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Ievads
Bilskas pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu
„Teritorijas plānošanas likums”(26.06.2002.) un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi”(19.10.2004.), pamatojoties uz Bilskas
pagasta padomes 2004. gada 22. janvāra lēmumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma
projekta izstrādei (protokols Nr.1, 5.§).
Bilskas pagasta teritorijas plānojums balstās uz Bilskas pagasta attīstības programmu
no 2001. – 2012. gadam (apstiprināta padomes sēdē 2001. gada 17. maijā, prot. Nr.6).
Plānojums izstrādāts ievērojot Valkas rajona teritorijas attīstības programmu un
Valkas rajona teritorijas plānojumu (līdz 2013.g.).
Pagasta teritorijas plānojums izstrādāts sadarbībā ar Valmieras reģionālās vides
pārvaldi, Valsts Veselības aģentūras Valmieras filiāli, Latvijas Valsts meži Austrumvidzemes
mežniecību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas brigādi, Latvijas autoceļu
direkcijas Vidzemes reģiona Valkas nodaļu, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo
nodaļu, Valsts akciju sabiedrību „Latvenergo” ZET, Smiltenes mežniecību, Valsts akciju
sabiedrību „Latvijas gāze”, Lattelekom SIA, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes
reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju,
Valkas rajona padomi, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru un ņemot vērā
to pašvaldību teritorijas plānojumus un attīstības programmas, kuras robežojas ar Bilskas
pagastu.
Teritorijas plānojumu izstrādāja Bilskas pagasta padome, darbā iesaistot pagasta
uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pagasta iedzīvotājus un to interešu grupas.
Teritorijas plānojuma darba grupa:
Vaira Skujiņa – darba grupas vadītāja.
Valda Paulsone – plānotāja.
Žanete Leimane – zemes ierīkotāja.
Alda Liuke – Bilskas bibliotēkas vadītāja.
Pēteris Jekums – komunālinženieris.
Apbūves noteikumus izstrādāja Valkas rajona arhitekte Sarmīte Spuldzeniece, kartogrāfisko
materiālu apstrādāja Lilita Freimane.Teritorijas plānojuma datorsalikumu un tehnisko
noformējumu veica Dainis Paulsons.
Bilskas pagasta teritorijas plānojums sastāv no aprakstošās daļas, saistošās daļas,
kartēm mērogā 1:10 000 un 1: 5 000 un pārskatu par teritorijas plānojuma izstrādi.
Bilskas pagasta padome 2005. gada 22.jūnijā, sēde Nr.8 pieņēma lēmumu par pagasta
teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.

Darba uzdevums teritorijas plānojuma izstrādei
Saskaņā ar Bilskas pagasta padomes lēmumu par teritorijas plānojuma uzsākšanu, sēdes
protokols Nr. 1 no 22.01.2004. 5.§, Bilskas pagasta teritorijas plānojuma izstrādei tiek noteikti
šādi mērķi un uzdevumi:
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Bilskas pagasta plānojuma izstrādes mērķi:
1. Veicināt līdzsvarotu un ilgspējīgu attīstību pagasta teritorijā.
2. Noteikt kārtību būvniecības projektu īstenošanai un zemesgabalu apbūvei.
3. Reglamentēt nosacījumus teritorijas labiekārtojumiem un citādai apsaimniekošanai.
Plānojuma izstrādes uzdevumi:
1. Izvērtēt pagasta tautsaimniecības nozaru teritoriālās attīstības potenciālu un
nepieciešamos ierobežojumus.
2. Veicināt iniciatīvu uzņēmējdarbības attīstīšanā un investīciju piesaistē.
3. Nodrošināt vides kvalitāti un teritorijas racionālu izmantošanu.
4. Garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas
plānojuma nosacījumiem.
Pieprasīt un ievērot nosacījumus plānojuma izstrādei no sekojošām institūcijām
un iestādēm:
1. Valmieras reģionālās vides pārvaldes.
2.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.
3. Latvijas autoceļu direkcijas Vidzemes reģiona Valkas nodaļas.
4. Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāles.
5. Valsts zemes dienesta Valmieras reģionālās Valkas nodaļas.
6. Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo” ZET.
7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas brigādes.
8. Valkas rajona padomes.
9. Valkas virsmežniecības.
10. Valsts a/s „Latvijas gāze”.
11. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes.
12. Lattelekom SIA.
13. Latvijas valsts meži Austrumvidzemes mežniecības.
14. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras.
Plānojuma izstrādāšanas laikā saņemti nosacījumi no sekojošām institūcijām un
iestādēm:
1. Valmieras reģionālās vides pārvaldes.
2.Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.
3. Latvijas autoceļu direkcijas Vidzemes reģiona Valkas nodaļas.
4. Sabiedrības veselības aģentūras Valmieras filiāles.
5. Valsts zemes dienesta Valmieras reģionālās Valkas nodaļas.
6. Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo” ZET.
7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas brigādes.
8. Valkas rajona padomes.
9. Valkas virsmežniecības.
10. Valsts a/s „Latvijas gāze”.
11. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes.
12. Lattelekom SIA.
13. Latvijas valsts meži Austrumvidzemes mežniecības.
14. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras.
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Sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība plānošanas procesā organizēta saskaņā ar 2002.gada 26.jūnija
Latvijas Republikas likuma „Teritorijas plānošanas likums” 8.pantu un Ministru kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi”.
Bilskas pagasta iedzīvotāji, sākot ar plānojuma procesa uzsākšanu un beidzot ar
padomes lēmumu par teritorijas plānojuma stāšanos spēkā, tika iesaistīti plānojuma izstrādes
procesā.
Ar anketēšanu savlaicīgi tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, iedzīvotāji
piedalījās darba semināros un iedzīvotāju sapulcēs, kur izteica savus ierosinājumus un
priekšlikumus, kā arī tika uzklausīti dažādi viedokļi par pašvaldības teritorijas izmantošanu.
Ar rajona laikraksta „Ziemeļlatvija” un vietējās avīzes „Tādi esam” starpniecību
pagasta iedzīvotāji tika informēti par to, kur var iesniegt savus priekšlikumus par pagasta
teritorijas plānojumu un saņemt konsultācijas neskaidros jautājumos.
Paziņojums par teritorijas plānojuma uzsākšanu publicēts „Latvijas Vēstnesī”.
Sabiedrības līdzdalības programmas pasākumi
I posms notika no 2004.gada 10.februāra līdz 2004.gada 2.aprīlim un šajā laikā tika
veikti sekojoši pasākumi:
Paziņojumu publicēšana laikrakstos.
Tikšanās ar iedzīvotājiem 17.03.2004. – Bilskā.
Tikšanās ar iedzīvotājiem 16.03.2004. – Mēros.
Tikšanās ar iedzīvotājiem 16.03.2004. – Lobērģos.
Apmeklētāju pieņemšana 10.02 – 02.04. 2004. Bilskā.
Iedzīvotāju anketēšana.
II posms no 2005.gada 22.jūnija līdz 2005.gada 3.augustam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 21.07.2005.
Teritorijas plānojuma projekta izstādīšana 27.06. – 03.08. 2005.
Paziņojumu publicēšana laikrakstos 28.06.2005.
Apmeklētāju pieņemšana 27.06. – 03.08.2005.
Plānojums balstīts uz pagasta attīstības programmas izstrādes gaitā veidoto iedzīvotāju
darba grupu veikto analīzi, izteiktiem priekšlikumiem un izvirzītajiem mērķiem.
Plānojumā ietverti iedzīvotāju anketēšanas rezultāti par pagasta attīstībai un teritorijas
izmantošanai būtiskiem jautājumiem. Sabiedrības viedokļi apkopoti atsevišķā daļā „Pārskats
par teritorijas plānojuma izstrādi”.

