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II daļa 

 
BBIILLSSKKAASS  PPAAGGAASSTTAA  PPLLĀĀNNOOTTĀĀ  ((AATTĻĻAAUUTTĀĀ))  

TTEERRIITTOORRIIJJAASS  IIZZMMAANNTTOOŠŠAANNAA  

 
 1. PAGASTA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS  

     PAMATNOSTĀDNES 

  
 Šajā daļā ir atspoguļota Bilskas pagasta teritorijas vēlamā izmantošana ilgtermiņā 
turpmākos 12 gados. Tā izstrādāta pamatojoties uz Bilskas pagasta attīstības programmā 
formulēto stratēģiju, nākotnes vīziju, ņemot vērā augstāku plānojumu līmeņus, vīzijas un 
attīstības vadlīnijas. 
 Vēlamai teritorijas struktūrai jānodrošina pagasta iedzīvotājiem optimālā dzīves vide, 
iespējas strādāt un atpūsties daudzveidīgā lauku vidē. 
 Šo mērķi nodrošina ilgspējība: nodrošinot dzīves kvalitāti nākamajām paaudzēm, 
racionāli izmantojot reģiona dabas un cilvēku resursu potenciālu, saglabājot un radoši 
izlietojot kultūras mantojumu, ainavu un ekoloģisko struktūru.  
 Pagasta teritorijas plānojums balstās uz esošo teritorijas attīstību un to pamato 
pagasta stiprās puses un attīstības iespējas. Nākotnes redzējums ir izteikts telpiskajās 
koncepcijās un pamatnostādnēs, nosakot vīziju, attīstības mērķus un uzdevumus trim 
galvenajām telpiskajām komponentēm:  

 apdzīvojuma struktūrai; 
 atvērtai telpai; 
 infrastruktūrai. 

 

 Ilgtermiņa vīzija.  
 

           

             Bilskas pagasts kā pievilcīga teritorija dažāda veida darījuma objektiem, ar  

      dabas un kultūras mantojuma daudzveidību, kur nodrošinātas dzīves, izglītības,  
      darba un atpūtas iespējas. 
 

 

  

 Mērķi. 
 Saglabāt dabas vidi, uzturēt tās kvalitāti kā nozīmīgu attīstības resursu. 
 Nodrošināt labu infrastruktūru, autoceļu tīklu un mobilitāti. 
 Saglabāt un stiprināt pagasta dabas un kultūras vidi, raksturīgo apdzīvojuma 

struktūru un kultūras mantojumu. 
 Attīstīt daudznozaru ekonomiku, kas ļaus izmantot maksimāli vietējo 

labklājību. 
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 Nodrošināt vispusīgās iedzīvotāju sociālās vajadzības: izglītību, veselības 
aprūpi, sabiedrisko drošību, pilnvērtīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas. 

 

 

2. APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 
 

Apdzīvojuma struktūrai jāsekmē teritorijas konkurētspēja un iedzīvotāju noturīgums, 
mājokļu attīstība, kultūrvides saglabāšana, izmantošana un attīstība. 

Liela nozīme pagasta attīstībā būs apdzīvotām vietām (ciemiem), kur katram ciemam 

noteikta sava loma un kapacitāte, koncentrējot tajā ekonomiskās aktivitātes un pakalpojumus 
atbilstoši ciema iedalījumam un līmenim. 

 

Mērķis. 
 Izmantot apdzīvoto vietu potenciālu lauku teritoriju atbalstam un saglabāšanai. 
 Nodrošināt pagasta perifērijā dzīvojošiem labu sasniedzamību un 

komunikācijas iespējas. 
 Nodrošināt ciemu teritorijas ar infrastruktūru, minimālo pakalpojumu līmeni 

un inženierkomunikācijām. 
 Nodrošināt ilgspējīgu un racionālu enerģijas, zemes, ūdens un citu resursu 

izmantošanu. 
 

Attīstības perspektīva. 
Apdzīvojuma struktūru Bilskas pagastā veido 2 ciemi un 2 apdzīvotas vietas. Atkarībā 
no ciemu piederības noteiktajam līmenim tajā koncentrēsies ieteicamākās 
ekonomiskās aktivitātes un pakalpojumi. Bilskas un Mēru ciemu centri veidosies par 
ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves atbalsta punktiem. 
 

 Bilskas ciems attīstīsies kā: 
 Administratīvo pakalpojumu centrs ar izdevīgu transporta un komunālo 

saimniecību, kultūras, sporta, izglītības, neatliekamās medicīniskās palīdzības, 

sociālās aprūpes pakalpojumiem, sakaru punktiem un veikaliem. 
 Būtiska nozīme būs ražošanas attīstībai, jo tā nodrošina ar darba vietām, 

energoresursiem, infrastruktūru, kā arī pieeju dažādiem pakalpojumiem, īpašu 
uzmanību pievēršot pamesto un degradēto ražošanas zonu un teritoriju 
iespējami racionālai un pilnvērtīgai izmantošanai. 

 Jārezervē minimāli nepieciešamās platības jaunu ražošanas teritoriju izveidei 

ar labu sasniedzamību no valsts un reģiona līmeņa ceļiem. 
 

Mēru ciems attīstīsies kā: 
 Kultūras, sporta, aktīvā tūrisma atbalsta punkts, kur sasniedzama neatliekamā 

medicīniskā palīdzība un sociālās aprūpes pakalpojumi ar attīstītu 
mežsaimniecību un kokapstrādi. 

 Ar apdzīvojuma struktūru, kas nodrošina ekonomisko un ražošanas attīstību, ar 
labu infrastruktūru un komunikāciju pieejamību. 

 

Lobērģu un Zeltiņu apdzīvotām vietām būtiska loma būs apkārtējo lauku teritoriju 
attīstības un dzīvotspējas saglabāšanā ar tajos nepieciešamo attiecīga līmeņa infrastruktūru. 
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Svarīgs priekšnoteikums ir ceļu tīkls un pieeja sabiedriskam transportam. Apdzīvotās vietās 

jānodrošina vismaz minimālais pakalpojumu līmenis, kā arī pievilcīgs tēls un dzīves vide. 
 
Prasības pakalpojumu pieejamībā vēlamai apdzīvojuma struktūrai. 

2.1. tabula 

Pakalpojuma veids Bilskas 

ciems 

Mēru 
ciems 

Lobērģu 
apdzīv. v. 

Zeltiņu  
apdzīv. v. 

Pašvaldības administrācijas pakalpojumi + +   

Pamatskola + +   

Bibliotēka + + +  

Sabiedriskais interneta pieslēguma punkts + + +  

Tirdzniecība ar pārtikas precēm + + + + 

Tirdzniecība ar rūpniecības precēm + +   

Centralizēta ūdens apgāde + + + + 

Notekūdeņu attīrīšana + +   

Melnā seguma ceļa savienojums ar rajona centru + +   

Publiski pieejamām atpūtas teritorijām + +   

Sabiedriskais transports ar pieturvietu + + + + 

Sociālais darbinieks + +   

Iecirkņa inspektors + +   

Pasts + + +  

Ražošanas zona + + + + 

Darba vietām vairāk kā 50% no darbaspējīgo 
iedzīvotāju skaita 

+ + + + 

       

 

 

3. DABAS PAMATNES TERITORIJAS 
 

 3.1. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. 
 
 Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas galvenokārt paredzēts izmantot 
lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Šī mērķa sasniegšanai galvenais pamatuzdevums ir 
visu lauksaimniecībā izmantojamo zemju racionāla izmantošana, kas saistāma ar to efektīvu 
apsaimniekošanu, atbalstot lauksaimniecības zemju konsolidāciju, augsnes auglības 
uzlabošanu, lauksaimnieciski vērtīgo zemju saglabāšanu un neekonomisko platību 
apmežošanu. Attīstībā jāievēro līdzsvarotas un ilgspējīgas izaugsmes principi. 
 

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 

 Mērķis. 
 Lauksaimniecības zemes izdalītas, lai veicinātu lauksaimniecības attīstību, teritorijai 

raksturīgo ainavu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsargātu gruntsūdeņus no 
piesārņojuma kādu var radīt šo zemju izmantošana. 
 

  Izmantošana: 
 Zemkopībai, lopkopībai, lauku tūrismam, zivsaimniecībai, augļkopībai, 

netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm un mežsaimniecībai. 
 Lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformācija citos zemes izmantošanas 

veidos jāveic saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.619 „Kārtība kādā 
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lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā 
neizmantojamo zemi un izsniedz zemes transformācijas atļauju”(29.07.2004.). 

 Mēslošanas līdzekļu lietošana ir jāveic saskaņā ar LR MK noteikumiem 
Nr.531 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās 
darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”(18.12.2001.). 

 Nav pieļaujama patvaļīga zemju izbraukāšana, augsnes auglīgās kārtas 
noārdīšana vai citāda degradācija. 

 Īpašas prasības piesārņojuma ierobežošanai lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs jāievēro mājdzīvnieku mītnēs, kūtsmēslu un skābbarības uzglabāšanā 
jāievēro saskaņā ar MK noteikumiem Nr.628 „Īpašas vides prasības 
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”(27.07.2004.). 

 Bioloģiski vērtīgie zālāji (BVZ) paredzēts apsaimniekot ekstensīvi ganot, jeb 
zālāju vēli appļaujot. 

 Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās pieļaujama savrupmāju celtniecība, 
lauksaimniecības produktu noliktavu un apkalpes objektu celtniecība, kā arī 
nelielu ar lauksaimniecību saistītu ražotņu celtniecība, kas nerada vides 
piesārņojumu ievērojot vetsanitārās un ugunsdrošības normas, kā arī 
nepārkāpjot tehnoloģiskās projektēšanas normatīvus. 

Atļautā izmantošana un citi noteikumi parādīti apbūves noteikumos. 
Apmežot ieteicams mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuru augsnes 

auglība nepārsniedz 25 balles, ja to līdzšinējā izmantošana bijusi mazefektīva, kā arī 
degradētās teritorijas. Vēlams apmežot Laivas purva teritoriju 30,0 ha platībā, Raudiņas 
pļavas 21,0 ha, Jaunzemju pļavas 24,0 ha un daļēji Drunku un Kubulnieku pļavu platības. 
Plānotās apmežojamās platības skat. kartē zemes plānotā (atļautā) izmantošana.    
 

Augstvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 

Augstvērtīgās lauksaimniecības zemes ir zemes ar paaugstinātu organisko vielu saturu,  
kuras piemērotas mehanizētai apstrādei un kur primārais zemes izmantošanas veids ir 
laukkopības un lopkopības produkcijas ražošana. Plānojumā izdalītas nacionālās nozīmes un 
vietējās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 

Nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir zemes, kuru vērtība ir 
virs 50 ballēm un zemes platība lielāka par 50 ha, neņemot vērā zemes īpašumu robežas. 

Vietējās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir izdalītas zemes ar vērtību 40 
balles un augstāk, platību 40 ha un vairāk, ar mērķi saglabāt vērtīgākos lauksaimniecības 
resursus. 

 

Mērķis. 
Nacionālās un vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas izdalītas lai saglabātu 

augstvērtīgo zemi un nodrošinātu lauksaimniecības kā vienas no galvenajām tautsaimniecības 
nozarēm ilglaicīgu attīstību. 

 

 Izmantošana: 
 Īpaši vērtīgas zemes ir atļauts izmantot lauksaimnieciskai ražošanai, lauku 

tūrismam un netradicionālajām lauksaimniecības nozarēm. 
 Nav pieļaujama šo zemju transformācija citos izmantošanas veidos, kā arī 

augsnes auglības samazināšanās izņemot gadījumus, ja tiek izstrādāts un 
apstiprināts detalplānojums. 

 Tiek pieļauta jaunu viensētu izveide un esošo viensētu rekonstrukcija. 
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 Pirmpirkuma tiesības tiek noteiktas lauksaimniecības zemju pierobežniekiem, 

šo zemju pārdošanas gadījumā. 
Izstrādājot Bilskas pagasta teritorijas plānojumu ir noteiktas īpaši vērtīgo 

lauksaimniecības zemju robežas, kuras ir saskaņotas ar Vidzemes reģionālā Zemes dienesta 
Valkas rajona nodaļu, kā arī norādīts šo zemju sadalījums pēc to novērtējuma ballēs. 

Plānotās augstvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas skat. kartē „Bilskas 
pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”.  

 

Meliorētās lauksaimniecības teritorijas 

 
Bilskas pagastā pēc stāvokļa uz 2004.gada 1.janvāri nosusinātas 4001 ha 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pēdējā laikā veiktie ekspluatācijas pasākumi ir 
neapmierinoši, tāpēc tiks iespaidoti gan valsts un koplietošanas ūdensnoteku mūžs gan arī 
viensaimniecības nosusināšanas tīkla darbība. 

 

Mērķis.  
Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes izdalītas ar mērķi saglabāt un 

aizsargāt to vērtību. 
 

Izmantošana. 
  Likums „Par meliorāciju” (20.04.1993.)ir saistošs visām fiziskām un 

juridiskām personām, kas veic meliorācijas būvdarbus, izmanto vai ar savu 
darbību skar meliorācijas sistēmu būves un ierīces. 

 Meliorācijas sistēmas ir jāuztur un jāaizsargā saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.272 no 08.04.2004. „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumi”. 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.382 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 
būvju būvniecības kārtība” no 08.07.2003.g. nosaka projektēšanas 
sagatavošanas, būvprojektu izstrādāšanas un būvdarbu veikšanas kārtību. 

 Koplietošanas un viensaimniecības meliorācijas sistēmu būvju un ierīču 
kopšanas un remontdarbi jāveic zemes īpašniekiem vai lietotājiem. 

 

Veicamie pasākumi. 
Pagasta teritorijā nepieciešama meliorācijas sistēmu atjaunošana 662 ha platībā. 
Meliorācijas sistēmu un būvju remonts vai atjaunošana ir nepieciešama: 

- Valsts nozīmes ūdensnotekās 4 km garumā. 
-  Koplietošanas ūdensnotekās 14 km garumā. 
- Koplietošanas caurtekas 13 gab. 

- Viensaimniecības ūdensnotekās 70 km. 
- Drenu vadu tīklam 536 ha lielā platībā.  

 

Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm saskaņā ar 
LR „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 18. pantu. 

 Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu 
meliorācijas būvju un ierīču ekspluatācijas drošību. MK noteikumi Nr.258 „Noteikumi par 
ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”(13.05.2003.) nosaka sekojošus 
aizsargjoslu lielumus: 
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 ūdensnotekām LIZ aizsargjoslas robeža tiek noteikta ūdensnotekas abās pusēs 
10 m attālumā no ūdensnotekas krotes; 

 regulētām ūdensnotekām (maģistrāliem novadgrāvjiem) meža zemēs 
aizsargjoslas robeža tiek noteikta atbērtnes pusē 8 – 10 m attālumā (atkarībā 
no atbērtnes platuma) no ūdensnotekas krotes; 

 ja ūdensnotekas un ūdenstilpes krastu veido aizsargdambis, aizsargjoslas 
robeža tiek noteikta 5 m attālumā no aizsargdambja sausās nogāzes pakājes; 

 liela diametra (lielāks vai vienāds ar 30 cm) kolektoriem aizsargjoslas robeža 
tiek noteikta 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas. 

 

 Aprobežojumi aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm. 
 Aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm un ierīcēm papildus šā likuma 35. pantā 
minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

- aizliegts ierīkot atkritumu glabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 
- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas meliorācijas būvēm un ierīcēm, 

veidot akmens krāvumus;  
- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest 

un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas 
materiālus. 

 

3.2. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas. 
 
Bilskas pagasta nozīmīgākais „dabas kapitāls” ir mežu un purvu teritorijas. Šo 

teritoriju apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, nepieciešama sadarbība ar mežu 
un purvu teritoriju īpašniekiem – VAS Latvijas valsts meži Austrumvidzemes 

mežsaimniecību un privātpersonām. 
Meža zemes pagasta teritorijā atbilstoši izmantošanas mērķiem sadalītas divās 

kategorijās: saimniecības meži un aizsargājamie meži. Meža īpašnieka, vai tiesiskā valdītāja 
pienākums ir ievērot vispārējās dabas aizsardzības prasības, lai: 

- nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu; 

- saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas; 

- pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas; 

- saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā. 
 

Saimnieciskie meži. 
 

Saimniecisko mežu kategorijā ietilpst visi pagasta teritorijā esošie meži un purvi,  
kuriem nav noteikti jebkādi izmantošanas ierobežojumi.  
 

Mērķis. 

Saimniecisko mežu galvenais izmantošanas mērķis ir mežsaimniecība. Saimnieciskos 

darbus mežā plānojot pēc ilgspējīgas mežsaimniecības principiem neveicot darbības, kas 
samazina to vērtību. Izmantot mežu rekreācijas, organizēta tūrisma attīstībai, nodrošinot 
vietējiem iedzīvotājiem iegūt blakus izmantošanas produktus. 

