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TERITORIJAS PLĀNOJUMA SASTĀVS: 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.), turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.628, 
teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietver spēkā esošo teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un 
detālplānojumu īstenošanas izvērtējumu, sagatavotās teritorijas plānojuma redakcijas risinājumu 
aprakstu un tā atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (MK noteikumu Nr.628 29.punkts). Papildus 
norādīts (MK noteikumu Nr.628 30.punkts), ka gadījumos, ja teritorijas plānojumā paredzētas ciema 
robežu izmaiņas, paskaidrojuma rakstā papildus šo noteikumu 29.punktā noteiktajam ietver šādas 
nepieciešamības pamatojumu. Lēmums un darba uzdevums par Jaunpiebalgas novada teritorijas 
plānojumu tika pieņemts 2014.gada 12.augustā, t.i., pirms MK noteikumu Nr.628 pieņemšanas. Ņemot 
vērā Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam darba uzdevumā noteikto 
(3.11.punkts) – ja teritorijas plānojuma izstrādes laikā mainās plānošanas procesu reglamentējošie 
normatīvie akti, plānojums ir jāiesniedz atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paskaidrojuma 
raksts ir sagatavots, ņemot vērā MK noteikumus Nr.628. 
 
GRAFISKĀ DAĻA 

Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes sagatavotas uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
izsniegtās topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību 1:10 000, ievērojot Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
noteikto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības. 

 
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

Jaunpiebalgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmas vidē, ņemot vērā Ministru kabineta 30.04.2014. noteikumus Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citu spēkā esošo normatīvo 
aktu prasības. 
 

 

 

 

 

 

 

Fotoattēli: SIA „METRUM” un www.jaunpiebalga.lv  

JAUNPIEBALGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 
2016.-2027.GADAM 

Izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā no 01.05.2015.) 
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IEVADS 
Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam izstrādāts, pamatojoties uz Jaunpiebalgas 
novada domes 2014.gada 12.augustā pieņemto lēmumu Nr.139 „Par Jaunpiebalgas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.8, 5.§), ar kuru tika apstiprināts arī teritorijas plānojuma 
darba uzdevums un plānojuma izstrādes vadītājs – Jaunpiebalgas novada domes deputāts Jānis Antons. 

Teritorijas plānojuma izstrāde ir saistīta ar 2009.gada jūlijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu, kā 
rezultātā apvienojās Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastu pašvaldības ar atšķirīgiem teritorijas plānojumiem 
un prasībām būvniecībai un teritorijas izmantošanai. 

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānošanas uzdevums ir izvērtēt novada teritorijas attīstībai esošo 
potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radīt labvēlīgus 
apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un 
teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt 
pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras 
mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu 
kvalitāti. 

Teritorijas plānojums izstrādāts 12 gadu periodam un, atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam 
(2011), tajā tiek noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, 
publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Teritorijas plānojuma prasības ir 
saistošas izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus, tematiskos plānojumus, kā arī uzsākot jebkuru 
zemes vienību (gabalu) sadalīšanu, apvienošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, mežu 
atmežošanu, zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko darbību. 

Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998), plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana 
var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, veic stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Vides 
pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto iesniegumu atbilstoši Ministru kabineta 23.03.2004. 
noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām, 
11.09.2014. pieņēma lēmumu Nr.44 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu” Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojumam. 

Teritorijas plānojuma izstrādei ir saņemti institūciju nosacījumi un atzinumi, kā arī nodrošināta sabiedrības 
līdzdalība, organizējot teritorijas plānojuma publisko apspriešanu. 

Līdz ar Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu „Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” spēkā stāšanos, spēku zaudē 14.09.2009. saistošie noteikumi Nr.25 
„Par Jaunpiebalgas novada teritorijas atļauto izmantošanu”. 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadības un pārraudzības funkcijas pilda pašvaldība.   
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JAUNPIEBALGAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDE – 
PIEEJAS UN METODES 
 

 

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrāde ir īpaša ar to, ka 
Jaunpiebalgas novada pašvaldība ir viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kas 
izstrādā teritorijas plānojumu jaunajā teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā. Sistēmas mērķis ir nodrošināt visu līmeņu teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītās 
informācijas uzkrāšanu, apstrādi un publisku pieejamību. 
 

 
 
 
 
 

Nacionāla līmeņa un Vidzemes plānošanas reģiona izstrādāto teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu izvērtēšana, kā arī spēkā esošo Jaunpiebalgas 
pagasta un Zosēnu pagasta teritorijas plānojuma izvērtēšana, saglabājot tos 
risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un 
normatīvo aktu prasībām. 

 

Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrādes sākuma posmā 
(2014.gada 11.decembrī, 2015.gada 13.martā Jaunpiebalgas novada 
pašvaldības deputāta un teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Jāņa Antona 
vadībā un 2015.gada 24.aprīlī), paralēli esošo materiālu apkopošanai un izpētei, 
tika veikta Jaunpiebalgas novada un tā tuvējās apkārtnes teritorijas apsekošana 
dabā, kas kalpoja par pamatu konkrētu un reālu mērķu formulēšanai, kā arī 
lēmuma pieņemšanai plānošanas procesā. Tās mērķis bija veikt pašreizējās 
situācijas izpēti un tās precizēšanu, grafisko materiālu aktualizāciju, atsevišķu 
objektu fotofiksāciju un Jaunpiebalgas novada teritorijas un atsevišķu objektu 
(dabas un kultūrvēsturisko vērtību, satiksmes infrastruktūras, apbūves teritoriju 
u.tml.) profesionālu novērtēšanu dabā. 

 

 

Viens no noteicošajiem faktoriem kvalitatīva teritorijas plānojuma izstrādei ir 
cilvēkfaktora nozīme jeb konkrētajā projektā iesaistītās komandas pieredze, 
zināšanas un spēja sadarboties, atsevišķām nozaru problēmām rodot vienotu, 
kompleksu risinājumu. Būtiska nozīme un atbalsts Jaunpiebalgas novada 
teritorijas plānojuma izstrādē bija pašvaldības profesionalitātei teritorijas 
attīstības plānošanas jomā. 

 

Teritorijas plānojuma 
izstrāde jaunajā 
TAPIS sistēmā

Plānošana, saistot 
teritorijas plānojumu 
ar citiem plānošanas 

dokumentiem

Izpēte dabā – pamats 
konkrētu un reālu 

mērķu formulēšanai

Atklāta komunikācija 
ar pašvaldību un 

sabiedrību plānošanas 
laikā
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Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums izstrādāts, ņemot vērā spēkā esošo 
likumdošanu teritorijas attīstības plānošanas jomā un tam pakārtotos 
normatīvos aktus. Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi tika veidoti tā, lai tajos netiktu dublētas citos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības. 

 

Lai sagatavotu teritorijas plānojuma grafisko daļu, tika izmantoti dažādi datu 
avoti – iepriekš izstrādātie Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojumi, 
topogrāfiskā karte, kadastra informācija, pašvaldībā līdz šim uzkrātā informācija, 
novada teritorijas apsekošanas laikā uzkrātā informācija u.tml. Visa telpiskā 
informācija saglabāta datu bāzē, ar kuru ērti un vienkārši var strādāt. Šādai 
dinamiskai datu bāzei ir sekojošas priekšrocības – tā ļauj identificēt un meklēt 
objektus pēc telpisko datu paskaidrojošās informācijas (piemēram, atrast zemes 
gabalu pēc kadastra datu slāņa apzīmējuma vai adreses informācijas, identificēt 
tā platību, funkcionālo zonējumu u.c.) un atslēgt/ieslēgt datu slāņus, kas traucē 
lasāmībai vai pārklājas. Piemēram, atslēgt funkcionālā zonējuma izmantošanas 
slāni, lai pieslēgtu pašreizējās situācijas vai ortofoto kartes slāni. 

Teritorijas plānojums paliek spēkā noteiktu laika periodu (līdz 2027.gadam). Jānorāda, ka šobrīd spēkā 
esošā likumdošana nenosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma īstenošanas termiņu, līdz ar to, 
Jaunpiebalgas novada dome pēc 2027.gada 1.janvāra, kad noslēgsies noteiktais plānošanas dokumenta 
termiņš, var pieņemt lēmumu par teritorijas plānojuma termiņa pagarināšanu.   

Teritorijas plānošana, 
veidojot ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas 

datu bāzi

Teritorijas plānošana 
tiesību normu 

ietvaros
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JAUNPIEBALGAS NOVADS – DAŽI VĀRDI PAR NOVADU UN TĀ 
LĪDZŠINĒJO ATTĪSTĪBU1 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS UN 
ADMINISTRATĪVAIS IEDALĪJUMS 

Jaunpiebalgas novads atrodas 
Vidzemes reģiona vidusdaļā. Novads 
izveidots 2009.gadā, apvienojoties 
Jaunpiebalgas un Zosēnu pagastam. 
Tas robežojas ar Gulbenes, Madonas, 
Vecpiebalgas un Raunas novadiem, 
un tā kopējā platība ir 251,16 km2.2 
Novada administratīvais centrs – 
Jaunpiebalga. 

DABAS RESURSI 

Nozīmīgākais Jaunpiebalgas novada 
dabas resurss ir meži, kuri aizņem 
53% no kopējās novada platības, un lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, kas aizņem 36% (43% no tām ir meliorētas). 

Lauksaimniecības zeme tiek izmantota gan kā aramzeme, gan kā 
ganībām paredzēta zeme, daļu veido arī pļavas un augļu dārzi. 
Lauksaimniecības nozarei novadā ir vairākas pamatfunkcijas: 
ražošana, nodarbinātība, tradicionālā lauku apdzīvojuma – viensētu 
saglabāšana, kā arī ainavas veidošana un uzturēšana. Lielākie mežu 
masīvi atrodas novada dienvidaustrumu un ziemeļaustrumu daļā. 
Ņemot vērā esošos dabas resursus, pašvaldības galvenās 
tautsaimniecības nozares ir saistītas ar šo resursu izmantošanu – 
lielākais uzņēmumu skaits novadā darbojas lauksaimniecības un 
mežsaimniecības nozarēs, kokapstrādē, mēbeļu ražošanā un 
lauksaimniecības produkcijas, kā arī alus ražošanā. Arī turpmāk 
novada attīstību plānots balstīt uz šo resursu izmantošanu. 

Jaunpiebalgas novada teritorija atrodas Gaujas upes baseinā, un to 
saposmo blīvs ūdensteču upju, strautu un meliorācijas grāvju tīkls. 
Lielākā no upēm ir Gauja, kura līkumo pa novada teritoriju 15 km 
garumā un kurai ir nozīmīga vieta Jaunpiebalgas novada zemes 
izmantošanas struktūrā un ainavā. Novadā ir arī ezeri un citas 
mazākas ūdenstilpes, taču tikai četru ezeru platība pārsniedz 10 ha. 

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā, sadarbojoties ar VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” ir grafiski attēlotas 
novada applūstošās teritorijas. 

Novada teritorijā nav valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradņu. 
Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

                                                
1 Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 4.punktu, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei par informatīvu materiālu 
izmanto pastāvīgi aktualizējamu pašreizējās situācijas raksturojumu. Ņemot vērā Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 
2014.-2020.gadam izstrādes laiku, kurā jau ir atspoguļots Jaunpiebalgas novada esošās situācijas raksturojums, kā arī, lai 
nedublētu teritorijas attīstības plānošanas dokumentos iekļauto informāciju (kopsavilkums par teritorijas pašreizējo situāciju 
ietverts arī Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2033.gadam), šajā Jaunpiebalgas novada teritorijas 
plānojuma sadaļā sniegts īss ieskats par Jaunpiebalgas novada teritoriju un tās izmantošanu. 
2 Novada platība dažādos informācijas avotos atšķiras - minētā novada platība noteikta saskaņā ar Reģionālās attīstības indikatoru 
modulī sniegto informāciju, raim.gov.lv 

1.attēls. Jaunpiebalgas novada novietojums Latvijā un Vidzemes plānošanas 
reģionā 
Avots: SIA „METRUM”, 2015 
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Derīgo izrakteņu atradņu reģistra datiem, novada teritorijā ir apzinātas 16 derīgo izrakteņu (galvenokārt 
smilts un smilts-grants, ir arī sapropeļa un saldūdens) atradnes. Vairākas no smilts, smilts-grants atradnēm 
tiek arī izmantotas būvniecībai un ceļu būvei, bet viena ir rekultivēta. 

APDZĪVOJUMS 

Jaunpiebalgas novadā ir viens no mazākajiem apdzīvojuma 
blīvumiem starp kaimiņu pašvaldībām (10,7 iedz./1 km2).3 Tas ir arī 
ļoti nevienmērīgs – vairāk kā divas trešdaļas no visiem 
iedzīvotājiem dzīvo novada centrā – Jaunpiebalgā. 

Saskaņā ar Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
2014.-2030.gadam noteikto apdzīvojuma struktūru, Jaunpiebalga 
ir novada attīstības centrs, bet Melnbārži vietējas nozīmes 
attīstības centrs. Novada teritorijā ir arī citas mazākas apdzīvotas 
vietas kā Abrupe, Mācītājmuiža, Viņķi, Zosēni, Paupi un Ozoliņi. 
Pārējā teritorija ir ar lauku telpai raksturīgu apdzīvojuma struktūru 
– viensētām. Jaunu blīvu apdzīvoto vietu attīstība netiek 
prognozēta, tādējādi tiek atbalstīta esošā apdzīvojuma struktūra 
un viensētu pastāvēšana lauku teritorijā, lai saglabātu tradicionālo 
lauku apdzīvojuma veidu, veicinātu vienmērīgu lauku apdzīvotību, 
kā arī saglabātu kultūrainavu un tradīcijas.  

Ciema statuss ir noteikts Jaunpiebalgai, Melnbāržiem un Abrupei. 
Viens no jaunā Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzdevumiem bija pārskatīt un precizēt spēkā esošajos 
Jaunpiebalgas pagasta un Zosēnu pagasta teritorijas plānojumos 
noteiktās ciemu robežas.   

APBŪVES TERITORIJAS 

Apbūves teritorijas novadā vēsturiski izveidojušās ciemu 
teritorijās, lielākās no tām – Jaunpiebalgā. Tās veido gan 
dzīvojamā, publiskā, gan rūpnieciskā apbūve (lielākā no tām ir SIA 
„Piebalgas alus” ražotnes teritorija). 

Jaunpiebalgas dzīvojamās apbūves struktūra veidojusies samērā 
blīva un kompakta. Iedzīvotāji dzīvo gan daudzdzīvokļu mājās, gan 
individuālās mājās. Jāatzīmē, ka pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas, Jaunpiebalgas novadā nav uzbūvēta neviena 
daudzdzīvokļu māja, un šāda veida apbūve netiek paredzēta arī 
jaunajā novada teritorijas plānojumā. 

Publisko apbūvi veido novadā esošās izglītības iestādes, 
bibliotēkas, kultūras/tautas nami, muzeji u.c. publisko 
pakalpojumu objekti.   