Teritorijas plānojuma apraksts, struktūra un koncepcija
Apraksts.
Bilskas pagasts iekļaujas Vidzemes plānošanas reģiona Valkas rajona kopējās
attīstības tendencēs un ir šo teritoriālo vienību attīstības plānošanas sastāvdaļa. Pagasta
teritorija atrodas Valkas rajona dienvidaustrumu daļā un robežojas ar valsts galveno autoceļu
Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža. Attālums līdz Rīgai 150 km, Valmierai 50 km, Smiltenei
10 km un Valkai 34 km.
Pagasta perspektīvai attīstībai ir vairāki priekšnosacījumi:
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Tuvumā esošā Latvijas - Igaunijas robeža, kas veicina starpvalstu satiksmes
attīstību un biznesa sakarus.
Samērā labi attīstīta transporta infrastruktūra.
Smiltenes pilsētas tuvums rada papildu darba vietu iespējas pagasta
iedzīvotājiem.
Bilskas pagasta turpmākā attīstība būtiski saistīta ar Smiltenes pilsētas attīstības
virzieniem. Veidojot Bilskas ciemā pievilcīgu un drošu vidi ar izdevīgiem transporta
pievedceļiem, radīsies arvien jaunas apbūves teritorijas, kas iezīmēs ilgspējīgas apdzīvojuma
tendences.
Struktūra.
I daļa.
Aprakstošā daļā ietilpst informācija par pašreizējo teritorijas izmantošanu un teritorijas
attīstības priekšnoteikumiem. Grafiskā daļā izmantota topogrāfiskā karte M 1:10 000, kurā
parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana.
II daļa.
Parāda teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu un šīs izmantošanas ierobežojumus
turpmākajiem 12 gadiem.
Saistošie apbūves noteikumi skaidro zemes īpašnieku vai lietotāju pienākumus
attiecībā uz zemes gabalu izmantošanu, nosaka detālplānojuma izstrādāšanas kārtību.
Kartes un plāni, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un
aprobežojumu attēlošanai mērogā 1: 10 000 un 1:5000.
III daļa.
Pārskatā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst vietējās
pašvaldības lēmumi par plānojuma izstrādi un apstiprināšanu, viedokļu uzklausīšanas
materiāli, institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi, ziņojums par institūciju
nosacījumu un priekšlikumu ievērošanu, ziņojums par plānojuma atbilstību reģiona un rajona
pašvaldības teritoriālā plānojuma prasībām, kā arī cita informācija, kas izmantota pašvaldības
teritorijas plānojuma izstrādei.
Koncepcija.
Pagasta attīstības programmā noteikti attīstības mērķi, stratēģijas uzdevumi un rīcības
šo mērķu sasniegšanai. Savukārt teritorijas plānojums rada nepieciešamos telpiskos
nosacījumus, lai attīstība varētu notikt.
Teritorijas plānojuma mērķis ir radīt loģiski saskaņotu un praktiski īstenojamu pagasta
telpisko struktūru, kas nodrošinātu ilgspējību, augstu darba un dzīves vides kvalitāti. Lai
saglabātu pagasta identitāti, teritorijas plānojuma mērķis ir stiprināt tos elementus, kas veido
Bilskas pagasta tēlu un savdabību, saglabāt pagasta dabas un kultūras mantojumu, bioloģisko
daudzveidību, upes un ezerus, tipiskas ainavas, raksturīgo viensētu un ciemu struktūru un
attīstīt tūrisma iespējas.
Ļoti svarīgi ir:
Veidot līdzsvarotu vidi ar augstu dzīves kvalitāti, saglabāt dabas bagātības,
novērst vides piesārņojumu, atjaunot degradēto vidi un taupīgi lietot enerģijas
resursus.
Kvalitatīvi nodrošināt daudzveidīgās iedzīvotāju sociālās vajadzības: izglītību,
veselības aprūpi, sabiedrisko drošību, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
iespējas.
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Izmantot pagasta iespējas, lai veicinātu daudzpusēju ekonomisko attīstību,
nostiprinātu pagasta saimniecisko patstāvību, celtu iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
nepārtraukti ievērojot līdzsvaru starp vides resursu izmantošanu un
saglabāšanu.
Veidot rekreācijas un darījumu teritorijas, kas saistītas ar tūrismu un dabas
izpēti.
Sekmēt pagasta iedzīvotāju kultūras un intelektuālā potenciāla pieaugumu,
nodrošināt viņu profesionālās, ekonomiskās un ekoloģiskās izglītošanās
iespējas.
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I daļa.
BILSKAS PAGASTA PAŠREIZĒJĀ
TERITORIJAS IZMANTOŠANA UN ATTĪSTĪBAS
PRIEKŠNOTEIKUMI
1.VISPĀRĒJAIS TERITORIJAS RAKSTUROJUMS
1.1. Ģeogrāfiskais novietojums.
Bilskas pagasts atrodas Valkas rajona dienvidaustrumu daļā un Ziemeļvidzemes
reģiona austrumu daļā, 34 km no Valkas, 150 km no Rīgas, 10 km no Smiltenes un 50 km no
Valmieras.
Pagasts robežojas ar Grundzāles, Palsmanes, Launkalnes, Smiltenes, Plāņu un
Vijciema pagastiem.
Teritorijas dienvidu daļa piekļaujas valsts nozīmes autoceļam Rīga – Sigulda –
Igaunijas robeža, pagasta teritoriju šķērso valsts autoceļš Smiltene – Valka.
Pagasta teritorijā uz 2005.gada 1.janvāri dzīvo 1540 iedzīvotāji. Iedzīvotāju blīvums –
9,7 cilvēki uz 1 km2 . Pagasta teritorijas kopējā platība 161,1 km2. Lielākās apdzīvotās vietas:
Bilska, Mēri, Lobērģi un Zeltiņi.
Pagasta centrs Bilska - to veido pašvaldības ēka, skola, tautas nams, 19.gs.
Vecbilskas (Vilkmuižas) muižas apbūve, līdz 1940.gadam uzceltas 11 privātmājas un 48
pēckara laikā celtās dzīvojamās mājas.
Valkas rajona griezumā Bilskas pagasts pēc platības ir sestais lielākais pagasts, bet
iedzīvotāju skaita ziņā lielākais Valkas rajonā.