 

 Izmantošana. 
LR Meža likums regulē visu Latvijas mežu ilgspējīgu apsaimniekošanu visiem meža 

īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, garantējot vienādas tiesības uz īpašumtiesību 
neaizskaramību un saimnieciskās darbības patstāvību, nosakot vienādus pienākumus: 
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 Meža teritorijas jāapsaimnieko saskaņā ar LR „Meža likumu”(16.03.2000.) un 

LR MK noteikumiem Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā”(08.05.2001.) un atbilstoši izstrādātajiem mežierīcības 
projektiem. 

 Meža zemju transformācija jāveic saskaņā ar LR „Meža likumu”(16.03.2000.) 

un MK noteikumiem Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 
(02.10.2004.). 

 Zemes dzīļu izmantošana meža zemēs notiek saskaņā ar likumu „Par zemes 
dzīlēm”(02.05.1996.). 

 Koku ciršanu ārpus meža zemēm nosaka LR „Meža likums”(16.03.2000.) un 
LR MK noteikumi Nr.416 „Kārtība meža ciršanai ārpus meža zemēm” 

(02.12.2000.). 

 Meža ciršanu meža zemēs nosaka LR „Meža likums”(16.03.2000.) un MK 

noteikumi Nr. 152 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”(13.04.2002.). 

 Mežu stigu teritorijās var tikt ierīkotas mežu šķērsojošas inženierkomunikāciju 
līnijbūves un to ekspluatācijas aizsargjoslas, mežu meliorācijas grāvji vai arī 
mežu ceļu teritorijas. Nav pieļaujama šo teritoriju aizaugšana ar kokiem un 
krūmiem. 

 Medības pagasta teritorijas mežos notiek saskaņā ar LR „Medību 
likumu”(06.08.2003.) un MK noteikumiem Nr. 760 „Medību noteikumi” 
(23.12.2003.). 

 Apbūve šajās teritorijās nav primārais izmantošanas veids, bet pieļaujama tikai 
tad, ja tā nepieciešama atļautās izmantošanas nodrošināšanai. 

Izmantojot mežu rekreācijas, organizētā tūrisma attīstībai, noteicošais faktors ir meža 

ainava, kura iegūst ja atrodas reljefainā apvidū, mijas ar meža laucēm un pļavām, kuru 
saglabāšana būtu iekļaujama meža apsaimniekošanas plānos. Pagasta interesēs šajā procesā 
iesaistīties ar savu piedāvājumu tūrisma taku ierīkošanā un pasākuma līdzdalībā. 

 

Aizsargājamie meži. 
 

Bilskas pagasta mežos ir izdalāmi īpaši aizsargājami meža iecirkņi – mikroliegumi, 

biotopi, aizsargājamās zonas gar ūdeņiem, īpaši nozīmīgi mežaudzes struktūras elementi 
(īpaši aizsargājamie koki) un ģenētisko resursu mežaudzes (augstvērtīgas, dabiskas izcelsmes 
mežaudzes koku sugu ģenētiskās daudzveidības un genofonda saglabāšanai). Pagasta 
teritorijas plānojumā Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana atbilstoši kartes 
mērogam 1:10 000 ir parādītas aizsargājamās meža teritorijas un ģenētisko resursu 
mežaudzes. 

 

Mērķis. 
Saglabāt bioloģiski vērtīgās vietas mežā, nodrošināt dabas daudzveidību, saglabāt 

cilvēka darbības neskārtas un mazpārveidotas meža teritorijas, nodrošināt zinātniskos 
pētījumus un vides aizsardzību, izmantot meža nozīmīgākās teritorijas sabiedrības atpūtai, 
izglītošanai un audzināšanai. 

 

 Izmantošana. 
 Mikroliegumu izveidošanas kārtību un apsaimniekošanas režīmu nosaka LR 

MK noteikumi Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi”(30.01.2001.). 
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 Dabas liegumos atļauta saimnieciskā un cita veida darbība, kas nav pretrunā ar 
lieguma izveidošanas mērķiem un ir paredzēta dabas lieguma individuālajos 
aizsardzības un izmantošanas noteikumos un dabas aizsardzības plānos:                              

- zinātniskā pētniecība; 

                        - izziņas taku un skatu laukumu izveidošana; 

                        - pasākumi reto sugu un dzīvotņu saglabāšanai. 
 Meža aizsargājamās zonas gar ūdeņiem noteiktas ievērojot LR MK 

noteikumus Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” 
(08.05.2001.). 

 Ģenētisko resursu mežaudžu platības atjaunojamas izmantojot šajās mežaudzēs 
iegūto reproduktīvo materiālu.  

 

3.3. Purvu teritorijas. 

 
Lielākie Bilskas pagasta purvi ir Tīrpurvs – 429 ha, Piltiņu purvs – 155 ha un Spikstu 

 purvs – 116 ha. Visos trīs lielākajos pagasta purvos ir noteikts vietējās nozīmes dabas 
liegums. Mazāk nozīmīgi ir Kainaižu purvs – 5,9 ha, Kalniņu purvs – 15 ha un Iekaru purvs – 

8,9 ha. Purvu teritorijas parādītas kartē „Bilskas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas 
izmantošana”. 
 

 Mērķis. 
 Bilskas pagastā esošās purvu teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt vērtīgo bioloģiski 
daudzveidīgo ekosistēmu 

 

 Izmantošana. 
 Purvu teritorijas izmantošana saistīta ar ekstensīvu brīvdabas atpūtu, dabas 

tūrismu un dabas aizsardzību. Pieļaujams izveidot būves vienīgi šo 
izmantošanas veidu nodrošināšanai.  

 Vēlams izvietot informatīvās zīmes, iespējama skatu platformu un taku 
izveidošana, kas jāsaskaņo ar pagasta pašvaldību. 

 Attīstot tūrismu purva teritorijās, jāizstrādā teritorijas izmantošanas projekts, 

izvērtējot paredzamās slodzes teritorijai. Projekts jāsaskaņo ar pagasta 
pašvaldību. 

 

 Aizsargjoslas ap purviem. 

 Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un 
stabilizētu mitruma režīmu meža un purva saskares (pārejas) zonā.  
 

Objekta nosaukums un platība  Aizsargjoslas platums m 

Tīrpurvs – 429 ha 50 

Spikstu purvs – 116 ha 50 

Baltais purvs – 155 ha 50 

 

 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap purviem saskaņā ar LR „Aizsargjoslu 
likuma” (11.03.1997.) 7. pantu. Aprobežojumus aizsargjoslās ap purviem kā mitrzemēm 
nosaka „Meža likums” (21.02.2002.) 
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 3.4. Ūdensteces un ūdenstilpes. 
 
 Likums „Par vides aizsardzību”(06.08.1991.) nosaka vienotu vides aizsardzības, dabas 
resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas politiku. 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā mērogā 1:10 000 ir parādītas virszemes ūdeņu 
aizņemtās platības un to attiecīgās aizsargjoslas ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kurām tās 
paredzētas 10 m līdz 100 m platā joslā. 
 Bilskas pagasta teritorijas lielākās ūdensteces ietilpst Gaujas baseinā (baseina kods Nr. 
52). Ūdensteču aizsargjoslas attēlotas kartē Bilskas pagasta teritorijas plānotā izmantošana un 
uzskaitītas sekojošajā tabulā. 
 

 Bilskas pagasta lielākās ūdensteces 
3.1. tabula 

Ūdensteces 

nosaukums 
Garums km 

Aizsargjoslas 

platums  

Vija 62 Ne mazāk kā 100 m katrā krastā 

Kamalda 18 Ne mazāk kā 50 m katrā krastā 

Pubuļupe 16 Ne mazāk kā 50 m katrā krastā 

Gružupīte 7 Ne mazāk kā 10 m katrā krastā 

Kurmīšupīte 5 Ne mazāk kā 10 m katrā krastā 

Mēmupīte 4,1 Ne mazāk kā 10 m katrā krastā 

Rustupe 5,2 Ne mazāk kā 10 m katrā krastā 

Robežgrāvis 

(Mucenieku) 
4,3 Ne mazāk kā 10 m katrā krastā 

 

 Arī visi pārējie Bilskas pagasta strauti un grāvji ietilpst ūdensteču teritorijās. Lielākās 
ūdenskrātuves kā dabas pamatne pagasta teritorijā uzskaitītas sekojošā tabulā un attēlotas 
kartē plānotā teritorijas izmantošana. 
 

 Bilskas pagasta lielākās ūdenstilpes 
3.2. tabula 

Ūdenstilpju 

nosaukums 
Platība ha 

Ūdenstilpju   
aizsargjoslas m 

Bilskas ezers 7,4 10 

Sūča ezers 6,1 10 

Mēru ezers 1,6 10 

Mēru ūdenskrātuve 1,6 10 

 Arī visi pārējie Bilskas pagasta dīķi ietilpst ūdenstilpju teritorijās. 
 

 Virszemes ūdensteču kvalitātes mērķi. 
       3.3. tabula 

Upes 

nosaukums 

Piesārņojuma novērtējums 
pēc saprobitātes indeksa 

Ūdens kvalitātes 
mērķis 

Vija Vāji piesārņota L 

Kamalda Tīrs, vāji piesārņots L 

Pubuļupe - L 

Gružupīte - L, P 

Kurmīšupīte - L 

Mēmupīte - L 

Rustupīte - L 

Robežgrāvis 
(Mucenieku) 

- L 
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Ūdenstilpju kvalitātes mērķi 
         3.4. tabula 

Ezera nosaukums Ūdens kvalitātes 
mērķis 

Bilskas ezers K, P 

Sūča ezers  K, P 

Mēru ūdenskrātuve K, P 

Mēru ezers K, P 

 
K – karpveidīgo zivju ūdeņi. 
L – lašveidīgo zivju ūdeņi. 
P – peldēšanai paredzētie ūdeņi 

 

Mērķis. 
Bilskas pagasta ūdenstilpju un ūdensteču mērķis ir kalpot iedzīvotāju atpūtai, 

tūrismam, ugunsnelaimes likvidēšanai, bagātinot vietējo ainavu. 
 

 Izmantošana. 
 Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzībā un apsaimniekošanā vadīties no 

LR likuma „Ūdens apsaimniekošanas likuma” (15.10.2002.), kas veicina 

ilgspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu un MK noteikumiem 858 
„Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, 
kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” 
(19.10.2004.). 

 Vispārīgās virszemes saldūdeņu kvalitātes prasības noteikt atbilstoši 
lietojuma mērķiem un normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu 
kvalitāti noteiktajiem normatīviem, vadoties no MK noteikumiem Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.). 
 Virszemes ūdeņu kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, nodrošinot visu 

kanalizācijas ūdeņu attīrīšanu. 
 Bilskas ezeru, Mēru ezeru un ūdenskrātuvi, Viju un Gružupīti izmantot 

atpūtai, veicot piekrastes joslas sakārtošanu atbilstoši atpūtas zonu un 
peldvietu statusam. Peldvietu iekārtošanā un uzturēšanā jāievēro MK 
noteikumi Nr. 300 „Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” 

(11.08.1998.). 

 Mākslīgo ūdenskrātuvju saglabāšana un veidošana, veicinot 
zivsaimniecības un tūrisma attīstību. 

 Uz Bilskas pagasta ūdenskrātuvēm aizliegta hidroelektrostaciju būvniecība. 
 Ūdenstilpju izmantošanai zivsaimniecībā jāizstrādā ilgspējīgs 

saimnieciskās izmantošanas attīstības plāns, jāizstrādā ūdenstilpes 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr.21 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” (16.01.1996.). 

 Ugunsnelaimes gadījumā ikviena Bilskas pagasta ūdenstilpe, neatkarīgi no 
tās piederības izmantojama kā hidrants. 

 

 Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas. 
 

 Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas ir noteiktas, lai samazinātu piesārņojuma 
negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, kā arī saglabātu 
apvidum raksturīgo ainavu. 
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 Uz Bilskas pagasta teritoriju attiecas LR „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 

7.pants, kas nosaka ūdensteču un ūdenstilpju aizsargjoslu platumus lauku apvidos neatkarīgi 
no zemes kategorijas un īpašuma. 
 Ūdenstecēm, blīvi apdzīvotās vietās, aizsargjoslas platumu nosaka saskaņā ar 
teritorijas plānošanu regulējošiem normatīviem aktiem, bet ne mazāk kā 20 m plata josla katrā 
krastā. MK noteikumi Nr.284 „Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas” (04.08.1998.). 

 

 Aprobežojumi upju un ezeru aizsargjoslās (37. pants): 

 Virszemes ūdens aizsargjoslās papildus „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 35. 

pantā minētajam tiek noteikti šādi aprobežojumi: 
- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, pesticīdu, degvielas, ķīmisko 

vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu glabātavas, izņemot šim 
nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas; 

- aizliegts iekārtot atkritumu apglabāšanas vietas; 
- 50 m platā joslā aizliegts veikt kailcirtes; 
- 10 m platā joslā aizliegts celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, lietot 

mēslošanas un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļus, veikt meliorāciju; 
- mazgāt mehāniskos transporta līdzekļus. 
 

 Tauvas josla. 

 Dabiskās tauvas joslas platums gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m, gar publisko 

ūdeņu krastiem – 10 m. 

 Dabiskā tauvas josla ir paredzēta bezmaksas lietošanai šādām vajadzībām: 
- laivu piestāšanai, ja ūdensbaseinā kuģošana atļauta; 
- zvejnieku, laivinieku, tūristu, atpūtnieku iešanai gar krastu; 
- atpūtai; 
- zvejas rīku žāvēšanai un citām ar zveju saistītām darbībām, ja zveja tajā 

vietā atļauta (izņemot zivju apstrādi); 
- zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai. 

 

 Aprobežojumi tauvas joslām: 
- piekrastes zemes īpašniekam uz īpašuma tiesību pamata ir tiesības lietot 

tauvas joslu, ciktāl tas nav ierobežots ar šiem noteikumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem; 

- izmantojot tauvas joslu, krasta īpašnieki nedrīkst radīt šķēršļus brīvai 

kustībai pa šo joslu, ierīkot aizžogojumus vai citus traucēkļus. 
 

 3.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. 
 
 Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām tiek noteiktas teritorijas, kurām ir liela 
nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī liela zinātniska, estētiska, kultūras un 
rekreācijas vērtība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek izveidotas saskaņā ar LR likumu 

„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.).  

Šajās teritorijās ietilpst dabas rezervāti, dabas liegumi, dabas pieminekļi un īpaši 
aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas. 
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Dabas liegumi. 
 

Bilskas pagastā ir sekojoši vietējās nozīmes dabas liegumi: Piltiņu purvs – 163,2 ha, 

Spikstu purvs – 116,0 ha, Tīrpurvs – 429,0 ha un Raudiņas parks – 2,4 ha. 

 

Mērķis.  
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tiek izveidotas ar mērķi aizsargāt un saglabāt 

dabas daudzveidību, nodrošināt zinātnisko pētījumu un vides pārraudzību, saglabāt 
sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 
 

 Izmantošana. 
Zemes, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantojamas ievērojot MK 

noteikumus Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” (22.07.2003.) un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānus. 

 

Aizsargājamo mikroliegumu un biotopu teritorijas. 
 
 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Bilskas pagasta mežos ir izdalīti īpaši 
aizsargājamie meža iecirkņi, mikroliegumi, aizsargājamie meža biotopi, aizsargājamās zonas 
gar mitrzemēm un purvu salas. Skat. pielikumu Nr.1 „Latvijas dabas fonda noteiktie liegumi 

Bilskas pagastā”.  
 

  Izmantošana. 
Šo iecirkņu izveidošana aizsardzība un apsaimniekošana veicama saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” (08.05.2001.), 

kā arī MK noteikumiem Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2001). 

 

Dabas pieminekļi. 
 
Bilskas pagasta teritorijā atrodas sekojoši īpaši aizsargājamie valsts nozīmes dabas 

pieminekļi:  
- Mēru parastais ozols – apkārtmērs 4,5 m,  

- Iežu lielais ozols – apkārtmērs 5,7 m,  

- Kalnaegļu ozols – apkārtmērs 6,30 m, 

- Jaunmāju parastā priede – apkārtmērs 3,66 m.  

 

Atļautā izmantošana. 
 Valsts un vietējās nozīmes dabas pieminekļu teritorijās zemes izmantošana 

notiek atbilstoši pastāvošajiem MK noteikumiem Nr.415 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

(09.08.2003.). 

 

Aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem. 
 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem saskaņā ar LR 
likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.). 

 Aizsargjoslas ap dabas pieminekļiem paredzētas, lai nodrošinātu dabas pieminekļu 
saglabāšanu un aizsardzību. MK noteikumi Nr. 415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (09.08.2003.) ap dabas pieminekli nosaka 
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10 m platu aizsargjoslu, kā arī aizsargjoslu 10 m rādiusā ap īpaši aizsargājamiem kokiem 
(mērot no koka vainaga projekcijas ārējās malas) un akmeņiem. 

