecpiebalgas novada
nākotnes redzējumu, tajos iekļauti un izmantoti novada iedzīvotāju un pašvaldības izvirzītie
uzdevumi par galvenajiem risināmiem jautājumiem un problēmām.
Tāpat ievērtēti nacionāla līmeņa un Vidzemes reģiona attīstības plānošanas dokumentos
formulētie mērķi un uzdevumi, ciktāl tie atbilst novada attīstības interesēm. Gan Eiropas, gan
Latvijas mērogā, Vecpiebalgas novads ir lauku teritorija ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu.
Lai cilvēkus piesaistītu laukiem, ir nepieciešams:
· Labs mājoklis;
· Labs darbs;
· Kvalitatīvi pakalpojumi;
· Labi ceļi un sasniedzamība ar sabiedrisko transportu;
· Pievilcīga dzīves vide, ainava, vietas identitāte;
Stratēģiskie mērķi (SM) ir definēti kā koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām
pārmaiņām 25 gadu periodā un ir vērsti uz novada attīstības vīzijas sasniegšanu. Tie kalpo
par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Atzīstot par novada lielāko vērtību radošus, darbīgus un izglītotus iedzīvotājus,
ir izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi:
labklājīga sabiedrība;
sakārtota un pievilcīga vide;
attīstīta uzņēmējdarbības vide.

Ilgtermiņa prioritātes (ITP) ir svarīgākie nosacījumi, lai sekmētu stratēģisko mērķu
sasniegšanu. Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā atbilstoši katram
stratēģiskajam mērkim ir izvirzītas šādas prioritātes.
Stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa prioritātes

SM1:
Labklājīga sabiedrība

ITP1:
Sabiedrības iekšējās izaugsmes,
garīgās pilnveides, radošuma,
savstarpējās vienotības un
identitātes stiprināšana
ITP2:
Novada dabas un kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšana, pievilcīgas
dzīves un darba vides veidošana
ITP3:
Efektīva un ilgtspējīga esošo
novada resursu izmantošana,
novada pievilcības stiprināšana

SM2:
Sakārtota un pievilcīga
vide
SM3:
Attīstīta
uzņēmējdarbības vide

Vidēja termiņa
prioritātes
VTP1:
Izglītotas, sociāli
nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošana
VTP2:
Tehniskās infrastruktūras
attīstība
VTP3:
Daudzpusīgas
ekonomikas veicināšana,
sekmējot novada
konkurētspēju
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Visi trīs stratēģiskie mērķi ir savstarpēji cieši saistīti un virzīti uz novada konkurētspējas
paaugstināšanu. Katra mērķa sasniegšanai ir definēti uzdevumi un veicamas rīcības, taču lai
sasniegtu optimālāko rezultātu ir jānosaka prioritātes, kas ļautu virzīties uz mērķi maksimāli
efektīvi izmantojot resursus.
SM1: Labklājīga sabiedrība
Novada pastāvēšanas un attīstības pamats ir aktīva, radoša, laba izglītota un sociāli aktīva
sabiedrība. Šī mērķa sasniegšanai ir noteikti uzdevumi dažādās jomās.
Uzdevumi:
1.1.Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana;
1.2.Kultūras, sporta un tūrisma infrastruktūras attīstība;
1.3.Sociālās aprūpes un veselības aprūpes infrastruktūras attīstība;
1.4.Veselīga dzīves veida veicināšana;
1.5.Sabiedrības aktivitāšu veicināšana un stimulēšana, atbalsts NVO darbībai;
1.6.Sabiedrības līdzdalības veicināšana un dažādu iedzīvotāju grupu iesaistīšana;
1.7.Vietas apziņas un identitātes veidošana.
SM2: Sakārtota un pievilcīga vide
Lai novadā piesaistītu iedzīvotājus, ir jānodrošina kvalitatīva vide gan dzīvošanai, gan darbam,
gan brīvā laika pavadīšanai.
Uzdevumi:
2.1. Mājokļu kvalitātes uzlabošana;
2.2. Inženiertehniskā nodrošinājuma kvalitātes uzlabošana;
2.3. Ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana;
2.4. Zaļo zonu un kvalitatīvas publiskās ārtelpas nodrošināšana;
2.5. Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība;
2.6. Ainavu aizsardzība un attīstība;
2.7. Degradēto objektu un teritoriju revitalizācija un racionāla izmantošana;
2.8. Pamesto viensētu un mājvietu apzināšana un atgriešana apritē;
2.9.Alternatīvo energo resursu izmantošana – it īpaši koksnes pārpalikumu un šķeldas
pārstrāde kurināmajāmaterialā.
SM3: Attīstīta uzņēmējdarbības vide
Iedzīvotāju labklājības pamats ir darba iespējas, ko var nodrošināt aktīva uzņēmējdarbība. Šis
mērķis ietver rīcības labvēlīgas vides veidošanai daudzveidīgai uzņēmējdarbībai, liekot
uzsvaru uz darba vietu veidošanu dzīves vietas tuvumā un vietējo resursu izmantošanu.
Uzdevumi:
3.1. Novada tēla veidošana, mārketinga stratēģijas veidošana un īstenošana;
3.2. Atbalsts ražotnēm ar augstu pievienoto vērtību, vietējo resursu izmantošanu;
3.3. Tūrisma infrastruktūras attīstība, specializēšanās tūrisma un kultūras mantojuma
ekonomikā;
3.4. Atbalsts lauksaimnieciskās darbības dažādošanai,
3.5. Atbalsts dažādu pakalpojumu attīstībai;
3.6. Sadarbības tiklu attīstība un kooperācijas veicināšana gan novadā, gan ar kaimiņu
novadiem;
3.7.Atbalsts tautas mākslas, amatniecības un mājražošanas attīstībai;
3.8. Investīciju piesaistīšana, brīvo teritoriju kataloga jeb „investīciju ceļveža ”
veidošana;
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Izvirzot stratēģiskos mērķus, ir definēti ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti, kas raksturo šo
stratēģisko mērķu izpildi. Par stratēģisko mērķu sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem
izmantoti arī teritorijas attīstības rādītāji.
Ilgtermiņā sasniedzamie rezultāti
Rādītājs

Bāzes gads

SM1: Labklājīga sabiedrība
Iedzīvotāju skaits
2012
Dabiskais pieaugums
2012
Demografiskā slodze
2012
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
2012

2037.gadā
sasniedzamais rezultāts
nenotiek izmaiņas
pieaugums
nenotiek izmaiņas
pieaugums

pašvaldības budžetā

Teritorijas attīstības indekss
2012
SM2: Sakārtota un pievilcīga vide
Melnā seguma autoceļu īpatsvars
2012
Sabiedriskā transporta nodrošinājums
2012
Ātrgaitas datu pārraides un interneta
2012
pārklājuma nodrošinājums
Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas
2012
sistēmas lietotāju skaits
Ūdeņu piesārnojuma rādītāji
2012
Mežu teritorijas
LIZ īpatsvars
2012
ĪADT īpatsvars
2012
SM3: Attīstīta uzņēmējdarbības vide
Uzņēmumu skaits
2012
Bezdarba līmenis
2012
Radītās darba vietas
2012
Piesaistītās tiešās ārvalstu investīcijas
2012

pieaugums
pieaugums
pieaugums
pieaugums
pieaugums
samazinājums
nenotiek izmaiņas
nenotiek izmaiņas
nenotiek izmaiņas
pieaugums
samazinājums
pieaugums
pieaugums