                                                
3 Reģionālās attīstības indikatoru modulis, raim.gov.lv 
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TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA 

Novada teritoriju šķērso valsts reģionālais autoceļš P29 Rauna-
Drusti-Jaunpiebalga un P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs, kā arī 
vairāki vietējās nozīmes autoceļi. Autoceļš P33 savieno 
Jaunpiebalgu ar Vecpiebalgu, kā arī nodrošina Jaunpiebalgas 
savienojumu ar Cēsīm un Rīgu, kas attiecīgi ir galvenā saite ar tuvāk 
un tālāk esošām pilsētām. Valsts vietējās nozīmes autoceļi un 
pašvaldības autoceļi veido samērā blīvu ceļu tīklu, kas veicina 
saikni starp ciemiem un citām apdzīvotām vietām.  

Valsts autoceļu un posmu kopgarums novadā ir 93,5 km (no tiem 
21,5 km reģionālie autoceļi un 72 km – vietējie autoceļi). 
Pašvaldības īpašumā esošo autoceļu kopgarums ir 110,53 km, no 
tiem 12,322 km ir ielas. Novada ciemu ielas un to platumi kadastra 
robežās ir noteiktas 3.pielikumā. 

Jaunpiebalgas novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija „Ieriķi-
Gulbene”, kas 1999.gadā tika slēgta. 2009.gadā tika demontētas 
arī dzelzceļa sliedes. Pašreiz vēl nav rasts risinājums bijušās 
dzelzceļa līnijas turpmākajai izmantošanai. Teritorijas plānojumā 
šī teritorija noteikta kā „Transporta infrastruktūras teritorija”. 

INŽENIERINFRASTRUKTŪRA 

Centralizētā ūdensapgāde novadā tiek nodrošināta Jaunpiebalgas 
un Melnbāržu ciemā, taču centralizēta siltumapgādes sistēma ir 
pieejama tikai Jaunpiebalgā. Jaunpiebalgas novada ciemos nav 
izbūvēta dalīta lietus kanalizācijas sistēma. Pašvaldība ir veikusi un 
arī turpmāk minētajās apdzīvotajās vietās plāno attīstīt 
centralizētās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas. 

Novada administratīvo teritoriju šķērso 110kV elektroenerģijas 
pārvades līnija, savukārt 20kV un zemsprieguma elektroapgādes 
līnijas nodrošina ar elektroenerģiju visu novada teritoriju. Novada 
teritoriju nešķērso neviens maģistrālais gāzesvads, līdz ar to nav 
pieejama gāzapgāde. 

Jaunpiebalgas novada teritorijā ir 6 valsts ģeodēziskā tīkla punkti 
(skatīt 2.pielikumu), kā arī 143 vietējie ģeodēziskā tīkla punkti 
(pārskatu par tiem skatīt 3.pielikumā). Vietējā ģeodēziskā tīkla 
apsekošana un vērtēšana veikta 2015.gadā (SIA „Ģeodēzists”). 

DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS 

Jaunpiebalgas novadā ir saglabājušās unikālas vērtības – dabas 
bagātības, tīra vide, ainaviska un kultūrvēsturiska teritorija. Dabas 
un bioloģisko daudzveidību Jaunpiebalgas novadā veido Vidzemes 
augstienes paugurotais reljefs, blīvais upju tīkls, lielās mežu 
platības, mazie pagasta ezeriņi un ūdenstilpes, kopumā veidojot 
gleznainu un daudzveidīgu lauku ainavu. 
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Jaunpiebalgas novadā neatrodas Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000). Saskaņā ar dabas 
datu pārvaldes sistēmā OZOLS pieejamiem datiem, novadā ir 
izveidoti pieci mikroliegumi, bet Zosēnu pagastā atrodas arī valsts 
nozīmes aizsargājamas koks – parastais ozols, taču, atbilstoši VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzei 
„Īpaši aizsargājamie un retie koki”, Zosēnu pagastā netālu no 
Spulgu mājām aug valsts nozīmes dižkoks – Zviedrijas kadiķis. Pēc 
“Gaujas fonds” 2016.gada 14.martā pašvaldībai sniegtās 
informācijas, šosejas Jaunpiebalga – Ranka labajā malā, apmēram 
100 m uz dienvidaustumiem no “Oļleju” mājām aug dižpriede 
(dižkoks), kuras apkārtmērs sasniedz 3,5metrus – pēc minētās 
informācijas tā attēlota teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.  

Novadā konstatēti arī daudzi augu, putnu un dzīvnieku sugām 
nozīmīgi biotopi.   

Jaunpiebalgas novada administratīvajā teritorijā atrodas VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piederoša 
un tās pārraudzībā esoša meteoroloģiskā novērojumu stacija 
„Zosēni” un hidroloģiskā novērojumu stacija „Zosēni”. 

Jaunpiebalgas novads ir sens kultūrvēsturisks novads. Tā 
teritorijā atrodas 16 valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekļi, 
no kuriem 3 ir arhitektūras pieminekļi (zemnieku sētas „Lejas 
Niklavas” rija, Jaunpiebalgas luterāņu baznīca un Jaunpiebalgas 
kroga apbūve), 8 arheoloģijas pieminekļi (Vieķu pilskalns, 
Kāpurkalna senkapi (Velna klēpis), Tūlijas pilskalns, Tīrumviekšeļu 
pilskalns (Dobu kalns, Krāns augša), Mazkūģu senkapi (Naudas 
kalniņš, Lazdu kalniņš), Jaunpiebalgas senkapi (Zviedru kapi), 
Ezerbricu senkapi (Kara kapi), Bricu ezera mītne) un 2 vēstures 
pieminekļi (Gleznotāja K.Miesnieka dzimtās mājas un 
Komponista E.Dārziņa dzimtās mājas), kā arī 15 vietējas nozīmes 
aizsargājami kultūrvēsturiskie pieminekļi (visi ir arheoloģijas 
pieminekļi). Jaunpiebalgas luterāņu baznīcā atrodas arī trīs 
mākslas pieminekļi, savukārt aizsargājamam valsts nozīmes 
kultūras piemineklim „Zemnieku sētas „Lejas Niklavas” rija” un 
valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jaunpiebalgas kroga 
apbūve ir noteikta individuālā aizsargjosla (aizsardzības zona) – 
skatīt teritorijas plānojuma grafisko daļu. Ņemot vērā Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas priekšlikumu, 
teritorijas plānojumā ir noteikta viena novada nozīmes 
kultūrvēsturiska teritorija – Lielmežu pilskalns. Pilskalns atrodas novada dienvidu daļā, Jaunpiebalgas 
pagastā, ap 200 m uz austrumiem no Kalna Lielmežu mājām. Tas veidots lēzenā, ap 8 m augstā pakalnā, 
un pašreiz apaudzis ar mežu – skatīt teritorijas plānojuma grafisko daļu. 

Jaunpiebalgas novada telpiskās attīstības perspektīva līdz 2030.gadam iezīmē īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas „Palatas” izveidi pie Gaujas. Lai saglabātu šīs teritorijas dabas vērtības, teritorijas plānojumā 
tiek ierosināts izstrādāt šajā teritorijā tematisko plānojumu vai kāda cita veida plānošanas dokumentu, 
kura ietvaros būtu jāveic sugu un biotopu inventarizācija, precīza dabas vērtību apzināšana un teritorijas 
turpmākās attīstības vīzijas noteikšana. 



 

12 
 

AINAVAS 

Jaunpiebalgas novada lielāko daļu ainavu telpas veido 
paugurainais reljefs, lineārie ainavu elementi, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, mežu masīvi, kā arī apdzīvotās vietas. 
Novada teritorija kopumā raksturojas kā kultūrvēsturiski 
nozīmīga teritorija ar daudziem kultūrvēsturiskiem objektiem, 
kas kopā ar pievilcīgo un paugurainēm tipisko mozaīkveida 
ainavu tipu, veido bagātu ainavisko daudzveidību. 

Jaunpiebalgas ciema urbanizēto ainavu telpu veido vēsturiski 
izveidojusies apbūve (dzīvojamo savrupmāju, daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju un ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijas, kā arī sabiedriskās ēkas un tehniskās 
infrastruktūras objekti), dabas (Gaujas un Virdes upes, Jaunpiebalgas vidusskolas parks u.c.) un 
kultūrvēsturiskie elementi (Jaunpiebalgas luterāņu baznīca, bijušais Jaunpiebalgas muižas krogs u.c.). Arī 
Melnbāržu un Abrupes ciemu ainavu veido vēsturiski izveidojusies apbūve – dzīvojamās mājas, tai skaitā 
Melnbāržu ciemā liela daļa padomju laiku, veikali, kā arī dabas un kultūrvēsturiskie elementi. 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros ir veikts Jaunpiebalgas novada ainavu izvērtējums jeb analīze, un 
par to plašāk sadaļā „JAUNPIEBALGAS NOVADA AINAVU VĒRTĒJUMS”. 
 

VIDES KVALITĀTE UN RISKI 

Vides kvalitāte Jaunpiebalgas novada teritorijā kopumā 
vērtējama kā ļoti laba. 

Jaunpiebalgas novada teritorijā neviena teritorija vai objekts nav 
atzīts par piesārņotu, taču 9 vietas ir atzītas par potenciāli 
piesārņotām4, kuru potenciālais risks galvenokārt saistīts ar 
iespējamo grunts piesārņojumu. 

Par ekoloģiskajiem riskiem novadā var uzskatīt Gaujas upei 
pieguļošo teritoriju applūšanu (galvenokārt Jaunpiebalgas 
ciemā), kā arī mežus, kas ir paaugstinātas ugunsbīstamības riska 
teritorijas. 

Saskaņā ar pašvaldības noteikto attīstības vīziju 2030.gadam, Jaunpiebalgas novads sevi pozicionē par 
„Latvijas ekoloģiski tīrāko lauku novadu’’.  

  

                                                
4 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra dati 
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SKATS MAZLIET SENĀK ATPAKAĻ JEB JAUNPIEBALGAS NOVADA 
PIRMIE PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
Plānošanas pabeigtība vienmēr būs relatīva, jo tas ir nepārtraukts darba process. Nepārtrauktības un 
pēctecības principi garantē, ka plānošanas dokumenti reaģē uz mainīgo situāciju, bet tajā pašā laikā, 
mainoties spēkā esošā plānojuma pamatojumam, tiek saglabātas tās daļas, kuru pamatojums nav 
mainījies. Katrs izstrādātais plānojums atstāj būtiskas izmaiņas uz konkrētās teritorijas attīstību. Ļoti 
būtisku ietekmi uz novada telpisko teritorijas attīstību ir atstājis padomju laika mantojums, īpaši 
Jaunpiebalgas, Melnbāržu un Abrupes ciema teritorijas telpisko veidolu, paredzot pilsēttipa apbūvi – 
daudzdzīvokļu mājas, blīvas savrupmāju apbūves teritorijas. 

Katrā plānojumā ir atrodamas iezīmes, kuras, ievērojot pēctecības principu, ir saglabājamas un 
iekļaujamas jaunajā teritorijas plānojumā. Teritorijas plānojumā, ņemot vērā pēctecības principu, izvērtēti 
iepriekšējie plānošanas dokumenti, tai skaitā arī padomju laika, jo tieši šajā laikā tika veidota ciemu urbānā 
struktūra. 

Pēc SIA „METRUM” rīcībā esošās informācijas (apkopota pēc SIA “METRUM” speciālistu izpētes Latvijas 
Valsts arhīvā 2015.gada martā), Jaunpiebalgas ciematam ir izstrādāti trīs plāni: 

n Jaunpiebalgas strādnieku ciemata teritorijas sadalīšanas shēma, 1950.gads 
n Jaunpiebalgas strādnieku ciemata teritorijas sadalīšanas shēma, 1951.gads 
n Jaunpiebalgas pilsētciemata plānošanas un apbūves projekts, 1969.gads 

Jaunpiebalgas strādnieku ciemata teritorijas sadalīšanas shēma, 1950.gads 

Līdz ar Latvijas PSR teritorijas 
rajonēšanu, tika izveidots 
Gaujienas rajons, par kura centru 
tika izvēlēts Jaunpiebalgas 
ciemats. Ciematam tobrīd nav bijis 
paredzēts izstrādāt ģenerālplānu, 
taču, lai noteiktu teritorijas 
attīstības virzienu, Latvijas PSR 
Ministru Padomes Arhitektūras 
Pārvalde uzdevusi 
Republikāniskajām arhitektūras 
projektēšanas darbnīcām 
izstrādāt priekšlikumus ciemata 
teritorijas funkcionālajai 
rajonēšanai. Tāpat nav bijis 
paredzēts, ka shēma kā 
dokuments aizstās ģenerālplānu – 
tā vietā norādīts, ka tā izmantojama tuvāko gadu būvniecības regulēšanai Jaunpiebalgā, un katrā konkrētā 
būvniecības gadījumā sastādāms detālplānojums. 

Pēc ciemata teritorijas toreizējās situācijas apraksta secināms, ka teritorija bijusi lauksaimnieciski 
izmantots rajons, kas sastāvējis no bijušajām viensētām. Ciematā nav izveidojies centrs, uz kura pamata 
attīstāma tālākā apbūve. Ciematam izraudzītās teritorijas konfigurāciju ir diktējusi dažu ēku novietne 
ciemata austrumu daļā – tur iekārtota rajona un ciemata izpildkomiteja, un rajona partijas komiteja, 
blakus šīm ēkām atradies arī topošais rajona kultūras nams, pienotava un izdegusi ēka, kurā paredzēts 
iekārtot patērētāju biedrību. Darbā atzīmēts, ka novērota tendence šo teritoriju apbūvēt arī turpmāk, taču 
arhitekts to neatbalsta, jo teritorija atrodas pārāk tālu no Jaunpiebalgas dzelzceļa stacijas. 

Arhitekts P.P.Švābe paredz, ka Jaunpiebalgas strādnieku ciemata ekonomisko attīstību turpmāko 20 gadu 
periodā (1950. – 1970.gads) ietekmēs ciemata administratīvā nozīme, vietējās rūpniecības attīstība, 
rajona nozīme, iezīmes centram kā kulturāli saimnieciskai vietai, un zemes ceļu un dzelzceļa 
infrastruktūrai. Rūpniecības attīstība paredzama, balstoties uz pastāvošo uzņēmumu bāzes – tādām 

2.attēls. Jaunpiebalgas strādnieku ciemata teritorijas sadalīšanas shēma, 
1950.gads 
Avots: Latvijas Valsts arhīvs, fonds 2554, apraksts 1, lieta 2 
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nozarēm kā kokapstrādi, būvmateriālu rūpniecību, betona izstrādājumu ražošanu, metāla izstrādājumu 
ražošanu, tehnikas remontēšanu un lauksaimniecības ražojumu pārstrādāšanu. Atzīmējams, ka pamatā 
šādas Jaunpiebalgas ciema iezīmes (stiprās puses) ir izceļamas arī šodien, īpaši ciema administratīvā 
nozīme, kultūras un izglītības nozīme, kā arī vietējās rūpniecības nozīme, kuru šodien pamatā veido SIA 
„Piebalgas alus” un mēbeļu ražošanas uzņēmums SIA „WENDEN”. Situācija krasi ir mainījusies attiecībā uz 
dzelzceļa infrastruktūru un tās nozīmi – SIA „LDZ infrastruktūra” 2009.gadā sāka sliežu demontāžas 
darbus, pa kuru jau vairākus gadus nenotika vilcienu kustība. 