Aizsargjoslā aizliegts: 
- veikt jebkādu saimniecisko un cita veida darbību; 

- ierīkot atpūtas vietas; 

- mainīt zemes lietošanas mērķi; 
- veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus, ja šie pasākumi nav 

                              paredzēti apsaimniekošanas plānā. 
 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas attēlotas kartē Bilskas pagasta plānotā teritorijas 

izmantošana.  

 

 3.6. Kultūras pieminekļi. 
  

 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā norādīti šādi kultūras pieminekļi. Skat. karti 

„Bilskas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”. 

 

 Arheoloģijas, arhitektūras un vēstures pieminekļi. 
 

 Valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi: 
 Nr. 2341 arheoloģija – Kalnaegļu Upurozols. 
 Nr. 2342 arheoloģija – Līdaciņu Jāņu kalns ar akmeni – kulta vieta. 

 Nr. 2343 arheoloģija – Līdaciņu senkapi (kapu kalniņš). 
Nr. 2346 arheoloģija – Panderu Upurkalns un Upurakmens – kulta vieta. 

Nr. 2348 arheoloģija – Piltiņu senkapi, kapu kalniņš, kravantes. 
Nr. 2349 arheoloģija – Dzirkaļu senkapi. 
Nr. 2350 arheoloģija – Vecruiku senkapi. 

 

Vietējās nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi: 
Nr. 2344  arheoloģija – Pakuļu viduslaiku kapsēta. 
Nr. 2345  arheoloģija – Panderu senkapi.  

Nr. 2347  arheoloģija – Piltiņu pilskalns. 
Nr. 2351  arheoloģija – Kalnaegļu pilskalns. 
Nr. 2352  arheoloģija – Lāčkalnu senkapi. 

 

Ieteikti iekļaušanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos: 
- Mēru muižas apbūve ar parku (muiža, stallis, kūts) – arhitektūra. 
 

Ieteikti iekļaušanai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļos: 
- Vecbilskas muižas apbūve ar parku (kalpu māja, ratnīca, kūts, klēts) – arhitektūra. 
- Lobērģu krogs (ar dzīvojamo galu un staļļiem) – arhitektūra. 
- Lobērģu pamatskola  – arhitektūra. 
- Lobērģu muiža „Beveriņas” ar parku un alejām – arhitektūra. 
- Jēkaba Zeibolta klētiņa pie Iekaru mājām – arhitektūra. 
- Lobērģu muižas baronu kapi. 

 

 Mērķis. 
 Valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi izdalīti ar mērķi saglabāt to 

zinātnisko, kultūrvēsturisko un estētisko vērtību. 
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 Projektētie valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi izdalīti ar mērķi 
parādīt kultūras pieminekļus, kuri drīzumā varētu iegūt arī oficiālu aizsardzības 
statusu, tādējādi rēķinoties ar tiem jau šobrīd. 

 

 Kultūras pieminekļu aizsardzība un izmantošana. 
Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka LR likums „Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību” (11.03.1992.), un MK noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu 
uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi 
degradējoša statusa piešķiršanu” (30.08.2003.). Aizsardzības zonas un to uzturēšanas režīmu 
nosaka atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas apstiprinātam 
aizsardzības zonas projektam. Aizsardzības zonu projektus izstrādā pēc inspekcijas, 
pašvaldības, pieminekļa īpašnieka, zemes īpašnieka vai citas ieinteresētas personas 
pasūtījuma.  

 Valsts pārvaldi kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā nodrošina 
Ministru kabinets, to realizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un 
tās izdotie administratīvie akti – norādījumi par katra atsevišķa kultūras 
pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu, kas ir saistoši attiecīgā kultūras 
pieminekļa īpašniekam (valdītājam). (Likuma „Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību” 5.pants). 

 Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa atsevišķas 
daļas, kā arī sadalīt zemi, jā tādējādi tiek apdraudēta kultūras pieminekļa 
saglabāšana. 

 

 Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras 
pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā). Valsts īpašumā esošo kultūras 
pieminekļu saglabāšanu nodrošina to valdītāji. Kultūras pieminekļa īpašnieka 
(valdītāja) pienākums ir : 
- ievērot likumdošanas un citus normatīvos aktus, kā arī Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumus par kultūras pieminekļu 

izmantošanu un saglabāšanu; 
     - informēt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par katru bojājumu,

      kas radies īpašumā (valdījumā) esošajam kultūras piemineklim. (Likuma „Par  
     kultūras pieminekļu aizsardzību”11.pants) 

 Objekta iekļaušanai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā nav 
vajadzīga īpašnieka (valdītāja) piekrišana. Viņam tiek noteikti nodokļu 
atvieglojumi vai kompensēti zaudējumi, ja tādi radušies sakarā ar zemes vai 
objekta lietošanas ierobežojumiem. 

 

 Kultūrvēsturisko pieminekļu rekonstrukcija un pārbūve pieļaujama tikai 
saskaņojot to ar Valsts kultūras pieminekļu inspekciju. 

 

 Jaunatklātie objekti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda 
kultūras vērtība, neatkarīgi no tā, kā īpašumā (valdījumā) tie atrodas, līdz 
jautājuma izlemšanai par šo objektu iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no dienas, kad par to ticis 
informēts objekta īpašnieks, atrodas valsts aizsardzībā. (Likuma „Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību” 17.pants). 
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 Kultūras pieminekļu izmantošana saimnieciskajā darbībā pieļaujama vienīgi tad, ja 

tā nekaitē piemineklim, nemazina tā vēsturisko, zinātnisko un māksliniecisko 
vērtību.(Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 19.pants). 

 

 Pirms saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras 
vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā. Fiziskajām un juridiskajām personām, 
kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar 
kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc. (Likuma „Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību” 22.pants). 

 

 Attālums starp kultūras pieminekļiem un inženierkomunikācijām rekonstrukcijas 
situācijā jāpieņem ne mazāks par: 

  - 5 m līdz ūdensvadam, kanalizācijai vai siltumvadam; 

  - 2 m līdz pārējām inženierkomunikācijām 

Šajos gadījumos jāgarantē speciāla tehnisku pasākumu veikšana celtniecības darbu 

laikā (LBN 100, p.10.22.). 

 

 Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem. 
 Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras 
pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvo ietekmi uz 
nekustamiem kultūras pieminekļiem. Metodiku izstrādā valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcija. Ja aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem nav noteikta īpaši, tās 
minimālais platums lauku apvidos ir 500 m ko nosaka LR „Aizsargjoslu likuma” 

(11.03.1997.) 8. pants. 

 Bilskas pagasta teritorijā ap valsts nozīmes kultūras pieminekļiem noteikta 500 m 
aizsargjosla un ap vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem 50 m aizsargjosla.  

 

 Aprobežojumi ap kultūras pieminekļiem: 
- jebkuru saimniecisko darbību aizsargjoslās drīkst veikt tikai ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un kultūras pieminekļa 
īpašnieka atļauju; 

- pārdot vienam īpašniekam piederošu kultūras pieminekļa un tā 
aizsargjoslas zemi, kā arī aizliegts to sadalīt; 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie kultūras pieminekļa; 
- aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas; 
- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, elļošanas 

materiālu, ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu 
glabātavas, izņemot šim nolūkam īpaši paredzētas un iekārtotas vietas. 

- aizliegts iekārtot atkritumu glabāšanas poligonus. 
 

 3.7. Rekreācijas un tūrisma teritorijas – ainaviski vērtīgās  
                teritorijas 

 
 Bilskas pagasta attīstības politika ir vērsta uz lauksaimniecības un mežsaimniecības 
nozaru attīstību, taču investīcijas tradicionālajās lauksaimniecības nozarēs ir mazefektīvas, jo 
ieguldījumi atmaksājas daudz ilgākā laika periodā nekā citās tautsaimniecības nozarēs, līdz ar 
to nepieciešamas ievērojamas investīcijas nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstībā un 
reģionālo atšķirību samazināšanā: pārstrādājošā rūpniecībā, sadzīves pakalpojumu, 
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amatniecības, dziļās koksnes pārstrādes, tūrisma un atpūtas industrijas attīstībā, balstoties uz 
infrastruktūras attīstību, ceļu tīklu un komunikāciju būtisku uzlabojumu.  

Bilskas pagasta attīstības programmā tūrisma attīstība minēta kā viena no iespējamām 
izaugsmes nišām. Kā nozīmīgākie tūrisma resursi ir sakopta ainava un saimniecības vide, 
tomēr šodienas tūristam ir nepieciešamas aktivitātes, kas pirmkārt piesaistītu viņa uzmanību, 
izvēloties galamērķi. Tūrismam pievilcīgas vides veidošanā jāiegulda idejas un darbs. Pagastā 
ir zināms potenciāls tūrisma attīstībai, bet grūti prognozēt kā tas attīstīsies. Ir saimniecības 
Muižnieki, Džindžas, Upītes Ielejas un Jaunkūjiņas kas plāno ieguldīt līdzekļus tūrisma 
attīstībā. Galvenie tūrisma produkti ko varētu piedāvāt ir: 

- agrotūrisms – ģimenes atpūta laukos (ogošana, sēņošana, medības u. c.); 
- ekotūrisms – dabas izzināšana; 
- aktīvais tūrisms – slēpošana, braukšana ar velosipēdu, skriešana, pastaigas u.c.; 
- izziņu tūrisms – ainavu, kultūras, vēstures un dabas pieminekļu izzināšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Ainavu telpa pie Līčiem.  
 

 Ainavām un ainavu elementiem plānojumā pastiprināta uzmanība pievērsta no tūrisma 
un rekreācijas attīstības viedokļa. Pēc Latvijas ainavzemes un ainavapvidu sadalījuma (K. 
Ramans, 1990.g.), Bilskas pagasts ietilpst Gaujzemes ainavzemē un 2 ainavapvidos – 

Vidusgaujas mežainē ar Sedas purvaini un Aumeisteru paugurainē. Pagasta ziemeļdaļā 
dominē līdzenās mežaines un āraines, bet dienviddaļā ainavsegas daudzveidību nosaka reljefa 
saposmojums. Aumeisteru pauguraines ainavapvidū dominē pauguraiņu, āraiņu, ezeraiņu 
ainavu telpas. 

 

 Ainavu nozīme pagasta attīstībā. 
 Lauku ainavas veidošanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai ir svarīga loma, lai tiktu 
saglabāta daudzveidīga un pievilcīga ainava, kas veicinātu iedzīvotāju piesaisti laukiem, līdz 
ar to tūrisma attīstību. Ainavu veidošana ir cieši saistīta ar dažādu nozaru attīstības plāniem 
(lauksaimniecības, mežsaimniecības, ūdenssaimniecības, tūrisma u.c.), tāpēc saskaņojot to 
savstarpējās intereses ar ainavu aizsardzības mērķiem, ir iespējams saglabāt ainavu bioloģisko 
daudzveidību, to estētisko un kultūrvēsturisko vērtību. 

 



Bilskas pagasta teritorijas plānojums 

 

 18 

 Vizuāli vērtīgās ainavas izdalītas balstoties uz iepriekš veikto ainavu analīzi, kas ietver 
ainavas kvalitātes, saskatamības un pieejamības vērtējumu. Teritorijas izmantošana un 

aizsardzība noteikta analizējot konkrētās vietas iespējas un to izmantošanas alternatīvas. 
Vienlaicīgi analizēti iespējamie draudi ainavas vizuālās vērtības pazemināšanai. 
 

 Mērķis. 
 Šīs teritorijas parādītas ar mērķi veicināt tūrisma attīstību pagastā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Bilskas pagasta Saknītes. 
 

 Izmantošana. 

 Ainavu un rekreāciju teritoriju izmantošana var notikt saskaņā ar 
pamatizmantošanas veidu, izņemot darbības, kas var samazināt šīs teritorijas 
ainavisko rekreatīvo vērtību. 

 Ieteicams izstrādāt šo teritoriju attīstības projektus un uzstādīt tūrisma 
informācijas norādes. 

 

 Bilskas pagasta ainavu telpu apraksts. 

 Balstoties uz ainavu apsekošanu, analīzi un novērtēšanu, noteiktas teritorijas, kurās 
nepieciešams veikt ainavu aizsardzību, sakopšanu, veidošanu, rekonstrukciju u.c. pasākumus.  

No tūrisma un rekreācijas viedokļa izdalītas šādas ainavu telpas: 
 

Mēru urbanizētā ainavu telpa. 
 

Raksturojums. 

 Mēru urbanizētā ainavu telpa ietilpst Aumeisteru pauguraines ainavapvidū. Ainavas 
dizainu veido vēsturiski izveidojusies Mēru ciema apbūve: Mēru muižas komplekss, 
privātmāju un padomju laika daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve.  
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                Mēru muiža 19. gs. beigas. 

 

 Mēru ciems ir ainaviski pievilcīga vieta, kas izvietojies Vijas un Gružupītes satekā 
radot krāšņas dabas ainavas. Gružupīte ciemā veido savdabīgu mākslīgo ezeru kaskādi, kurā 
ietilpst Mēru ezers, Mēru ūdenskrātuve un pašreiz pārtīrītais Dzirnavu dīķis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Mēru ūdenskrātuve. 
 

 

 No Akaslejām līdz Vijaspuķēm metot līkumus, mainot tecēšanas virzienu rāmi plūst 
Vija. Gar Mēru ciemu izteikta senleja ar stāviem krastiem un vecupēm. Krastos dominē priežu 
un egļu meži starp kuriem salu veidā izvietojas lauksaimniecībā izmantojamās zemes.  
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              Lapegļu aleja Mēru ciemā. 
 

 

 Vijas - Gružupītes ielejas un Dzirnavu ezers ir ainaviski pievilcīgākās vietas Bilskas 

pagastā. Mēru centrs ir ar labu infrastruktūru un labvēlīgu vidi vispusīgai attīstībai. 
 

 Ainavas un ainavu elementi. 

 Mēru muižas apbūve. 
 Muižas parks ar dižkokiem. 
 Lapegļu aleja. 
 Gružupīte ar Mēru ezeru un ūdenskrātuvi. 
 Upes ieleja ar daudzajiem līkločiem ir ļoti gleznaina. Vijas upe šai posmā ir 

saglabājusi savu dabīgo gultni, tās krasti veido gravas ar dižiem kokiem un 
lielu bioloģisko daudzveidību. 

 Gružupītes krastā pie Ūdensdzirnavām atrodas dižliepa ar diviem stumbriem. 
 Vecās Ūdensdzirnavas un Dzirnavu ezers ir brīnišķīgs dabas stūrītis starp Viju 

un Gružupīti. Gružupītes krastus pavasaros grezno zilo vizbulīšu plantācijas. 
 Ainaviskās vērtības saistītas ar nogāzēm, ielejām, līkumoto upes gultni un lielu 

bioloģisko daudzveidību. 
 Upi ieskauj ģenētisko resursu mežaudze (Izcilā audze). 
 Daudzveidīga meža vide, ko var izmantot visa veida tūrisma maršrutu 

izstrādāšanā. 
 

Ainavu degradējošie faktori. 
 Muižas staļļa sliktais stāvoklis. 
 Mēru ezera eitrofikācija, Gružupītes un Vijas krastu nesakoptība, 

pārpurvošanās un aizaugšana ar krūmiem. 
 Bijušie saimnieciskie centri: mehāniskās darbnīcas, kaltes. 
 Nesakoptās ceļmalas. 
 Meža lauču pakāpeniska aizaugšana. 
 Neizmantota, pussagruvusi lopu ferma Mežvidi. 
 Mežu izciršana neņemot vērā mežaudžu ainavisko daudzveidību. 
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 Daudz krūmu un mazvērtīgu meža puduru. 
 Liels daudzums nokaltušu koku upju krastos. 
 Pamestas, izpostītas Ūdensdzirnavas. 

 

Priekšlikumi ainavu izmantošanai un aizsardzībai. 
 Muižas parks saglabājams, kopjams regulāri appļaujot un atjaunojot. 
 Izstrādāt plānu muižas ēku kompleksa atjaunošanai. 
 Lai saglabātu ekoloģiskā un vizuālā ziņā Mēru ezera un Gružupītes unikālo 

ainavu, jāizstrādā un jāīsteno vides aizsardzības projekts vai apsaimniekošanas 
plāns. 

 Veikt ceļmalu sakopšanu. 
 Veicinot tūrisma attīstību Mēru ciemā izmantot Vijas un Gružupītes ielejas, 

apkārtējos mežus tūrisma taku izveidošanai. 
 Jāveic krasta mežu novērtēšana un jānosaka to aizsardzības režīms. 
 Ainavu telpai, kas piemērota ekotūrisma attīstībai, būtu vēlams veikt teritorijas 

inventarizāciju un bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu, izstrādāt 
priekšlikumus tūrisma attīstībai. 

 Nepieciešams saglabāt meža ceļus un lauces. 
 

 

Piltiņu - Dreimaņu, mežaines ainavu telpa. 
 

 Raksturojums. 