1.2. Teritorijas attīstības vēsture.
Bilskas pagasta teritorija līdz 13.gs.ietilpa latgaļu apdzīvotajā Tālavas valstī, kura
robežojas ar igauņu un lībiešu novadiem. 1224.gadā tika noslēgts līgums par Tālavas sadali
pēc kura Valkas rajona teritorija tika sadalīta starp Livonijas ordeni un Rīgas bīskapu. Bilskas
pagasts nonāca Rīgas arhibīskapijas sastāvā.
Pēc Livonijas kara (1558. – 1588.g.) visa Vidzeme nonāca Polijas – Lietuvas
pakļautībā. Bilskas pagasta teritorija ietilpa Cēsu prezidiātā. No poļu laikiem radies arī
Vecbilskas nosaukums.
Polijas – Zviedrijas karš ilga 30 gadus (1600. – 1629.g.) pēc kura Latvija nonāca
Zviedrijas karaļa varā. Bilskas pagasta teritorija tika iekļauta Rīgas guberņas Cēsu apriņķī.
Savukārt Cēsu apriņķis sīkāk iedalījās vairākās draudzēs. Daļa Bilskas pagasta teritorijas
ietilpa Palsmanes, daļa Smiltenes draudzē.
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Pēc Ziemeļu kara (1700. – 1721.g.) Bilskas pagasts līdz ar visu Vidzemi tiek iekļauts
Krievijas impērijas sastāvā Valkas apriņķī, kurš bez īpašām robežu izmaiņām pastāvēja līdz
1924.gadam, lai gan 1918.gada 18.novembrī nodibināja Latvijas valsti, bet administratīvi
teritoriālo reformu veica tikai 1924.gadā, saskaņā ar kuru tika izveidots Bilskas pagasts.
1945.gada 28. martā Bilskas pagasts tiek pārdēvēts par Bilskas tautas deputātu
padomes izpildkomiteju, bet 1949.gadā apriņķu vietā izveido rajonus. Bilskas pagasts ietilpst
Smiltenes rajonā.
1959.gadā Smiltenes rajonu likvidēja un Bilskas ciema izpildkomiteja iekļaujas
Valkas rajona sastāvā.
Bilskas ciema izpildkomitejai 1961.gadā pievieno daļu no Aumeisteru ciema
izpildkomitejas ( kolhoza Blāzma teritoriju), bet 1971.gadā daļu no Birzuļu ciema
izpildkomitejas ( kolhoza Stars teritoriju). 1977.gadā 28.martā likvidē Birzuļu ciema
izpildkomiteju un daļu teritorijas pievieno Bilskas ciema izpildkomitejai. Kopš tā laika
Bilskas pagasts bez izmaiņām pastāv patreizējās robežās.
Pēc neatkarības atjaunošanas 1990.gada 4.maijā ar valdības lēmumu atjauno
nosaukumu Bilskas pagasts.