3.4. Novada specializācija
Vecpiebalgas novada specializācija ir noteikta, balstoties uz pašreizējās situācijas un SVID
analīzi, kā arī izvērtējot Vidzemes plānošanas reģiona ekonomikas profilu. Tā atspoguļo
novada perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus, ko savukārt nosaka
pieejamie resursi.
Nosakot vadošos un perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus, tika apskatīti tradicionālie
uzņēmējdarbības virzieni un to turpmākās attīstības perspektīvas, novērtējot gan tradīcijas, gan
resursu pieejamību, to iespējamais devums pašvaldības sociālekonomiskajai attīstībai, kā arī
konkurētspēja tirgū. Arī perspektīvie jaunie uzņēmējdarbības virzieni tika novērti pēc tadiem
pat kritērijiem.
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Izvērtējot unikālākos novadā pieejamos resursus - tūrisma objektus, kas ir nozīmīgi
pašvaldības atpazīstamībai un sekmē ekonomisko attīstību) un ar tiem saistīto attīstības
potenciālu, tika noteiktas priekšrocības, salīdzinājumā ar citām teritorijām Vidzemē un Latvijā.
Tika izvērtētas arī kaimiņu novadu – Amatas, Ērgļu, Madonas novada pašvaldību izvēlētās
specializācijas, ņemot vērā gan sadarbības iespējas un papildinātību, īstenojot kopīgus
projektus, gan iespējamos riskus un konkurenci, īstenojot identiskus pasākumus.
Vecpiebalgas novads ir daudzveidīgs, to veido pieci pagasti, kas ir atšķirīgi gan pēc dabas
apstākļiem, gan no sociāli ekonomiskā viedokļa. Ņemot vērā novada vēsturiskās tradīcijas,
ekonomisko attīstību, pieejamos resursus, izveidoto infrastruktūru, kā arī izvērtējot attistības
iespējas un pieprasījumu, novadam ir izvēlētas šādas specializācijas:
· lauksaimniecība (praktiski visā novada teritorijā),
· tūrisms un rekreācija (īpaši Vecpiebalgas, Inešu, Dzērbenes un Taurenes pagastā),
· mežsaimniecība un kokapstrāde (īpaši Kaives un Dzērbenes pagastā),
Apskatot plašākā mērogā, Vecpiebalgas novads Latvijā pozicionējas kā lauku attīstības
teritorija ar unikālu dabas un kultūrvēsturisko mantojumu.
Vidzemē Vecpiebalga ir viens no 25 novada nozīmes centriem, kā ari tūrisma un rekreācijas
centrs ar unikālām kultūrvēsturiskajām un ainaviskajām vērtībām.
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4. Telpiskās attīstības perspektīva
Vecpiebalgas novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva nosaka novada teritorijas
telpiskās attīstības galvenos virzienus.
Perspektīva ir izstrādāta, saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvija 2013
(LIAS) un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu pamatnostādnēm.
Vecpiebalgas novada telpiskās attīstības stratēģija ir veidota, lai nodrošinātu visas
pašvaldības teritorijas līdzsvarotu attīstību – kvalitatīvu dzīves un darba vidi iedzīvotājiem ar
daudzveidīgām saimniekošanas iespējām, saglabājot novada unikālās vērtības un identitāti.
Novada telpiskās attīstības perspektīvās nosaka telpiskās attīstības ietvaru un konceptuāli
parāda galvenos telpiskās struktūras komponentu attīstības virzienus.
Telpiskās attīstības perspektīva ir noteikta.:
· apdzīvojuma struktūras attīstībai, saistībā ar iedzīvotājiem, mājokļiem, nodarbinātību
un darba vietām, pakalpojumiem.;
· transporta, satiksmes un inženiertīklu infrastruktūras attīstībai,
· lauku teritorijas attīstībai – ietverot lauksaimniecības zemju un mežu teritorijas, dabas
vērtības, ainavas, rekreācijas un tūrisma areālus;
· ainaviski un kultūrvēsturiski nozīmīgajām teritorijām - ietverot dabas un ainaviskās
vērtības, kultūrvēsturisko vidi;
Šīs komponentes ir savstarpēji cieši saistītas un atrodas mijiedarbībā – procesi ikvienā no
tām izraisa sekas citās jomās. Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas instruments ir
novada teritorijas plānojums.
Novada teritorijas telpiskā struktūra ir veidota, lai dotu līdzvērtīgas attīstības iespējas
visām teritorijām un apdzīvotajām vietām, nodrošinot to pilnvērtīgu funkcionēšanu,
inženiertehnisko un transporta nodrošinājumu, taču visas novada dabas un kultūrvēsturiskās
vērtības.
Lai novada teritorija nenotiktu haotiski attīstīta un apbūvēta, telpiskās attīstības perspektīvē
izvirzītas galvenās vadlīnijas un principi:
· Tiks saglabāta novada identitāte, izkopts novada unikālais kultūrvēsturiskais
mantojums, ainavas un dabas vērtības, kā ekonomiskas attīstības stūrakmens.
· Tiks veidota līdzsvarota apdzīvojuma struktūra, veidojot esošās apdzīvotās vietas kā
pievilcīgus, konkurētspējīgus attīstības centrus;
· Tiks saglabātas un attīstītas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās daudzveidīgus
alternatīvus nodarbes veidus;
· Tiks attīstīta daudzveidīga uzņēmējdarbība, piedāvājot gan esošās, gan jaunas
ražošanas teritorijas;
· Tiks saglabātas neapbūvētās un neskartās dabas teritorijas, veidoti zaļie koridori,
publiska pieejamība ūdeņiem;
· Tiks uzlabota autoceļu kvalitāte, rekonstruējot gan valsts nozīmes, gan pašvaldības
autoceļus.
· Tiks attīstītas attālākās teritorijas, attīstot infrastruktūru, nodrošinot tur pakalpojumus,
līdzvērtīgas satiksmes un komunikācijas iespējas un radot labvēlīgus priekšnoteikumus
uzņēmējdarbībai.
Telpiskās attīstības perspektīva tiks īstenota, veidojot vēlamo apdzīvojuma, lauku
teritoriju, transporta un satiksmes infrastruktūru, un atsevišķo teritoriju funkcionālo saistību,
atbilstoši Stratēģiskajā daļā noteiktajām prioritātēm un mērķiem, kā arī novada Attīstības
programmā noteiktajiem pasākumiem.
Vecpiebalgas novada telpiskās struktūras attīstības virzieni ir iezīmēti saistībā ar kopējiem
novada stratēģiskajiem attīstības virzieniem.
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4.1. Apdzīvojuma struktūras attīstība
Vecpiebalgas novada apdzīvojuma struktūra balstās uz vienmērīgi izvietotu apdzīvoto
vietu tīklu, ko veido dažāda lieluma un statusa apdzīvojuma centri.
Apdzīvojuma struktūras pamata karkasu veidi pieci ciemi – pagastu centri – Dzērbene,
Taurene, Vecpiebalga, Ineši un Kaive. Tie ir galvenie novada apdzīvojuma centri, kur dzīvo
gandrīz puse (46%) no visiem novada iedzīvotājiem un koncentrējas pakalpojumi un darba
vietas, tādējādi tie katrs pilda savu noteiktu attīstības centra lomu apkārtējām lauku teritorijām.
Nākotnē novada ekonomiskā attīstība balstīsies tieši uz šiem ciemiem. To dzīvotspēja un
pievilcība spēlēs svarīgāko lomu iedzīvotāju un uzņēmēju piesaistīšanā pieaugošajos
konkurences apstākļos.
Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma noteikto apdzīvoto vietu
iedalījumu, Vecpiebalga ir novada nozīmes centrs, bet vietējas nozīmes centrus nosaka
pašvaldības teritorijas plānojumā vai Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā.
Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā ir izvirzīti kritēriji attīstības centriem un noteikts
tajos minimālo nodrošināmo pakalpojumu grozs.
Attīstības centriem ir noteikti šādi kritēriji:
· Novadu nozīmes centriem – apkalpes teritorija ne mazāka par 2000 iedzīvotājiem;
sasniedzamība ne vairāk par 30 minūtēm;
· Vietējas nozīmes centriem –. apkalpes teritorija ne mazāka par 500 iedzīvotājiem;
sasniedzamība ne vairāk par 20 minūtēm;
Novadu nozīmes centros jānodrošina visi vietējas nozīmes centra pakalpojumi, kā arī vēl
šādi pakalpojumi:
· Vispārējās vidējās izglītības iestādes esamība;
· Pirmskolas izglītības iestādes esamība;
· Interešu izglītības iestāžu esamība;
· Sporta infrastruktūras esamība;
· Vismaz divu specializēto vai pakalpojumu piegādes objektu esamība;
· Finanšu pakalpojumu iestādes esamība;
Vietējas nozīmes centros jānodrošina šādi pakalpojumi:
· Valsts un pašvaldības pakalpojumi;
· pamatskolas esamība;
· Bibliotēkas esamība;
· Publiska interneta pieejamība;
· Pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecība;
· Sabiedriskā transporta pieejamība;
· Pasta pakalpojumi;
· Sociālās aprūpes dienesta esamība;
· Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
· Melnā seguma ceļa savienojums ar novada nozīmes centru vai reģionālas, nacionālas
nozīmes autoceļu.
Vecpiebalga ir novada nozīmes centrs, Dzērbene, Taurene, Ineši un Kaive vietējas
nozīmes centri.
Vienlaikus tiks saglabāts, nostiprināts un attīstīts vēsturiskais, Piebalgai raksturīgais lauku
apdzīvojums – mazie ciemi, kādreizējie muižu centri, viensētu puduri un atsevišķas viensētas.
Kā mazie centri nostiprināsies Spuldzēni, Greiveri, Leimaņi un Māļi (kopā ar Amatas novadu).
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Savukārt novada senākās apdzīvotās vietas - muižu centri un zemnieku sētas, kas joprojām
skaidri nolasāmas arī telpiskajā struktūrā, atpazīstamas ar saviem vietvārdiem, ir uzskatāmas
par enkurvietām, kas pastāv gadsimtu garumā.
Novada attīstības centru savstarpējā mijiedarbība un sadarbība nodrošinās to funkcionālo
papildinātību dažādās jomās (izglītības, kultūras, sporta, sociālajā, u.c. jomās). Lai to īstenotu,
ir jāuzlabo mobilitāte, veidojot kvalitatīvu transporta infrastruktūru, jāattīsta uzņēmējdarbība,
īpaši mazie un uzņēmumi un pašnodarbinātība, kā arī jānodrošina atbilstošs pakalpojumu
minimālais grozs. Vēlamais publisko pakalpojumu klāsts parādīts 4.1.attēlā.