 Piltiņu, Dreimaņu, mežaines ainavu telpa ietilpst Aumeisteru pauguraines 

ainavapvidū. Tas ir kultūrvēsturisko ainavu komplekss, kas raksturojas ar lielu bioloģisko 

daudzveidību, mežiem, mitrājiem, purviem, stāvām nogāzēm, aizsargājamiem kokiem, diviem 
pilskalniem, senkapiem un Panderu Upurkalnu ar Upurakmeni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Panderu Upurakmens 
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 Masīvā dominē galvenokārt priežu sila un mētrāja meža tipi. Starp meža masīviem 
izvietojas nelielas nemeliorētas meža lauces, bet dienvidrietumdaļā meliorētas pļavu platības. 
Starp Piltiņiem un Ezerniekiem izveidojusies purva ezeru teritorija apmēram 5,0 ha platībā. 
Purva centrālajā daļā ir samērā daudz mazu, sīkām lāmām līdzīgu akaču un slīkšņu, kas 
veidojušies 60.-70. gados kūdras ņemšanas vietās.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Pārpurvojusies ieplaka pie Piltiņiem. 
 

 Te mitinās bebri, kuri ar savu darbību nosprosto ūdensteces, izveidojot lielas 
ūdenskrātuves. Šajā teritorijā izveidojies savdabīgs purvs, kur var sastapt un vērot daudz 
dažādas dzīvnieku un putnu sugas. 

Pie Piltiņu mājām, Baltā purva ziemeļdaļā, reljefs izteikti paugurains, teritorija maz 

apdzīvota. Piltiņu – Dreimaņu ainavu telpā iekļaujas Bilskas ezers, kas ir nozīmīgs Bilskas 
ciema akcents. Ezers redzams no autoceļa Bilska – Pubuļi, kur paveras vizuāli pievilcīga 
ainava uz ezeraini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Bilskas ezers. 
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Ezera krastiem aizaugot ar krūmiem un kokiem zūd ezera atklātums. Bilskas ezeru 
iedzīvotāji izmanto aktīvai atpūtai. 

Ainavas un ainavu elementi. 

 Kalnegļu un Piltiņu pilskalni. 
 Pandaru upurkalns ar upurakmeni. 

 Kalnaegļu upurozols – kulta vieta. 

 Piltiņu purvs – dzērvenāju liegums. 
 Piltiņu, Pandaru un Dzirkaļu senkapi. 
 Piltiņu purvs un mitrāji, kā nozīmīga vieta bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanā. 
 Kalnainas meža ainavas pie Piltiņu mājām. 
 Bilskas ezers. 

Ainavu degradējošie faktori. 
 Aizaug mežvidos lauces un pļaviņas, samazinās ainavu estētiskā vērtība. 
 Bebru aizsprostu rezultātā applūst un pārpurvojas plašas mežu teritorijas. 
 Izcērtot mežus netiek ņemta vērā meža nogabalu ainaviskā un bioloģiskā 

vērtība. 
 Notiek ezera pakāpeniska aizaugšana, krūmāju platību palielināšanās ezera 

krastos. 

Priekšlikumi ainavu izmantošanai un aizsardzībai. 
 Ainavu telpa izmantojama mežsaimniecībā. 
 Lai sekmētu kultūrvēsturiskās mozaikveida ainavas, kā arī bioloģiski 

daudzveidīgo ainavu elementu saglabāšanu un veicinātu tūrisma attīstību, 
nepieciešams veikt izpēti par kultūrvēsturiskās teritorijas izveidošanu. 

 Perspektīvā vēlams izveidot dabas izziņas taku, saglabājot meža ceļus un 
lauces. 

 Purva taku izbūve ar iespēju vērot putnus un fotografēt tos dzīves vidē. 
 Atpūtas takas izveide apkārt Bilskas ezeram. 
 Izmantojot pagasta un meža ceļus veidot velomaršrutus. 
 Lai nodrošinātu vides saglabāšanu nepieciešams izstrādāt ezera 

apsaimniekošanas plānu. 
 Kultūrvēsturisko objektu sakopšana un informatīvo zīmju uzstādīšana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Sakopta ainava pie Saknītēm. 
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Otkaru – Zeltiņu pauguraines ainavu telpa 
 

Raksturojums. 

Otkaru – Zeltiņu pauguraines mozaikveida ainava ietilpst Aumeisteru pauguraines 
ainavapvidū. Ainavai raksturīga mozaikveida struktūra, kur savā starpā mijas lēzenas pauguru 
virsotnes, iekopti lauki, meža puduri vai meža joslas pauguru pakājēs. 

Ņemot vērā teritorijas pauguraino raksturu, saimnieciskajā ainavā svarīga nozīme ir 
lokālo ceļu tīklam. „Baltie ceļi” ir viens no raksturīgās ainavas neatņemamiem elementiem un 

vērtībām. Nevarētu teikt, ka šis ainavas izceltos starp pārējām ar dabas vienreizīgumu, bet 
tieši integrācija starp saimniecisko darbību un dabisko vidi, kā arī tālās skatu perspektīvas liek 
pievērst tam īpašu uzmanību. 

 

Ainavas un ainavu elementi. 

 Tālās skatu perspektīvas no Otkaru, Kalniņu un Zeltiņu kalniem. 

 Ainava vērojama no daudziem skatu punktiem. 
 Mozaikveida ainava ar lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpatsvaru. 

 

Ainavu degradējošie faktori. 
 Saimnieciskā meža izstrāde ir nopietni degradējusi ainavu. 

 Komunikāciju līnijas skatu perspektīvā mazina ainavu estētisko vērtību. 
 Aizaugušas pļavas un tīrumi. 
 Vizuāli sliktais viensētu stāvoklis. 

 

Priekšlikumi ainavu izmantošanai un aizsardzībai. 
 Skatu punktu pieejamības saglabāšana. 
 Skatu torņa iekārtošana Otkaru kalnā. 
 Ainavu telpā vēlams attīstīt lauksaimniecību. 

 

Muižnieku – Džindžu pauguraines mozaikveida ainavu telpa 
 

Raksturojums. 

Muižnieku – Džindžu pauguraines mozaikveida ainavu telpa ietilpst Aumeisteru  

 pauguraines ainavapvidū. Starp sīkpauguru un vidējpauguru joslām izceļas Vasu kalns 87,8 
m v.j.l. Mijoties mežu puduriem ar tīrumiem, viensētām un lineāriem ainavu elementiem 
(ceļiem, strautiem), ainavu telpa veido mozaikveida raksturu. 
 Ainavu telpa vēsturiski veidojusies un attīstījusies kā lauksaimniecības zemju ainava 
par ko liecina biezais viensētu tīkls. Viensētas ar tīrumiem izvietojušās izklaidus gar 
galvenajiem ceļiem, kur paveras tālas skatu perspektīvas, kas dienvidaustrumu daļā atduras 
robainajās meža malās. 
 Pie Džindžu un Muižnieku mājām strautu izgrauztas ielejas, nogāzes un gravas 
apaugušas ar lapu kokiem. Nogāzēs relatīvi daudz liepu un lazdu. 

 Pie Muižnieku mājām lauku ainava mijas ar koku puduriem, ūdeņiem un dižkokiem – 

izcils ainavu komplekss. Muižnieku mājas apkārtne Bilskas pagastā ir viena no nedaudzajām 
tipiskajām mozaikveida pauguraines ainavu telpām. 
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            Zemnieku saimniecība Muižnieki. 
 

 Ainavas un ainavu elementi. 

 Meliorēta un plaša lauksaimniecības zemju ainava. 
 Viensētas ar alejām, dārziem un atsevišķiem kokiem. 
 Strautu ielejas pie Džindžām un Muižniekiem. 
 Dižkoki. 
 Muižnieku mājas apkārtne – tipiska mozaikveida pauguraines ainava. 

 

Ainavu degradējošie faktori. 
 Mazvērtīgi meža puduri un krūmi. 
 Pļavu un tīrumu neapsaimniekošana, sistemātiska neappļaušana un 

aizaudzēšana ar nezālēm. 
 Nekoptas, aizaugušas ceļmalas. 

 

Priekšlikumi ainavu izmantošanai un aizsardzībai. 
 Mozaikveida ainavas saglabājamas un izmantojamas lauksaimniecībā regulāri 

appļaujot un noganot. 
 Lai veicinātu tūrisma attīstību, nepieciešams uzlabot autoceļu kvalitāti, izcirst 

krūmus un appļaut ceļa malas. 
 Izmantojama kā tūrisma un rekreatīvā teritorija. 
 Mežu saglabāšana ieleju nogāzēs un jūtīgo gravu erozijas procesa 

nepieļaušana. 
 

Sūča ezeraines ainavu telpa 

 
Raksturojums. 

Sūča ezeraines ainavu telpa ietilpst Aumeisteru pauguraines ainavapvidū. Centrālo 
vietu ainavu telpā aizņem Sūča ezers ar kopplatību 6,1 ha. Tas ir eitrofs, vidēji aizaudzis ezers 
ar staignu, aizaugušu piekrastes joslu līdz ar to praktiski nav piemērotu vietu peldētavu 
ierīkošanai. Ezera līmeni regulē no tā iztekošā Pubuļupe.  
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                    Sūča ezers. 
 

Dienvidu nogāzes staigno krastu apņem valnis, kas apaudzis galvenokārt ar lapu 
kokiem un krūmājiem. Ainavā dominē lieli, plaši un staigni mežu masīvi starp kuriem nelielās 
platībās izvietojušās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras jau vairākus gadus netiek 
apsaimniekotas un pamazām aizaug. Teritorijā maz apdzīvotu vietu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Mozaikveida ainavas – pamats bioloģiskai daudzveidībai. 
 

Ainavas un ainavu elementi. 

 Ezera piekrastes ainava - vizuāli un ekoloģiski augstvērtīga lauku ainava ar 
pauguriem, neregulāras formas laukiem, kurus sadala krūmu un koku puduri. 

 Dabisks ezers ar daļēji pārpurvotiem krastiem. 

 Plaši priežu un egļu meži. 
 

Ainavu degradējošie faktori. 
 Meža izciršana neņemot vērā mežaudžu ainavisko daudzveidību. 
 Meža ceļu bojāšana izvedot kokmateriālus. 
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 Lauksaimniecības zemju un lauču pakāpeniska aizaugšana. 
 Pamestas mājvietas. 
 Ezera pakāpeniska aizaugšana un eitrofikācija.  

 

Priekšlikumi izmantošanai un aizsardzībai. 
 Dabas vide piemērota ekotūrisma attīstībai, ierīkojot takas ar putnu un zvēru 

novērošanas vietām. 
 Teritoriju ieteicams izmantot mežsaimniecībai. 

 

Raudiņas – Bānūžu līdzenuma āraines ainavu telpa. 
  
Raksturojums. 

Raudiņas līdzenuma āraines ainavu telpa atrodas Vidusgaujas mežaines ar Sedas 
purvaini ainavapvidū. Ainavu telpu galvenokārt veido līdzenums, kur pateicoties meliorācijai 
izveidoti plaši lauksaimniecības zemju masīvi. Ainavu telpa samērā biezi apdzīvota, 
izveidotas viensētas ar dārziem un atsevišķiem kokiem. Meži izvietoti nelielu masīvu veidā. 
Pļavas saglabājušās Vijas un Kamaldiņas upju krastos. 

 

Ainavas un ainavu elementi. 

 Iekultivētas augstvērtīgas lauksaimniecības zemes ar viensētām. 
 Raudiņu muižas parks, dižkoki. 
 Bānūžu muižas parks. 

 

Ainavu degradējošie faktori. 
 Pakāpeniska pļavu aizaugšana. 
 Neapkoptas ceļmalas. 
 Latvāņu platības Kamaldiņas krastos. 
 Nesakopti Bānūžu un Raudiņas muižu parki . 

 

Priekšlikumi ainavu izmantošanai un aizsardzībai. 
 Lai sekmētu ainavu saglabāšanu, ainavu telpā nepieciešams attīstīt intensīvu 

lauksaimniecību. 
 Muižu parku sakopšana.  

 Zemes īpašniekiem jāuzsāk darbs pie latvāņu platību ierobežošanas un 
iznīcināšanas. 

 

Upītes ielejas āraines ainavu telpa. 
 

Upītes Ielejas ainavu telpa ietilpst Aumeisteru pauguraines ainavapvidū. Ainavu telpa 

iekultivēta, pārsvarā ar lauksaimniecības zemju ainavām ar auglīgām augsnēm, kuru vērtība 
sasniedz pat 50 balles. Ainavu telpā ir nelieli mežu puduri, kuriem ir liela nozīme ekoloģiskā 
līdzsvara saglabāšanā. Reljefa pazeminājumos strauti, dīķi, kā rezultātā izveidojušies 
savdabīgi biotopi. Saglabājušās lielas, kokiem apaugušas viensētas, kā apliecinājums 
spēcīgām zemnieku saimniecībām 30. gados. 

 

Ainavas un ainavu elementi. 

 Iekultivētas mozaikveida ainavas ar lauksaimniecības zemju īpatsvaru. 

 Viensētas ar alejām, dārziem, atsevišķiem kokiem.  
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 Strauti, dīķi, ielejas ar meža puduriem, laucēm, lielu augu un dzīvnieku 
daudzveidību. 

 

Ainavu degradējošie faktori. 

 Grāvmalas un lauces aizaug ar krūmiem, radot nesaimnieciskuma iespaidu. 
 Saimniecību tehnikas novietnes un to lūžņu kaudzes. 
 Dīķi – daļēji pamesti un nesakopti. 

 

Priekšlikumi ainavu izmantošanai un aizsardzībai. 
 Veicināt dīķsaimniecības kā tipiska ainavveidojoša faktora attīstību. 
 Sekmēt tūrisma attīstību un bijušo vecsaimniecību funkciju maiņu. 
 Augļudārzu, kā tipisku ainavas elementu atjaunošana. 
 Augstvērtīgās lauksaimniecības zemes saglabāt kā ainaviski vērtīgas teritorijas, 

izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 
 Tūrisma attīstības veicināšanai uzlabot ceļu kvalitāti. 
 Izmantot ES naudu ainaviski vērtīgo teritoriju saglabāšanā un kopšanā. 

 

 

4. VIDES KVALITĀTE UN AIZSARDZĪBA 
 

Ilgspējīga attīstība ir galvenais vides un cilvēces turpmākās attīstības nosacījums, kas 
iezīmē pozitīvu nākotnes skatījumu uz pārtikušu un taisnīgāku sabiedrību, kā arī uz tīrāku, 
veselīgāku vidi.  

Ilgspējīgas attīstības mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, vienlaikus aizsargājot vidi. 
Galvenās jomas, kas pieprasa nekavējošu rīcību ir ūdens un augsnes aizsardzība, atkritumu 

apsaimniekošana. 
Rīcības programmai jākoncentrējas ne tikai uz likumdošanu, bet arī sabiedrībai jākļūst 

arvien informētākai par vides problēmām, jāizprot, kas nepieciešams, lai aizsargātu konkrēto 
vidi. 

Galvenie normatīvie akti, kuri jāievēro vides kvalitātes saglabāšanā un aizsardzībā ir: 
LR likums „Par vides aizsardzību” (06.08.91.),kura mērķis ir veicināt ilgspējīgu attīstību 
vides aizsardzības jomā, radot un nodrošinot efektīvu vides aizsardzības sistēmu un LR 

likums „Par piesārņojumu” 01.07.2001.g. 
Jebkura darbība vai pasākums, kas var ietekmēt vides kvalitāti pieļaujams tikai 

saskaņā ar LR likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (30.10.1998.) un MK noteikumiem 

Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.), kas 

nosaka kārtību kādā veicams ietekmes uz vidi novērtējums un tos dokumentu veidus, kuriem 
nepieciešams stratēģiskais novērtējums. 

Vides kvalitātes normatīvi un standarti ir obligāti visiem vides un dabas resursu 

lietotājiem. 
Pašvaldību uzdevums ir veikt normatīvos aktos paredzētās funkcijas vides aizsardzībā 

un dabas resursu izmantošanā, rūpēties par vides kvalitātes uzlabošanu savā teritorijā, 
organizēt vides aizsardzības programmu izstrādāšanu. 

 

4.1. Gaisa aizsardzība. 
 
Bilskas pagastā gaisa piesārņojuma ietekme no katlumājām un transporta radītiem 

izmešiem ir neliela, bet lai to novērtētu jāveic stacionāro avotu regulāra kontrole. 
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Mērķis. 
Saglabāt apkārtējā gaisa kvalitāti un veikt regulāru gaisa monitoringu. 

 

Veicamie pasākumi. 
Gaisa aizsardzībā nav atsevišķa virslikuma, šo jomu regulē MK noteikumi Nr.588 

„Noteikumi par gaisa kvalitāti” (21.10.2003.) un MK noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā 
novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem 
piesārņojuma avotiem” (20.08.2002.). 

Mazo katlumāju apsaimniekošanā, kuru ievadītā siltuma jauda ir 0,2-5 megavati 

vadīties pēc MK noteikumiem Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” 

(14.10.2004.) 

Par smaku iedarbību uz cilvēku labsajūtu vadīties pēc MK noteikumiem Nr.626 
„Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, 
kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.). 