1950.gadā, laikā, kad sagatavota Jaunpiebalgas strādnieku ciemata teritorijas sadalīšanas shēma, dzīvokļu 
trūkuma dēļ Jaunpiebalgas ciematā dzīvojuši apmēram 300 cilvēki, taču saskaņā ar minēto nozaru 
attīstību, tiek paredzēts, ka 15-20 gadu laikā iedzīvotāju skaits ciematā augs par apmēram 4-5 tūkstošiem. 

Plānošanas dokumentā tolaik atzīmēts: 
n Ciematā apdzīvojamā teritorija organizējama bijušās Jaungaraušu viensētas un bijušās draudzes 

skolas rajonā; 
n Ciemata sabiedriskais laukums novietojams pie Lejasciema-Vecpiebalgas ceļa, uz dienvidiem no 

kritušo varoņu brāļu kapiem; 
n Ciemata apbūve organizējama abpus Vecpiebalgas ceļa, no dzelzceļa stacijas līdz baznīcai; 
n Izmantojot pastāvošo Vecpiebalgas ceļu, izveidojama centra arhitektoniskā kompozīcija – ielu tīkls, 

apbūve un sabiedriskie apstādījumi; 
n Saistībā ar sabiedrisko laukumu, izbūvējamas divas starveidīgi ejošas ielas uz Gaujas krastmalu – 

viena no tām savienotu ciemata centrālo daļu ar dzelzceļa stacijas priekšējo laukumu; 
n Jaunā dzelzceļa stacija ceļama ciemata centrālās daļas pusē. Uz ZA no dzelzceļa joslas esošā 

purvainā pļava nosusināma, paredzēts izrakt kanālu ar ūdens baseiniem un ierīkot sabiedriskos 
apstādījumus; 

n Gaujas krastmalā, iepretim bijušajai draudzes skolai, izveidojams ciemata parks, apgabalā uz 
ziemeļiem no bijušās draudzes skolas paredzama novietne sporta stadionam, saistībā ar ciemata 
apstādījumiem; 

n Ārpus apbūves teritorijām paredzēta ciemata nomales zona, kur ierādāmas vietas ganībām, 
iedzīvotāju ģimenes dārziņiem, dārzsaimniecībām u.c.; 

n Pastāvošās mežu jaunaudzes un apstādījumi ir maksimāli saglabājami; 
n Teritorija starp Vecpiebalgas ceļu un Gauju uz dienvidiem no rūpkombināta dzirnavām paredzama 

jaunizveidoto rūpniecības uzņēmumu izvietošanai; 
n Tālākā nākotnē rūpniecības rajonā iekļaujama arī toreizējā ambulance un jaunuzceļamās slimnīcas 

teritorija; 
n Slimnīcai ieprojektējama atbilstošāka teritorija uz dienvidiem no Vecpiebalgas ceļa; 
n Uz esošās pienotavas bāzes tālākā nākotnē var tikt organizēti jauni pārtikas rūpniecības uzņēmumi; 
n Apgabalā uz dienvidrietumiem no dzelzceļa joslas arī turpmāk organizējama rūpniecība, īpaši 

attīstāma kokapstrādes rūpniecība un rajona noliktavas; 
n Ciemata tirgus laukums pārvietojams uz apdzīvojamo rajonu; 
n Nākošajā piecgadē pēc shēmas izstrādes izbūvējams restorāns, universālveikals, izbūvējams 

konkrēts skaits komunālo ēku, kā arī Padomju nams un dzelzceļa stacija; 
n Pirmās kārtas apbūvei individuāliem būvētājiem ierādāmi gruntsgabali gar Vecpiebalgas ceļu 

baznīcas apgabalā. Ar kapitālām ēkām pirmkārt apbūvējama ciemata centrālā daļa gar sabiedrisko 
laukumu un Vecpiebalgas ceļu; 

n Jaunajai skolas ēkai izraudzīts gruntsgabals pie Vecpiebalgas ceļa, apmēram 200 metru uz ZA no 
dzelzceļa joslas. 
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Jaunpiebalgas strādnieku ciemata teritorijas sadalīšanas shēma (1951.gads) un Jaunpiebalgas 
pilsētciemata plānošanas un apbūves projekts (1969.gads) 

Apskatot 1951.gada plānotās Jaunpiebalgas 
strādnieku ciemata attīstības shēmu un 
salīdzinot to ar 1969.gadā izstrādāto shēmu, 
novērojamas vairākas būtiskas atšķirības 
teritorijas plānotajā struktūrā. 

Lielākās izmaiņas šo 20 gadu periodā 
skārušas transporta tīklus. Būtiskas izmaiņas 
novērojamas ciemata centrālajā daļā, 
piemēram, mainījusies stadiona atrašanās 
vieta un iztrūkst uz to vedošais ceļš. 
Ievērojamākā atšķirība ir jaunākajā shēmā 
redzamais Vecpiebalgas ceļa (P33 šoseja-
Gaujas ielas beigas) tiešais savienojums ar 
ceļu uz Ranku (P33 šoseja – Gaujas ielas 
sākums), kā rezultātā tiktu izveidots taisns 
ceļa posms, kas nevestu cauri ciemata 
centrālajai daļai. 

1969.gada shēmā ciemata centrālās daļas 
zonējums ir kļuvis detalizētāks, konkrētāk 
iezīmējot teritorijas lietojuma veidu – 
vecākajā (1951.gada) materiālā tagadējās 
Rūpniecības un Brāļu Kaudzīšu ielas apkārtnē 
zonējums noteikts kā rūpniecības teritorija, 
taču jaunākajā shēmā redzamas rūpniecības 
teritoriju, sanitāro apstādījumu teritoriju, 
dzīvojamās apbūves rezerves teritoriju un 
komunālās apbūves rezerves teritoriju 
funkcionālās zonas. Interesanti, ka jaunākajā 
shēmā iztrūkst vecupes izveidota sala Gaujā, 
uz rietumiem no ciemata centrālās daļas 
rūpniecības teritorijas – atliek secināt, ka sala 
20 gadu laikā noskalota upes erozijas 
rezultātā. 1969.gada shēmā gan redzama 
neliela pussaliņa, kas varētu būt salas 
pārpalikums. 

Ciemata galējā austrumu daļā arī novērojama zonējuma dažādošana un apbūvēto teritoriju izplešanās – 
parādījušās plašākas individuālās apbūves un individuālās apbūves rezerves teritorijas. 

Veiktā izpēte Latvijas Valsts arhīvā ļauj izsekot un iepazīt teritorijas līdzšinējo attīstību (diemžēl SIA 
„METRUM” neizdevās atrast arhīvā materiālus par Abrupes un Melnbāržu ciemata attīstību), saprasts 
attīstības apsvērumus un sniedz iespēju izvērtēt tā laika ieceres, kas daļa no tām nav īstenotas. 

Atzīmējams, ka gan Jaunpiebalgā, gan arī Latvijā kopumā, attiecībā uz dzīvojamo fondu, novērojama 
tendence to neattīstīt kā urbānas struktūras, ar pilsētas raksturu, tā vietā atgriežoties pie pirms padomju 
laika apbūves struktūras iezīmēm. Arī Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojumā 2016.-2027.gadam no 
dzīvojamām apbūves teritorijām paredzēts attīstīt tikai savrupmāju apbūvi (plānojums jaunu 
daudzdzīvokļu apbūvi neparedz), pamatā saglabājot esošo apbūvi. Nav nepieciešams paredzēt plašas 
dzīvojamās apbūves teritorijas, tā vietā būtiski akcentēt saimniecisko, kultūras un izglītības dzīvi. Šādu 
attīstību iezīmē arī 2014.gadā pašvaldības izstrādātā Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija, kur vairāk domāts ne par fizisko (telpisko) plānošanu, bet novada, tai skaitā ciemu 
sociālekonomisko attīstību. 

3.attēls. Jaunpiebalgas strādnieku ciemata teritorijas sadalīšanas 
shēma, 1951.gads 
Avots: Latvijas Valsts arhīvs, fonds 2554, apraksts 1 

4.attēls. Jaunpiebalgas pilsētciemata plānošanas un apbūves 
projekts, 1969.gads 
Arhīvs: Latvijas Valsts arhīvs, fonds 2554, apraksts 1, lieta 509 
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SPĒKĀ ESOŠO TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 
ĪSTENOŠANAS IZVĒRTĒJUMS 
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pantu reģionālā līmenī tiek izstrādāta reģiona 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Vidzemes plānošanas reģions ir izstrādājis 
Vidzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam (apstiprināta VPR Attīstības padome sēdē 
27.06.2015., lēmums prot. Nr. 4., 3.p.). Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā reģiona 
stratēģija ir izvērtēta, un atzīmējams, ka tās risinājumi nav pretrunā ar Jaunpiebalgas novada teritorijas 
plānojumu.  

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.pantu vietējā līmenī tiek izstrādāta vietējās 
pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (par Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
plašāk skatīt sadaļā “TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBA ILGSTPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI JEB 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA KONTEKSTS AR JAUNPIEBALGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJU 2014.-2030.GADAM”), attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojums un 
detālplānojums. 

Turpmākajās risndkopās sniegts spēkā esošo Jaunpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu īstenošanas izvērtējums – novadā ietilpstošo pagastu teritorijas plānojumu un izstrādātā 
detālplānojuma izvērtējums (Jaunpiebalgas novada pašvaldībā ir izstrādāts viens detālplānojums). 
Atzīmējams, ka pašreizējā situācijā Jaunpiebalgas novada pašvaldībā nav izstrādāts neviens 
lokālplānojums.  

SPĒKĀ ESOŠIE PAGASTU TERITORIJAS PLĀNOJUMI 
Pēc administratīvi teritoriālās reformas, 2009.gada 14.septembrī Jaunpiebalgas novada dome pieņēma 
lēmumu (Jaunpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 „Par Jaunpiebalgas novada 
teritorijas atļauto izmantošanu”), nosakot, ka Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojums sastāv no 
iepriekš izstrādātajiem abu pagastu teritorijas plānojumiem – Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 
2002.-2014.gadam un Zosēnu pagasta teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam. 

Turpmākajās rindkopās sniegts šo spēkā esošo pagastu teritorijas plānojumu izvērtējums atbilstoši 
Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam izstrādes pamatojumam un vienam no 
izstrādes uzdevumam – izvērtēt Jaunpiebalgas novada teritorijā ietilpstošo (Jaunpiebalgas pagasta un 
Zosēnu pagasta) administratīvo vienību teritorijas plānojumus (grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus), paredzot vienotu teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves kārtību 
visā novada teritorijā. 

MK noteikumi Nr.628 paredz teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietvert spēkā esošā teritorijas 
plānojuma īstenošanas izvērtējumu, kaut arī praktiski vairāk varam runāt par teritorijas plānojumā 
(plānojumos) iekļauto nosacījumu izvērtējumu. Nenoliedzami, pie šī brīža plānošanas pieejas un situācijas, 
abos pagasta teritorijas plānojumos 12 gados paredzētais ir īstenots minimāli (atzīmējams, ka šāda 
situācija būtu attiecināma uz lielāko daļu Latvijas novadu teritorijas plānojumiem). Piemēram, 
Jaunpiebalgas novada pagastu plānojumos ir paredzēts attīstīt vairāku desmitu hektāru platībā 
savrupmāju apbūvi, bet pēdējos gados šāda veida apbūve praktiski no jauna netiek veidota – piemēram, 
iepriekšējā gadā (2014.gadā) Jaunpiebalgas novadā ir izsniegtas 10 būvatļaujas, no kurām lielākā daļa 
saistītas ar esošu objektu rekonstrukciju un meža ceļa izbūvi. Atzīmējams, ka teritorijas plānojuma 
īstenošana ir arī maz atkarīga no pašvaldības, tās darba, tādējādi teritorijas plānojums vairāk uztverams 
kā nosacījumu ietvars ilgam laika periodam (nav tiešas saistības ar 12 gadu perspektīvu), kuros ikvienam 
ir iespēja dzīvot, strādāt un saņemt garantiju par to, ka novada telpa attīstīsies tā, kā demokrātiska procesa 
rezultātā būs par to vienojusies sabiedrība un lēmuši deputāti. 

Pagastu teritorijas plānojumu izvērtējums sagatavots vadoties no SIA „METRUM” speciālistu profesionālā 
vērtējuma, kas pamatā balstīts uz līdz šim gūto pieredzi jeb līdzšinējo plānošanas praksi Latvijas 
pašvaldībās un Latvijas normatīvo un metodisko bāzi, kas attiecas uz teritorijas attīstības plānošanu. 
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Analizējot abus teritorijas plānojumus un ievērojot pēctecības principu, jaunajā Jaunpiebalgas novada 
teritorijas plānojumā 2016.-2027.gadam plānots saglabāt tos risinājumus, kuri joprojām ir aktuāli, 
pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām. 

1.tabula. Spēkā esošie novada teritorijas plānojumi 

Nr. Teritoriālā 
vienība Teritorijas plānojuma nosaukums Izstrādes 

gads Izstrādātājs 

1. Jaunpiebalgas 
pagasts 

Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojuma 2002.-2014.gadam 

2004. Jaunpiebalgas pagasta padome, 
SIA „Reģionālie projekti” 

2. Zosēnu pagasts Zosēnu pagasta teritorijas 
plānojumu 2006.-2018.gadam 

2007. Zosēnu pagasta padome (nav 
publiski pieejama informācijas 
par citu izstrādātāju) 
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Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam 

Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojums ir senākais novada teritorijas plānojums, un tas izstrādāts 
pirms 11 gadiem – 2004.gadā. Lai gan tas izstrādāts laikā, kad pieredze un izpratne par teritorijas 
plānošanu Latvijā bija stipri atšķirīga no tā, kāda tā ir šodien, tai skaitā ievērojami mainījušies uz teritorijas 
plānojuma izstrādi attiecināmie normatīvie akti, teritorijas plānojums uzskatāms par kvalitatīvu, 
pārdomātu un liela daļa no risinājumiem ir aktuāli joprojām. 