4.1.attēls. Vēlamais publisko pakalpojumu klāsts novada centros

Lai netiktu dublētas funkcijas un esošie resursi būtu izmantoti visracionālākā veidā, ir
svarīgi atrast katram centram visoptimālāko specializāciju. Taču vispirms ir nepieciešams
attīstīt trīs galvenās funkcijas, kas nepieciešamas apdzīvotās vietas pilnvērtīgai pastāvēšanai –
mājoklis, darbs un publiskā dzīve.
Nākotnē visos Vecpiebalgas novada centros tiks nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi,
atbilstoši reģiona plānojumā noteiktajiem, taču katram ciemam būs arī sava specializācija un
prioritārie attīstības virzieni.
Izvērtējot Vecpiebalgas novada apdzīvojuma centru potenciālu un attīstības iespējas,
redzams, ka būtiskāko lomu spēlē to sasniedzamība un izvietojums. Tādējādi Vecpiebalga un
Taurene, kas atrodas pie valsts reģionālā autoceļa P30 Madona-Cēsis, ar labu sabiedriskā
transporta nodrošinājumu ir visizdevīgākajā pozīcijā. Ineši un Dzērbene atrodas nedaudz
attālināti no šī autoceļa, tomēr to kompensē nelielais attālums un sabiedriskā transporta
pieejamība. Tikpat nozīmīgs faktors ir šo vietu pievilcība, kultūrvēsturiskais mantojums un tur
pieejamie pakalpojumi.
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Daudz neizdevīgākā situācijā ir Kaive, gan no sasniedzamības, gan pakalpojumu pieejamības
viedokļa. Telpiskas attīstības perspektīvas mērķis ir radīt priekšnoteikumus visu ciemu
pilnvērtīgai attīstībai, lai tie no apdzīvojuma centriem kļūtu par konkurētspējīgiem attīstības
centriem.
Taču pieaugošajos konkurences apstākļos ir būtiski svarīgi, lai novada attīstības centri savā
starpā nekonkurētu, bet sadarbotos, iedalot katram ciemam tās funkcijas, kas vislabāk ļauj
izmantot iekšējos resursus.

3 km sasniedzamibas
rādiuss
5 km sasniedzamibas
rādiuss

novada nozīmes centrs
vietējas nozīmes centri
attīstāmie mazie centri
4.2.attēls. Apdzīvojuma struktūras attīstība
Vecpiebalga
Vecpiebalga turpinās attīstīties kā novada administratīvais, kultūras, izglītības,
pakalpojumu un sporta dzīves centrs. Attīstot vidusskolā sporta novirziena specializāciju,
Vecpiebalga varētu kļūt par reģionālas nozīmes sporta izglītības centru. Vecpiebalgā ir daudz
brīvu teritoriju gan mājokļu būvniecībai, gan daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstībai.
Izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums vairāku reģionālas nozīmes autoceļu krustpunktā ir labs
priekšnoteikums arī dažādu pakalpojumu attīstībai, it īpaši ar sportu un tūrismu saistīto –
sporta nometnes, naktsmītnes, velosipēdu, ziemas sporta inventāra nomu u.tml,jo Vecpiebalga
ietverta reģionālas nozīmes tūrisma koridorā.
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Dzērbene
Dzērbene attīstīsies ka tūrisma, kultūras un ražošanas centrs.
Dzērbenes kā attīstības centra loma nākotne var pieaugt, specializējoties uz daudzveidīgiem
tūrisma pakalpojumiem. Tam priekšnoteikums ir gan ērtā sasniedzamība, gan skaistā apkārtne
ar daudziem ezeriem, gan kultūrvēsturiskā vide – pils komplekss, baznīca, Augstais kalns.
Pietiekoši lielas brīvas apbūves teritorijas ļauj attīstīt ar tūrisma infrastruktūru saistītus
pakalpojumus (viesu mājas, kafejnīcas), savukārt kādreizējā dzelzceļa trase ļauj veidot jaunus
tūrisma maršrutus, bet Dzērbenes muižas kompleksa vel neizmantotas ēkas dod iespēju veidot
pievilcīgu konferenču un semināru vietu. Savukārt esošās ražošanas teritorijas un to
izvietojums dos iespēju dažādu vieglās rūpniecības un komplektējoši uzņēmumu attīstībai.
Taurene
Taurene attīstīsies kā kultūras, pakalpojumu un ražošanas centrs.
Taurenes attīstību veicinošie faktori ir tās izdevīgais novietojums pie autoceļa Cēsis – Madona,
kā brīvas apbūves teritorijas gan mājokļiem, gan publiskiem mērķiem, gan ražošanas attīstībai.
Būtisks pievelkošs faktors ir skaistais Nēķina muižas komplekss ar atjaunoto pili, kur notiek
nozīmīgi kultūras pasākumi. Savukārt muižas kompleksa neizmantotās ēkas ir potenciāls
trūkstošo pakalpojumu izvietošanai - gan ciema iedzīvotajiem, gan tūristiem un
garāmbraucējiem ( kafejnīca, specializēts salons mājamatniecības izstrādājumiem, vietējās
lauksaimniecības produkcijas veikals u.tml.)
Ari Taurenē ir labas iespējas ražošanas attīstībai, izmantojot esošos resursus un infrastruktūru.
Ineši
Ineši attīstīsies kā kultūras, tūrisma un ražošanas centrs.
Inešu attīstību veicinošais faktors ir kultūrvēsturiskā vide – Vecpiebalgas muižas komplekss ar
atjaunoto pili un parku, uz kura estrādes notiek nozīmīgi Latvijas kultūras dzīves pasākumi.
Arī Ineši ietverti reģionālas nozīmes tūrisma koridorā, un Eiro Velo 11. maršruta trasē, kas dod
iespēju attīstīt daudzveidīgus, ar tūrisma infrastruktūru saistītus pakalpojumus. Savukārt gan
esošas lielās ražošanas un tehniskas apbūves teritorijas ir labvēlīgs nosacījums
uzņēmējdarbībai un ražošanas attīstībai, orientējoties un tādiem ražošanas veidiem, kas
nekonfliktē ar pārejam galvenajam funkcijām – tūrismu un kultūras dzīves attīstību. Inešos ir
pietiekoši daudz brīvas apbūves teritorijas gan mājokļu, gan pakalpojumu, gan ražošanas
uzņēmumu izvietošanai.
Kaive
Kaive attīstīsies kā ražošanas centrs, piedāvājot kvalitatīvus mājokļus. Par tās attīstību
veicinošo faktoru var kļūt ciema izvietojums ar mežiem bagātā teritorijā, gan specializējoties
uz kokapstrādes un ar mežsaimniecību saistītu uzņēmumu attīstību, kas orientēti gan uz
būvmateriālu ražošanu, gan uz gala produkciju ar augstu pievienoto vērtību, ka arī uz jaunu,
videi draudzīgu augstas tehnoloģijas ražotņu veidošanu. To stimulēs gan esošās ražošanas
teritorijas ar infrastruktūru, gan brīvas apbūves teritorijas ar daudzveidīgām izmantošanas
iespējām mājokļiem un pakalpojumiem. Ražošanas attīstība savukārt veicinās pieprasījumu
gan pēc sociālajiem pakalpojumiem - izglītības iestādēm, medicīniskajiem pakalpojumiem,
gan dažādiem sadzīves pakalpojumiem. Laba autoceļu kvalitāte un sasniedzamība ar
sabiedrisko transportu veicinās Kaives iekļaušanos tūrisma maršrutos – perspektīvs varētu kļūt
arī medību tūrisms. Savukārt atjaunotā kultūrvide, brīvās zaļās teritorijas un skaistā apkārtne
var piesaistīt iedzīvotājus, kas izmantojot e-darba iespējas vēlas dzīvot mierīgā lauku ciematā.
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4.2. Infrastruktūras attīstība
Kvalitatīva tehniskā infrastruktūra ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem novada
sekmīgai attīstībai. Tā ir cieši saistīta ar iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, teritorijas
sasniedzamību un uzņēmējdarbības attīstību un nosaka novada konkurētspēju. Transporta
infrastruktūra vistiešākā veidā ietekmē novada apdzīvojuma telpiskā karkasa attīstību. Augsta
apdzīvoto vietu sasniedzamība ir visbūtiskākais priekšnosacījums daudzpusīgu funkcionālo
saikņu attīstībai gan novadā, gan ar citām pašvaldībām. Labas satiksmes iespējas veicinās
uzņēmējdarbības aktivizēšanos ražošanas un darījumu jomās, investīciju palielināšanos,
tādējādi sekmējot darba vietu skaita pieaugumu un dažādošanos.

galvenie transporta koridori
autoceļi ar asfalta iesegumu
autoceļi ar stiprinātu grants
4.3.attēls. Transporta infrastruktūras attīstība
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Transporta infrastruktūra
Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz autoceļu attīstību, kas nodrošinātu efektīvāku
satiksmi starp visiem novada attīstības centriem, kā arī labākas saites ar kaimiņu novadu
centriem. Novada ārējo sasniedzamību arī nākotnē nodrošinās trīs valsts reģionālie autoceļi P30 Cēsis – Madona, P33 Ērgļi-Jaunpiebalga – Saliņkrogs, P3 Garkalne- Alauksts. Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā paredzēts šo autoceļu ieklāšana ar asfalta segumu.