Saskaņā ar MK noteikumiem smakas stiprums nedrīkst pārsniegt maksimāli 
pieļaujamo lielumu piecas smakas vienības vairāk par septiņām dienām gadā. 
Lauksaimniecībā šis robežlielums ir noteikts astoņas vienības (arī ne vairāk par 7 dienām 
gadā), kā arī ieteikts lauksaimniekiem nemēslot laukus svētdienās un svētku dienās. 

Pret paaugstinātu troksni teritorijā nodrošināt MK noteikumu Nr.- „Noteikumi par 
akustiskā trokšņa normatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijā” izpildi.  

 

4.2. Ūdeņu aizsardzība. 
 

Mērķis. 
Nodrošināt ilgspējīgu ūdens resursu aizsardzību un racionālu izmantošanu.  
 

Izmantošana un veicamie pasākumi ūdens aizsardzībā. 

 „Ūdens apsaimniekošanas likums”(15.10.2002.) nosaka, ka turpmāk ūdeņu 
aizsardzības pasākumi jāplāno un jāīsteno upju baseinu robežās, jo visā to 
aizņemtajā teritorijā atrodamie ūdens resursi un to kvalitāte ir cieši saistīti. 
Likumā izvirzīto mērķu sasniegšanā un ar tiem saistīto uzdevumu izpildē 
lielākā vai mazākā mērā būs iesaistīti visi upju baseinu teritorijā dzīvojošie un 
strādājošie – gan pašvaldības, gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji. 

 Pazemes ūdens resursu apzināšanā, antropogēno slodžu noteikšanā pazemes 
ūdens objektiem un kvalitātes kritēriju noteikšanā vadīties pēc MK 
noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas 
kārtību un kvalitātes kritērijiem” (19.10.2004.). 

 Ūdeņu aizsardzības un izmantošanas jomā jāievēro likums „Par piesārņojumu” 

(01.07.2001.). Viens no likuma pamatprincipiem ir viena objekta radītā 
ietekme – ūdens, gaisa, augsnes piesārņojums, atkritumi, patērētie dabas 
resursi jāvērtē kompleksi. Tas uzdod fiziskai vai juridiskai personai, kura 
darbība rada piesārņojumu, novērst piesārņojuma rašanos vai samazināt to, 
ievērot likumdošanā noteiktos vides kvalitātes normatīvus, ierobežojumus un 
aizliegumus, veikt monitoringu un piesardzības pasākumus. 

 Atļaujas saņemšanai jāievēro MK noteikumi Nr.294 „Kārtība kādā piesakāmas 
A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 
kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”(09.07.2002.). 

 Ūdens kvalitātes noteikšanā vadīties pēc MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi 
par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.).  
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 Pazemes un virszemes ūdens izmantošanā jāvadās pēc likuma „Par zemes 
dzīlēm” (02.05.1996.) un „Ūdens apsaimniekošanas likuma”(15.10.2002.). 
Jāievēro kārtība, kādā piesakāmas un izsniedzamas ūdens lietošanas atļaujas, 

kā veicama ūdens lietošanas uzskaite vadoties pēc MK noteikumiem Nr.736 

„Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” (23.12.2003.).  

 MK noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes 
prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003.) nosaka obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības dzeramajam ūdenim, kārtību, kādā 
novērtējama ūdens atbilstība šo noteikumu prasībām, kā arī dzeramā ūdens 
monitoringa un kontroles kārtību. 

 

Artēziskās akas.  

 
Kā viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdeņu piesārņošanas avotiem ir 

pamestie, nevienam nepiederošie ūdens apgādes urbumi. 
Apsekotos 33 ūdens apgādes urbumus var sadalīt 3 grupās: labi uzturētās artēziskās 

akas - 4, ūdens apgādes urbumi, kurus izmanto, jeb iespējams izmantot tuvākā nākotnē - 22 

un ūdens apgādes urbumi, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama – 7. Ūdens apgādes 
urbumi parādīti tabulā 3.2. I daļā un kartē Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana. 
 LR likumā „Par zemes dzīlēm” (02.05.1996.) noteikts, ka pazemes ūdeņi pieder zemes 
gabala īpašniekam, tāpēc galīgo lēmumu par ūdens ieguves turpmāko perspektīvu un tātad arī 
urbuma izmantošanu vai likvidāciju, jāpieņem zemes īpašniekam, kura īpašumā ūdens 
apgādes urbums atrodas. 
 

Izmantošana un veicamie pasākumi. 
 Urbumiem, kurus izmanto un iespējams izmantot, nepieciešams: 

- sakārtot stingra režīma aizsargjoslas; 
- nodrošināt urbuma atveres hermetizāciju; 
- nodrošināt urbuma aizsardzību no fiziskas bojāšanas; 
- nodrošināt patērētā ūdens uzskaiti.  

 Pirms urbuma izmantošanas atsākšanas vēlams veikt tā tehniskā stāvokļa pārbaudi 
un ūdens atsūknēšanu (akas skalošanu), ūdens paraugu noņemšanu un tā kvalitātes 
pārbaudi.  

 Urbumus, kuru turpmākā izmantošana dažādu iemeslu dēļ nav iespējama, 
nepieciešams likvidēt (hermetizējot jeb tamponējot), nodrošinot pazemes ūdens 
resursu aizsardzību. Urbumu likvidāciju drīkst veikt uzņēmējsabiedrība, kurai ir 
Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegta licence šāda veida darbu veikšanai. 

 Katram ūdens apgādes urbumam jābūt urbuma pasei un ja ūdens patēriņa apjoms 
pārsniedz 10 m

3
 diennaktī un urbumu izmanto vairāk kā 50 personas, 

nepieciešama Reģionālās vides pārvaldes ūdens lietošanas atļauja. 
 Nepieciešama aku un urbumu aizsardzības programmas izstrāde un regulāra ūdens 

kvalitātes kontroles (vismaz vienu reizi gadā) sistēmas izveidošana. 
 

 Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām.  
 Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām nodrošina ūdens resursu saglabāšanas un 
atjaunošanas kārtību, kā arī darbojas, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz 
iegūstamo ūdens resursu kvalitāti visā ūdensgultnes ekspluatācijas laikā (ne mazāk kā uz 25 
gadiem). Aizsargjoslu likuma 9.pants. 
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 Stingra režīma aizsargjosla domāta pazemes ūdens aizsardzībai no tiešās 
piesārņojuma iekļūšanas urbumā. Tajā noteikts stingrs ekspluatācijas režīms, joslas rādiuss no 
10-50 m.  

 Bakterioloģiskā aizsargjosla paredzēta pazemes ūdens aizsardzībai no 
bakterioloģiskā piesārņojuma. 
 Ķīmiskā aizsargjosla paredzēta pazemes ūdeņu aizsardzībai no ķīmiskā 
piesārņojuma.  
 Aizsargjoslas artēziskajām akām nosaka Valsts ģeoloģijas dienests pēc pasūtītāja 
ierosmes katram urbumam individuāli. 
 Aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām aprēķina, ņemot vērā ūdens 
ņemšanas vietas dabiskos apstākļus un prognozējamo ūdens patēriņu. MK noteikumi Nr. 43 

„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”(20.01.2004.). 
 Bilskas pagastā aizsargjoslu lielumi noteikti ap šādām pazemes ūdens ņemšanas 
vietām: 
 
Urbuma 

DB Nr. 
Atrašanās vieta Urbuma lietotājs 

Stingra režīma 

aizsargjosla m 

Bioloģiskā 

aizsargjosla m 

Ķīmiskā 

aizsargjosla m 

6990 Bilskas centrs 2 Bilskas pag. pašvaldība 10 Nav nepieciešama 560 

6989 Bilskas centrs 1 Bilskas pag. pašvaldība 10 Nav nepieciešama 435 

13909 Mēru centrs Bilskas pag. pašvaldība 10 Nav nepieciešama 410 

  

 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas gar ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar LR 
„Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 9.pantu. 

 Stingrā režīma aizsargjoslu lielumi noteikti, ņemot vērā ūdens horizontu 
aizsargātības pakāpi. Bakterioloģiskā aizsargjosla noteikta ņemot vērā ūdens patēriņu pēc 
pases datiem. Ķīmiskās aizsargjoslas aprēķinam ir izmantotas Institūta „VODGEO” 
izstrādātās metodes. 
 

 Aprobežojumi ap ūdens ņemšanas vietām (37. pants): 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm; 
- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas 

un koroziju izraisošas vielas, degvielu; 
- aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, gultnes 

padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas darbus; 
- aizliegts lietot mēslošanas un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļus. 

 

4.3. Atkritumu apsaimniekošana. 
 

Bilskas pagasta pašvaldība ir atbildīga par veselīgu, tīru vidi savā teritorijā, tā organizē 
un kontrolē atkritumu saimniecības darbību saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas 
likumdošanu un saistošiem noteikumiem „Par Bilskas pagasta sadzīves atkritumu savākšanu, 
transportēšanu, šķirošanu, pārstrādi un noglabāšanu”. (Sēdes lēmums, prot. Nr.12, 1.§ no 

23.11.2000.). 

Likuma „Par pašvaldībām” (09.06.1994.) 15.pants nosaka pašvaldībām sekojošus 
pienākumus: 

1. Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdens apgādē, kanalizācijā, 
siltumapgādē, sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un 
attīrīšanā) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. 

2. Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. 
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Daudz detalizētāk pašvaldību loma atkritumu apsaimniekošanā ir noteikta „Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā” (01.03.2001.). 

Pagastā galvenie atkritumu ražotāji ir komunālā saimniecība, tirdzniecība un 
uzņēmējdarbība. Bilskas pagasta teritorijā izvietotās ražotnes nav uzskatāmas kā videi 
bīstamas. Patreizējais spriedums veidots izmantojot esošos statistikas un vides atļaujās doto 
statistisko informāciju, kā arī apmeklējot ražotnes uz vietas. 

Raizes rada piesārņojums, kas rodas no nesavāktajiem sadzīves atkritumiem (ZAAO 

savāc tikai 25,5 %). Koksnes pārstrādes atlikumi (skaidas, nomales) jau vairākus gadus tiek 
izmantoti apkurei uz vietas koksnes žāvēšanai, katlu māju apkurei, kā arī pakaišiem lopu 
mītnēs.  

 

Mērķis. 
Novērst vai mazināt piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai, īpašumam un videi nodarīto 

kaitējumu, samazināt piesārņojuma rašanos. 
- Pagasta teritorijā atkritumu savākšanu, uzkrāšanu, noglabāšanu un 

pārstrādi veic SIA BO Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija.  

Bilskas pagasta teritorijā nav nolietotās tehnikas kapsētas, bet ir iespēja autotransporta 

līdzekļus nodot auto kapsētās, kurām Satiksmes ministrija ir izsniegusi licenci darbībai. 
 

Izmantošana un galvenie veicamie pasākumi vides problēmu risināšanā. 
 Bijušo atkritumu izgāztuvju „Ancīši” un „Stirnas” rekultivācija 2006.gadā. 

(Pagasta padomes lēmums Nr.1, 6.§ no 22.01.2004.). 
 Paaugstināt vietējā kurināmā, īpaši koksnes atlikumu un citu biomasu 

izmantošanu apkurē. 
 Ekotehnoloģiju pielietošana viensētu notekūdeņu attīrīšanā. 
 Nodrošināt komunālo notekūdeņu savlaicīgu izvešanu. 
 Uzsākt 2005.gadā Bilskas ciema notekūdeņu attīrīšanas stacijas un ūdens 

apgādes sistēmas rekonstrukciju pēc izstrādātā projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Bilskas pagasta Bilskas un Mēru ciemos” ar piesaistīto finansējumu no 
ERAF. 

  Nodrošināt Bilskas un Mēru ciema iedzīvotājus ar nepieciešamajām 

inženiertehniskajām komunikācijām (centralizēto ūdens apgādi, kanalizāciju). 
 Atdalīt bīstamos atkritumus no cita veida atkritumiem un uzglabāt tā, lai tie 

neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību un vidi. 
 Izveidot atsevišķu bioloģiski sadalāmo mājsaimniecības atkritumu savākšanas 

sistēmu ar mērķi samazināt atkritumu kopapjomu. 
 Bilskas un Birzuļu pamatskolām iesaistīties ZAAO projektos „Atkritumu 

lietderīga apsaimniekošana”, kuru mērķis ir jaunās paaudzes vides apziņas 
veidošana vides problēmu risināšanā. Atbalstīt ZAAO piedāvāto semināru 
ciklu „Cilvēks, vide, atkritumi”- par atkritumu ietekmi uz vidi un cilvēka 

veselību. 
 Pagasta pašvaldībai kopā ar ZAAO organizēt ekoloģiskās izglītības mācības un 

panākt, lai iedzīvotāji un uzņēmēji pilnībā iekļautos Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācijā. 

 Izmantot SIA ZAAO Triāls pakalpojumus dzīvnieku līķu un specifiska riska 
materiālu savākšanā. 

 Nolietoto transporta līdzekļu savākšanā vadīties pēc LR likuma „Nolietotu 
transporta līdzekļu apsaimniekošanas likums” (17.02.2004.) un MK 
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noteikumiem Nr.241 „Nolietotā transporta līdzekļa likvidācijas sertifikāta 
aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība” (06.04.2004.). 

 Lai risinātu bezsaimnieka mājdzīvnieku problēmas, pašvaldībai slēgt līgumus 
ar Valkas pilsētā esošo suņu un kaķu patversmi par klaiņojošo dzīvnieku 
izmitināšanu un aprūpi. 

 Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas vietu un to izmantošanu veikt saskaņā ar,  MK 

noteikumiem Nr.340 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu 
izmantošanu, monitorings un kontrole” (20.08.2002.). 

 Veidojot jaunus potenciālos vides piesārņošanas objektus to izvietojums 
jāizvērtē atbilstoši LR likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
(30.10.1998.). 

Bilskas pagasta teritorijas plānojumā notekūdeņu būvju (t.sk. attīrīšanas ietaišu) 
teritorijas un kanalizācijas notekūdeņu cauruļvadi parādīti kartē atbilstoši esošai situācijai, kā 
arī plānotās teritorijas kanalizācijas sistēmas paplašināšana ar jauniem pieslēgumiem.  

 

 Aizsargjoslas ap atkritumu izgāztuvēm. 

 Aizsargjoslas ap atkritumu izgāztuvēm nosaka, lai nodrošinātu tām pieguļošo 

teritoriju aizsardzību no iespējamās vai esošās negatīvās ietekmes.  
 aizsargjoslas platums ap atkritumu izgāztuvēm Stirnas un Ancīši – 100 m no 

teritorijas ārējās malas; 
 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap atkritumu glabāšanas vietām un 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likumu” (11.03.1997.) 28. pants. 

 

 

5. UGUNSDROŠĪBA, CIVILĀ AIZSARDZĪBA UN  

    PAAUGSTINĀTA RISKA OBJEKTI 
 

Par iedzīvotāju ugunsdrošību un mantisko vērtību glābšanu uguns nelaimju gadījumos 
atbild Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta (VUGD) Valkas brigāde. Ugunsdzēsības un 
glābšanas automobiļu izsūtīšanas saraksts Valkas brigādes izbraukumu rajonā skat. pielikumu 
Nr.2. 

 
Mākslīgo un dabīgo ūdenskrātuvju atrašanās vietas. 

5.1. tabula 
Mākslīgās ūdenskrātuves Dabīgās ūdenskrātuves 

Atrašanās vieta – adrese Ūdenskrātuves veids Atrašanās vieta – adrese Ūdens ņemšanas vieta 

 

Bilskas pamatskola 

 

Bilskas pašv. māja 

 

Bilskas centrs,  

Zvaigžņu iela 15 

 

Bilskas centrs, 

Mehāniskās darbnīcas 

 

Bilskas centrs, krejotava 

 

Mēru centrs, pienotava 

 

Pazemes rezervuārs 

 

Pazemes rezervuārs 

 

Pazemes rezervuārs 

 

 

Vaļējs dīķis 

 

 

Vaļējs dīķis 

 

Grodu aka 

 

Bilskas ezers 

 

Bilskas ezers 

 

Raudiņa, Vijas upe 

 

 

Lobērģi – Līdaciņas, 
Pubuļupe 

 

Palejas, 

Mucenieku grāvis 

 

 

Atpūtas vieta 

 

Ezernieku mājas 

 

Pie Vijas upes tilta 

 

 

Pubuļupe pret 
Līdaciņu mājām 

 

Pie caurtekas 
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Lobērģu centrs, 
Gaismas kūts 

 

Antužu kūts 

 

Bilskas centrs, 

Zvaigžņu iela 8 

 

Egļukalns, 
Egļu ielā 

 

Mēros pie jaunās kaltes 

 

Skābbarības tranšeja 

 

 

Vaļējs dīķis 

 

Pazemes rezervuārs 

 

 

Pazemes rezervuārs 

 

 

Vaļējs dīķis 

 

Mēru centrs, Mēru 
ūdenskrātuve 

 

Zeltiņu centrs, Purmaļu 

dīķis 

Pie dambja 

 

 

Pie Purmaļu mājām 

 

 

Mērķis. 
Nodrošināt iedzīvotāju veselības un mantisko vērtību aizsardzību, vides saglabāšanu 

ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos. 
 