1.3. Zemes izmantošanas struktūra.
Bilskas pagasta zemes izmantošanas struktūra, kā arī sadalījums pēc zemes lietošanas
mērķu grupām raksturots pēc Valsts zemes dienesta 2005. gada sākuma datiem.
Pagasta kopplatība ir 16 108,2 ha. No zemes izmantošanas veidiem lielāko īpatsvaru
7062,2 ha sastāda lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir 43,8 % no kopējās teritorijas.
No visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 4000,5 ha vai 56,0 % ir meliorētās zemes.
Pagasta teritorijā nozīmīgas platības 7148,4 ha aizņem meža zemes. Pārējie zemes lietošanas
veidi no kopējās pagasta teritorijas aizņem relatīvi nelielas platības un tiem nav būtiskas
nozīmes.
Bilskas pagasta zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem.
1.1. tabula.

Zemes izmantošanas veidi
Lauksaimniecībā izm. zeme
Meži
Krūmāji
Purvi
Zem ūdeņiem
Pārējās zemes
Kopā

Platība ha
7062,2
7148,4
240,8
652,9
245,3
758,6
16 108,2

9

%
43,8
44,4
1,5
4,1
1,5
4,7
100,0
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1.1. Attēls. Bilskas pagasta zemju sadalījums pa izmantošanas veidiem.
Krūmāji
1%

Zem ūdeņiem
Pārējās zemes
2%
5%

Purvi
4%

LIZ
44%

Meži
44%

No zemes izmantošanas veidiem nozīmīgākā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
kas aizņem 43,8 % pagasta teritorijas. Aramzeme ir 4252,6 ha vai 60,2 % no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes, pļavas aizņem 1414,3 ha un ganības 1346,5 ha. Lielākie un
augstvērtīgākie aramzemes masīvi ir Eglītēs, Grestēs un Dravniekos. Augļu dārzi aizņem
salīdzinoši nelielas platības.
Bilskas pagasta lauksaimniecībā izmantojamo zemju veidi
1.2. tabula.

LIZ veidi
Aramzeme
Augļu dārzi
Pļavas
Ganības
Kopā

Platība ha
4252,6
48,8
1414,3
1346,5
7062,2

%
60,2
0,7
20,0
19,1
100,0

1.2. attēls. LIZ sadalījums Bilskas pagastā.

Ganības
19%

Augļu dārzi
1%

Aramzeme
60%
Pļavas
20%
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1.4. Zemes sadalījums pa lietošanas mērķu grupām.
Starp lietošanas mērķu grupām pagastā nozīmīgākā ir lauksaimniecības zemju
teritorija, kas aizņem 75,6 % pagasta teritorijas, mežsaimniecības teritorijas aizņem 22,4 %,
satiksmes infrastruktūras objekti 1,3 % no pagasta kopplatības.
Bilskas pagasta zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu grupām.
Zemes lietošanas mērķu grupa
Lauksaimniecības zemes
Mežsaimniecības zemes
Ūdenssaimniecība
Vienģimeņu un divģimeņu
dzīvojamo māju apbūve
Daudzdzīvokļu māju apbūve
Darījuma iestāžu un komerciāla
rakstura apbūve
Sabiedriskās nozīmes objekti
Rūpniecības objektu apbūves
teritorijas
Satiksmes infrastruktūras objekti
Inženiertehniskās apgādes tīkli
un objekti
Pārējie objekti
Kopā

Īpašumu vai
lietojumu skaits
651
144
4

1.3. tabula.

70,1
15,5
0,4

Platība
ha
12209,1
3613,5
23,4

17
11

1,8
1,2

11,1
5,8

0,07
0,04

2
9

0,2
1,0

0,5
24,2

0,15

4
38

0,4
4,1

6,0
202,9

0,04
1,28

46
3
929

5,0
0,3
100

7,1
4,6
16108,2

0,04
0,03
100

%

%
75,8
22,4
0,15

1.3.atēls. Bilskas pagasta zemes sadalījums pa lietošanas mērķu grupām.

Mežsaimniecības
teritorijas
22%

Satiksmes
infrastruktūras
objekti
1%

Pārējie objekti
1%

Lauksaimniecības
teritorijas
76%

1.5. Zemes īpašuma struktūra.
Plānojot teritoriju izmantošanu ir būtiski novērtēt zemes īpašumu statusu. Bilskas
pagastā zemes īpašuma tiesību sakārtošana un reģistrācija zemesgrāmatā veikta tikai 68 %
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apjomā no visas pagasta zemes kopplatības. Nesakārtotas īpašuma tiesības ir 32 % zemei un
tādu zemi definē kā zemes lietojumu.
Bilskas pagastā pēc VZD sastādītās zemes bilances uz 2005.gada 1.janvāri ir 602
nekustāmie īpašumi, kas sastāda 10923,4 ha no pagasta kopējās platības. Lielāko daļu no
nekustamajiem īpašumiem veido fizisko personu īpašumi – 561, juridisko personu īpašumi –
25, pašvaldības īpašumi – 8, valsts institūciju īpašums – 1.
Bilskas pagasta zemes sadalījums pa īpašuma formām.
1.4. tabula.