P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona
Autoceļš P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona, ir nozīmīgs starpreģionāls savienojums ar valsts
galvenajiem autoceļiem ar starptautisku nozīmi – A2 (E77) un A6 (E22) un vienlaikus kalpo
arī kā novada attīstības ass, uz kuras izvietoti divi nozīmīgākie apdzīvojuma centri –
Vecpiebalga un Taurene, bet Ineši un Dzērbene atrodas tikai 5 km attālumā.
Vienlaikus šis autoceļš kalpo kā starpreģionālas nozīmes transporta koridors un ir ļoti
noslogots, tādēļ nepieciešama tā rekonstrukcija. Īpaša vērība jāveltī autoceļa kvalitātei posmā
no Taurenes līdz Vecpiebalgai. Ņemot vērā velosipēdu, kā alternatīvu transporta līdzekļu
skaita ievērojamu pieaugumu, ir jāveido tāds ceļa profils, kas būtu velosipēdistiem draudzīgs.
Šis ceļa posms ir ainaviski izteiksmīgs, tādēļ jāparedz labiekārtotu stāvlaukumu izvietošana
Zaļkalnā, Brežģa kalnā un pretī Alaukstam.
P33 Ērgļi-Jaunpiebalga – Saliņkrogs
Autoceļš P33 Ērgļi-Jaunpiebalga - Saliņkrogs ir svarīga saikne novada ārējai sasniedzamībai.
Šī ceļa posms no Ērgļi līdz Vecpiebalgai ir iekļauts gan reģionālas nozīmes tūrisma koridorā,
gan Eiro Velo zonā, tādēļ nepieciešams arī šo posmu ieklāt ar asfalta segumu. Tas būtiski
uzlabos novada ārējo sasniedzamību no Ērgļiem, kas ir ļoti svarīgi tūrisma attīstībai un kopīgu
maršrutu veidošanai. Savukārt jau noasfaltētais posms no Vecpiebalgas līdz Jaunpiebalgai, kas
ir viens no skaistākajiem Vidzemes ceļiem, veidojams kā ainaviskais ceļš.
P3 Garkalne- Alauksts
Autoceļš P3 Garkalne- Alauksts ir gan nozīmīga novada tiešā saikne ar Rīgu, gan vēsturiskā
tirdzniecības ceļa no Rīgas uz Pēterburgu posms. Tā kvalitātes uzlabošana, ieklājot asfalta
segumu, būtiski uzlabos gan novada iekšējo sasniedzamību, gan saiknes ar kaimiņu novadu
centriem – Skujeni, Nītauri. Šis autoceļš arī Eiro Velo zonā.
Novadā iekšējās un ārējās sasniedzamības nodrošināšanā un ārējai sasniedzamībai ne
mazāk svarīga loma ir valsts vietējas nozīmes autoceļu kvalitātei. Novada perifērijas teritoriju
attīstībai vitāli svarīga ir vismaz šo valsts vietējo autoceļu ieklāšana ar asfalta segumu; V300,
V307, V309 un V344 un V345.
Īpaša vērība jāvelta autoceļiem, kas teritorijas plānojumā iezīmēti kā ainaviskie ceļi, kur
veicot rekonstrukciju ir jāsaglabā pašreizējais ceļa raksturs un ainava. Šiem ceļiem jānodrošina
laba pārredzamība un jāmeklē alternatīvi ceļa seguma stiprināšanas risinājumi, jo ne vienmēr ir
pamatota un tehniski iespējama to ieklāšana ar asfalta segumu.
Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija paredz iekļaut tūrisma apritē bijušās dzelzceļa līnijas
Ieriķi - Gulbene trasi, veidojot to kā trasi velosipēdistiem, slēpotājiem, zirgu pajūgiem, un
izmantojot bijušās stacijas kā tūrisma infrastruktūras objektus.
Satiksme un komunikācijas
Būtiska loma novada attīstībā ir nodrošinājumam ar sabiedrisko transportu, kas nodrošina
iedzīvotājiem sasniegt gan novada centrus, gan tuvākās pilsētas Cēsis un Madonu iespējami
izdevīgākos laikos. Ir jānodrošina visu pagastu centru un novada centra pieejamība ar
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sabiedrisko transportu, izplānojot autobusu maršrutus, lai tie aptvertu arī attālākās novada
teritorijas.
Nākotnē jāatbalsta mazās aviācijas attīstība, paredzot racionālu izmantojumu esošajam
mazajam lidlaukam pie Taurenes. Tas paaugstinātu novada konkurētspēju, veicinot tūrisma un
uzņēmējdarbības attīstību.
Mūsdienās bez kvalitatīviem sakariem nav iedomājama ne sekmīga uzņēmējdarbība, ne
pilnvērtīgi dzīves apstākļi. Tādēļ ne mazāk svarīgs faktors ir labas komunikāciju iespējas –
telefona sakari, interneta pieejamību, radio un TV programmu uztveramība.

4.3. Lauku teritoriju attīstība
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā LIAS Latvija 2030 Vecpiebalgas novads iekļauts kā
nacionālo interešu telpā gan kā Dabas aizsardzības, ainavu un kultūrvēsturisko teritoriju
koncentrācijas areāls, gan Lauku attīstības telpa.
Savukārt Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā Vecpiebalgas novads iekļaujas Tūrisma
attīstības un kultūrainavu teritoriju areālā, ko šķērso reģionālas nozīmes tūrisma koridori.
Vecpiebalgas novada lauku teritorijā ir koncentrēti galvenie novada attīstības resursi – meži,
ūdeņi, lauksaimniecības zemes, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Tieši lauku teritorijas ir
tās, kas veido pievilcīgu dzīves vidi, ainavu, nosaka vietas identitāti.
Vecpiebalgas novads ir bagāts ar dabas resursiem – mežiem, ūdeņiem, lauksaimniecības
zemēm, kā arī izcilām kultūrvēsturiskajām un ainaviskajām vērtībām. Tas savukārt pamats
pievilcīgai dzīves un darba videi. Nākotnē lauku teritorijas tiks attīstītas kā ekonomiski un
sociāli vitālas, ar pievilcīgu dzīves vidi gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan tūristiem.
Lai sabalansētu lauku teritoriju attīstību, saglabātu unikālās vērtības un izmantotu resursus
visefektīvākā veidā, novada lauku teritorijā ir izdalītas vairākas nozīmīgas telpas, kurā
savukārt tiks īstenoti atbilstoši rīcības virzieni.
Lauku teritoriju ekonomiskā attīstība nākotnē tiks balstīta galvenokārt uz lauksaimniecību,
tūrismu, mežrūpniecību. Taču tradicionālās nozares tiks papildinātas ar citiem darbības
veidiem, kas balstītos uz vietējo resursu izmantošanu, attīstot produkcijas ražošanu ar augstu
pievienotu vērtību. Lai saglabātu un uzturētu unikālās novada kultūrainavas, lauku teritorijām
ir jābūt apdzīvotām un ekonomiski aktīvām.
Vecpiebalgas novada lauku teritorijā izdalītas trīs īpašas attīstības zonas:
· Tūrisma attīstības teritorijas
· Mežsaimniecības attīstības teritorijas
· Lauksaimniecības attīstības teritorijas
Pārējās lauku teritorijās ir paredzēta jaukta, mozaīkveida zemes izmantošana ar daudzveidīgu
saimniecisko darbību un telpiskās attīstības perspektīvā tās netiek īpaši izdalītas.
Tūrisma attīstības teritorijas
Meži un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir galvenais resurss daudzveidīgai saimnieciskai
darbībai, kam papildus iespējas piešķir izcilās ainaviskās kvalitātes un kultūrvēsturiskais
mantojums, kā arī ūdeņu bagātība - daudzie ezeri, gan Piebalgai raksturīgā mozaīkveida
kultūrainava ar iekoptiem laukiem, tradicionālo apbūvi un raksturīgajām būvformām.
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Vecpiebalgas izcilās ainavas, ezeri, unikālā kultūrvēsturiskā vide, daudzie dabas, kultūras un
vēstures pieminekļi, dabas apstākļi ir vēl neizmantots resurss visa veida tūrisma attīstībai.
Viens no novada attīstības virzieniem būs tūrisms, kas balstīts uz dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma bāzes, ar nosacījumu, ka jaunā attīstība respektē esošās vērtības.
Telpiskās attīstības perspektīva iezīmē divas tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas attīstības zonas, kur ir vislabākie nosacījumi tūrisma attīstībai. Viena zona ietver Inešus,
Vecpiebalgu un visu aizsargājamo ainavu apvidu „Vecpiebalga” un teritorijas ap to, iekļaujot
ari Zobola ezera un Gailīšu ezera apkārtni ar „Vēveru” kompleksu. Pie novada dienvidu
robežas šī teritorija sakļaujas ar Madonas novada un Ērgļu novada perspektīvajiem tūrisma
attīstības virzieniem. Tas ļaus veidot ar kaimiņu novadiem kopīgus tūrisma maršrutus,
koordinēt infrastruktūras attīstību.
Otra zona aptver Dzērbeni, Taureni un teritorijas ap Bānūžu ezeru virkni.
Tūrisms ir darbietilpīga tautsaimniecības nozare ar augstu multiplikatīvo efektu, un tūrisma
attīstības teritorijās ir atbalstāmi visu tradicionālie nodarbes veidi – lauksaimniecība, tai skaitā
piena un gaļas lopkopība mazajās saimniecībās, amatniecība un dažādi pakalpojumi, kas dod
novada iedzīvotājiem iespēju atrast papildus nodarbošanos.
Mežsaimniecības attīstības teritorijas
Lielās mežu platības ir priekšnoteikums, lai novadā varētu attīstīties ne tikai mežistrāde un
mežsaimniecība, bet arī mežrūpniecība un kokapstrāde, kas orientēta uz produkciju ar augstāku
pievienoto vērtību, ražojot ne tikai kokmateriālus, bet arī būvkonstrukcijas un dažādus gatavus
izstrādājumus. Savukārt lielā zvēru daudzveidība var kļūt impulss medību tūrisma attīstībai.
Vecpiebalgas novadā ir izdalītas divas mežiem bagātākās teritorijas, kur prioritāte būs
mežsaimniecības un mežrūpniecības attīstība, kas balstīta uz meža resursu ilgtspējīgu un
racionālu izmantošanu. Viena šāda teritorija aptver Kaives pagasta lielāko daļu, bet otra Dzērbenes un Taurenes pagasta mežaināko austrumu daļu.
Īpaši atbalstāma ir ražošanas uzņēmumu veidošana ar koksnes bezatkritumu izstrādes
tehnoloģijām, pārstrādes cikls ar gatavāku galu produkciju un augstāku pievienotās vērtības
nodokli. Mežsaimniecības teritorijās ir veicināma arī medību tūrisma un dabas tūrisma
attīstība, veidojot atbilstošu infrastruktūru, iekārtojot mednieku mājas, atpūtas vietas,
piebraucamos ceļus utt.
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atrodas šajā zonā, saimnieciskā darbība būs
ierobežota saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanas un apsaimniekošanas
noteikumiem.
.
Lauksaimniecības attīstības teritorijas
Lauksaimniecības attīstības teritorijas aptver novada centrālo un rietumu daļu. Tur esošās
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir labs priekšnoteikums visa veida
lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai. Lauksaimniecības zemes - vērtīgās aramzemes,
ganības un pļavas ir nozīmīgs attīstības resurss, kas veidos pamatu gan Piebalgas
tradicionālajām lauksaimniecības nozarēm – piena lopkopībai un aitkopībai, gan bioloģiskai
lauksaimniecībai, gan biškopībai, zivkopībai un zvejniecībai, gan nelauksaimnieciskai
darbībai.
Lauksaimniecības attīstības teritorijās iezīmēti vairāki iespējamie darbības virzieni:
· Lauksaimniecības intensifikācija un specializācija (piena un gaļas lopkopība,
putnkopība, zvērkopība, zivsaimniecība, tehnisko kultūru audzēšana).
· Lauksaimniecības daudzveidošana, radot alternatīvus darbības veidus un
lauksaimniecības
palīgnozares,
(amatniecība,
lauku
tūrisms,
bioloģiskā
lauksaimniecība).
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·
·