Veicamie pasākumi. 
 Lauku teritoriju apbūvē paredzēt ugunsdrošības attālumus starp dzīvojamām 

ēkām, rūpniecības uzņēmumiem, degošu šķidrumu noliktavām un 
piebraucamiem ceļiem atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 100. 

 Apbūves teritorijās paredzēt ugunsdzēsības vajadzībām nepieciešamo 
ūdensapgādi, ievērojot attālumus no esošajiem objektiem atbilstoši Latvijas 
būvnormatīviem LBN 222 – 99.  

 Bilskas ciemā, dīķi pie mehāniskām darbnīcām iztīrīt, padziļināt un izbūvēt 
piebraukšanas vietu ugunsdzēsības vajadzībām. 

 Veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas ņemt vērā LBN 201-96 

„Ugunsdrošības normas”, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības par 
piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 

 Ugunsnelaimes gadījumā ikviena Bilskas pagasta ūdenstilpe neatkarīgi no tās 
piederības izmantojama kā ūdens ņemšanas vieta. 

 Izskaidrošanas un audzināšanas darbs iedzīvotāju vidū. 
 

 Civilās aizsardzības un paaugstināta riska objekti. 
 Civilās aizsardzības sistēmas pienākums ir maksimāli nodrošināt tautsaimniecības 
gatavību iespējamām dabas un cilvēku radītām ārkārtējām situācijām, sargāt un nodrošināt 
civilo iedzīvotāju drošību, īpašumu un vidi ārkārtējās situācijās, mazinātu to radītos 
zaudējumus un sniegtu palīdzību cietušajiem. Izšķir dabas apstākļu radītos riskus (klimatiskie 
apstākļi, hidroloģiskie un ģeoloģiskie procesi) un saimniecisko procesu (darbības) radītie riski 
(sprādzienbīstamie un ugunsbīstamie objekti, piesārņojuma teritorijas) 
 Valkas rajonā ārkārtējo situāciju operatīvo pārvaldīšanu veic Valkas rajona ārkārtējo 
situāciju operatīvā komisija (ĀSOK). Pagastā izstrādāta ārkārtējo situāciju apziņošanas shēma 

saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

 Paaugstināta riska objekti Bilskas pagasta teritorijā ir: 
 - SIA Tīne – degvielas uzpildes stacija;  

- maģistrālais gāzes vads – Izborska – Pleskava – Rīga, kas robežojas ar Bilskas 

  pagastu;  
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- I šķiras autoceļš Smiltene – Valka; 

- zināmu risku var radīt pagasta teritorijā atrodošies kokapstrādes uzņēmumi SIA Alis 

  un Partneri un SIA LAM, kā arī lielie meža masīvi un saimnieciskā darbība tajos.  

 

 Masu pulcēšanās vietas un objekti: 
 - Bilskas pamatskola; 

 - Birzuļu pamatskola; 

 - Birzuļu tautas nams un kafelnīca Krīvi; 
 - Bilskas pagasta padomes ēka un Bilskas centra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas; 

 - viegli degošā, ciešā Līvānu māju apbūve. 
 Pastāv risks piesārņot pazemes artēziskos dzeramos ūdeņus. Bojāto un neizmantoto 
urbumu dēļ gruntsūdeņi nav pilnībā aizsargāti no piesārņošanas. 
 

 Aizsargjoslas ap naftas produktu noliktavām un krātuvēm. 
 

 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas ap naftas produktu noliktavām un krātuvēm 
saskaņā ar LR „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) 30.pantu. 

 Aizsargjoslu noteikšanā vadīties no MK noteikumiem Nr.414 „Drošības aizsargjoslu 
ap naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika” (24.10.1998.). 
  

Objekts Aizsargjoslas platums m 
Ap tilpnēm, kas paredzētas naftas un naftas produktu 
ieliešanai avārijas gadījumā 

50 m no šo objektu teritorijas 
iežogojuma 

Ap galvenajām un starpposmu pārsūknēšanas un 
iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas 
un izliešanas estakādēm, naftas un naftas produktu 
uzpildīšanas punktiem 

100 m no šo objektu teritorijas 
iežogojuma 

  

 Aprobežojumi aizsargjoslās ap naftas produktu noliktavām. 

 Aizsargjoslās ap naftas, naftas produktu un ķīmisko vielu un produktu vadiem, 
noliktavām, krātuvēm un pārstrādes uzņēmumiem papildus šā likuma 35.pantā minētajam tiek 
noteikti šādi aprobežojumi: 

- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, 
degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, 

kokmateriālu un cita veida materiālu un vielu glabātavas, izņemot 
uzņēmumam paredzētās šim nolūkam īpaši iekārtotās vietās; 

- aizliegts ierīkot degvielas uzpildes stacijas, izņemot uzņēmumam 
paredzētās; 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas naftas, naftas produktu un ķīmisko 
vielu un produktu vadu, noliktavu, krātuvju un pārstrādes objektiem; 

- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest 
un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas 
materiālus, kā arī veikt uguns un liesmu darbus. 

 

 6. Ģeodēziskie atbalsta punkti. 
 
 Ģeodēziskie punkti ir ģeodēzisko koordinātu nesēji. Zemes gabali, kuros atrodas 
punkts un teritorija 3 m rādiusā no punkta centra ir šo punktu aizsardzības zona. 
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  Ģeodēzisko punktu atrašanās vietas Bilskas pagastā. 
          6.1. Tabula  
Nr. 

p.k. 

Ģeodēziskā punkta  
nosaukums 

Punkta  

Nr. 

Atbildīgā persona Zemes kadastra  

Nr. 

1. Bilskas veikals 58 Arvīds Dundurs 9444-004-0033 

2. Pūces 32 Rita Lazdāne 9444-009-0032 

3. Dreimaņi  22 Guntars Purkalītis 9444-007-0144 

4.  Mežvidi 21 Guntis Alksnis 9444-007-0011 

5.  Bilska  25 Aija Priedīte 9444-001-0025 

6. Pumpuri – 1 101 Guntis Reinsons 9444-004-0045 

7. Jaunbirzuļi 89 Īra Ķerste 9444-010-0103 

8.  Kalna Sūči 245 A.M. Partneri 9444-007-0188 

9. Bānūži 102 Dzintars Goldbergs 9444-001-0158 

10. Silnieki 18 Indulis Zirnītis 9444-001-0053 

11. Pīlādži 228 Andis Puriņš 9444-003-0012 

12. Skolas iela 23 19 Mārīte Gavrīlova 9444-003-0091 

13. Egļukalns 20 Bilskas pagasta pašvaldība 9444-010-0012 

14. Mēri  90 Lauma Treisnere 9444-010-0296 

15. Zvaigžņu iela  59 ??? 9444-004-0139 

 

 Izmantošana un veicamie pasākumi. 
 Ģeodēzisko punktu aizsardzības zonā aizliegts veikt jebkuru saimnieciskās ražošanas, 
zemes izmantošanas, būvniecības vai cita veida saimniecisko darbību, kas var negatīvi 
ietekmēt ģeodēziskā punkta stāvokli un izmantošanu ģeodēziskiem darbiem. 
 Ģeodēzisko punktu uzraudzību un aizsardzību veikt saskaņā ar LR Ministru 

padomes nolikumu Nr.484 no 1992.gada 16.novembra „Par valsts ģeodēzisko atbalsta punktu 
ierīkošanu, uzraudzību un aizsardzības kārtību”. Ģeodēzisko punktu atrašanās vietas skat. 
kartē „Bilskas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana.  
 

 Aizsargjoslas gar ģeodēziskajiem punktiem. 
Aizsargjoslas gar ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko punktu 

ilgstošu saglabāšanu un stabilitāti: 
 aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir 1 m plata zemes josla no ģeodēziskā 

punkta konstrukcijas ārējās malas; 
 aizsargjoslā ap ģeodēziskajiem punktiem iekļaujami tie zemes gabali, kuros 

atrodas ģeodēziskie punkti, kā arī vismaz 1 m plata zemes josla ap to 
robežām. 

 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas gar ģeodēziskajiem punktiem saskaņā ar LR 
„Aizsargjoslu likuma”(11.03.1997.) 20. pantu. 

 

 7. Kopīgo interešu teritorijas. 
 
  Bilskas pagasts robežojas ar Vijciema, Plāņu, Grundzāles, Palsmanes un Smiltenes 
pagastiem un kopā ar visiem kaimiņu pagastiem ir iesaistījies Vidzemes plānošanas reģionā. 
Kopīgas intereses ar kaimiņu pagastiem: 

- autoceļu infrastruktūras sakārtošanā un uzturēšanā; 

- sabiedriskā transporta maršrutu pilnveidošanā; 
- tūrisma attīstības plāna un vienotu tūrisma maršrutu izstrādē; 
- vides aizsardzības jautājumu risināšanā; 
- Gaujas upes sateces baseina apsaimniekošanas plāna izveidē; 
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- atkritumu apsaimniekošanā; 
- ugunsdzēsības dienestu sadarbībā; 
- kopīgu reģionālo projektu izstrādē. 

 

 8. APBŪVES TERITORIJAS 
  

 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā tiek noteiktas Bilskas un Mēru ciemu 

administratīvās robežas un teritorijas. Plānotās ciemu administratīvās robežas skatīt kartē 
„Bilskas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana”. Bilskas un Mēru ciemu robežu 
apraksts pielikumā Nr. 3 un Nr. 4. Plānojot Bilskas pagasta teritorijas attīstību paredzētas šo 
ciemu administratīvās teritorijas paplašināšanās. Plānotās ciemu administratīvās robežas skatīt 
kartē Bilskas pagasta plānotā teritorijas izmantošana 

 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā izdalītas funkcionālās zonas atbilstoši 
pašreizējai teritorijas izmantošanai, kā arī perspektīvās teritorijas ar noteiktu izmantošanu un 
apbūvi. Lauku apbūves teritorijas izmantojamas mājokļu, ražošanas objektu, apkalpes un 
transporta infrastruktūras objektu celtniecībai. Bilskas pagasta plānojumā noteiktas sekojošas 

funkcionālās zonas: 
 Dzīvojamās apbūves teritorijas. 

 Jauktas darījumu, sabiedrisko iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas. 

 Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas. 

 Līnijbūvju tehniskās apbūves teritorijas. 
 

 8.1. Dzīvojamās apbūves teritorijas. 
 

 Savrūpmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijas. 
 Dzīvojamās apbūves teritorijas nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes 
izmantošanas veids ir savrupmāju, dvīņu māju vai mazstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, bet 
sekundārais – cita atļautā izmantošana. 
 Teritorijas plānojumā izdalītas esošās un plānotās (atļautās) savrupmāju (ģimenes 
māju) teritorijas. Šajā sadaļā iekļautas arī lauku viensētas.  

 Mērķis. 
 Primārais zemes izmantošanas mērķis ir savrupmāju būvniecība un esošo uzturēšana  
nodrošināt iedzīvotājus ar mājokļiem inženiertehniski sagatavotās teritorijās, kā arī veicināt 
lauku viensētu apbūvi, lai saglabātu pagastam raksturīgo lauku ainavu. 
 

 Izmantošana. 
 Savrūpmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija izmantojama dzīvojamās 

apbūves uzturēšanai un paplašināšanai, labiekārtošanas pasākumu veikšanai 
(dārzu izveidei), kā arī saimnieciskām vajadzībām – saimniecības ēku 
uzturēšanai un celtniecībai, lauksaimniecības produkcijas ražošanai. 

 Jaunas apbūves veidojamas tikai inženiertehniski sagatavotās teritorijās, 
tāpēc tās ir izvietojamas tuvu esošajam ceļu tīklam un maģistrālajām 
inženierkomunikācijām. 

 Viensētu apbūve ar mazu apbūves blīvumu ir izvietojama tuvināti dabas 
pamatnes teritorijām, lai nodrošinātu pagastā raksturīgo lauku ainavu. 

 Teritorijas plānojums nosaka, ka nav pieļaujama ģimenes māju celtniecība 
lauku apbūves teritorijās zemesgabalos, kuri mazāki par 1500 m

2
. 

 Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi 
uz zemes, kas paredzēta savrupmāju dzīvojamai apbūvei: 
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- savrupmāja; 
- vienģimenes dzīvojamā māja; 
- divģimeņu dzīvojamā māja; 
- dvīņu mājas; 
- pārvaldes iestāde; 
- telpas individuālā darba vajadzībām; 
- privāts mājas bērnudārzs; 
- sabiedriskā iestāde. 

  Projektējot un būvējot ēkas un būves jāievēro pagasta apbūves noteikumi. 
 

 Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas. 
 Teritorijas plānojumā izdalītas esošās un plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorijas (skat. kartē Bilskas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 
 

 Mērķis. 
 Primārais zemes izmantošanas mērķis ir dzīvojamā apbūve, nodrošinot lielāku 
iedzīvotāju blīvumu kvalitatīvā dzīves vidē. 
 

 

 Izmantošana. 
 Šo teritoriju ēku pirmajos stāvos pieļaujama tirdzniecības pakalpojumu, darījuma 
iestāžu un sabiedriskās nozīmes objektu izvietošana ar pašvaldības un attiecīgās ēkas 
iedzīvotāju piekrišanu. 
 

 

 8.2. Jauktas darījumu, sabiedriskas nozīmes objektu  
                   apbūves teritorijas.  
 

 Šī teritorija ir izdalīta kā plānotā uz kuras šobrīd jau atrodas esošās sabiedriskās, 
darījumu un pakalpojumu objekti. Sakopjot un papildinot esošo teritoriju varētu iezīmēties 
Bilskas un Mēru ciema jaunā aktīvā „centra seja”. Skat. karti Bilskas pagasta teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana. 
 

 Mērķis. 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā jaukta darījuma objektu – sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūves teritorija izdalīta ar mērķi, veidot harmonisku un pievilcīgu komerciālo un 
nekomerciālo apbūvi iedzīvotāju labklājībai Bilskas un Mēru ciemos, nodrošinot šo apbūves 
teritoriju saglabāšanu un tālāku attīstību. 
 

 Izmantošana. 
 Bilskas ciems saglabājams kā administratīvais centrs to papildinot ar 

kultūras apkalpes, tirdzniecības un izklaides objektiem. Sabiedrisko objektu 
un darījumu teritorijas izvietojamas no esošā centra Vilkmuižas virzienā 
veidojot arī jaunas zaļās zonas. 

 Mēru ciemā jaunas darījumu un sabiedrisko iestāžu teritorijas veidojamas 
gar pagastam piederošo autoceļu Tautas nams – Kalējiņi līdz Svariem, kā arī 
Mēru centrā abpus autoceļam V 244. 

 Rekonstruējot neatbilstošos ražošanas objektus Mēru centrā (katlu māja, 
noliktava, stallis, mehāniskās darbnīcas – Mēru parkā) tos paredzēts izmantot 
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darījumu objektu un sabiedriskās nozīmes objektu izvietošanai, galvenokārt 
šo teritoriju un ēkas paredzot veikalu, biroju, pakalpojumu, sporta, kultūras 
un sabiedriskās nozīmes iestāžu darbības nodrošināšanai. Darījumu un 
dzīvojamā apbūvē iecerēts transformēt Mēru centrā esošo māju Svari (bijušo 
pienotavu) izveidojot sociālos dzīvokļus. 

 Jauktas darījumu un sabiedriskās nozīmes objektu apbūves teritorijas nozīmē 
zemes gabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas 
izmantošanas veids kalpo sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem, kā arī 
veicina uzņēmējdarbību piedāvājot esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem 
šīs apbūves teritorijas biroju, tirdzniecības un komerciālu pakalpojumu 

vajadzībām un šo ēku inženierbūvju ierīkošanai (autostāvvietas, vietējās 
apkures sistēmas u.t.t.).  

 Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz 
zemes, kas paredzēta jauktai sabiedrisko un darījumu iestāžu un dzīvojamai apbūvei: 

- pārvaldes iestāde; 
- darījumu iestāde; 
- tirdzniecības vai pakalpojumu objekts; 
- kultūras iestāde; 
- reliģijas iestāde; 
- izglītības iestāde; 
- vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmums; 
- noliktava; 

- ārstniecības iestāde; 
- sporta būve; 
- dzīvoklis kā palīgizmantošana; 
- autostāvvieta; 
- sociālās aprūpes vai citu līdzīgu nekomerciālu iestāžu izvietošana. 

 

 8.3. Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas. 
 