Pretēji vērtējama situācija attiecībā uz teritorijas plānojuma tehnisko noformējumu – ņemot vērā MK 
noteikumus Nr.628, kuri nosaka citādu teritorijas plānojuma saturu, Ministru kabineta noteikumus Nr.240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (stājās spēkā 22.05.2013.), 
turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.240, kuri nosaka nepieciešamību izstrādāt tehniski citādāku grafisko 
daļu (funkcionālo zonējumu iedalījumus, lietotos apzīmējumus u.c.), kā arī Ministru kabineta noteikumus 
Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” (stājās spēkā 01.08.2014.), kuri 
nosaka jaunas prasības teritorijas plānojumu grafisko daļu izstrādei, jaunais novada teritorijas plānojums 
attiecībā uz pagasta teritoriju sagatavojams no jauna. 

 

Jaunajā novada teritorijas plānojumā, atšķirībā no pagasta teritorijas plānojuma, vieglākai uztveramībai 
būtu ieteicams grafiski sagatavot divas teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartes – vienā parādot 
novada lauku teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu un otrajā kartē (lielāka mēroga noteiktībā) – 
Jaunpiebalgas un Abrupes ciema teritoriju plānoto (atļauto) izmantošanu. Tāpat arī grafiskajā daļā 
ieteicams attēlot kadastra informācijas slāni, pretējā gadījumā ir grūti attiecināt funkcionālā zonējuma 
prasības uz kādu konkrētu zemes īpašumu. 

Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojumā, atbilstoši likumdošanā prasītajam, ir grafiski noteiktas 
Jaunpiebalgas un Abrupes ciema robežas, līdz ar to abu apdzīvoto vietu statuss atbilst arī šī brīža 
aktualitātēm, t.i., atbilst izstrādātajai Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-
2030.gadam un tajā noteiktajam apdzīvoto vietu dalījumam. Jaunajā novada teritorijas plānojumā būtu 
ieteicams pārskatīt, atsevišķās vietās precizēt ciemu robežas. 

 

 

5.attēls. Spēkā esošais Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam 
Avots: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība (pašreiz Jaunpiebalgas novada pašvaldība), SIA „Reģionālie projekti” 2007. 
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Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojumā, nosakot ciemos funkcionālo zonējumu dzīvojamās apbūves 
teritorijām, rasts risinājums turpmākajai zemes izmantošanai ciema teritorijās – papildus „Savrupmāju 
apbūves teritorijas” funkcionālajam zonējumam ieviest zonējumu „Lauku apbūves teritorijas” (skatīt 
6.attēlu), kur teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas “brīvākas” un lauku raksturam 
atbilstošākas prasības (par lauku rakstura saglabāšanas nepieciešamību un virzību ciema teritorijā norāda 
arī Lauku atbalsta dienesta informācija par lauksaimniecības zemēm Lauku bloka kartē, skatīt 8.attēlu). 
Lai idejiski saglabātu šo risinājumu, atbilstoši MK noteikumos Nr.240 noteiktajai funkcionālā zonējuma 
klasifikācijai, novada ciemu, t.sk. arī Melnbāržu ciema, teritorijās „Lauku apbūves teritorijas” nosakāmas 
kā indeksētas „Lauksaimniecības teritorijas”. 

 
6.attēls. Fragments no Jaunpiebalgas pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam – esošās un plānotās savrupmāju un 
lauku apbūves teritorijas 
Avots: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība (pašreiz Jaunpiebalgas novada pašvaldība), SIA „Reģionālie projekti” 2007. 

Spēkā esošajā pagasta teritorijas plānojumā ļoti konkrēti ir noteiktas vietas, kur iespējams veikt 
apmežošanu un perspektīvās derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. Ievērojot plānošanas elastības principu, 
jaunajā novada teritorijas plānojumā ieteicams grafiski neatzīmēt šādas teritorijas, pretējā gadījumā pēc 
pieciem gadiem noteiktais var neatbilst ikdienas plānošanas vajadzībām. Atbilstoši tam, jaunais novada 
teritorijas plānojums būtu jāveido elastīgāks atļauto izmantošanu piemērošanā un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi – vienkāršāki nosacījumu noteikšanā. 

Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos septiņām funkcionālajām zonām ir 
noteiktas no jauna veidojamu minimālo zemes gabalu platības. Analizējot un izvērtējot tās, jaunajā novada 
teritorijas plānojumā šāda prasību būtu ieteicams piemērot tikai „Savrupmāju apbūves teritorijām”, 
„Lauksaimniecības teritorijām” un „Mežu teritorijām”. 

„Savrupmāju apbūves teritorijās”, ņemot vērā ciemu raksturu un vēsturiskās īpatnības, no jauna 
veidojamo zemes gabalu minimālo platību būtu ieteicams noteikt lielāku kā Jaunpiebalgas pagasta 
teritorijas plānojumā (noteikts 1500 m2), un tā varētu būt – 2500 m2. Jau pašreizējā situācijā lielākā daļa 
zemes gabalu – Priežu iela, vidēji ap 1500 m2, Loka iela, vidēji ap 3000 m2, jaunais zemes gabala sadales 
kvartāls, kas izstrādāts saskaņā ar detālplānojumu, vidēji ap 2500 m2, zemes gabali ir lielāki kā 1500 m2. 

Ņemot vērā ražošanas un komercapbūves dažādo raksturu, nebūtu ieteicams ierobežot šāda veida 
teritoriju attīstību teritorijas platības izvēlē, līdz ar to no jauna veidojamo minimālo zemes gabalu platību 
„Publiskās apbūves teritorijās”, „Rūpniecības apbūves teritorijās” nebūtu ieteicams noteikt. Savukārt 
ieteicams no jauna veidojamo minimālo zemes gabala platību piemērot „Meža zemēs” jeb, atbilstoši 
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normatīvajos aktos noteiktajam funkcionālā zonējuma klasifikatoram, „Mežu teritorijās”, pielīdzinot to 
„Lauksaimniecības teritorijām” – tas ir 2 ha. 

Kopumā, analizējot spēkā esošo teritorijas plānojumu, atzīmējams, ka jaunais novada teritorijas 
plānojums būs kā loģisks līdz šim spēkā esošā teritorijas plānojuma turpinājums, saglabājot tos 
risinājumus, kuri ir joprojām aktuāli, pamatoti un atbilst šī brīža plānošanas un normatīvo aktu prasībām. 
Galvenā atšķirība, veidot jauno novada plānojumu, būs elastīguma principa akcentēšana, pēc iespējas 
neierobežojot zemes īpašniekus. 

KOPSAVILKUMS: 

Teritorijas plānojumā 
noteiktie būtiskākie 
raksturlielumi – no jauna 
veidojamo zemes gabalu 
platības 

Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir 
noteiktas no jauna veidojamo zemes vienību minimālās prasības: 

n „Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijām” (1200 m2); 
n „Savrupmāju apbūves teritorijām” (1500 m2); 
n „Lauku apbūves teritorijas (6000 m2); 
n „Ražošanas teritorijām” (1200 m2); 
n „Tehniskās apbūves teritorijas” (1200 m2); 
n “Meliorētās lauksaimniecības teritorijas” (rekomendēts 10 ha); 
n „Lauksaimniecības teritorijās” (2 ha). 

Apdzīvotā vieta, kurai 
noteikts ciema statuss 

Jaunpiebalga, Abrupe 

Pozitīvi atzīmējamais 
teritorijas plānojuma 
risinājumos 

n Lai gan teritorijas plānojums izstrādāts pirms 11 gadiem, tas uzskatāms 
par kvalitatīvu, pārdomātu un liela daļa no risinājumiem ir aktuāli 
joprojām. 

n Pozitīvi vērtējama izpēte un ieguldītais darbs attiecībā uz pagasta 
identitāti – teritorijas plānojumā pielietota individuāla pieeja. 

n Grafiskā daļa ir skaidri „lasāma” un attiecīgi ir saprotams, kādas attīstības 
iespējas ir piemērojamas kontekstā ar teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem. 

Pārdomājamais, 
uzlabojamais, strādājot 
pie jaunā Jaunpiebalgas 
novada teritorijas 
plānojuma risinājumiem 

Teritorijas plānojuma izmaiņas pamatā attiecas uz darba instrumentiem 
(teritorijas plānojums jāizstrādā atbilstoši pašreizējām normatīvo aktu 
prasībām jaunajā teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
TAPIS) un teritorijas plānojuma elastīguma nodrošināšanu – funkcionālo 
zonu skaita samazināšanu un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu vienkāršošanu.  
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7. un 8.attēls. Jaunpiebalgas ciema daļas topogrāfiskā karte un tās pašas ciema daļas LAD Lauku bloka karte, kas norāda uz ciema teritorijas dažādo (tai skaitā lauku teritorijas) raksturu 
Avots: LGIA topogrāfiskā karte (saņemta SIA „METRUM” 2015.gadā ) un LAD Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas interneta versijā pieejamā karte, adrese http://karte.lad.gov.lv/ 
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Zosēnu pagasta teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam 

Kā atzīmēts arī iepriekš, plānošanas prakse ir strauji attīstījusies, un pašvaldībām, kā arī teritorijas 
plānotājiem, ir uzkrāta jauna pieredze, līdz ar, iepazīstoties ar 2007.gadā apstiprinātā Zosēnu pagasta 
teritorijas plānojuma materiāliem, atzīmējams, ka šodien tam jāiegūst jauna saturiskā un vizuālā forma. 
Līdz ar to, attiecībā uz Zosēnu pagasta teritoriju, jaunajā novada teritorijas plānojumā izmaiņas būs 
attiecināmas gan uz tā noformējumu, gan saturisko sniegumu. 

Zosēnu pagasta teritorijas plānojums ir grūti “lasāms” (skatīt 9.attēlu), līdz ar to sarežģīti ir arī analizēt 
izstrādātos priekšlikumus. Viens no uzdevumiem jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādē ir padarīt 
karšu lasāmību ikvienam pašvaldības iedzīvotājam, investoram un jebkuram citam interesentam 
saprotamu un lasāmu. 

Lai gan teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir skaidri noteikti teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas veidi (funkcionālās zonas), tie stipri atšķiras no noteiktajiem teritorijas plānotās (atļautās) 
izmantošanas veidiem grafiskajā daļā, līdz ar to Zosēnu pagasta teritorijas plānojuma praktiskajā 
pielietošana ir daudz juridiska rakstura problēmu. 

Zosēnu pagasta teritorijas plānojumā, atbilstoši likumdošanā prasītajam, ir grafiski noteiktas viena ciema 
robežas – galvenajam pagasta centram Melnbārži. Līdz ar to apdzīvotās vietas, līdzīgi kā Jaunpiebalgas 
pagasta teritorijas plānojumā, atbilst arī šī brīža aktualitātēm, t.i., atbilst izstrādātajai Jaunpiebalgas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam. Ciemam ir izteikti lineāra struktūra, un spēkā 
esošajā teritorijas plānojumā noteiktā ciema robeža iekļauj kompaktās apbūves daļas, kas pamatā 
izveidotas padomju laikos. Jaunā novada teritorijas plānojuma izstrādē robežas ir pamatā saglabājamas, 
atsevišķās vietās tās precizējot. 

Ņemot vērā teritorijas plānojuma izstrādes gadu, Zosēnu pagasta teritorijas plānojums būtiski atšķiras no 
teritorijas plānojumiem, kādus tos normatīvie akti paredz izstrādāt šodien. Tā kā plānošanas prakse, 
salīdzinot ar 2007.gadu, ir strauji attīstījusies, Zosēnu pagasta teritorijas plānojums, it īpaši teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas kartes un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, ir izstrādājami 
no jauna. 

  

9.attēls. Spēkā esošais Zosēnu novada teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam, kurš pārskatāms ne tikai saturiski, bet arī 
vizuāli, padarot karšu lasāmību ikvienam pašvaldības iedzīvotājam, investoram un jebkuram citam interesentam saprotamu 
un lasāmu 
Avots: Zosēnu pagasta pašvaldība (pašreiz Jaunpiebalgas novada pašvaldība), 2007. 
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KOPSAVILKUMS: 

Teritorijas plānojumā 
noteiktie būtiskākie 
raksturlielumi – no jauna 
veidojamo zemes gabalu 
platības 

Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
ir noteiktas no jauna veidojamo zemes vienību minimālās prasības: 

n „Lauksaimniecības teritorijas”: 
ü Ja jaunveidojama lauksaimnieciskas izmantošanas zemes 

gabala izmantošanas mērķa grupa ir „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, tad 
Zosēnu pagastā tā minimālā platība ir 1 ha; 

ü Ja jaunveidojama zemes gabala izmantošanas mērķa grupa ir 
„Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, tad 
Melnbāržu ciemā, gan Zosēnu pagastā zemes gabala vai 
parceles minimālā platība ir 0,25 ha. 

n „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas” – ja jaunveidojama 
zemes gabala izmantošanas mērķa grupa ir „Individuālo dzīvojamo 
māju apbūve”, kods 0601, tad Melnbāržu ciemā, gan Zosēnu 
pagastā zemes gabala vai parceles minimālā platība ir 0,25 ha. 

Apdzīvotā vieta, kurai 
noteikts ciema statuss 

Melnbārži 

Pozitīvi atzīmējamais 
teritorijas plānojuma 
risinājumos 

Pozitīvi vērtējama izpēte un ieguldītais darbs attiecībā uz pagasta 
identitāti – teritorijas plānojumā pielietota individuāla pieeja. 

Pārdomājamais, 
uzlabojamais, strādājot pie 
jaunā Jaunpiebalgas 
novada teritorijas 
plānojuma risinājumiem 

Teritorijas plānojuma kā novada pašvaldības saistošo noteikumu 
izstrāde (pašreizējā pagasta teritorijas plānojumā ir daudz juridisku 
nepilnību), grafisko daļu izstrāde (no jauna) atbilstoši šī brīža 
normatīvajām un metodiskajām prasībām). 

 

SPĒKĀ ESOŠAIS DETĀLPLĀNOJUMS 
Jaunpiebalgas novada teritorijā ir izstrādāts viens detālplānojums, un tā izstrāde veikta nekustamajam 
īpašumam „Gaujmala”, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā (kadastra numurs 4256 0060 0235). Darba 
uzdevums detālplānojuma izstrādei ir apstiprināts Jaunpiebalgas pagasta padomes sēdē 2007.gada 
5.novembrī (protokols Nr.11, lēmums Nr.96.§, 7.p.), un pašreizējā situācijā, 2015.gadā, ir veikta daļēja tā 
realizācija. 

Detālplānojuma teritorija aizņem 15,75 hektārus. Detālplānojums paredz veidot jaunu savrupmāju apbūvi 
Jaunpiebalgas ciema teritorijā, veidojot zemes gabalus, kuru platība ir vienāda vai lielāka par 1500 m². 
Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot 49 atsevišķus savrupmāju apbūves gabalus. Piekļūšana 
plānotajai savrupmāju apbūves teritorijai ir plānota no Gaujas ielas, vietā, kur ir iedibinājusies 
nobrauktuve. Lai nodrošinātu piekļuvi projektējamiem apbūves zemes gabaliem, uz zemes gabala ir 
paredzēts izveidot piecas jaunas ielas. Pašreizējā situācijā no plānotajiem 49 savrupmājas apbūves 
gabaliem ir izveidoti 11, un, lai gan šobrīd savrupmāja nav neviena uzbūvēta, kā arī nav izveidota tiem 
atbilstoša infrastruktūra, pašreizējās aktivitātes (intereses par zemes gabalu izmantošanu un apbūvi), 
liecina par detālplānojuma aktualitāti joprojām. 