Īpašuma statusa grupas

Platība

Skaits

Nekustamais īpašums:
t.sk. fizisko personu īpašumi
juridisko personu īpašumi
pašvaldību īpašumi
valsts īpašumi
jaukta statusa kopīpašumi
Zemes lietojumi:
t.sk. fizisko personu lietojumi
juridisko personu lietojumi
pašvaldības lietojumi
valsts pārvaldes institūciju
lietojumi
brīvā valsts zeme
Kopā

561
25
8
1
7

10384,8
509,5
6,2
0,2
22,7

145
47
55

2062,1
547,5
172,7

74
3
926

2399,4
3,1
16108,2

Fizisko personu zemes īpašuma vidējais lielums ir 19,3 ha un lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vidējais lielums 11,0 ha. Kaut arī zemes īpašumu lielumi atbilst rajona
vidējiem rādītājiem, tomēr to sadrumstalotība, kas izpaužas daudzos sīkajos starpgabalos
sarežģī zemes apsaimniekošanu un pagastā aktuāls jautājums ir lauksaimniecībā izmantojamo
zemju konsolidācija.
Pagastā ir 426 zemnieku saimniecības, kuras aizņem 10452,5 ha, 197 piemājas
saimniecības ar 1576,1 ha kopējo platību.
Saimniecību lielumi:
virs 100 ha – 15
50 – 100 ha – 31
25 – 50 ha – 90 |
10 – 25 ha – 166
1 -10 ha – 321
Lielas zemes platības no īpašniekiem iznomā SIA Druva – 327,6 ha, zemnieku
saimniecība „Kalējiņi”- 263,7 ha, zemnieku saimniecība „Palejas”- 176,1 ha.
Lielākās saimniecības ar zemes platību virs 100 ha par savu darbības jomu izvēlējušās
piena lopkopību, graudkopību un cūkkopību. Galvenās produkcijas ražotājas ir SIA Druva,
kas apsaimnieko 803,0 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, z/s Kalējiņi 407,1 ha, z/s
Palejas 210,9 ha, z/s Celminieki 103,0 ha un z/s Stapriņi 115,9 ha.
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Zemnieku saimniecība Kalējiņi.

Vērtējot situāciju pagastā var secināt, ka tuvākajos 12 gados pastāvēs vairāku veidu
saimniecības:
 neliels skaits lielsaimniecību, kas specializējušās noteiktas produkcijas
ražošanā ar industriālām tehnoloģijām,
 vidēji lielas (50 – 100 ha) saimniecības ar piena – gaļas un graudkopības
specializāciju,
 vidējas un mazas saimniecības ar netradicionāliem, šauri specializētiem
lauksaimniecības veidiem vai pakalpojuma rakstura servisiem,
 naturālās saimniecības, kuras ražo produkciju savam patēriņam, minimāli
tirgum, pārstāvot vairāk dzīves veidu.
Prognozes liek secināt, ka pēdējais saimniecību veids tuvākajos 12 gados pagasta
iedzīvotājiem būs nozīmīgs iztikas līdzekļu avots, kas pasargās laukus no aizaugšanas un
kultūrainavas degradācijas.
Zemes izmantošanas pamatproblēmas.
Bilskas pagastā ir sekojošas zemes izmantošanas pamatproblēmas, kas traucē
racionālu un efektīvu zemes izmantošanu:
agrārās
reformas
rezultātā
izveidojusies
sadrumstalota
zemes
apsaimniekošanas struktūra un salīdzinoši lielas zemes platības tiek
apsaimniekotas uz nomas attiecību pamata, kas sekmē īpašnieku un lietotāju
struktūras savstarpējo neatbilstību;
produkcijas ražošanas daudzums krasi samazinājies, jo lielas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības vairs netiek aktīvi apstrādātas;
zemes cena ir samērā zema un zemes tirgus mazaktīvs, jo zemes īpašnieki
gaida uz zemes cenas ievērojamu palielināšanos, īpaši apdzīvoto vietu tuvumā.
Vienlaikus zemes īpašniekam prasīt augstāku zemes nomas maksu no faktiskā
apsaimniekotāja neļauj zemais lauksaimniecībā izmantojamās zemes
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ienesīgums. Šī situācija bremzē efektīvāku zemes izmantošanas struktūras
izveidošanos.

2. DABAS APSTĀKĻI UN RESURSI
2.1. Klimats.
Mēreni kontinentāls klimats. Gada vidējā temperatūra 4,70C, janvāra vidējā
temperatūra - 6,5 līdz - 70C, jūlija – 16,90C. Aktīvo temperatūru summa 1800 – 19000C.
Bezsala periods 126 – 134 dienas. Nokrišņu daudzums 600 – 620 mm gadā. Stabila sniega
sega veidojas decembra vidū, un nokūst aprīļa sākumā. (Latvijas daba: Enciklopēdija 1994.1996. g.).