 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā vienuviet izdalītas lauksaimnieciskās ražošanas 
un servisa objektu teritorijas, rūpniecības ražošanas objektu un komunālās apbūves teritorijas. 
Skat. karti Bilskas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana  

 Bilskas ciemā saglabājamas pašreizējās ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas: 
SIA Druva mehāniskās darbnīcas, DUS Tīne, bijusī katlumāja „Kalves”, lauksaimnieciskās 
ražošanas sektors un attīrīšanas iekārtu teritorija. Šīs teritorijas piemērotas ražošanai, kā 
galveno izvirzot lauksaimniecības, mežsaimniecības un tās pārstrādes uzņēmumu attīstību, kā 
arī darījumu teritorijas, kas saistītas ar iedzīvotāju pakalpojumu objektu izbūvi. Tā kā šīs 
teritorijas atrodas tiešā dzīvojamo un darījumu teritoriju tuvumā, uzņēmumus nepieciešams 
veidot ainavai un videi nekaitīgus.  
 Mēru ciemā ražošanas objektu teritorijas, kuras atrodas Mēru parkā un pretim 
parkam transformējamas par darījumu teritorijām, jeb teritorijām, kas saistītas ar atpūtu un 
izklaidi. Ekonomisko aktivitāšu zona jāvirza uz Vijaspūķu pusi gar autoceļu V 244, ievērojot 
līdzsvaru starp dabas procesiem un saprātīgu saimniekošanu. 
 

 Mērķis. 
 Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas izdalītas ar mērķi saglabāt un 
veicināt lauksaimnieciskās, rūpnieciskās, pārstrādes un servisa attīstību, paaugstinātu 
produkcijas pievienoto vērtību un sekmētu pagasta ekonomisko attīstību. 
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 Izmantošana. 
 Teritorija izmantojama lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas (t.sk. 

siltumnīcu, lopu fermu) noliktavu, pagrabu, saldētavu ierīkošanai, kā arī 
lauksaimniecības pārstrādes un pirmapstrādes uzņēmumu veidošanai. 

 Teritorija izmantojama lauksaimniecības tehnikas, mehānisko darbnīcu, 
noliktavu, garāžu un kalšu uzturēšanai. 

 Rūpnieciskās ražošanas objektu teritorijās tiek saglabātas esošās ražotnes, 
pašreizējā noliktavu izmantošana un jaunu ražotņu celtniecība, kuras nerada 
būtisku kaitējumu videi. 

 Teritorijas izmantojama komunālās apkalpes vajadzībām – katlu māju, 
hidrotehnisko būvju, degvielas uzpildes staciju, transformatora ēku, 
telekomunikāciju apkalpes ēku un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu uzturēšanai. 

 Tā kā šīs teritorijas atrodas relatīvi tuvu dzīvojamai apbūvei un ekoloģiski 
jūtīgām teritorijām, krasu ražošanas virziena un noliktavu izmantošanas 
izmaiņu gadījumos nepieciešams pagasta pašvaldības saskaņojums, savukārt 
reģionālās vides pārvaldes un vides veselības centra saskaņojums 
nepieciešams atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. 

 Būvniecības un būtisku pārmaiņu veikšanas gadījumā esošās ražošanas 
objektu apbūves teritorijās, Bilskas pagasta pāšvaldība var pieprasīt izstrādāt 
detālplānojumu šai teritorijai. 

 Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi 
uz zemes, kas paredzēta jauktai objektu apbūvei: 
- vieglas ražošanas uzņēmums; 
- kokapstrādes uzņēmums (dažādas ražotnes); 
- lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmums; 
- noliktavas; 

- tehniskās apkopes stacija; 
- kaltes; 

- garāžas; 
- lopkopības ferma; 
- tirdzniecības un pakalpojumu objekti; 
- pārvaldes objekti; 
- dzīvoklis kā palīgizmantošana; 
- inženiertehniskās komunikācijas; 
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; 
- artēziskās akas. 

 Atļautā izmantošana un citi noteikumi parādīti apbūves noteikumos. 
 

 8.4. Līnijbūvju tehniskās apbūves teritorijas.  
  

 8.4.1 Autoceļu un to būvju teritorijas 

 
Valsts autoceļi . 
Bilskas pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi parādīti atbilstoši esošajai 

situācijai (skat. karti Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana). Jaunu autoceļu 
izbūve tuvākajā perspektīvā nav paredzēta. 
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Aizsargjoslas gar valsts autoceļiem 
        8.1. Tabula 

Autoceļa  
tehniskā 
kategorija 

Autoceļa 

indekss 

Autoceļa nosaukums Ceļu zemes 
joslas platums 

m 

Aizsargjoslas 

platums 

 m 

2. A 2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 31 100 

4. P 24 Smiltene – Valka  22 30 

5. V 245 Meimuri – Pubuļi – Vecbilska  19 30 

4. un 5. V 243 Blome – Birzuļi – Palsmane 19/22 30 

5. V 244 Smiltene – Mēri – Lobērģi 19 30 

4. V 229 Vecbilska –Cirgaļi 22 30 

5. V 242 Raudiņa – Višķi 19 30 

5. V 246 Miži – Zeltiņi – Vecbilska 19 30 

5. V 247 Mēri – Grundzāle – Vizla  19 30 

 

Mērķis. 
Bilskas pagasta teritorijas plānojumā valsts autoceļi izdalīti, lai parādītu to uzturēšanai 

un būvniecībai noteikto zemes joslu un aizsargjoslu. 
 

 

Izmantošana. 
 Valsts autoceļu izmantošanu, aizsardzību un darbību uz tiem nosaka LR 

likums „Par autoceļiem” (02.04.1992.), „Būvniecības likums” (08.10.1995.) un 
„Ceļu satiksmes likums” (21.10.1997.). 

 Valsts autoceļu aizsargjosla paliek zemju lietotāju rīcībā un tiek izmantota 
ievērojot LR likuma „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) un MK noteikumu 

Nr.162 „Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika” (04.10.2001.) prasības. 
Aizsargjoslās gar autoceļiem papildus aizsargjoslu likuma 35.pantā minētajam tiek 

noteikti šādi aprobežojumi: 
 lai nodrošinātu autoceļa pārredzamību un transportlīdzekļu satiksmes drošību, 

aizsargjoslās gar autoceļiem aizliegts: 
- 30 m joslā no ceļa malas cirst kokus un izvietot kokmateriālu krautuves, 

par to rakstveidā neinformējot autoceļa īpašnieku divas nedēļas pirms koku 
ciršanas uzsākšanas, kā arī ieaudzēt mežu bez saskaņošanas ar autoceļu 
īpašnieku; 

- bez autoceļu īpašnieka atļaujas veikt jebkurus būvniecības un derīgo 
izrakteņu ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, 
izņemot lauksaimniecības vajadzībām nepieciešamos zemes apstrādes 
darbus. 

 

Pašvaldības autoceļu teritorijas. 
Bilskas pagasta teritorijas plānojumā pašvaldību autoceļi 38,0 km kopgarumā parādīti 

atbilstoši esošajai situācijai (skat. karti Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana). 
Plānojumā jaunas teritorijas pašvaldību autoceļiem netiek paredzētas. Izņēmums varētu būt 
plānotās savrūpmāju teritorijas, kur jaunie autoceļi varētu parādīties izstrādājot 
detālplānojumus. 
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Bilskas pagasta pašvaldības autoceļi 
         8.2. Tabula 

Autoceļa nosaukums Autoceļa garums km Autoceļa segums 

Silnieki – Upmaļi 1,670 grants 

Tautas nams – Ziediņi 0,590 grants/asfalts 

Galenieki – Upītes 2,570 grants 

Otkari – Zariņi 3,680 grants 

Svari – Gaisma 0,350 grants 

Druvas – Avoti 1,770 grants/asfalts 

Tautas nams – Kalējiņi 1,570 grants/asfalts 

Krejotava – Liepas  0,180 grants 

Žiguļi – Skola 0,230 asfalts 

Pumpuri – Abriņas 1,550 grants 

Saulrieti – Ķīši 0,160 grants 

Raudiņa –Birzuļi 3,760 grants 

Eglītes – Brīvzemnieki 0,860 grants/grunts 

Otkari – Airītes 2,670 grants 

Gaisma – Pīlādži 0,650 grants/grunts 

Druvas – Jaunpulkši 3,790 grants 

Līči – Šķipeles 1,010 grants 

Pakuļi – Zeltiņi – Dzeltusceplis 4,300 grants 

Ziediņi – Ezermala 0,340 grants 

Bānūži – Ancīši 0,780 grunts 

Vimbas – Jaunegļi 1,850 grants/grunts 

 

 Šajā sadaļā ietilpst arī pašvaldības pārziņā esošās ielas.  
Bilskas ciemā – Jaunā, Dārza, Lauku, Parka, Kalna, Saules un Zvaigžņu ielas.  
Mēru ciemā – Kultūras, Ozolu un Egļu ielas. 
 

 Mērķis. 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā pašvaldības autoceļi izdalīti, lai parādītu to 
uzturēšanai un būvniecībai noteikto zemes joslu un aizsargjoslu. 
 

 Izmantošana. 
 Pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka LR likums „Par 
autoceļiem” (02.04.1992.), „Ceļu satiksmes likums” (21.10.1997.). Aizsargjoslu noteikšanā 
jāvadās no „Aizsargjoslu likuma” (11.03.1997.) un MK noteikumiem Nr.162 „Autoceļu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” (04.10.2001.)  

Visiem pašvaldību autoceļiem ceļu zemes nodalījuma josla ir 19 m un aizsargjosla 30 m. 

 

 Pārējo autoceļu un auto stāvlaukumu teritorijas.  
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi un auto stāvlaukumi parādīti 
kartē „Bilskas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana” atbilstoši esošai situācijai. 
 Būtiska nozīme ir A/S „Latvijas valsts meži” uzņēmumam piederošiem meža 
autoceļiem, kuriem tuvākajos gados paredzama rekonstrukcija, tie ir iekšējie mežsaimniecības 
ceļi, kas savienojas ar valsts pašvaldību un citu uzņēmumu ceļiem. 
 Ķeizarpurva ceļš – 2,20 km, 

 Laukviju ceļš – 0,65 km, 

 Stigas ceļš – 2,70 km (pie Līčiem), 
 Baltais ceļš – 1,10 km (pie Šalkām), 
 Pulciņu ceļš – 4,10 km. 
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 Mērķis. 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā pārējie autoceļi, auto stāvlaukumi parādīti, lai 
informētu par to atrašanās vietu un izmantošanas nosacījumiem. 
 

 Izmantošana. 
 Saskaņā ar LR likumu „Par autoceļiem” (02.04.1992.)  2. un 4. pantu māju un 

uzņēmumu ceļi un to zemes ir attiecīgās juridiskās vai fiziskās personas 
īpašums un izmantojams transportlīdzekļu satiksmei ar noteikto ātrumu, 
normatīvos paredzētajām slodzēm un gabaritiem. 

 Māju un uzņēmumu ceļu uzturēšanas un izmantošanas kārtību nosaka LR 

likums „Par autoceļiem” (02.04.1992.) un „Ceļu satiksmes likums” 
(21.10.1997.), kā arī Satiksmes ministrijas pavēle Nr.52 „Par pagastu, 
uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, remonta un uzturēšanas pārraudzības 
nolikuma apstiprināšanu”. 

 

 8.4.2. Elektrolīniju un to būvju teritorijas. 
 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā (skat. kartē Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas 
izmantošana) parādītas 20 kV elektrolīnijas un transformatori atbilstoši esošai situācijai. 
 
 Mērķis. 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā elektrolīniju un to būvju teritorijas parādītas, lai 
informētu par to atrašanās vietu, aizsargjoslu un to izmantošanas noteikumiem. 
 

 Izmantošana. 
 Elektrolīniju un to būvju teritorijās iespējama arī telekomunikāciju līniju un 

būvju izbūve. Šīs teritorijas var atrasties arī autoceļu teritorijās vai zem tām, kā 
arī šķērsot viena otru pa gaisu. 

 Autoceļu, elektrolīniju un telekomunikāciju līniju būvniecības gadījumā 
nepieciešami iesaistīto pušu saskaņojumi būvniecībai, ja tiek skārta kāda no 
iepriekšminētajām teritorijām. 

  

 Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem. 

 Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un 
būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un 
drošību. Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem saskaņā ar LR 
„Aizsargjoslu likumu”(11.03.1997.), (16. pants). 

  MK noteikumi Nr.415 „Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem 
noteikšanas metodika”(20.10.1998.) nosaka sekojošus aizsargjoslu platumus: 

 aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem tiek noteiktas atkarībā no to jaudas 
un atrašanās vietas: 

 

  

 

  

 

Nominālais spriegums 
Aizsargjoslu platums lauku apvidos gar 

elektrisko tīklu gaisvadu līnijām m 
Līdz 20 kilovoltiem 10 

20 – 110 kilovoltiem 20 

Virs 110 kilovoltiem 30 
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 gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals vai gaisa telpa, ko 

norobežo nosacītas vertikālas plaknes kabeļu līnijas katrā pusē 1 m attālumā 
no kabeļu līnijas ass; 

 ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru 
apakšstacijām – zemes gabals un gaisa telpa 1 m attālumā katrā pusē no šo 
iekārtu nožogojuma vai to visvairāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai 
uz grīdas virsmas. 

 

 Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem.  
 Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem papildus šā likuma 35. pantā minētajiem 
aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem; 
- aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, 

ķīmisko vielu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas; 
- aizliegts aizsargjoslās gar gaisa vadu līnijām ierīkot sporta laukumus, 

rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu 
un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar 
cilvēku pulcēšanos; 

- aizliegts aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt 
darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet 
kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus; 

- aizliegts celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un 
būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas; 

- aizliegts veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un 
izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un 
meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka apmetnes un mehanizēti laistīt 
lauksaimniecības kultūras; 

- aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabeļlīnijām iekārtot 
kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, noenkuroties, braukt ar 
izmestu enkuru un tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert 
ūdensdzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem, kā arī ierīkot 
dzirdinātavas; 

- aizliegts skaldīt ledu; 
- aizliegts braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar 

lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas 
pārsniedz 4,5 m; 

- aizliegts veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, bet aramzemēs dziļāk par 
0,45 m, kā arī veikt grunts planēšanu ar tehniku; 

- aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemju appludināšanu uz laiku; 
- aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma 

darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, 
rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus šajā 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 Veicot apūdeņošanas grāvju un drenāžas kolektorgrāvju būvi, kā arī ierīkojot 
nožogojumus un veicot citus darbus, jāsaglabā pievedceļi un pieejas elektriskajiem tīkliem un 
to būvēm. 
 Koku un krūmu audzēšana elektrisko tīklu trasēs pieļaujama ar elektrisko tīklu 
īpašnieka rakstveida atļauju. 
 Elektroenerģijas apgādes uzņēmumi, kuriem saskaņā ar LR likumu „Par 
uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā” (06.09.1995.) ir nepieciešama licence, izmanto 
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nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem bez atlīdzības par nekustamā 
īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam noteikto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumu. 
 

 8.4.3. Telekomunikāciju un to būvju teritorijas. 
 

 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā telekomunikāciju un to būvju teritorijās parādīti 
telekomunikāciju starpcentrāļu kabeļi (skat. kartē Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas 
izmantošana) atbilstoši esošajai situācijai. 
 

 Mērķis. 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā telekomunikāciju un to būvju teritorijas 
parādītas, lai informētu par to atrašanās vietu, aizsargjoslu un to izmantošanas nosacījumiem. 
 

 Izmantošana. 
 Šo teritoriju izmantošana paredzēta telekomunikāciju līniju un būvju 

izvietošanai, t.sk. arī mobilo sakaru nodrošināšanai. 
 Telekomunikāciju un to būvju teritorijās iespējama arī elektrolīniju un to 

būvju izbūve. Šīs teritorijas var atrasties arī autoceļu teritorijās vai zem tām, 
kā arī šķērsot viena otru pa gaisu. 

 Autoceļu, elektrolīniju, telekomunikāciju līniju būvniecības gadījumā 
nepieciešama iesaistīto pušu saskaņojumi būvniecībai, ja tiek skārta kāda no 
iepriekšminētajām teritorijām.  