Lauksaimniecības ekstensifikācija, ekoloģiski tīras produkcijas ražošana, saglabājot
tradicionālo kultūrainavu un lauku dzīves veidu.
nelauksaimnieciska rakstura darbībām- e-darbam, mākslinieku darbnīcām, nelielu
ražotņu un pakalpojumu iekārtošanai, lauku viensētu izmantošanai par brīvdienu vai
vasaras mājam.

4.4.attēls. Lauku teritoriju attīstība
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4.4. Ainaviski un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas
Ainavas viens no būtiskākiem novada atpazīstamības un identitātes simboliem.
Vecpiebalgas ainavisko telpu veido ne tikai dabas apstākļi – reljefs, ūdeņi, meži. Vēl
nozīmīgāks ir cilvēku darbības rezultāts - iekoptie lauki, pļavas, ganības, ceļi, lauku sētas,
muižas, ciemi. Īpaša nozīme ir kultūrainavām, kas vienlaikus kalpo arī kā novada vizītkarte,
kurā nolasāma informācija gan par sabiedrības dzīves veidu, vērtībām, kultūru un tradīcijām,
gan par ekonomisko attīstību.
Mūsdienās ainavu aizsardzība tiek cieši saistīta ar to apsaimniekošanu un attīstību. Eiropas
Padomē ir izstrādāta politika Eiropas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kur
atsevišķi izdalītas arī kultūrainavas ar savu vēsturisko, estētisko un ekonomisko vērtību. Jaunā
politika paredz integrētu pieeju dabas un kultūras mantojuma, tai skaitā kultūrainavu,
saglabāšanā. Dabas un kultūrvēsturiskais mantojums ir ne tikai ierobežojumi, bet vienlaikus arī
ļoti augsts ekonomiskās attīstības potenciāls pašvaldībai un iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka
līdztekus stingrai aizsardzībai un ierobežojumiem, nepieciešama arī saprātīga, radoša
apsaimniekošana un tālāka attīstība. Tādējādi akcents liekams uz vides veselumu, vietu
identitāti un vietējās kultūras nozīmi cilvēku ikdienas dzīvē.
Ainavas atspoguļo novada cilvēku dzīvi, dabas un saimnieciskās darbības mijiedarbības
rezultātu konkrētā vietā un laikā, tajās vienlaikus nolasāma gan pagātne, gan šodiena. Ainavas
mainās un attīstās laika plūsmā kopā ar kultūru, kas arī mainās. Ja vidē ienāk cita, sveša
kultūra, tad iepriekšējās ainavas vietā tiek radīta jauna ainava, kurā paliek zīmes no oriģinālās
kultūras. Tādējādi galvenais ainavu veidojošais faktors ir kultūra, kas rodas no cilvēku prāta,
nevis no dabas ietekmes.
Vecpiebalgas novada ainavas ir nozīmīgas tieši ar kultūras dimensiju. Tāds cilvēku un
dabas mijiedarbībā radīto un uzkrāto vērtību spektrs atspoguļo vienīgi Vecpiebalgas novada
cilvēku dzīvi. Tas ir unikāls attīstības resurss, un tā izmantošanas plānošanā ir jāpiedalās pēc
iespējas plašākai sabiedrībai. Lai kultūrvēsturiskā vide un ainava turpinātu dzīvot, tai jābūt
izmantotai pēc savas sākotnējās funkcijas un nozīmes, taču neizslēdzot iespēju piešķirt jaunu,
iederīgu saturu un funkciju. Ainavas uzskatāmas par nozīmīgu novada attīstības resursu, it
sevišķi – ilgtspējīgas attīstības skatījumā.
Visblīvāk dabas un kultūrvēsturiskās vērtības ir koncentrētas Aizsargājamo ainavu apvidū
„Vecpiebalga”, kur pārstāvētas senās kultūrainavas ar vietējiem dabas apstākļiem atbilstošu
telpisko struktūru un zemes lietojuma veidiem. Tam atbilst arī biotopu klājuma mozaīka,
nodrošinot gan ainavas vizuālā veidola pievilcību, gan kopējo bioloģisko daudzveidību. Taču
ne mazāk pievilcīgas un vērtīgas ir ainavas citās novada teritorijas daļās, kurām nav noteikts
aizsardzības statuss. Ainavu apvidus centrālo daļu veido lielākie ezeri – Alauksts, Inesis,
Tauns un Nedzis, kas vienlaikus ir novada atpazīstamības zīme. AAA „Vecpiebalga” teritorijā
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.
Vecpiebalgas novada ainavas pamatoti var uzskatīt gan par mantojumu, gan arī par resursu
turpmākajai attīstībai, jaunās attīstības veicināšanai. Jau pašreiz veidojas arī jaunas ainavas,
kas atbilst jaunām attiecībām starp dabu un cilvēku, jauniem nosacījumiem un vērtībām. Lai
jauno attīstību nodrošinātu vienlīdz indivīdu un sabiedrības interesēs, nepieciešama interešu
līdzsvarošana. Novada ainaviskā telpa, kā telpiskās vides vizuāli uztveramā daļa, ir mainījusies
līdzi laikam un tiešā veidā atspoguļo cilvēku attieksmi pret dabas un kultūrvēsturiskajām
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vērtībām. Tādēļ ainaviskās telpas attīstība vistiešākā veida saistāma ar tur dzīvojošo cilvēku
dzīves un darba apstākļu uzlabošanu, ietverot visas sfēras un teritorijas.
Pamatnostādnes ainavu aizsardzībā un veidošanā
Jēdziens ainavu aizsardzība nav jāuzskata par sastingušu dogmu, jo kultūrvēsturisko vērtību
atjaunošanas principi mainās līdzi katra laikmeta tehniskajām iespējām un estētiskajiem
kritērijiem, mainās arī sabiedrības attieksme un izpratne.
Pats ainavas saturs nosaka ļoti daudzus ainavas nozīmes aspektus, bet no attīstības plānošanas
viedokļa būtiskie ir:
· Ainava ir cilvēku dzīves un darba vide;
· Ainava ir resursu un dabas apstākļu nesēja, līdz ar to teritoriālā bāze ekonomiskai
attīstībai;
· Kultūrvēsturiskā ainava ir informācijas avots visdažādākajās sfērās un novada tēla
būtiska sastāvdaļa.
Savā būtībā ainavu aizsardzība nav atsevišķi plānojams un realizējams pasākums, bet gan
darbības princips. Ainavu aizsardzība un veidošana ir konstruktīvu pasākumu sistēma, kuras
mērķis ir nodrošināt ainavas dabas resursu saprātīgu izmantošanu, saglabājot bioloģisko
daudzveidību un visas ekosistēmas stabilitāti. Ainavu veidošana ir nepārtraukts process, kas
saistīts ar saimniecisko un cita veidu darbību apkārtējā vidē, izmantojot lauksaimniecības
zemes, mežus, būvējot ēkas un ceļus, ierīkojot atpūtas un tūrisma objektus.