Jaunajā novada teritorijas plānojumā detālplānojuma risinājumi ir izvērtēti un saglabāti, atzīmējot tā 
robežu un funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma grafiskajā daļā (skatīt 10.attēlu). Pēc jaunā novada 
teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, šīs teritorijas turpmākā izmantošana būs atļauta saskaņā ar 
izstrādāto detālplānojumu. 

 



 

24 
 

  

10.attēls. Detālplānojuma teritorija un funkcionālā zonējuma risinājumi spēkā esošajā Jaunpiebalgas pagasta teritorijas 
plānojumā 2002.-2014.gadam (pa kreisi) un jaunajā novada teritorijas plānojuma projektā (pa labi) 
Avots: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldība (pašreiz Jaunpiebalgas novada pašvaldība), SIA „Reģionālie projekti” 2007. un SIA 
„METRUM”, 2015. 
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JAUNPIEBALGAS NOVADA AINAVU VĒRTĒJUMS 
Jaunpiebalgas novada ainavu vērtējums sagatavots Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-
2027.gadam izstrādes ietvaros. Tā sagatavošanā izmantotas (ņemtas vērā) Eiropas ainavu konvencijas 
nostādnes (2000.g., Latvijā 2007.g.), Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-
2030.gadam, Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam, 2007.gadā 
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2007.-2027.gadam ietvaros „Vidzemes attīstības 
aģentūras” izstrādātais pētījums „Vidzemes ainavas, to novērtējums un izmantošanas raksturojums", 
Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros organizēto iedzīvotāju diskusiju rezultāti 
(2015.gada septembrī), kā arī „METRUM” uzkrātā pieredze un materiāli, strādājot kopā ar Dr.habil.geogr., 
profesori Aiju Mellumu. 

 
JĒDZIENS AINAVAS 

Latvijā ainavu lielākoties saprot kā skatu, ainu, retāk kā apvidu, teritoriju, telpu. Tā kā realitātē ainavas ir 
visur, tās atrodas cilvēku uztveres lokā, tad kļūst saprotama vizuālās uztveres, vizuālo (estētisko) 
vērtējumu dominance. Jāpiezīmē, ka minētā sapratne savā veidā ietekmē arī LR tiesību aktos paustās 
attieksmes pret ainavām, tomēr liekot uzsvaru uz to vizualitāti. Tomēr – ja runa ir par plānošanu (tātad 
mērķtiecīgu darbību, kas notiek kādās interesēs), tad nepieciešama vienošanās par to, kā saprast jēdzienu 
ainava. 

Nav pamata apstrīdēt nevienu no cilvēku individuālajām, cilvēciskajām ainavas sapratnēm (tās ir saistītas 
ar identitātes sajūtu), kā arī dažādo pētnieku sapratnes un pieejas ainavu pētniecībā (tā saistās ar 
individuāliem, specifiskiem mērķiem). Tomēr plānošanas gadījumā – kas ir valsts politikas instruments, 
sociāli nozīmīga darbības joma, nepieciešama vienošanās par to, kā saprast un plānošanas darbos lietot 
vārdu ainava. 

Labs vienošanās pamats ir ainavas skaidrojums dots Eiropas ainavu konvencijā (2000.g., Latvijā 2007.g.). 
Proti, “ainava – nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki un kas izveidojusies dabas un/vai cilvēku 
darbības un mijiedarbības rezultātā”. Būtiskais šajā formulējumā ir tas, ka vienkopus minētas trīs lietas: 
(1) ainava kā teritorija/telpa, (2) dabas un cilvēka mijiedarbība kā ainavas tapšanas un pastāvēšanas 
nosacījums un (3) cilvēku uztvere šodien, bet tās var būt arī atmiņas, turklāt uztvere neatspoguļojas tikai 
vizuālajos vērtējumos, bet arī attieksmēs, intelektuālajā darbībā, priekšstatos, rīcībās. Tomēr jānorāda, ka 
ir atšķirība, kā ainavu (savu!) uztver tajā dzīvojošais iedzīvotājs vai arī garāmgājējs, tūrists. 

Nostādņu veidošanas procesā vērā ņemamas vēl divas Eiropas ainavu konvencijā paustās nostādnes. 
Vispirms – ainavas ir visur (tas ir zemes ainavu segums), un – tās ir dažādas, piemēram, ciemu ainavas, 
lauku ainavas, pamestās u.c. ainavas. Otrkārt, ņemot vērā ainavu dažādību (tas attiecas arī uz to 
nozīmēm), iespējams nodalīt ikdienas un īpašās nozīmes ainavas. Jāuzsver, ka šāds dalījums nebūt 
neliecina par to, ka vienas ainavas ir labākas un citas – sliktākas, tās ir vienkārši atšķirīgas. Turklāt ikdienas 
ainavas savā ziņā arī ir īpašas, bet citu iemeslu dēļ – tās ir daudzu cilvēku dzīves telpas, tajās jāuztur 
kvalitatīva dzīves un darba vide, arī saimniekošanas iespējas, tajās koncentrējas ainavu attīstības gaitā 
uzkrātie resursi utt. 

Vienkāršiem vārdiem sakot – ainavas ir visur, tas ir skatījums uz tuvāko un tālāko apkārtni, kas (skatījums) 
balstās dabas un cilvēku mijiedarbības izpratnē, to izvērtēšanā atbilstīgi kādiem sociāliem mērķiem, vai arī 
individuālās dzīvesvides kontekstā. 

 
LĪDZ ŠIM NOVADĀ PĒTĪTAIS, TEIKTAIS ATTIECĪBĀ UZ AINAVU 

Līdz šim atsevišķs pētījums par Jaunpiebalgas novada ainavām nav veikts. 2007.gada „Vidzemes attīstības 
aģentūra” ir izstrādājusi pētījumu „Vidzemes ainavas, to novērtējums un izmantošanas raksturojums”, 
kurā ir pievērsta neliela uzmanība arī Jaunpiebalgas novada nozīmīgajām un estētiski augstvērtīgām ceļa 
ainavām. Šajā ainavu vērtējumā ainavas tika vērtētas, nosakot to ekoloģisko, kultūrvēsturisko un estētisko 
vērtību. Darbā atzīmēts, ka Jaunpiebalgas novada ainavas daudzveidību nosaka pauguraines mozaīkveida 
ainavas, kurā mijas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar meža puduriem, kā arī Gaujas tecējums cauri 
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novadam tai piešķir citu dimensiju, kura arī ietekmē novada vizuālo kvalitāti. Pētījumā norādīts, ka ainavu 
telpas vizuālā vērtība primāri ir saistīta ar pauguroto reljefu un atsevišķām tālām skatu perspektīvām no 
ceļa uz Gaujas pazeminājumu. Augšgaujas pazeminājumā ir viļņots līdzenums. Pateicoties smilts tipiskā 
podzola augsnēm, pazeminājumā izveidojies plašs priežu un priežu – egļu masīvs. 

Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam atzīmē ainavas būtiskumu 
turpmākajā teritorijas attīstībā, kā arī atklāj, ar ko iedzīvotāji lepojas: saglabātām vērtībām un dabas 
bagātībām, ainavu un kultūrvēsturi. 

Darbošanās lauku saimniecībās, apdzīvoto vietu un viensētu sakoptība parāda jaunpiebaldznieku 
attieksmi pret savu novadu, dzīves telpu, tādā veidā parādot to, cik ļoti viņi ietekmē šīs ainavas attīstību 
un ir ietekmējuši tās saglabāšanu. Pašvaldības izstrādātajā stratēģijā tiek noteikts, ka novada turpmākai 
attīstībai jābalstās uz novada resursu (cilvēkresursi, meži, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
kultūrvēsturiskais mantojums) efektīvu izmantošanu, un tas liecina par saimniekošanas turpināšanu, līdz 
ar to netieši ainavas apsaimniekošanu. Stratēģijā definētie stratēģiskie mērķi ir cieši saistīti ar ainavas 
saglabāšanu un, kas ir būtiski, ka nav akcentētas tikai īpašās ainavas, bet arī ikdienas ainavas, kuras tādā 
veidā tiks saglabātas un turpinās veidot novada identitāti. Ja stratēģijā viena no prioritātēm ir noteikta 
kultūrvēsturisko un estētisko vērtību saglabāšana, kopšana un popularizēšana, teritoriju ilgtspējības 
nodrošināšana un novada ainavas daudzveidības un savdabības saglabāšana un nostiprināšana, tad loģisks 
tās solis ir noteikt vadlīnijas šo teritoriju turpmākajai attīstībai. Tas ir pamats turpmākai Eiropas ainavu 
konvencijas īstenošanai lokālā līmenī. 

 
AINAVAS ANALĪZE 

Ainava ir mainīgs lielums, ainava mainās laikā un telpā, atbilstoši valstī notiekošajiem politiskajiem, 
ekonomiskiem un demogrāfiskiem procesiem, kuri ainavu ir ietekmējuši visu šo gadu gaitā. 

Arī Jaunpiebalgas ainava ir mainījusi dažādu dabisku un cilvēku radītu procesu ietekmē. Pētot kartes un 
citus vēsturiskus materiālus, var secināt, ka savu ietekmi uz ainavas veidošanos ir atstājuši muižu laiki. Tas 
ietekmēja ainavas telpisko struktūru, kur apkārt muižu centriem veidojās viensētas, kuras vēl saglabājušās 
mūsdienu ainavu struktūrā. Ir jāmin, ka tieši muižu laikos šajā teritorijā ir bijis vislielākais iedzīvotāju skaits, 
par ko liecina arī apbūves struktūras atstātās pēdas ainavā, kā arī kartes, kurās var redzēt plašas 
lauksaimniecības zemju platības ar salīdzinoši nelielām meža platībām. Vairāk bija atklāto lauku, redzamas 
tālās perspektīvas un izteiktais paugurainas reljefs. Arī apdzīvojuma struktūra un ceļu blīvums bija daudz 
lielāks. 

Nenoliedzami savu ietekmi uz ainavu ir atstājis arī I Pasaules karš. Kara laikā tika izbūvēts dzelzceļš Ieriķi-
Gulbene. 

Beidzoties I Pasaules karam, krīt arī muižnieku vara un 1922.gada zemes agrārā reforma, kuras laikā 
muižas zemes tiek sadalītas sīksaimniecībās, atstāj savu ietekmi uz Jaunpiebalgas ainavu. 

Padomju varas gadu laikā līdz ar zemes apsaimniekošanas un ideoloģijas maiņu, mainās arī apdzīvojuma 
struktūra. Lielu ietekmi atstāj zemju meliorācija, kuras ietekmē veidojās plašas, pārskatāmas ainavas. Par 
šī laika ietekmi uz ainavu atgādina sagruvušās fermu paliekas, meliorācijas grāvji un apbūve. 

Nākošais posms, kas ietekmējis ainavas izmaiņas ir neatkarības atgūšana. Atkal mainījās zemes īpašuma 
tiesības, tās apsaimniekošana, izmaiņas iedzīvotāju apdzīvojuma blīvumā, kas atstājis savu ietekmi uz 
apbūves struktūru. Bet tai pašā laikā atzīmējama pozitīva iezīme, ka māju rekonstrukciju procesā tiek 
izmantoti materiāli, kas raksturīgi šai apkārtnei, līdz ar to vecā apbūve tomēr savā veidā spēj saglabāt savu 
raksturu un arhitektūru, kas spēj stāstīt par apbūves veidošanās laiku. 

Arī iestāšanās Eiropas Savienībā un tās struktūrfondu apguve ir atstājusi ietekmi uz ainavas 
apsaimniekošanu. Līdz ar to var apgalvot, ka ne tikai vietējie politiskie, ekonomiskie un sociālie faktori 
ietekmē ainavas izmaiņas, bet arī sava veida globalizācija un tehnikas attīstība ir tā, kas izmaina ainavas 
apsaimniekošanu un rada jaunu elementu parādīšanos tajā. 
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Liela daļa no zemāk minētajām un atzīmētajām ainavām ir saglabājušās no 20.gs. sākuma, tās ir ainavu 
telpas, kuras šo gadu laikā ir vismazāk mainījušās, saglabājušas savu raksturu, skatu perspektīvu, 
proporcijas un vietām pat apbūvi. Ainavu elementi var būt mainījušies, bet to mainība nav nošķirams 
process no ainavas, līdz ar to ir jāpieņem, ka ainavas attīstības procesā ir vietas, kuras var tikt saglabātas 
arī nākošajām paaudzēm, tādā veidā saglabājot raksturīgās Jaunpiebalgas plašās ainavas, tās raksturu un 
elementus, kas veido šīs ainavas identitāti, kura nespētu pastāvēt un saglabāties bez cilvēkiem, to darbības 
un tradīcijām. 

 
PRIEKŠLIKUMI (RISINĀJUMI) 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Jaunpiebalgas novada ainavu saglabāšanas risinājumi ir izstrādāti, ievērojot 
Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2030.gadam, Eiropas ainavu konvencijā 
minēto, kā arī ņemot vērā novada teritorijas apsekojuma laikā uzkrāto informāciju un “METRUM” pieredzi, 
analizējot citu novadu un teritoriju ainavas. 

Katra identificētā ainavu telpa, ko aizpilda dažādi ainavas elementi (lauku sētas, mežu puduri, lauki, koki, 
akmeņi u.c.), ir galvenie cilvēku uztveres objekti. Šie ainavas elementi ir liecības, no kāda laika perioda, 
kurš ir ietekmējis ainavas attīstību. Ainava ir kā grāmata, kas pati par sevi stāsta par sevi, tikai ir jāmāk šī 
grāmata lasīt. 

Jaunpiebalgas novada ainavas tiks iedalītas ikdienas un īpašas nozīmes ainavās. 

Ikdienas ainavas – tās ir visas cilvēku apdzīvotās ainavas, kurās joprojām norisinās mijiedarbības starp 
dabu un cilvēku, un kuras uztur vai tālāk veido cilvēku ikdienas darbība. Šajās ainavās valda pašiniciatīva, 
tikai vispārējo prasību līmenī pastāv normas vai ierobežojumi, kas lielākoties attiecas uz labās 
saimniekošanas prakses prasībām. Jaunpiebalgas novada teritorijā ikdienas ainavas veido kopējo fonu. 

Īpašās nozīmes ainavas – to nodalīšana saistāma ar kopējo situāciju novadā (reālā ainavu struktūra un 
vēsture), ar pieņemtajām vērtībām, cilvēku atmiņām un nākotnes plāniem. Jaunpiebalgā liela nozīme ir 
vizuāli pievilcīgajām ainavām, kas ir daļa no novada identitātes, kā arī kultūra saglabāšanai. Katrai 
izdalītajai ainavai ir jānosaka tās saglabāšanas mērķis, no kura izriet turpmākie nosacījumi vai vadlīnijas to 
apsaimniekošanai, attīstībai un pārvaldībai. 