   

 Aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām.  
 Aizsargjoslas gar visu veidu un piederības sakaru līnijām un to iekārtām tiek 
noteiktas, lai nodrošinātu to maksimālu aizsardzību no cilvēka, dabas vai citu faktoru 
nevēlamas ietekmes, kuru rezultātā var tikt traucēta sakaru līniju normāla darbība, radīti 
zaudējumi tautsaimniecībai un valstij. 
 Bilskas pagastā ir jāievēro aizsargjoslas gar telekomunikāciju līnijām saskaņā ar LR 
„Aizsargjoslu likumu” (03.11.1997.) 14. pants, MK noteikumi Nr.465 „Ekspluatācijas 
aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika” (19.08.2003.). 
 Aizsargjoslām gar sakaru līnijām ir šāds minimālais platums: 

 aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu, gaisvadu un radiofikācijas sakaru 
līnijām ir zemes gabals un gaisa telpa sakaru līnijas augstumā, ko norobežo 
nosacītas vertikālas plaknes līnijas katrā pusē 2,5 m attālumā no apakšzemes 
kabeļu līnijas vai no gaisvadu līnijas, vai gaisvadu līnijas ass; 

 ap virszemes un pazemes telekomunikāciju sakaru kabeļu līniju 
neapkalpojamiem pastiprināšanas punktiem – zemes gabals un gaisa telpa 

sakaru līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla plakne, kas atrodas 3 
m attālumā no pastiprināšanas punkta vai no tā apvaļņojuma robežas; 

 stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 m 
– 2,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem; 

 stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 m – 

3,5 m katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem; 
 vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst 

būt mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā sakaru līnijas pusē. 
Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malā, jānocērt, jā to augstums 
ir lielāks nekā stādījumu vidējais augstums. 
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 Aprobežojumi aizsargjoslās gar telekomunikāciju līnijām. 
 Papildus šā likuma 35. pantā minētajam bez izpildāmo darbu projekta, kas rakstveidā 
saskaņots ar telekomunikāciju līnijas vadītāju, aizsargjoslās gar telekomunikāciju līnijām 
aizliegts: 

- veikt jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus, kā arī 
zemes darbus dziļāk par 0,5 m un planēšanu ar tehniku; 

- izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, 
zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem darbiem; 

- stādīt kokus, izvietot lauka apmetnes, turēt lopus, nokraut materiālus, 
lopbarību un mēslojumu, kurt ugunskurus un ierīkot šautuves; 

- zem gaisvadu telekomunikāciju līnijām pārvadāt gabarītiem neatbilstošas 
kravas, kā arī ierīkot autotransporta, traktoru un mehānismu stāvvietas; 

- nojaukt un rekonstruēt ēkas un tiltus, pārbūvēt kolektorus un tuneļus, kuros 
ieguldīti telekomunikāciju kabeļi vai uzstādītas telekomunikāciju līniju 
statnes, kabeļu kastes un sadales kārbas (ja būvētājs nav iepriekš 
pārvietojis telekomunikāciju līnijas un iekārtas pēc saskaņošanas ar to 
valdītāju); 

- apbērt vai salauzt mērstabiņus un brīdinājuma zīmes, novietot uz pazemes 
kabeļu trasēm smagus (vairāk par 5 tonnām) priekšmetus, ierīkot trasēs 
skābju, sāļu un sārmu notekas; 

- atvērt telekomunikāciju līniju neapkalpojamo pastiprinātājpunktu, 
mikroviļņu līniju, telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas kabeļaku, šahtu, 
sadales skapju un kabeļu kastu durvis un lūkas, kā arī personām, kas 
minētās līnijas un iekārtas neapkalpo, pieslēgties telekomunikāciju līnijām 
un iekārtām; 

- veikt jebkādas citas darbības, kas var izraisīt telekomunikāciju līniju un 
iekārtu bojājumus; 

- rokot zemi lietot laužņus, kapļus, ķīļus un pneimatiskos instrumentus; 
- apbērt ar zemi vai būvmateriāliem telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas 

kabeļaku lūku vākus, sadales skapjus, brīdinājuma zīmes un mērstabiņus 

pazemes kabeļu trasēs, kā arī pārvietot esošās telekomunikāciju līnijas un 
iekārtas bez iepriekšējas saskaņošanas arto valdītāju. 

 

 8.4.4. Inženiertehniskie apgādes tīkli un būves. 
 
 Ūdensapgādes un to būvju teritorijas. 

 Bilskas pagastā ūdensvada sadales tīkla kopējais garums ir 6,0 km un Mēru ciemā 2,3 
km. Bilskas un Mēru ciemus ar ūdeni apgādā 3 ūdens sūknētavas un 2 ūdens torņi. Ūdens 
sadales tīklus un būves skat. kartē inženiertehniskie apgādes tīkli un būves. 
 

 Mērķis. 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā ūdensapgādes un to būvju teritorijas izdalītas ar 
mērķi aizsargāt tās un plānot jaunas apbūves teritorijas. 
 

 Izmantošana un veicamie pasākumi. 
 Bilskas pagasta pašvaldība projekta ietvaros „Ūdenssaimniecības attīstība Bilskas 
pagasta Bilskas un Mēru ciemos” plāno sekojošu galveno komponentu realizāciju 2005. – 

2006. gadā:  
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 Bilskas ciemā 

 350 m jaunu ūdens apgādes tīklu izbūvi; 
 ūdenstorņa rekonstrukciju; 
 ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukciju. 

 Mēru ciemā 

 ūdenstorņa rekonstrukciju; 

 250 m esošo ūdens apgādes tīklu rekonstrukciju; 
 ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukciju. 

 

 Notekūdeņu un to būvju teritorijas. 
 Kanalizācijas cauruļvadu kopējais garums Bilskas ciemā 4,6 km, ir izbūvēta viena 
kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanas stacija, izmanto COK – 80 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. 
 Mēru ciemā kanalizācijas cauruļvadu kopējais garums X km. Izmanto jauna tipa 

bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BB – 35. 

 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā notekūdeņu būvju (t.sk. attīrīšanas ietaišu) 
teritorijas un kanalizācijas notekūdeņu cauruļvadi parādīti kartē inženiertehniskie apgādes 
tīkli un būves. 
 

Mērķis. 
Bilskas pagasta teritorijas plānojumā notekūdeņu un to būvju teritorijas izdalītas ar 

mērķi nodrošināt esošo un plānoto apbūves teritoriju aizsargāšanu. 
 

Izmantošana un veicamie pasākumi. 
Bilskas pagasta pašvaldība projekta ietvaros „Ūdenssaimniecības attīstība Bilskas 

pagasta Bilskas un Mēru ciemos” 2005.-2006.gadā plāno veikt sekojošus pasākumus: 

Bilskas ciemā 

 150 m jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi; 
 jaunu NAI izbūvi. 

 

 Mēru ciemā 

 86 m jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi; 
 120 m esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju; 
 esošo NAI rekonstrukciju. 

 

 Aizsargjoslas gar ūdensvadu, kanalizācijas tīkliem un notekūdeņu attīrīšanas 

 iekārtām. 
 Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai 

nodrošinātu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību. 
 Aizsargjoslām gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem ir šāds minimālais 

platums: 

- gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem – 5 m katrā pusē no 
cauruļvada malas 

- gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 m katrā pusē no cauruļvada 
malas. 

 Aizsargjoslas platums ap Mēru un Bilskas ciema atklātām notekūdeņu 
apstrādes tilpēm un atklātai dūņu uzglabāšanai – 100 m no teritorijas robežas 
ārējās malas. 
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 Aizsargjoslu noteikšanā gar ūdensvadiem un kanalizācijas tīkliem Bilskas pagastā 

jāievēro MK noteikumi Nr.198 „Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu 
ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku” (29.05.1998.). 
 

 Aprobežojumi aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem. 
 Aizsargjoslās gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem papildus šā likuma 35. pantā 
minētajiem aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
objektiem; 

- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest 
un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas 
materiālus; 

- aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un 
degvielu. 

 

 8.4.5. Siltumtīklu teritorijas. 
 

 Bilskas pagastā ir tikai viena 0,2 km gara siltumtrase: Birzuļu tautas nams – Kastaņu 
māja. Tuvākajos 12 gados pagasta pašvaldība plāno katlumājas rekonstrukciju pieslēdzot 
apkuri arī Svaru mājai, tāpēc šim mērķim tiek plānotas un rezervētas teritorijas. Skat. karti 
inženiertehniskie apgādes tīkli un būves. 
 

 Mērķis. 
 Plānotā siltumtrases teritorija tiek paredzēta ar mērķi pieslēgt māju Svari 
siltumtīkliem, kā arī nodrošināt pārējo tuvāko objektu pieslēgšanu. 
 

 Izmantošana. 
Bilskas pagastā ir jāievēro siltumtīklu aizsargjoslas saskaņā ar LR „Aizsargjoslu 

likumu”(17. pants).  Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības siltumtīkliem, to 
iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu siltumtīklu, to iekārtu un būvju 
ekspluatāciju un drošību: 

 gar siltumtrasēm kanālos zemes gabals, kuru aizņem šīs iekārtas un kuru 
norobežo nosacītas vertikālas plaknes 2 m attālumā katrā pusē no kanāla 
ārmalas. 

 Aprobežojumi aizsargjoslās gar siltumtīkliem. 
 Aizsargjoslās gar siltumtīkliem papildus šā likuma 35. pantā minētajiem 
aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi: 

- aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas siltumtīkliem; 
- aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves; 
- aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem; 
- aizliegts glabāt un izliet ķīmiski aktīvas, koroziju izraisošas vielas un 

degvielu; 

- aizliegts veikt darbus, kas var izraisīt siltumtīklu appludināšanu un 
gruntsūdens līmeņa paaugstināšanos; 

- bez iepriekšējas saskaņošanas ar siltumtīklu īpašnieku siltumtīklu 
aizsargjoslā aizliegts :  

 a) celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un 

     būves, kā arī jebkuras komunikācijas; 
 b) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 m, kā arī veikt grunts planēšanu ar 
      tehniku; 
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 c) veikt citus darbus, kas traucē siltumtīklu apkalpošanu un var tos 

                bojāt. 
 Siltumenerģijas apgādes uzņēmumi izmanto nekustamo īpašumu aizsargjoslām gar 
siltumtīkliem bez atlīdzības par nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam 
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu. 
  

 9. LABIEKĀRTOTAS KOPLIETOŠANAS TERITORIJAS. 
 
 9.1. Parku un skvēru teritorijas. 
  
 Kā parku teritorijas plānojumā izdalītas : Mēru muižas parks – 6,0 ha, Vilkmuižas 
parks – 2,4 ha, Raudiņas parks – 2,4 ha, Bānūžu muižas parks – 0,8 ha, skvērs pie Bilskas 
tautas nama – 0,7 ha, Jaunais parks – 0,3 ha, skvērs pie pagasta pašvaldības – 0,2 ha. 

 

 Mērķis. 
 Teritorijas izdalītas cilvēku atpūtai un vērtības saglabāšanai. 
 

 Izmantošana un galvenie veicamie pasākumi. 
 Šīs teritorijas kopjamas, saudzējamas un izmantojamas atpūtai. Šajās teritorijās 
izvietojamas vienīgi to apsaimniekošanai nepieciešamās būves. Parku teritorijas regulāri 
jākopj un jāiegulda mērķtiecīgs darbs šo teritoriju attīstībai. 
 Mēru parkam kopā ar Mēru ezeru un Gružupīti jāizstrādā attīstības plāns. 
 

 9.2. Aleju teritorijas. 
  

 Kā aleju teritorijas plānā izdalītas – Mēru ciema lapegļu aleja, Lobērģos pie 
Beveriņām liepu aleja un pie Lazdām ozolu aleja, Bilskā liepu alejas, t.sk. liepu aleja no 
Silniekiem līdz Pumpuriem 0,4 km ar 2005.gada 21.marta Padomes sēdes lēmumu protokols 
Nr.2 ir valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija. 
 

 Mērķis. 
 Šo teritoriju izdalīšanas mērķis ir to aizsardzība un vērtības saglabāšana kā 
kultūrainavai. 
 

 Izmantošana un veicamie pasākumi. 
 Aleju kopšana jāveic zemes īpašniekiem kopā ar pagasta pašvaldību. 
 

 

 9.3. Pārējās sabiedrībai pieejamās āŗtelpas un teritorijas. 
 
 Bilskas pagasta teritorijas plānojumā izdalītās pārējās sabiedrībai pieejamās ārtelpas 
teritorijas ir esošās atpūtas vietas pie Bilskas ezera un Mēru ūdenskrātuves. 
 

 Mērķis. 
 Šīs teritorijas parādītas ar mērķi saglabāt un uzturēt esošās teritorijas un to pieejamību. 
 

 Izmantošana un galvenie veicamie pasākumi. 
 Jāuzlabo un jāpilnveido esošās teritorijas, uzlabojot to labiekārtojumu.  
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 Jāiegulda mērķtiecīgs darbs plānoto, sabiedrībai nepieciešamo, teritoriju 
izveidei un attīstībai. 

 

 10. PROBLĒMU TERITORIJAS. 
 

 Pagastā ir lauku teritorijas, kas vairs netiek izmantotas, ir pamestas un degradētas 
gan no vides, gan ainaviskā viedokļa. Taču daudzviet ir saglabājusies to tehniskā 
infrastruktūra un pievedceļi, tamdēļ šīs teritorijas ir uzskatāmas par potenciālajām attīstības 
zonām.  
 

10.1. Potenciāli piesārņotās vietas. 
 
Piesārņotās vietas, kuras pēc nepārbaudītas informācijas satur vai var saturēt 

 piesārņojošās vielas parādītas tabulā 3.4. I daļā un kartē Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas 
izmantošana. 
 

Mērķis. 
Piesārņojošo vietu izpētes mērķis ir noteikt vai pārsniegti vides kvalitātes normatīvi, 

vai piesārņojums apdraud, vai var apdraudēt cilvēku veselību un vidi. 
 

Veicamie pasākumi.  
Potenciāli piesārņoto vietu apzināšanā un tālākā rīcībā vadīties pēc MK noteikumiem 

Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” 
(20.11.2001.), kas nosaka: 

- piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas metodes un kārtību, 
    finansēšanas kārtību, kā arī datu apkopošanas un izmantošanas nosacījumus; 
- piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrācijas kārtību;  
- pagasta pašvaldībai aktīvi iesaistīties potenciāli piesārņoto vietu apzināšanā 

un kopā ar reģionālās vides pārvaldes izveidoto darba grupu, piesārņoto 
vietu reģistrācijā, lai pēc tam veiktu šo vietu turpmāko izpēti un sanāciju; 

- teritoriju īpašniekam jārūpējas par iespējamā riska cēloņu mazināšanu. 
 

 10.2. Neapsaimniekotie bijušie ražošanas objekti. 
 

 Mērķis. 
 Veicināt šo teritoriju attīstību. 
 

 Bijušie ražošanas objekti; 
    Alkšņupi – liellopu kūts, artēziskā aka, saimnieciskā teritorija 1,0 ha 

     platībā, kadastra Nr.9444-010-0018, 

    Vīksnas – liellopu kūts, bijusī kokzāģētava, artēziskā aka, saimnieciskā  
     teritorija 2,4 ha, kadastra Nr.9444-010-0274, 

    Antužas – liellopu kūts, saimnieciskā teritorija 2,0 ha, kadastra 

               Nr.9444-005-0123, 

    Gaisma – liellopu kūts, artēziskā aka, skābbarības tvertnes, 
               saimnieciskā teritorija 1,3 ha, kadastra Nr.9444-003-0155, 

    Dzeņi – liellopu kūts, kokzāģētava, pagrabs, šķūnis, skābbarības 

               tranšejas, saimnieciskā teritorija 4,2 ha, kadastra Nr.9444-006- 

               0092 un 9444-006-0086, 
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   Jaunmājas – liellopu ferma, saimnieciskā teritorija 0,8 ha, kadastra 

              Nr.9444-004-0192, 

 Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības: 
  Laivas purvs – ar aizaugušiem, nekoptiem vaļējiem meliorācijas 

               grāvjiem, bebru aizsprostiem, mazvērtīgu koksni daļēji aizaugušām 

               platībām vairāk kā 30,0 ha platībā, 

  Kubulnieku pļavas – ar aizaugušiem, nekoptiem vaļējiem meliorācijas 

               grāvjiem, daļēji aizaugušām platībām līdz 50,0 ha platībā. 
  Zaļkalnu pļavas – ar aizaugušām nekoptām meliorācijas sistēmām, 
              daļēji aizaugušām pļavām, bebru aizsprostiem līdz 50,0 ha platībā. 
 Latvāņu teritorijas: 

  Vecpodnieki – Vīriņi - 2,7 km garumā Kamaldas krasti apauguši ar 
   latvāņiem, kuru platības ar katru gadu strauji palielinās. 
  Miglas – latvāņu platības apmēram 1,0 ha platībā, kuras turpina 

    palielināties. 
  Pulkši – Strazdiņi – 0,7 ha lielā platībā. 
 

10.3. Rekultivējamās teritorijas. 
 
 Sadzīves atkritumu izgāztuve Stirnas 0,33 ha platībā un atkritumu izgāztuve Ancīši 
0,60 ha platībā. 
  

 Veicamie pasākumi. 
 Atkritumu izgāztuvju rekultivācija 2006. gadā. Pagasta padomes lēmums Nr.1, 6 § 

no 22.01.2004.gada. 

 

 11. TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪŠANAS 

       KĀRTĪBA. 
 
 Teritorijas plānojuma grozīšanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr.883 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”(19.10.2004.). 
 Grozījumus teritorijas plānojumā izdara tādā pašā kārtībā, kā jaunu teritorijas 
plānojumu izstrādē. Pēc esošā plānojuma izvērtēšanas jaunievēlētā pašvaldība var ierosināt 
izdarīt grozījumus esošajā teritorijas plānojumā vai izstrādāt jaunu plānojumu. 
 Grozījumi esošajā plānojumā vai jauna plānojuma izstrādāšanā nepieciešami arī pēc 
tam, kad stājas spēkā jauns augstākā līmeņa plānojums, kura prasības jāievēro vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā. 