·
·
·
·
·

Uzdevumi
Saglabāt Vecpiebalgas ainavu pievilcību un reģionālās īpatnības;
Novērst nejaušu un nesaskaņotu ainavas pārveidošanu;
Saglabāt vērtīgus dabas kompleksus un atsevišķus ainavas elementus ar
ekoloģisku un estētisku nozīmi;
Saglabāt kultūras un vēstures pieminekļus un citas kultūras vērtības;
Nodrošināt dabas un ainavisko resursu racionālu izmantošanu visās
darbības jomās

Rīcības virzieni
1.Ainavu plānošana
Izstrādājami šādi ainavu plāni:
1) Visai novada teritorijai.
2) Aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” teritorijai.
3) Īpašo ainavu areāliem, ņemot vērā jaunās attīstības tendences.
· Alauksta ezera apkārtnei;
· Ineša ezera apkārtnei;
· Bānūžu ezeru grupas apkārtnei;
· Dzērbenes apkārtnei;
· Juvera ezera apkārtnei;
· Taurenes apkārtnei
4) Seno muižu centru areāliem, kas atrodas ārpus ciemiem (Auļu, Brinķu, u.c.muižas),
lai aizsargātu vēl saglabājušās vērtības un veicinātu jauno attīstību.
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5) Izcilāko ainavisko ceļu joslām, paredzot skatu un atpūtas vietu veidošanu.
6) Atsevišķām lokālām ainavām vietās ar izcilu kultūrvēsturisko nozīmi, kas var kļūt
par attīstības impulsu, kā arī ir vietās, kas pakļautas straujām izmaiņām.
7) Ekoloģiski un vizuāli jutīgākajiem ainavu areāliem;
2. Ainavu pārvaldība
Veicamas praktiskas darbības ainavu aizsardzībai un veidošanai. Tās attiecināmas uz visu
aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga” teritoriju, ko var realizēt jau tagad, negaidot
detalizētu ainavu plānu izstrādāšanu.
· Vizuāli atraktīvo pauguru virsotņu iezīmēšana (marķēšana);
· Izcilu koku – gan savrupus, gan grupās augošu saglabāšana un aizsardzība;
· Seno aleju atjaunošana un kopāana;
· Izpētīt un kartēt Vērtīgākos ainavas elementu apzināšana un kartēšana;
· Zemju īpašnieku konsultēšana par īpašumu ainavas pārvaldību.
3. Zinātniskie pētījumi
Ainavu pārvaldībai nepieciešami zinātniskie pētījumi, tai skaitā:
· lauksaimniecības un apdzīvojuma struktūras transformācijas ietekme uz ainavu;
· meža ainavu izpēte;
· dabas aizsardzības pasākumu integrētā ietekme uz ainavu struktūru, attīstību, vērtību
saglabāšanu un dinamiku.
4. Kultūras mantojuma aizsardzība
Kultūras mantojuma aizsardzība ir svarīga darbības komponente, lai nodrošinātu motivētu
kultūrainavu saglabāšanu un pārvaldību tuvākajā nākotnē. Veicami sekojoši uzdevumi:
· Vietvārdu kartes sastādīšana (daudzi ir saglabājusies vairs tikai rakstos un atmiņās, vai
arī zuduši);
· Informācijas apkopošana par senajām muižām, jaunu iespēju meklēšana muižu centru
turpmākajai attīstībai;
· Veco muižu parku, ēku, krogu un citu objektu inventarizēšana, priekšlikumu
izstrādāšana to saglabāšanai un iekļaušanai saimnieciskās dzīves apritē un šodienas
ainavā.
5. Informatīvā darbība
Šīs darbības jāvērš gan uz ārpusi - potenciālajiem viesiem un investoriem, gan uz pašiem
novada iedzīvotājiem.
· Tematisko ceļvežu sagatavošana par novada īpašas nozīmes vietām un ainavām, ar
informāciju par dabas, ainavu un kultūrvēsturiskajām vērtībām;
· Atklātņu komplektu sagatavošana par novada izcilakajām vietām;
· Iinformācijas zīmju ar vietvārdu nosaukumiem uzstādīsana aktīvāk apmeklētajās
vietās;
· Atraktīvu stāstu (leģendu) veidosana par novada vietām, notikumiem un cilvēkiem.
6. Pašvaldības teritorijas plānojums
· Īpaši vērtīgo ainavu areālu izdalīšana, izstrādājot ieteikumus zemes izmantošanai un
apsaimniekošanai.
· Apbūves noteikumos noteikt prasības būvniecībai ainaviski vērtīgajās teritorijās.
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7. Aizsargājamo ainavu apvidus „Vecpiebalga”
Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidus teritorija ir pakļauta vispārējiem nosacījumiem, jo
tam nav izstrādāts individuālais dabas aizsardzības plāns. Tādējādi netiek ievērtēti šīs vietas
specifiskie apstākļi un konkrētas situācijas.
Aktuālākie risināmie jautājumi:
· Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidus ainavu plāna izstrāde;
· Pieejamības nodrošināšana publiskajiem ūdeņiem, iespēja brīvi piekļūt ezera krastam;
· Skata pieejamības nodrošināšana, nodalot vietas vai ceļa posmus, no kuriem
pārskatāmas ezeru ainavas.
8. Īpašas nozīmes ainavas
Īpašas nozīmes ainavas ir daudzfunkcionālas ainavu telpas, tādēļ tajās izvirzāmi vairāki
ainavu aizsardzības, uzturēšanas un veidošanas mērķi. Īpašas nozīmes ainavu areāli sakrīt un
pārklājas ar tūrisma, lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības teritorijām, veidojot
citādas telpiskās aprises. To robežām ir tikai konceptuāla nozīme, un to noteikšanā teritorijas
plānojumā jāievērtē dažādi papildus apstākļi.
Veicot atsevišķu ainavu telpu analīzi, sākotnēji ir izdalītas vairākas “atslēgas“ teritorijas ar
sevišķi augstu kultūrvēsturisko un ainavisko vērtību:
· Briņķu pauguraine;
· Apvienotā Gaujas augšteces ezeraine un Bānūžu ezeru virkne;
· Juvera- Apadu mežainā ezeraine;
· Dzērbenes un Taurenes apkārtne;
Īstenojot ainavu aizsardzības un veidošanas pasākumus, šeit būs panākama efektīva
ekonomiskā attīstība un otrādi - ekonomiskā attīstība balstīsies uz teritorijas kultūrvēsturisko
un ainavisko potenciālu.
9. Īpašas nozīmes vietas
1) Senie ceļi
Senajam ceļam, kas kopš 14.-15 gs vedis no Rīgas uz Alūksni un tālāk uz Pleskavu ir gan
kultūrvēsturiska, gan ainaviska vērtība. Tā atdzīvināšana varētu būt kopēja interese arī citiem
novadiem, ko tas šķērso. Vecpiebalgas novada teritorijā īpaši atzīmējami divi posmi:
· no Māļiem līdz Silakrogam;
· kādreiz aktīvais ceļa posms no Silakroga gar Smetes kalnu, caur Incēniem līdz Kūlām.
Pirmajam posmam nepieciešams izvērtēt ceļa apkārtnes ainavu un jaunās apbūves iespējas
saistīt ar viensētu puduriem, kas grupējas gar ceļu. Silakrogs var pildīt nozīmīgu enkurobjekta
lomu divu nozīmīgu ceļu krustpunktā. Savukārt otrs ceļa posms būtu rekonstruējams virtuāli,
balstoties uz pieejamo informāciju. Tas varētu būt atsevišķs projekts.
2)Dzērbene
Dzērbenei var būt īpaša loma un nozīme jaunajos attīstības procesos. To nosaka gan tās
kultūrvēsturiskā vide, gan atrašanās ainaviski izcilā vietā. Tas jāatspoguļo ciema teritorijas
plānojuma struktūrā, pietiekami skaidri iezīmējot kultūrvēsturiskā mantojuma vietas un jaunos
attīstības centrus.
3)Tālie skati
Nozīmīga novada ainaviskā vērtība ir tālie skati, kā arī tās publiski pieejamās vietas, kur
iespējams vai vēlams iekārtot skatu vietas, jeb atpūtas laukumus. (Zaļkalns, Brežģis, Andrēnu
kalns u.c.). Lielāks uzsvars liekams uz šo vietu izvēli un tuvējās apkārtnes izvērtējumu, nevis
tālā skata regulēšanai, kas praktiski nav iespējams.
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4) Ainaviskie ceļi
Ļoti nozīmīga loma ainavas atklāšanai ir funkcionālai sistēmai „ceļš - apkārtne”, ar ceļu
saprotot gan automaģistrāli, gan mazos lauku ceļus un takas, gan arī ūdensceļus - Gauju un
ezerus. Ceļa ainaviskā telpa ir ļoti nozīmīga, jo to ik dienas šķērso ļoti daudzi cilvēki, kurus šī
telpa emocionāli iespaido, sniedz informāciju. Tieši ceļa ainaviskā telpa visbiežāk veido
priekšstatus par novadu kopumā. Vedot caur atšķirīgām ainavu telpām kustībā atklājas dažādi
telpas rakursi, mijoties tuviem un tāliem plāniem veidojas liela iespaidu daudzveidība, tādējādi
pats ainaviskais bieži kļūst var būt par ceļojuma mērķi.