2.2 Reljefs.
Reljefu veido Vidusgaujas ieplaka, kurā iestiepjas Vidzemes augstienes ziemeļu atzars
– Aumeisteru paugurvalnis, kurš lēzeni izliekta loka veidā iestiepjas Tālavas zemienē 12 km
platumā un aizņem pagasta D daļu. Paugurvaļņa robeža iet gar Miglu mājām, Laivas purvu,
Lapsasti, Dravnieku, Lobērģu un Kalējiņu mājām.
Aumeisteru paugurvalnis ir meridionāli stiepts pamatiežu virsas paaugstinājums, kas
lēzeni paceļas ZA – DR virzienā 40 – 80 m virs jūras līmeņa. To veido vidusdevona
Burtnieku svītas smilšakmeņi, ko vaļņa D daļā šauru joslu veidā sedz jaunāki augšdevona
Gaujas un Amatas smilšakmeņi, bet gar Vidzemes šoseju Pļaviņu svītas dolomīti. Pamatiežus
klāj 20 – 40 m bieza kvartāra nogulumu kārta, bet reljefa pazeminājumos to biezums
samazinās līdz 10 m un vietām tos klāj purvu aluviālie un ezeru nogulumi.
Bilskas pagasta teritorijā atrodas viens no Aumeisteru vaļņa lielpauguriem – Vasu
kalns, kas sasniedz 87,8 m augstumu virs jūras līmeņa.
Pagasta Z daļa ietilpst Tālavas zemienē un tās apakšrajonā – Sedas līdzenumā.
(Latvijas daba: Enciklopēdija 1994. – 1996.g.).

2.3. Augsnes.
Paugurainajā pagasta dienvidu daļā izplatītas vāji un vidēji podzolētas velēnu
podzolaugsnes, bet pauguru nogāzēs ir vāji un vidēji erodētās velēnu karbonātaugsnes,
ieplakās un pazeminājumos – velēnu glejaugsnes un velēnpodzolētās glejaugsnes vai purva
augsnes.
Pozitīvo reljefa formu izplatības rajonos, pauguru virsotnēs un nogāzēs izplatīta ūdens
erozija. Visizteiktāk tā sastopama lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās pie Zaļkalnu
un Kalniņu mājām.
Pagasta ziemeļdaļa, kas atrodas Tālavas zemienē, ir līdzena un šeit plešas lielākie
pagasta mežu masīvi. Vienlaidus Birzuļu – Pulciņu meži aizņem ap 850 ha lielu platību, kur
pārsvarā ir sila mētrāja tipa priežu vai jauktas priežu un egļu audzes ar tipiskajām
podzolaugsnēm. Meži diezgan bieži pāriet slapjajos un purvainajos meža tipos, purvos ar
kūdrainajām podzolētajām glejaugsnēm un purva kūdraugsnēm. Paaugstinājumos, kur labi
dabiskās drenāžas apstākļi un auglīgas, maz erodētas velēnu podzolaugsnes – velēnpodzolētās
glejaugsnēs un erodētās podzolaugsnēs.( Latvijas daba: Enciklopēdija 1994. – 1996.g.).
Bilskas pagastā aramzemes vidējā vērtība ir 40 balles. Auglīgākās augsnes, kuru
vērtība sasniedz 50 balles pēc VZRU „Ražība” datiem ir: (skat. kartogrāfijas materiālus)
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Lobērģos – Dravnieku zemes gabals 61 ha platībā - 50 balles, kas noteikta kā
nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorija.
Eglītes, Mārsili, Birzuļi, Galenieki, Grestes – 45-50 balles, kas noteiktas kā vietējās
nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Nacionālās un vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas parādītas kartē „Bilskas
pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana”.
Pagastā lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 7062,2 ha no kuras 56,0 % ir
meliorētās platības. Augsnes dabīgā auglība samērā zema. Lauksaimniecībā izmantojamās
zemes 1 ha vērtība tikai 29,6 balles. Zemes auglības uzlabošanai jāveic meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija un renovācija, skābo augšņu kaļķošana un augšņu agroķīmiskā izpēte, lai
optimizējot augsnes mitruma režīmu un augsnes reakciju (pH), izmantojot datus par augsnes
agroķīmiskajām īpašībām, veicinātu konkurētspējīgas un kvalitatīvas lauksaimniecības
produkcijas ražošanu.
Ieteikumi augsnes auglības saglabāšanai:
 Organisko vielu satura uzturēšana un palielināšana augsnēs veicot
agrotehniskos un agroķīmiskos pasākumus.
 Augsnes kaļķošana, lai optimizētu augsnes reakciju.
 Augšņu auglības uzlabošana izvēloties atbilstošu augu seku.
 Nepiesārņoto augšņu izmantošana bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas
ražošanai.
 Erozijas samazināšanai augu sekā palielināt zālāju, ganību īpatsvaru, stāvās
pauguru nogāzes apmežot.