 
Nosakot un izdalot Jaunpiebalgas novada ainavas, tika ņemta vērā Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā noteiktās vērtīgās teritorijas (ainaviski vērtīgās, ūdenstūrisma un tūrisma vērtīgās 
teritorijās, kā arī skatu punkti, Palatas teritorija un kultūras pieminekļi), vērtējot tās detalizētāk un nosakot 
to vērtību kopējā Jaunpiebalgas novada ainavu telpā. 

Liela nozīme ir ainavu elementiem, kas veido Jaunpiebalgas novada ainavas saikni ar vietējo cilvēku, tā 
tradīcijām un attiecībām ar ainavu. Atsevišķi ainavas elementi var būt par daļu no ainavas identitātes un 
rakstura, kas atspoguļo tikai šai vietai īpašo, unikālo un saglabājamo. 

Ikdienas ainavas
•darbības ainavas, piemēram, lauki, meži, Jaunpiebalga, Melnbārži, Abrupe, ceļu

ainavas, saimniecības un rūpniecības teritorijas

Īpašas nozīmes ainavas
•vizuāli pievilcīgas vietas (Gaujas ainavu telpa, izteiktas skatu telpas, ceļu ainavas)
•īpaši nozīmīgie ainavu elementi (akmeņi, dižkoki (Spulgu kadiķis, Zviedrijas priede u.c.),

pilskalni, baznīcas u.c.)
•kultūrvēsturiskās (kultūrvēsturiskie pieminekļi un to apkārtējā teritorija)
•bojātās
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Ne tikai īpašas nozīmes ainavas ir saglabājamas, bet arī ikdienas ainavas, jo tās veido Jaunpiebalgas novada 
teritorijas pamatu, fonu īpašajām ainavām. Ikdienas ainavu uzturēšana (mežu un lauksaimniecības 
proporciju, apbūves struktūras, rakstura un arhitektūras saglabāšana) ietekmē Jaunpiebalgas novada 
kopējo attīstību, tā nosaka iedzīvotāju ikdienas dzīves kvalitāti, piederības sajūtu Jaunpiebalgai, Zosēniem, 
ekonomisko stabilitāti un attīstības iespējas nākotnē. 

Novada ainavām ir nozīme arī Latvijas kopējā ekoloģiskā tīkla sistēmā, līdz ar to ir būtiski pievērst 
uzmanību Jaunpiebalgas novada ainavām ne tikai ņemot vērā estētisko kvalitāti, bet arī ainavas ekoloģisko 
nozīmi. 

Apkopojot galvenos risinājumus, atzīmējams, ka: 

n Jaunpiebalgas novada ainava nav saglabājama bez tās iedzīvotāju aktīvas līdzdalības, viņu ikdienas 
rīcībām, saimniekošanas savā zemē un tās kopšanas, tradīciju uzturēšanas un viņiem nozīmīgo vietu 
un elementu saglabāšanas. Jaunpiebalgas novada ainava veidojusies cilvēka darbības rezultātā, 
tāpēc nebūtu jānosaka kādi īpaši nosacījumi ainavu saglabāšanai, bet saglabāšanai būtiskas ir 
vadlīnijas, kas palīdzētu saglabāt noteiktās ainavas vērtības nākamajām paaudzēm. Kā jau iepriekš 
minēts, ainava ir mainīga, tā mainās līdzi laikam, cilvēku rīcībām, politiskai un ekonomiskai situācijai, 
kas būtiski ietekmē ainavu kvalitāti. Tās veido Jaunpiebalgas identitāti, tā ir daļa no tās, līdz ar to 
pašiem cilvēkiem ir spēja to aizsargāt un uzturēt. Ir jāņem vērā, ka vadlīnijas (varbūt nosacījumi) 
skars tieši fiziskas personas. Jo tieši ainaviski vērtīgākās telpas, kur būtu nepieciešami striktāki 
nosacījumi to apsaimniekošanai, atrodas fizisku personu īpašumā (skatīt 1.pielikumu). Tas parāda, 
ka tieši vietējais iedzīvotājs ir atbildīgs par ainavas vērtību saglabāšanu un attīstību novadā. 

n Pēc teritorijas apskates dabā un ainavu telpu aptuveno robežu noteikšanas, tiks veidoti priekšlikumi 
ainavu apsaimniekošanai un nosacījumi, kas varētu tikt iekļauti Jaunpiebalgas novada teritorijas 
plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos vai labākā gadījumā veidojamas 
vadlīnijas, kas cilvēkiem būtu ievērojamas ikdienā ainavu apsaimniekošanā. 

n Stingrāki nosacījumi varētu attiekties uz mežu apsaimniekošanu, ceļu ainavām, izdalot noteiktus 
posmus, kuros būtu nepieciešamas darbības šo ainavu saglabāšanai un iespējamai attīstībai 
nākotnē. Nosacījumi varētu attiekties arī uz raksturīgās apbūves struktūras un arhitektūras 
saglabāšanu, jo ēkas ir daļa no kultūrvēsturiskās ainavas, tas ir būtisks elements, kas liecina par 
ainavas veidošanās posmu un attīstību. 

n Tiks atzīmēti īpaši vērtīgie skatu punkti un izstrādāti priekšlikumi to saglabāšanai. Būtu svarīgi 
diskusiju laikā ņemt vērā vietējo iedzīvotāju noteiktās skatu vietas, respektīvi, kas ir skaists tieši 
vietējam iedzīvotājam, kuras ir tās vietas, kuras būtu vērts atzīmēt, jo ne visas būs saskatāmas no 
ceļiem. 

n Īpaši būtu jāakcentē bojātās (degradētās) ainavas, jo tām būtu jābūt prioritārām attīstības 
teritorijām, lai nākotnē tās mainītu savu piederību šai grupai. 

n Palatas dabas teritorijai būtu saglabājams statuss kā vietai, kurai jāizstrādā tematiskais plānojums 
(pašlaik šāds risinājums iekļauts teritorijas plānojuma 1.redakcijā), neuzsverot tikai dabas vērtības, 
bet skatot to kontekstā ar apkārtējo ainavu un nozīmi novada ainavas telpā. 

n Pašlaik skaidri iezīmējas šādi virzieni, kuriem būtu nosakāmas vadlīnijas ainavu turpmākai attīstībai. 
Vadlīnijas būtu izstrādājamas ikdienas ainavām. 

n Ainavu vērtībām nevajadzētu būt iekaltām akmenī, jo iedzīvotāji ar savu līdzdalību ainavu 
izdzīvošanā var būtiski papildināt izstrādāto ainavu karti, tādā veidā kopīgi izstrādājot ainavu plānu 
(tematisko plānojumu) visam Jaunpiebalgas novadam, jo tikai ar iedzīvotāju līdzdalību var tikt 
vislabāk noteiktas, definētas un raksturotas ainavas, parādīti nozīmīgākie ainavu elementi, vietas, 
kas Jaunpiebalgas iedzīvotājam ir būtiskas. Ņemot to vērā, teritorijas plānojumā iekļautais ainavu 
vērtējums ir jāskata kā vadlīnijas turpmākai ainavu izpētei. 

Diskusijai: rekreācijas meži, meži, kuri tiešām tiek izmantoti iedzīvotāju pastaigām un citām aktivitātēm. 
Ainavas elementi, kas raksturo vietējo iedzīvotāju telpas izjūtu, vietas, kas būtiskas tieši vietējam 
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iedzīvotājam. Diskusijās būtu jāsadzird jaunpiebaldzēniem (piebaldzēniem?) īpašo, svarīgo, vērtīgo ainavu 
– kāda tā ir, kuras teritorijas tās ir. Ainavas telpa darba ietvaros definēta, ka tā nav saistīta tikai ar 
skaistuma izpratni (vizuālo nozīmi), bet tradīcijām un kultūru, kuru caur ainavas uztveri var izdzīvot 
iebraucējs. 

IZDALĪTO AINAVU RAKSTUROJUMS UN PRIEKŠLIKUMI TURPMĀKAI AINAVU APSAIMNIEKOŠANAI, 
ATTĪSTĪBAI UN SAGLABĀŠANAI 

Ainava jāskata tagadnes formā, tā ir katra jaunpiebaldznieka dzīves telpa, neatkarīgi no tā vai viņš dzīvo 
ciemā vai laukos. Ar ainavu aizsardzību, kopšanu, veidošanu un attīstību ir jāredz katra cilvēka, zemes 
īpašnieka un apsaimniekotāja reāla darbība, kura notiek šodien, šajā laikā un telpā. Tā veido ainavu, 
aizsargā, apsaimnieko un kopj. Tā ir mijiedarbība, kas notiek starp cilvēku un ainavu. Ainava ir cilvēka 
ikdienas darbības platforma, tie viens otru ietekmē un veido, tas rada piederību vietai un atbildību pret 
to. Tā pastāv tikai tāpēc, ka cilvēks tajā ir, viņš nav tikai ainavas elements, bet tas ir sava veida radītājs, 
kurš atstāj aiz sevis pēdas par konkrēto laiku, tradīcijām, vērtībām un darbībām, kas viņam ir svarīgas. Ihse 
ir paudis, ka ainavas saglabāšana ir integrācija, tā ir integrācijas starp dabas aizsardzību, kultūru un tās 
saglabāšanu. 

Ņemot vērā minēto, Jaunpiebalgas novadā netiek atsevišķi izdalītas tikai izcili skaistās ainavas ar skaistiem 
skatiem, bet tiek skatīta ainava kā platforma Jaunpiebalgas iedzīvotāju tradīcijām, vēsturei, ikdienas 
aktualitātēm, potenciālajām izmainām u.c. aspektiem. 

Tā kā Jaunpiebalgas dabas ainavas pamatu veido pauguraines mozaīkveida ainava, tad tas būtiski ietekmē 
arī ainavas izmantošanas iespējas, estētisko kvalitāti un ceļu tīklu attīstību. 

Novadā tiek izdalītas ikdienas ainavas un īpašas nozīmes ainavas, kuras iedalās sīkāk, ņemot vērā vietas 
īpatnības. 
 
Ikdienas ainava 

Tā ir ainavas daļa, kura nav īpaši iezīmēta vai kā citādi izdalīta ainavu kartē, bet tās nozīme turpmākā 
ainavas apsaimniekošanā, plānošanā un saglabāšanā ir nepārprotama. Tā veido fonu visām izdalītajām 
ainavām un tās elementiem, tā ir matrica, kas veido Jaunpiebalgas novada teritoriju, parāda tā raksturu, 
identitāti un ainavas skaistumu. Līdz ar to cilvēku lauksaimniecības zemju apsaimniekošana tikai veicina 
šo plašo lauku ainavu ar tālām perspektīvām saglabāšanos. Būtiski ainavas elementi ir tieši ainavā esošie 
lopiņi, tie ne tikai veicina novada ekonomisko attīstību, bet ir vieni no lielākajiem ainavas 
apsaimniekotājiem, tāpēc to esamība ainavā ir neatņemama tās sastāvdaļa. 

Mežu ainavām būtu jāpievērš lielāka nozīme – tieši mežu apsaimniekošanai un kailciršu veidošanai. Būtu 
jāņem ne tikai likumā noteiktās prasības, bet labas apsaimniekošanas prakses un vadlīnijas, kas būtiski 
palielinātu ne tikai meža estētisko, bet arī ekoloģisko kvalitāti. 

Apsaimniekojot ainavu nedrīkst skatīties īpašuma robežās, ainavai nav īpašuma robežu, tai nav piederības, 
tā ir vienota un visa kopā veido Jaunpiebalgas mozaīkveida pauguraino ainavu, ar kuru lepojas tās 
iedzīvotāji. Līdz ar to katram saimniekojot savā īpašumā, būtu jāapzinās saimniekošanas ietekme uz 
apkārtējo ainavu, kādu ietekmi es kā īpašnieks atstāju uz ainavu, tās kvalitātēm – estētisko, ekoloģisko, 
ekonomisko un sociālo. Katram ir jābūt līdzatbildīgam par tās attīstību, apsaimniekošanu un saglabāšanu. 

Ja netiek apsaimniekotas ceļmalas, lauki, grāvji, ūdensteces, dīķi vai ezeri, tie zaudē savu ne tikai vizuālo, 
bet arī ekonomisko un ekoloģisko kvalitāti. Būtu jāizcērt krūmi ceļa malās, regulāri jākopj ūdensteču malas, 
jāizcērt krūmi meliorācijas grāvjos, lai neveidojas nedabiski taisnas koku un krūmu rindas, kas neiederas 
Jaunpiebalgas ainavā, kurai raksturīgas liektas līnijas. 

Viena no ainavu raksturojošajām vērtībām ir apbūve, tās viensētu apbūves struktūra. Tās ainavā veido 
noteiktu ritmiku, ceļu tīklu un ietekmējusi arī zemju apsaimniekošanu. Apbūvei ir arī īpaša un šim 
reģionam raksturīga arhitektūra, kur ēkām piešķir unikalitāti un tai pašā laikā kultūrvēsturiska pieminekļa 
statusu. Būtu vēlams saglabāt šīs ēkas, pievērst tām īpašu uzmanību turpmākā attīstības gaitā, rekonstruēt 
ņemot vērā to arhitektūru un laika posmu, kurās tās ir veidotas, kā arī novada dome kādu projektu 
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izstrādes ietvaros varētu veidot vadlīnijas vēsturisko ēku apbūves saglabāšanai un rekonstrukcijai. Arī 
ciemu teritorijās esošā vēsturiskā apbūve būtu jāsaglabā un jāveicina to rekonstrukcija. 

Apdzīvotajās teritorijās jāveido publiskā ārtelpa, tā ir daļa no sabiedriskās dzīves, tā veido iedzīvotājam 
ērtāku telpas izmantošanu, paaugstina dzīves kvalitāti un rada lielāku piederības sajūtu. 
 
Īpašas nozīmes ainavas 

Šeit tiek atzīmētas tās ainavas, kuras ir saistītas ar turpmākām novada attīstības iespējām, piemēram, 
tūrisma attīstību, un var ietekmēt iedzīvotāju kvalitatīvas dzīves telpas veidošanu. 

n Vizuāli nozīmīgas ainavu telpas – augstvērtīga ainava ar tālām skatu perspektīvām 

Īpaši Ainavu telpas vizuālā vērtība, pirmkārt, ir saistīta ar pauguroto reljefu un atsevišķām tālām skatu 
perspektīvām no ceļa uz Gaujas pazeminājumu. Augšgaujas pazeminājumā ir viļņots līdzenums. (Vidzemes 
ainavas, to novērtējums ....., 2007) 

Mērķis ir saglabāt to plašumu, tālās perspektīvas, apbūvi un apbūves telpisko struktūru, kā arī ainavā 
esošos ainavu elementus. 