Ainavu plānošana ir tikai viens no instrumentiem Vecpiebalgas ainavu aizsardzībai un
veidošanai. Tā ir attiecināma gan uz visu novadu, gan AAA „Vecpiebalga” teritoriju, gan
atsevišķiem areāliem un vietām ar lokālām ainavām. Ainavu plānojumu mērogi būs atšķirīgi,
tāpat kā izmantojamās metodes. Šo plānu mērķis – veicināt ilgtspējīgas ainavu telpiskās
struktūras veidošanos un funkcionēšanu.

Novada ainavu plāns jāveido kā koncepts un pamatnosacījums tam, lai panāktu
vienošanos par saglabājamām un attīstāmām vērtībām ainavās, par atsevišķo vietu
nozīmi.
Ainavu plānam jābūt elastīgam, līdz minimumam samazinot normatīvo pieeju.
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4.5.attēls. Ainaviski vērtīgās teritorijas un īpašas nozīmes vietas
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4.6.attēls. Vecpiebalgas novada integrēta telpiskā struktūra
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4.5.Kopējo interešu teritorijas ar kaimiņu pašvaldībām
Vecpiebalgas novadam ir vēsturiskas saites un kopīgas intereses ar apkārtējām kaimiņu
pašvaldībām. Tacu visciešāka sadarbība veidojama ar Jaunpiebalgas, Madonas un Ērgļu
novadu, gan kopīgu tūrisma maršrutu veidošanā, gan autoceļu kvalitātes uzlabošanā.

4.7.attēls. Kopējo interešu teritorijas ar kaimiņu pašvaldībām
Ar Jaunpiebalgas novadu:
· Autoceļš P33 Ērgli–Jaunpiebalga;
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Muzeju apvienība „Orisāre”;
· Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas);
· Gaujas upe.
Ar Madonas novadu:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti, Vidzemes josta;
· Iedzīvotāju nodarbinātība (potenciālās darba vietas);
· Autoceļš P30 Cēsis – Madona;
· Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas („Vestiena” un „Vecpiebalga”);
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·

„Ekopilsētas” projekts Liezēres pagastā;

Ar Ērglu novadu:
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti, Vidzemes josta;
· Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas);
· Īpaši aizsargājamā dabas teritorija („Vestiena” un „Vecpiebalga”);
· Ogres upe;
· Novadu robežu pārkārtošana (Katrīnas kapsēta);
Ar Amatas novadu:
· Skujenes pamatskola;
· Skujenes kapsēta un baznīca;
· Māļi (baznīca, bijušā krejotava, Elka kalns);
· Autoceļš P3 Alauksts-Garkalne un autoceļš V307, V300;
Ar Priekuļu novadu:
· Bērzkrogs ka transporta mezgls, Priekuļi kā pakalpojumu centrs;
· Iedzīvotāju nodarbinātība (darba vietas);
· Autoceļš P30 Cēsis -Madona;
Ar Raunas novadu:
· Raunas upe;
· Potenciālie kopīgie tūrisma maršruti;
· Autoceļš V299, V325;
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5. Ilgspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzība
Ilgspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzība ir nepieciešama, ir radīt ietvaru, kas
nodrošina iespēju izvērtēt novada teritorijas attīstības progresu un attīstības stratēģijas
īstenošanas gaitā sasniegto.
Atbildīgā institūcija par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzību ir
Vecpiebalgas novada Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa. Attīstības
plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt
uzraudzības procesu, identificējot, vai novada teritorijas plānojums, lokālplānojumi,
detālplānojumi, būvniecības un citas attīstības ieceres atbilst novada ilgspējīgas attīstības
strateēģijai. Uzraudzības procesā tiek iesaistītas par projektu īstenošanu atbildīgie pašvaldības
speciālisti un struktūrvienības.
Vecpiebalgas novada Ilgspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzības process ir
jāsasaista ar Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību:
·
·

veidojot kopīgu informācijas sistēmu;
sagatavojot 3 gadu pārskata ziņojuma izstrādi par ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas ieviešanas pasākumiem un rezultātiem.

Informācijas sistēmas izveide
Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa izveido uzraudzības rādītāju
informācijas sistēmu (datu bāzi), kurā regulāri jāapkopo dati par novada attīstību
raksturojošiem sociāli ekonomiskajiem rādītājiem, ka arī dati par rezultatīvajiem rādītājiem no
dažādām pašvaldības struktūrvienībām.
Informācijas sistēmā ietver informāciju par attīstības programmas uzraudzības rādītājiem.
Vismaz vienu reizi gadā iesaistītās institūcijas iesniedz jaunākos datus par savā kompetencē
esošajiem projektiem un pasākumiem, kā arī par sasniegtajiem rādītājiem.
Trīs gadu pārskata ziņojuma izstrāde
Trīs gadu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ieviešanas uzraudzības ziņojumā jāietver šāda
detalizēta stratēgijas ieviešanas progresa analīze:
· veiktās darbības mērķu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanas virzienā;
· konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu;
· secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos
rādītājus.
Pamatojoties uz ziņojumu, dome var pieņemt lēmumu domes lēmumu par Attīstības
programmas aktualizācijas nepieciešamību, jeb jaunas attīstības programmas izstrādi.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju nevar grozīt vai aktualizēt. Mainoties mērķiem vai
prioritātēm, jāizstrādā jauna Ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
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6. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes process
organizēts atbilstoši MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”, kas paredz sabiedrības līdzdalību dažādos ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādes posmos, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, kā
arī individuāli paužot savu viedokli.
Reālais darbs pie novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas bija uzsākts jau pirms domes
lēmuma pieņemšanas, jo bez ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem nebija iespējams pamatot
Teritorijas plānojuma risinājumus un izstrādāt attīstības programmu. Visi šie trīs dokumenti ir
savstarpēji cieši saistīti. Attīstības programmas izstrādes ietveros tika organizētas radošās ideju
darbnīcas, veikta iedzīvotāju aptauja, rīkotas darba grupu sanāksmes, kurās notika diskusijas
par novada tēlu, prioritātēm, identitāti un vērtībām. Oficiālais pašvaldības lēmums par
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādi tika pieņemts vēlāk
(17.18.07.2012. Nr.10.§4).
Izstrādājot Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, tika
organizēti sekojoši pasākumi:
1.Pašreizējās situācijas analīzes izvērtējumam un stratēģisko uzstādījumu definēšanai
bija organizētas trīs dienu (no 2011.gada 17.oktobra līdz 19.oktobrim) tematiskās darba
grupas – ideju darbnīcas Dzērbenē, Taurenē, Kaivē, Inešos un Vecpiebalgā notika par
piecām galvenajām tēmām -Vides attīstība; Sabiedrības attīstība; Labklājības
veicināšana; Uzņēmējdarbības attīstībai; Efektīva pārvaldība un novada tēls.
2. 30.03.2012. Vecpiebalgā notika darba grupas sanāksme par tēmu „Novada
pašreizējās situācijas izvērtējums, ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi, nākotnes
redzējums”, kuras ietvaros tika veikta SVID analīze, izvirzītas prioritātes, iezīmēts
nākotnes redzējums.
3. 02.10.2012. pēc biedrības „Vecpiebalgas ainavu un kultūrvides aizsardzības
biedrības” valdes priekšsēdētājas arhitektes A.Skujiņas ierosinājuma Latvijas arhitektu
savienībā notika sanāksme par Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumu 2012.2024.gadam un Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Kaut arī
klātesošie tika aicināti izvērtēt visa novada attīstību kopumā, diskusijas ievirzījās tikai
par Alauksta ezera apkārtni un atsevišķiem objektiem.
4. Ar 17.10.2012. Vecpiebalgas novada domes lēmumu Nr.17.§20, Vecpiebalgas
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcija tika nodota
sabiedriskai apspriešanai (no 22.10.2012. līdz 26.11.2012.), nodrošinot stratēģijas
projekta pieejamību visās novada pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājas lapā
www.vecpiebalga.lv.
5. Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas pasākumi tika organizēti reizē ar Teritorijas
plānojuma pilnveidotās redakcijas, Attīstības programmas 1.redakcijas un Vides
pārskata sabiedriskās apspriešanas pasākumiem. Notika piecas sabiedriskās
apspriešanas sanāksmes Dzērbenē, Taurenē, Kaivē, Inešos un Vecpiebalgā (5.6.11.2012.)
Paziņojumu publikācijas, lēmumu kopijas, sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli
pievienoti atsevišķā pielikumā.
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7. Ziņojums par Vidzemes plānošanas reģiona atzinuma ievērošanu