2.4. Pagasta teritorijas ģeoloģiskās uzbūves raksturojums.
Pirmskvartāra nogulumi
Ģeoloģiskās izpētes ziņā pagasta teritorija ir samērā labi apzināta. Pagājušā gadsimta
II pusē te mērogā 1 : 200 000 veikta ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā,
gravimetriskā un aeromagnētiskā kartēšana, kā arī vertikālā elektriskā zondēšana un atsevišķu
urbumu karotāža. Nelielos apjomos izpildīti arī derīgo izrakteņu meklēšanas un izpētes darbi.
Saskaņā ar reģionālajām rajonēšanas shēmām Vidzemes ziemeļaustrumu reģions
iekļaujas Baltijas sineklīzes robežās, kuru šajā apvidū ziemeļaustrumu virzienā orientēts
lūzums sadala divās pēc ģeoloģiskās uzbūves krasi atšķirīgās struktūrās: ziemeļrietumos tā ir
Baltijas vairoga dienvidu nogāze, bet dienvidaustrumos – Latvijas sedliena. Šis reģionālas
nozīmes lūzums šķērso arī Bilskas pagasta dienvidu daļu (skat. karti), kas nosaka tā atšķirīgās
ģeoloģiskās uzbūves īpatnības – galvenokārt kristāliskā pamatklintāja ieguluma dziļumu,
nogulumiežu segas sastāvu un biezumu.
Pēc iežu vecuma, sastāva, saguluma apstākļiem un fizikālajām īpašībām abās
augšminētajās struktūrās vertikālajā griezumā te iezīmējas trīs krasi atšķirīgi kompleksi:
apakšējais – kristāliskais pamatklintājs, vidējais – zemkvartāra nogulumu sega un augšējais –
kvartāra veidojumi.
Kristāliskais pamatklintājs nevienā no pagastā ierīkotajiem urbumiem nav atsegts.
Pagasta ziemeļrietumu daļā tie ieguļ 400-500 m dziļumā, bet dienvidaustrumu (aiz reģionālā
lūzuma) – ap 1000 m dziļi.
Vidējo kompleksu – pirmskvartāra nogulumu segu veido ķīmiskās izgulsnēšanās un
klastiskie (drupu) ieži. Kompleksa nogulumu biezums mainās no 400-450 m (pagasta
ziemeļos) līdz 950 -1000 m (dienvidos).
Pirmskvartāra nogulumiežu segas visvecākie – kembrija sistēmas nogulumi pārsedz
stipri denudēto pamatklintāja virsu. Raksturīgi, ka kembrija smilšainajās slāņkopās
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sastopamie ūdeņi ir stipri mineralizēti – sāļu daudzums tajos pagasta dienvidu daļā var
sasniegt 100-120 gramus litrā, bet ziemeļu – jau tikai 30-35 g/l.
Nākošās – ordovika sistēmas nogulumu biezums ir tikai ap 40 m, bet pagasta
dienvidos šo nogulumu biezums sasniedz 220-250 m.
Vēl krasākas atšķirības konstatētas silūra sistēmas stratigrāfiskajā griezumā, jo
ziemeļos no Smiltenes - Alūksnes reģionālā lūzuma šīs sistēmas nogulumi vispār iztrūkst.
Savukārt dienvidos no augšminētā lūzuma silūra mālaini- karbonātiskie nogulumi (merģeļi,
karbonātiski māli, mālaini kaļķakmeņi) konkordanti pārsedz ordovika slāņkopas un sasniedz
150-160 m biezumu. Derīgie izrakteņi ordovika un silūra slāņkopās nav konstatēti.
Devona sistēmas vecāko svītu slāņkopas ar leņķa un stratigrāfisko diskordanci
pārsedz dažāda vecuma nogulumus. Pagasta teritorijas dienvidu daļā tie ir silūra, bet ziemeļu
– ordovika ieži.
Apakšējo terigēno iežu kompleksu pārsedz Narvas svītas pelēki vai zaļganpelēki
domerīti (dolomītmerģeļi) ar mālu, dolomītu, smilšakmeņu un retiem ģipšakmens
starpslāņiem, kas veidojušies seklā lagūnas tipa baseinā ar paaugstinātu ūdens sāļumu. Šie
ieži, tāpat kā ordovika un silūra nogulumi, ir reģionāls sprostslānis, kura kopējais biezums
pagasta teritorijā ir ap 50 m.
Šo sprostslāni pārsedz secīgi iegulošo Arukilas, Burtnieku, Gaujas un Amatas svītu
nogulumi, kuri veido vienotu augšējo terigēno iežu kompleksu. Jāatzīmē, ka Arukilas –
Amatas kompleksa slāņkopas ietver bagātīgus ūdens krājumus, kuri visā pagasta teritorijā ir
galvenais pazemes dzeramā ūdens ieguves avots. Raksturīgi, ka, piemēram, Gaujas svītas
nogulumi, lielākajā pagasta teritorijas daļā jau ieguļ tieši zem kvartāra segas.
Arukilas svītas nogulumu – gaiši sarkanbrūnu smalkgraudainu smilšakmeņu, raibu
sarkanbrūnu aleirītisku, raibu, aleirītisku mālu kopējais biezums ir ap 60-70 m. Virs tiem
ieguļ Burtnieku svītas sarkanbrūni vai dzeltenbrūni vizlaini smilšakmeņi, sarkanbrūni un
raibi aleirolīti, māli, kuru kopējais biezums ir arī ap 60-70 m.
Pagasta teritorijā no šā kompleksa nogulumiem lielāko biezumu (līdz 135 m) veido
Gaujas svīta – dzeltenpelēki smilšakmeņi, gaiši zaļganpelēki raibi aleirolīti, māli. Terigēno
kompleksu noslēdz Amatas svīta, kuras nogulumi konstatēti nelielā platībā dienvidos no
Smiltenes - Alūksnes lūzuma. Tie ir dzeltenpelēki smilšakmeņi, sarkanbrūni aleirolīti un māli,
kuru kopējais biezums nepārsniedz 30-35 m.