Ieteikumi: 

n aizliegts apmežot izdalītajās ainavu telpās ; 
n meža nogabaliem, kas ir šajās telpās vai robežojas ar to, meža apsaimniekošanas plānos jāiekļauj 

tāda cirte, kas nemainīs tās ainavas estētisko kvalitāti. Papildus varētu tik izvērtēta vizuālā ietekmē 
uz ainavas estētisko kvalitāti; 

n jāveic regulāra meliorācijas grāvju apsaimniekošana; 
n aizliegts izcirst koku un meža pudurus, tiem ir ne tikai estētiska, bet arī ekoloģiska nozīme; 
n visi atsevišķi augoši vērtīgie koki saglabājami, izvērtējama atsevišķu bērzu vai to grupu esamība 

ainavā; 
n saglabāt vēsturisko apbūves struktūru un vēsturisko apbūvi; 
n jaunai apbūvei jāiekļaujas ainavā, tā nedrīkst dominēt pār ainavu un tās elementiem; 
n izvērtējama jaunu dīķu veidošana; 
n izvērtējama jaunu aleju veidošana, ja tiek veidotas alejas, tad tikai  no tādu sugu kokiem, kas ir 

izmantoti esošās alejās novadā; 
n izvērtējama jaunu fermu, monolīta būvju parādīšanās teritorijā; 
n ceļu rekonstrukcija jāveic ņemot vērā visus ainavas elementus; 
n izvērtējama padomju laika būvju saglabāšana atbilstoši to stāvoklim; 
n šajās teritorijās nebūtu vēlama torņu (telekomunikāciju) būvniecība; 
n saglabāt ainavā esošās mežu, lauksaimniecības zemju un debesu proporcijas; 
n nemainīt šo teritoriju apsaimniekošanas principus, liela nozīme lopkopības saglabāšanai reģionā. 

 
n Kultūrvēsturiski nozīmīga ainavu telpa 

Mērķis – saglabāt tai raksturīgos elementus, stāstus un vizuālo kvalitāti un veicināt tās attīstību. 

Ieteikumus tās apsaimniekošanai skatīt vizuāli nozīmīgo ainavu telpu aprakstā. 

Šo teritoriju robežas precizējamas izstrādājot atsevišķus ainavu plānus. Lielāku uzmanību pievērst to 
apbūvei, zemes izmantošanai un ainavā atstātām laika pēdām, kas vēsta par piederību un vietas attīstību 
kādā laika posmā. 

n nodrošināt brīvu pieeju nozīmīgām kultūrvēsturiskām ainavām; 
n veicot apbūvi kultūrvēsturiskās ainavu telpās, ievērot tās mērogu, kompozīciju un raksturu; 
n nodrošināt kultūrvēsturisko ainavas elementu atjaunošanu un estētisko kvalitāšu paaugstināšanu. 
 

n Bioloģiski, vizuāli un sociāli nozīmīga ainavu telpa 
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Mērķis – saglabāt bioloģisko daudzveidību, vizuālo ainavas kvalitāti, ieviestās tradīcijas, kas veicina 
vietas atpazīstamību un veidot teritoriju, kuras apsaimniekošana tiek veikta ņemot vērā šīs apkārtnes 
vērtības.  
n izstrādāt vadlīnijas teritorijas apsaimniekošanai; 
n mežu apsaimniekošanā neizmantot kailcirtes; 
n uz šo teritoriju attiecās arī punkti, kas attiecas uz vizuāli nozīmīgām ainavu telpām. 

 
 
n Īpašās apbūves teritorijas – teritorijas ar īpašu apbūves struktūru un 19. un 20.gs. raksturīgu apbūvi 

Mērķis – saglabāt vēsturisko un novadam raksturīgo apbūvi un tās detaļas. 

Ieteikumi: 

n ēku rekonstrukciju veikt, saglabājot tai raksturīgo apbūves struktūru, arhitektūras detaļas, jumta 
slīpumus un tai raksturīgo materiālu izmantošanu un krāsu; 

n ja tiek plānota jauna apbūve vecā lauku sētā, tā tiek plānota ievērojot veco apbūves struktūru; 
n jaunu ēku būvniecībā vēlams izmantot raksturīgos materiālus un apdari; 
n ja privātīpašnieks nevēlas apsaimniekot vēsturisko ēku, kura vēl ir saglabājama, tad būtu vērts 

izvērtēt tās iespējas nonākt pašvaldības īpašumā, lai tādā veidā veicinātu šo reģionam raksturīgo 
ēku saglabāšanu ainavā. 

 
n Īpaši vietējiem nozīmīgi ainavu elementi (akmeņi, dižkoki, interesanti koki, pilskalni, baznīcas u.c.) 

Mērķis – saglabāt un popularizēt šo elementu vēsturi, veidošanos un nozīmi. 

Ieteikumi: 

n jāveic dižkoku un citu lielu un īpatnēju koku apsaimniekošana; 
n jāveido informācijas zīmes/stendi, lai veicinātu šo elementu atpazīstamību. Šo zīmju augstumam 

nevajadzētu būt augstākam par 1,1 m; 
n nedrīkst aizsegt skatus uz šiem elementiem, piemēram, nedrīkst paredzēt jaunu apbūvi vai koku 

stādījumus ainavu plānā norādītajās skatu vietās uz Jaunpiebalgas baznīcu; 
n saglabājami un atsedzami skati uz elementiem. 

 
n Perspektīvās ainavas vai objekti – lineārās struktūras, objekti un telpas, kuras tagad varētu definēt 
arī par degradētām vai neapsaimniekotām teritorijām 

Mērķis – veicināt šo izmaiņas, attīstību nākotnē, norādot to, ka tā nav degradēta, bet tieši tai var būt 
attīstības potenciāls. 

Eiropas ainavu konvencija nosaka, ka ainava ir visur, ka tā ir dzīves kvalitātes nozīmīgs nosacījums gan 
pilsētās, gan laukos, gan degradētās teritorijās, gan izcili skaistās vietās, gan ikdienišķās teritorijās. Līdz ar 
to Jaunpiebalgas novadā tika izdalītas ainavas, kas nebūt nav izcilas skaistas, tās varētu vairāk saukt par 
degradētām, bet tai pašā laikā tām piemīt attīstības potenciāls, tās var mainīties, pazust pavisam vai iegūt 
jaunas aprises teritorijā, kļūstot par izcilas ainavas daļu. Viss ir atkarīgs no tā, kā tās tiek pasniegtas. 

Šo teritoriju apsaimniekošana vai, piemēram, bijušās dzelzceļa līnijas attīstība, var veicināt Jaunpiebalgas 
novada tūrisma attīstību, attīstīt ražošanu vai vienkārši uzlabot ainavas vizuālo kvalitāti. Bijušo dzelzceļa 
līniju varētu attīstīt kā rekreācijas teritoriju, nodrošinot piekļuvi no tās arī upei, veidojot to ar dažādu 
struktūru un atpūtas vietām. Radīt jaunu rekreācijas telpu iedzīvotājiem un attīstīt velotūrismu starp 
novadiem. 

Teritoriju attīstību var ietekmēt pašvaldība. Arī drupas no padomju laika fermām ir stāsts par 
Jaunpiebalgas novada veidošanos, arī šīs ēkas, tāpat kā muižas, ir daļa no Jaunpiebalgas ainavas. Tie ir 
būtiski elementi, kas stāsta par vēsturiskajiem procesiem, kuri ir veidojuši šīs ainavas struktūru un 
ietekmējuši teritorijas attīstību. 
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Ainavu kartē ir atzīmētas vairākas šādas teritorijas, kas nākotnē var attīstīties par interesantām un 
sabiedrībai nozīmīgām publiskām telpām. 
 
n Vizuāli vērtīgo ceļi un ceļa posmi – ceļi vai ceļa posmi, no kuriem paveras plašs skats uz teritoriju ar 
plašām skatu perspektīvām un var redzēt Jaunpiebalgai raksturīgo ainavu 

Ieteikumi: 

n pievērst uzmanību ceļa malu apsaimniekošanai, lai saglabātu skatus uz atklātu ainavu, vēlams veikt 
krūmu izciršanu katru gadu; 

n saglabājamas ozolu alejas, ozolu audzes un atsevišķi pļavās un citās vietās augoši ozoli, kas veido 
īpašus ainavu elementus vai to kopas; 

n ceļa malās saglabājamas arī īpašas formas priedes (vai citus kokus, ja tādi ir), ceļu rekonstrukciju 
gadījumā tās vajadzētu saglabāt neatkarīgi no to statusa; 

n nodrošināt ezeru apsaimniekošanu tā, lai vismaz no ainaviski nozīmīgiem ceļiem ir saskatāms to 
spogulis; 

n pievērst uzmanību atsevišķi augošu bērzu vai to nelielu grupu esamībai ceļa malās, tos vajadzētu 
izzāģēt, ja bērzi aizsedz skatu uz tālajām skatu perspektīvām; 

n veidot skatu laukumus vietās, kur paveras īpaši skaists skats uz apkārtni; 
n saglabāt ceļu līkumus. Nav pieļaujama ceļu trases izmaiņas; 
n mežu apsaimniekošana pie šiem ceļiem pieguļošajos mežu nogabalos jāveic iesaistot ainavu 

arhitektu. Ir aizliegts veikt kailcirtes, jāveido cirte ņemot vērā ceļu ainavas veidošanas vadlīnijas 
(O.Nikodemus, S.Bells). 

 
n Aktivitāšu centri5 – novada dome, veikali, aptiekas, pasta nodaļas, izglītības iestādes, muzeji un citi 
iedzīvotājiem nozīmīgi objekti un vietas, kurām ir loma cilvēku sabiedriskās dzīves nodrošināšanā. 

Mērķis – uzlabot publiskās ārtelpas kvalitāti un nozīmi novada telpiskās struktūras veidošanā. 

Ieteikumi: 

n pievērst uzmanību šo centru publiskās ārtelpas kvalitātei un veidošanai; 
n to plānošanas vai rekonstrukcijas procesos iesaistīt vietējos iedzīvotājus. 

 
n Mezglu punkti – vietas, kurām būtu jāpievērš uzmanība veicot novada turpmāko apsaimniekošanu un 
plānojot tūrisma attīstību. 

Mērķis – atklāt skatus uz Gauju no tiltiem, veicināt upes krastu apsaimniekošanu. 

Gauja Jaunpiebalgas novadā būtiski atšķiras no tās, ko pierasts redzēt Rīgas reģionā, tās tecējums, platums 
un vizuālās kvalitātes to veido īpatnējāku, tādā veidā novadam būtu iespēja popularizēt un iepazīstināt 
tūristus ar citiem stāstiem un vērtībām par Gaujas nozīmi Jaunpiebalgas attīstībā. Tādā veidā tiktu 
veicināts ūdens tūrisms. 

Ieteikumi: 

n veikt regulāru upes krastu apsaimniekošanu; 
n atklāt skatus uz upi, tādā veidā tiktu palielināta arī upes ekoloģiskā kvalitāte. Būtiski nodrošināt ik 

pa posmam saules gaismu. 

 
Vispārīgie ieteikumi ainavu apsaimniekošanai, plānošanai un saglabāšanai 

Viena no tām vērtībām ir mūžīgais skaistums, ko veido simetrija, harmonija – vienība daudzveidībā, visu 
pazīmju un proporciju savstarpēja atbilstība, nobeigts un vienots veidols. Svarīgi saglabāt iepriekš minēto, 
lai ainavas kvalitātes nemainītos, apzināties ainavas kvalitāti veidojošos elementus un rast risinājumus 
faktoriem, kas negatīvi ietekmē ainavas estētisko, ekoloģisko un sociālo kvalitāti. 

                                                
5 Vislabāk būtu, ja šīs vietas tiktu definētas kopā ar iedzīvotājiem 
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Arī ikdienas ainavās vēsturiskā apbūves struktūra būtu saglabājama. Jāizglīto iedzīvotāji un būvvaldes 
darbinieki, jāveicina vecu ēku restaurācijas process, nevis pārbūves. Pašvaldībai jāveido atbalsta 
instrumenti šo ēku saglabāšanai. 

Neveidot kailcirtes ceļa malās vai vietās, kas ir nozīmīgi kultūras aktivitāšu vai kādi citi centri. 

Noteiktās robežas izdalītajām ainavām var būt mainīgas un precizējamas ainavu plāna izstrādes procesā. 

Arī zosu bara esamība Zosēnos ir būtisks ainavas elements un veido iebraucējiem asociācijas ar vietu un 
paliek atmiņā, līdz ar to šie sadzīviskie sīkumi, detaļas ir daļa no Jaunpiebalgas novada rakstura un 
identitātes. 

Svarīgi ir iesaistīt ainavas plānošanā, pārvaldībā un saglabāšanā iedzīvotājus, jo tikai viņi ir atbildīgi par 
ainavas tālāku attīstību un saglabāšanu, tās identitātes veidošanu. Iesaiste šajos procesos viņos palielinās 
atbildības sajūtu pret savu novadu, veidos piederības sajūtu, un galu galā tā ir viņu dzīves telpa, telpa, ar 
kuru viņi var lepoties, jo ir spējuši to saglabāt līdz mūsdienām. Būtiski būtu neveidot striktus nosacījumus 
ainavu aizsardzībai, bet izglītot un parādīt, kā tas būtu darāms, jo nosacījumi, kas varētu parādīties 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (pašvaldības saistošajos noteikumos), var radīt negatīvu 
attieksmi pret ainavu un tās vērtībām. Bet, ja iedzīvotāji tiks izglītoti un redzēs sevi kā ainavas daļu, tad 
viņi spēs darboties ainavā nesamazinot tās vērtību, bet uzturot un palielinot, jo apzināsies savu atbildību 
pret nākošajām paaudzēm. 