1
2
3
4
5

6

7

Vidzemes plānošanas reģiona atzinumā
26.11.2012. Nr.1-15.4/722 izteiktie
iebildumi
Nav norādīts ilgspējīgas attīstības
stratēģijas darbības termiņš.
Nav definētas ilgtemiņa prioritātes, kā to
nosaka MK.Noteikumu Nr711 10.punkts
Lūgums stratēģiskajiem mērķiem definēt
ilgtermiņā sasniedzamos rezultātus
Lūgums papildināt telpisko struktūru ar
vēlamo publisko pakalpojumu klāstu
Lūgums precizēt 4.3.nodaļu, norādot
4.3.attēlā lauksaimniecības attīstības
teritorijas
Lūgums papildināt, ka Teritorijas
plānojumā norādītajās ainaviski vērtīgajās
teritorijās OBLIGĀTI pirms jaunas
būvniecības jāizstrādā Ainavu plāns.

Nosakot ekonomisko specializāciju,
izvērtējamas kaimiņu novadu izvirzītās
specializācijas.
Papildināt telpisko struktūru ar
perspektīvajām ražošanas attīstības
telpām, ņemot vērā, ka viens no
ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir
uzņēmējdarbības attīstība.

8

Lūgums paredzēt Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas ieviešanas uzraudzības
pasākumus.

Iebildumu ievērošana
Ir ņemts vērā
Ir ņemts vērā.
3.3 apakšnodaļa, 23.lpp.
Ir ņemts vērā.
3.3 apakšnodaļa, 25.lpp.
Ir ņemts vērā.
4.1 apakšnodaļa, 4.1.attēls,29.lpp.
Ir ņemts vērā.
4.3 apakšnodaļa, 4.4.attēls.36.lpp.
Daļēji ņemts vērā. Papildināta
4.4.apakšnodaļa, 40.lpp, nosakot, ka
Apbūves noteikumos izvirza prasības
būvniecībai ainaviski vērtīgajās teritorijās.
IAS nav saistošie noteikumi un nevar
noteikt prasības, kas OBLIGĀTI
izpildāmas.
Ir ņemts vērā.
3.4 apakšnodaļa, 25.lpp.
Nav ņemts vērā, jo Stratēģija neparedz
veidot jaunas rūpniecības apbūves
teritorijas, tas neatbilst novada
specializācijai. Ražošanas attīstībai tiks
maksimāli izmantotas jau esošās pamestās
un neizmantotās teritorijas gan ciemos,
gan lauku teritorijā. Savukārt vidē iederīgu
un nepiesārnojošu uzņēmumu veidošanai
nav nepieciešams noteikt īpašas zonas.
Ir ņemts vērā.
5.nodaļa, 46.lpp.
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8. Pielikumi.
Ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes materiāli
1
2
3

Lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu
Lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai
Lēmums par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu

4

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskās ietekmes
uz vidi procedūras nepiemērošanu

5

Paziņojumu publikācijas

6

Publiskās apspriešanas materiāli

7

Vidzemes plānošanas reģiona atzinumi
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LATVIJAS REPUBLIKA
VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000057259,

Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122
tālr.641 07279, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Vecpiebalgas novadā
2012.gada 18.jūlijā Nr.10.
Sēde sasaukta plkst.1600
Sēdi atklāj plkst.1605

4.Par Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2037.gadam izstrādes uzsākšanu
Ziņo A.Balodis
Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, finanšu komitejas atzinumu (protokols
Nr.7.; 11.07.2012.), Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot, PAR – A.Avens,
V.Cīrulis, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, S.Sniedze, M.Supe, E.FrīdvaldeAndersone PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Uzsākt Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2037.gadam izstrādi.
2. Par Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītāju
apstiprināt Vecpiebalgas novada Attīstības plānošanas un nekustamā
īpašuma nodaļas vadītāju Andri Balodi.
3. Izveidot Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
vadības grupu:
Ella Frīdvalde-Andersone,
Anna Caunīte,
Anita Kamerāde,
Jānis Vīlips,
Hugo Duksis.

4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.
5. Paziņojumu par Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.vecpiebalga.lv un
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Vecpiebalgas Novada Ziņas” un „Druvā”.
6. Lēmumu par Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes
uzsākšanu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Vidzemes plānošanas reģionam, kaimiņu novadu pašvaldībām.

LATVIJAS REPUBLIKA
VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA Reģ. Nr. 90000057259,
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV –
4122
tālr.641 07279, fakss 64161969 vecpiebalga@vecpiebalga.lv, www.vecpiebalga.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Vecpiebalgas novadā
2012.gada 17.oktobrī Nr.17.

20.Par Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo A.Balodis
Iepazīstoties ar sagatavoto Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
1.redakciju, Vecpiebalgas novada Dome, atklāti balsojot PAR – A.Avens,
V.Cīrulis, A.Kamerāde, L.Ozoliņa, I.Radziņa, I.Sakss, D.Skrastiņa, S.Sniedze,
M.Supe, J.Vīlips, A.Zālīte, E.Frīdvalde-Andersone, PRET - nav, ATTURAS nav, nolemj:
1.
Nodot
sagatavoto VECPIEBALGAS
NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 1.redakciju publiskai apspriešanai un organizēt
sabiedrības līdzdalības pasākumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajā kārtībā.

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ. Nr. 90002180246
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Tālrunis 64116006, fakss 64116012
www.vidzeme.lv, e-pasts: vidzeme@vidzeme.lv

C ē s īs
10.12.2012..

Nr. 1-15.4/750

Uz 10.12.2012. Nr. 3-6/1135
Vecpiebalgas novada domei
Elektroniski: vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Atzinums
par Vecpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Gala redakciju
Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk tekstā – Reģions) informē, ka savas kompetences
ietvaros ir iepazinies ar Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Gala redakciju un
sniedz sekojošu atzinumu.
Pēc Vidzemes plānošanas reģiona 26.11.2012. atzinuma Nr. 1-15.4/722 saņemšanas,
Vecpiebalgas novada dome ir veikusi Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas labojumus un kopumā
novērsusi Reģiona atzinumā norādītās nepilnības, tomēr aicinām 4.4. attēlu „Lauku teritoriju
attīstība”, papildināt ar apzīmējumu atšifrējumiem, jo esošajā redakcijā joprojām nav iespējams
atšifrēt ko nozīmē oranžā līnija, bet ko nozīmē brūnā punktotā līnija.
Informējam, ka saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona 21.11.2012. Attīstības padomes
sēdēs lēmumu Nr. 7., 5.p. „Par ES Starpreģionu sadarbības programmas „INTERREG IVA”
projekta „Koksnes enerģija un videi draudzīgas tehnoloģijas” (Woodenergy & Cleantech)
„Vidzemes plānošanas reģiona energoplānošanas vadlīnijas” apstiprināšanu, izstrādājot vietējo
pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus, jāņem vērā apstiprinātās vadlīnijas. Lūdzam izvērtēt
iespēju šīs vadlīnijas ņemt vērā papildinot ilgtspējīgas attīstības stratēģijas stratēģisko daļu.
Pēc Vecpiebalgas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Gala redakcijas apstiprināšanas,
lūdzam apstiprināto dokumentu iesniegt elektroniski Reģionam.
Pielikumā:
1. „Vidzemes plānošanas reģiona energoplānošanas vadlīnijas” uz 17 lapām;
2. Vidzemes plānošanas reģiona 21.11.2012. Attīstības padomes sēdēs lēmuma izraksts
nr. 7., 5.p. uz 1 lapas.

Administrācijas vadītāja

Ieva Kalniņa
ieva.kalnina@vidzeme.lv
64116006; 26533464

ŠIS DOKUMENTS IR
ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Guna Kalniņa-Priede