Iedzīvotājiem jāpievērš uzmanība savām darbībām, jo katra darbībā var ietekmēt ainavu, izvērtēt savu 
rīcību, tā ir katra novada iedzīvotāja atbildība pret nākošajām paaudzēm - ko mēs atstāsim nākošajām 
paaudzēm, kā es varu rīkoties, lai veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, ekonomisko attīstību. Tikai 
ar personisku iesaisti var tikt veicināta tāda ainavas attīstība, kas saglabā tās vērtības, nodrošina 
ekonomisko attīstību un rada lepnumu par savu dzīves telpu. 
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS RISINĀJUMU APRAKSTS 
n Novada teritorijas plānojums ir viens no pirmajiem Latvijā, kas izstrādāts Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmas ietvaros (TAPIS). Ņemot to vērā, perspektīvē novada iedzīvotājiem, 
kā arī ikvienam interesantam vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā latvija.lv būs 
pieejams e-pakalpojums, saņemot informāciju par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar 
teritorijas plānojumu. 

n Novada teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru saskaņā ar Jaunpiebalgas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam noteikto (stratēģija apstiprināta novada 
domē apstiprināta 2014.gada 19.maijā). Ārpus trīs novada ciemu teritorijām – Jaunpiebalgas, Abrupes 
un Melnbāržu ciemiem, paredzēts saglabāt un attīstīt lauku raksturam atbilstošu apbūvi. Blīvas 
dzīvojamās apbūves teritorijas attīstība plānota tikai ciemu teritoriju robežās.  

n Jaunpiebalgas novada teritorijā ir izstrādāts 
viens detālplānojums, un tā izstrāde veikta 
nekustamajam īpašumam „Gaujmala”, 
Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā (kadastra 
numurs 4256 0060 0235, platība 15,75 hektāri). 
Jaunajā novada teritorijas plānojumā 
detālplānojuma risinājumi ir izvērtēti, 
pašvaldības darba grupā 2015.gada 13.jūlijā 
pārrunāti un saglabāti, atzīmējot tā robežu un 
funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma 
grafiskajā daļā (skatīt 11.attēlu). Pēc jaunā 
novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās, 
šīs teritorijas turpmākā izmantošana būs 
atļauta saskaņā ar izstrādāto detālplānojumu.  

n Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma iekļautie risinājumi paredz noteikt no jauna veidojamas 
zemes vienības minimālās platības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, un tas ir ārpus ciemu 
robežām 2 hektāri. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība „Savrupmāju apbūves 
teritorijām” visos novada ciemos tiek noteikta 2500 m2. 

Zemes dalīšanas prasības – salīdzinājums,  
kā bija līdz šim noteikts, un kādi risinājumi tagad tiek piedāvāti 
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n „Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijām” (1200 m2); 
n „Savrupmāju apbūves teritorijām” (1500 m2); 
n „Lauku apbūves teritorijas (6000 m2); 
n „Ražošanas teritorijām” (1200 m2); 
n „Tehniskās apbūves teritorijas” (1200 m2); 
n “Meliorētās lauksaimniecības teritorijas” (rekomendēts 10 ha); 
n „Lauksaimniecības teritorijās” (2 ha). 
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 n „Lauksaimniecības teritorijas”: ja izmantošanas mērķa grupa ir „Zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101, tad platība ir 1 ha, ja izmantošanas 
mērķa grupa ir “Individuālo dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, tad - 0,25 ha. 

n „Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas” – ja izmantošanas mērķa grupa ir „Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve”, kods 0601, tad – 0,25 ha. 
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P n Ārpus ciemu robežām 2 hektāri; 
n  „Savrupmāju apbūves teritorijām” novada ciemos – 2500 m2; 
n Pārējām funkcionālā zonējuma zonām ciemu teritorijās ierobežojumi netiek noteikti. 

 

 

11.attēls. Jaunajā novada teritorijas plānojuma fragments – 
detālplānojuma teritorija 
Avots: SIA “METRUM”, 2015. 
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n Jaunpiebalga kā novada un apkārtējās teritorijas centrs nodrošina nepieciešamos pakalpojumus 
iedzīvotājiem, kā rezultātā Jaunpiebalgas ciema teritorijā ir noteiktas samērā plašas teritorijas ar 
funkcionālo zonējumu „Publiskās apbūves teritorijas”. 

n Teritorijas plānojuma risinājumi lauku teritorijās piedāvā pietiekami liberālus teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus šo teritoriju turpmākajai attīstībai. Teritorijas plānojums nosaka dzīvojamās, 
publiskās, rūpnieciskās, tehniskās un transporta apbūves attīstību ciemos, savukārt ārpus ciemu 
teritorijām – attīstīt lauksaimniecības teritorijas ar daudzfunkcionālu izmantošanu (t.sk. derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas un viensētu tipa apbūvi), kā arī mežu teritorijas. 

n Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās un atsevišķi organizētās diskusijās (semināros) ar novada 
iedzīvotājiem) tika diskutēts par jaunas aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanu – Palatas 
aizsargājamās dabas teritorijas izveidi. 2015.gada 13.martā Jaunpiebalgas novada pašvaldības 
deputāta un teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Jāņa Antona vadībā tika veikta šīs iespējamās 
teritorijas apsekošana dabā. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993) paredz iespēju 
dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas vai kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, izveidot arī pašvaldībām. Izvērtējot dažādus apsvērumus 
un pārrunājot tos pašvaldības darba grupās, teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tiek ierosināts  šajā 
teritorijā izstrādāt tematisko plānojumu vai kāda cita veida plānošanas dokumentu (iespējamās 
robežas skatīt 12.attēlā). Plānošanas dokumenta izstrādes ietvaros būtu veicama sugu un biotopu 
inventarizācija, precīza dabas vērtību apzināšana un teritorijas turpmākās attīstības vīzijas noteikšana. 

n Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartēs „Jaunpiebalgas novada teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana”, „Jaunpiebalgas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, „Melnbāržu ciema 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un „Abrupes ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 
(karšu mēroga noteiktība 1:10 000) noteiktas aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam (1997). 
Valsts aizsardzībā esošajam kultūras piemineklim – arhitektūras piemineklim – „Zemnieku sētas „Lejas 
Niklavas” rija” un Jaunpiebalgas kroga apbūve ir atzīmēta noteiktā individuālā aizsargjosla (skatīt 
teritorijas plānojuma grafisko daļu), pārējiem kultūras pieminekļiem aizsargjoslas ir noteikta atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam (1997). Atzīmējams, ka Jaunpiebalgas novada teritorijā atrodas VSIA “Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piederoša un tā pārraudzībā esoša meteoroloģiskā 
novērojumu stacija “Zosēni” un hidroloģiskā novērojumu stacija “Zosēni”. Aizsargjoslas ap monitoringa 
stacijām nosaka Aizsargjoslu likuma (1997) 15.pants, un tās grafiski skatīt teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas kartē „Jaunpiebalgas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”. Saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto, jebkura celtniecība vai remontdarbi, kas skar centra valsts nozīmes 
monitoringa stacijas un to aizsargjoslas, jāsaskaņo ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs”. 
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12.attēls. Iespējamā Palatas dabas teritorija 
Avots: SIA “METRUM”, 2016. 
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TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATBILSTĪBA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĢIJAI JEB TERITORIJAS PLĀNOJUMA KONTEKSTS AR 
JAUNPIEBALGAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 
2014.-2030.GADAM 
Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
apstiprināta 2014.gada 19.maijā (Jaunpiebalgas novada 
domes 2014.gada 19.maija sēdes lēmums Nr.98, 
protokols Nr.5, 3§). Tās darbības termiņš izvēlēts 17 gadi, 
pielāgojot tās darbības termiņu valsts galvenajam 
plānošanas dokumentam – Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai, kuras darbības termiņš noteikts līdz 
2030.gadam. Teritorijas plānojums, līdzās attīstības 
programmai, ir stratēģijas īstenošanas instruments. 
Latvijas stratēģijā Jaunpiebalgas novads atzīmēts kā 
lauku attīstības telpa. Vidzemes plānošanas reģiona 
teritorijas plānojumā 2007.-2027.gadam Jaunpiebalgas 
novads ir iekļauts „Lauksaimniecības zemju areālā” un atzīmēts arī kā reģionālas nozīmes tūrisma koridors. 

Būtiskākie aspekti, kas izriet no Jaunpiebalgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-
2030.gadam un jāņem vērā jaunajā novada teritorijas plānojumā: 

n Stratēģija atzīmē, ka kultūrainava ir viena no Jaunpiebalgas novada lielākajām vērtībām. SIA 
„METRUM” speciālistiem apsekojot novada teritoriju bija iespēja iepazīties ar novadu, tā pagasta 
teritorijām, un atzīmējams, ka tās būtiski atšķiras no citām Latvijas pašvaldībām ārpus Vidzemes 
reģiona. Uz novada kultūrvēstures ainavu norāda jau vien fakts, ka Jaunpiebalgas novadā lielākā daļa 
mājokļu ir celti līdz 1945.gadam, t.i. 596. Pēc 1945.gada (jāņem vērā, ka padomju laikos notika strauja 
dzīvojamā fonda būvniecība, piemēram, Vidzemē lielākā daļa mājokļi, t.i. 54 113 ir uzbūvēti pēc 
1960.gada) ir uzcelti 507 mājokļi. Jaunpiebalgas novada ainavu telpas attīstība vistiešākā veidā 
saistāma ar tur dzīvojošo cilvēku dzīves un darba vidi, un novada ainavu veidojošais galvenais faktors 
ir kultūra, kas rodas no cilvēka prāta, nevis no dabas ietekmes. Teritorijas plānojuma uzdevums ir ļaut 
brīvi dzīvot novada iedzīvotājiem un ierobežot tos novada telpas attīstībā tikai tik daudz, cik tas 
nepieciešams kāda mērķa (saistīta ar vērtībām vai riskiem) sasniegšanai. Teritorijas plānojuma 
izstrādes ietvaros ir veikts Jaunpiebalgas novada ainavu izvērtējums jeb analīze, un par to plašāk sadaļā 
„JAUNPIEBALGAS NOVADA AINAVU VĒRTĒJUMS”.  

n Stratēģija ciema statusu piešķir apdzīvotajām vietām Jaunpiebalga, Abrupe un Melnbārži. Norādīts, 
ka novadā saglabājama esošā apdzīvojuma struktūra un pārējo apdzīvoto vietu –  viensētu un viensētu 
grupu plašāka attīstības netiek prognozēta, saglabājot šajās vietās tradicionālo lauku saimniekošanu. 
Respektējot stratēģiju, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju skaita izmaiņas tendences (2000.gadā novadā 
iedzīvotāju skaits bija 3063, 2015.gadā – 2505 jeb par 558 mazāk kā pirms 15 gadiem (Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes 01.01.2015. dati), novada teritorijas plānojumā jaunas blīva rakstura apbūves 
teritorijas tiek plānotas tikai ciemos un tikai saistībā ar esošajām blīvas apbūves teritorijām (pamatā 
Jaunpiebalgas un Melnbāržu, mazāk – Abrupes ciema teritorijās).  

n Stratēģija norāda, ka nozīmīgs resurss ir meži un lauksaimniecības zemes. Dokumentā norādīts, ka 
mežu atmežošana ir pēc iespējas ierobežojama, un svarīga ir lauksaimniecības ražošanas dažādošana. 
Teritorijas plānojums paredz saglabāt lauksaimniecības teritorijas, paredzot teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos daudzveidīgu tās izmantošanu. Neizmantoto lauksaimniecības zemju 
turpmākajai izmantošanai teritorijas plānojums dod iespēju veikt to apmežošanu.  

n Stratēģija kā vienu no attīstības priekšnosacījumiem atzīmē pašvaldības atbalstošo attieksmi un 
spēju reaģēt. Šāda pieeja rada priekšnoteikumus jauno novada teritorijas plānojumu izstrādāt elastīgu 
– tādu, kas atbalsta daudzveidīgu novada telpas izmantošanu, kur katram zemes īpašniekam 
plānošanas dokuments ir nevis kavēklis, bet iespēja. 
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PIELIKUMI 
1.PIELIKUMS 
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2.PIELIKUMS 

VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU SARAKSTS 

Nosaukums Klase x LKS-92 TM (m) y LKS-92 TM (m) Adrese Apsekošanas 
gads 

Boļi G2 336013.748 629260.937 Jaunpiebalgas novads, 
Jaunpiebalgas pagasts 

2006 

Celmi G2 334403.076 616018.723 Jaunpiebalgas novads, 
Zosēnu pagasts 

2010 

0620 N2 340701 610624 Jaunpiebalgas novads, 
Zosēnu pagasts 

2013 

121 N2 337799 621137 Jaunpiebalgas novads, 
Jaunpiebalgas pagasts 

2013 

182 N2 340431 609880 Jaunpiebalgas novads, 
Zosēnu pagasts 

2013 

209 N2 338910 626942 Jaunpiebalgas novads, 
Jaunpiebalgas pagasts 

2013 

VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTU SARAKSTS 
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3.PIELIKUMS 
JAUNPIEBALGA 

Nr. 
p.k. Ielas/ceļa nosaukums Ceļa kadastra/servitūta 

apzīmējums 

Platums pēc 
kadastra ciema 

robežās, m 
1. P33 autoceļš Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs (Gaujas iela) 42560060364 15-27 
2. V339 Stacijas iela 42560060342 8-11 
3. Pasta iela 42560060350 

42560060360 10-20 

4. V412 Tilta iela/Meža iela 42560060346 14-20 
5. Meža iela 42560060343 10-17 
6. Ceļš uz Jaunpiebalgas vidusskolas teritoriju 7315030100006 5-6 
7. Raiņa iela 42560060325 10-20 
8. Raiņa ielas turpinājums uz dzelzceļa staciju 42560060361 11-13 
9. Pļavas iela 42560060344 5-9 
10. Krasta iela 42560060349 5-8 
11. Priežu iela  42560060345 12-14 
12. Priežu iela/Loka iela 42560060340 8-10 
13. Fizkultūriešu (?) iela 42560060368 7-10 
14. Priežu iela-pie Jaunpiebalgas luterāņu baznīcas 42560060259 9-13 
15. Rūpniecības iela 42560060324 9-19 
16. Dārza iela 42560060341 8-27 
17. Brāļu Kaudzīšu iela 42560060323 

7315030100003 
7315030100021 

4-15 

18. Grants autoceļš Gaujas iela-Kaņepu mājas 42560060351 9-10 
19. P29 autoceļš Rauna (Vidzemes šoseja)-Drusti-

Jaunpiebalga 
42560060365 20-21 

20. V302 Emīla Dārziņa iela 42560060306 10-22 
21. Sporta iela 42560060339 

7315030100017 
7315030100002 
7315030100005 
7315030100004 
7315030100013 

4-11 

22. Kalna iela 42560060338 9-12 
23. Miera iela 42560060347 11-12 
24. Grants autoceļš Emīla Dārziņa iela-Ģērūžu un Sila Krūžu 

mājas 
42560060404 6-11 

ABRUPE 

Nr. 
p.k. Ielas/ceļa nosaukums Ceļa kadastra/servitūta 

apzīmējums 

Platums pēc 
kadastra ciema 

robežās, m 
1. P33 autoceļš Ērgļi-Jaunpiebalga-Saliņkrogs 42560070169 20-27 
2. V845 Abrupe-Žagari 42560070167 20 
3. V299 Abrupe-Naukšēni 42560070170 15-19 
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MELNBĀRŽI 

Nr. 
p.k. Ielas/ceļa nosaukums Ceļa kadastra/servitūta 

apzīmējums 

Platums pēc 
kadastra ciema 

robežās, m 
1. V304 Gaujas iela 42980030202 16-20 
2. Bērzu iela 7315030100001 

7315030100002 
7315030100003 

3-4 

3. Melnbārži-Ķīši (Jaunormaņi) 42980030194 10 
4. Melnbārži-Augstāru ceļš 42980030197 7,5-10 
5. Annas iela 7315030100007 

7315030100001 
4-6 

6. Dzelmes iela nav kadastra  
7. Skolas iela nav kadastra  

 