Pagasta dienvidu daļā devona griezumu vēl noslēdz Pļaviņu svītas nogulumi –
pārsvarā dolomīti ar domerītu starpslāņiem. To biezums ir neliels un nepārsniedz 30 m.
Vietās, kur dolomīti ir kavernozi vai plaisaini, tie ietver saldūdeņus.
Devona iežu virsmas absolūtā augstuma atzīmes pagasta teritorijā mainās no 50-60 m
tā ziemeļu daļā līdz 80-90 m pagasta dienvidos. Pārsvarā šī virsma ir līdzena, taču Smiltenes Alūksnes tektoniskā lūzuma zonā konstatēts 15-20 m augsts zemkvartāra nogulumu virsmas
krass pacēlums (kāple).
Kvartāra nogulumi.
Kvartārs aptver visjaunāko Zemes attīstības periodu. Tā nogulumi veido nogulumiežu
segas virsējo kārtu. Kvartāra nogulumu segas uzbūves īpatnību apzināšana ir svarīgs
teritorijas saimnieciskās attīstības priekšnoteikums. Ar tiem saistītas būvmateriālu izejvielu
(smilts, smilts-grants, mālu) saldūdens kaļķieži, kūdras atradnes, ekoloģiskās problēmas
(grunts un gruntsūdeņu piesārņojums), inženierbūvju un komunikāciju ierīkošana. Šajos
nogulumos sastopamie ūdeņi diezgan plaši tiek izmantoti lauku saimniecību ūdensapgādē.
Bilskas pagastā konstatēti tikai pēdējā (Latvijas) leduslaikmeta veidojumi, kuri kopā
ar pēcleduslaikmeta nogulumiem veido kvartāra nogulumu segu. Vecāku apledojumu
nogulumi nav saglabājušies, jo katrs jauns ledājs uzvirzoties intensīvi noārdīja iepriekšējo
apledojumu veidojumus, vietām arī pagulošos devona iežus.
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Kvartāra nogulumu biezums ir mainīgs un atkarīgs no pamatiežu virsas reljefa.
Pagasta ziemeļu un daļēji austrumu daļā tas reti pārsniedz 20 m, bet pārējā teritorijā sasniedz
35-40 m.
Leduslaikmetu (pleistocēnu) raksturo ledāja nogulumi (morēna), kā arī ledāja kušanas
ūdeņu veidojumi – fluvioglaciālie un limnoglaciālie nogulumi.
Visvecākie kvartāra perioda veidojumi – glacigēnie nogulumi (morēna) aizņem
lielāko pagasta teritorijas daļu un bieži atsedzas zemes virspusē. Morēnu veido vidēji blīva,
neviendabīga mālsmilts ar smilts un grants ieslēgumiem vai starpkārtām, visbiežāk morēnas
pauguru un pacēlumu pamatnē. Glacigēno nogulumu biezums parasti nepārsniedz 20-25 m.
Fluvioglaciālie nogulumi (dažādgraudaina smilts ar grants un oļu piemaisījumu)
zemes virspusē atsedzas pie pagasta dienvidrietumu robežas, kā arī nelielu laukumu veidā
dienvidos un austrumos no Bilskas. Atsevišķu lielāku vai mazāku iegulu un lēcu veidā šie
nogulumi konstatēti arī morēnā. Nogulumu biezums lielākoties nepārsniedz 5 - 10m. Ar
fluvioglaciālajiem veidojumiem pagasta teritorijā saistītas nelielas smilts-grants un smilts
iegulas.
Limnoglaciālie nogulumi (māli, aleirīti un smalkgraudaina smilts) aizņem plašus
laukus pagasta ziemeļu daļā, bet atsevišķu, pārsvarā izolētu, laukumu veidā tie konstatēti arī
teritorijas vidusdaļā gar pagasta austrumu robežu. Nogulumu biezums vietām sasniedz 15 –
20 m.
Holocēns aptver ģeoloģiskās vēstures pēdējos 10 tūkstošus gadu. Šajā laika posmā
izveidojušies upju (aluviālie), ezeru (limniskie) un purvu nogulumi. Aluviālie nogulumi, kuru
biezums nepārsniedz 1-1,5 m sastopami visu upīšu un strautu ielejās. Upju alūviju veido
galvenokārt dažādgraudaina smilts, vietām aleirītiska ar dūņu un kūdras starpslānīšiem.
Ezeru nogulumi (sapropelis) konstatēti gan Sūcī, gan Bilskas ezerā. Šeit uzkrājies
organogēns un organogēns-silikātu sapropelis. Tā biezums abos ezeros pārsniedz 5 m.
Bilskas pagasta teritorija ietilpst divos glaciomorfoģēniskajos kompleksos – Sedas
līdzenumā un Aumeisteru paugurainē.
Sedas līdzenumā iekļaujas pagasta ziemeļu daļa. Teritorijas lielāko daļu aizņem
limnoglaciāls līdzenums, ko veido smalkgraudaina smilts, kas uzkrājusies lokālos
sprostezeros ledāja malas tuvumā. Plašus reljefa pazeminājumus aizņem purvi, kuros kūdras
biezums nereti sasniedz 5 m. Zemkvartāra virsma ir līdzena un pārsvarā atrodas ap 45 m virs
jūras līmeņa. Devona nogulumus pārsedz pēdējā (Latvijas) leduslaikmeta morēna. Morēnas
biezums parasti ir 5-7 m un tās virsma ir nelīdzena.
Gruntsūdeņu līmenis lielākoties atrodas 2-5 m dziļumā, bet līdzenuma zemākajās
vietās un purvos – tuvu zemes virspusei. Zemkvartāra nogulumu virsā iekļautie ūdens
horizonti ir samērā vāji aizsargāti, jo plānais morēnas slānis nevienmēr nodrošina pietiekamu
tā izolāciju no gruntsūdens infiltrācijas. Tomēr pazemes ūdeņu piesārņojuma iespējas ir
minimālas, jo šajā apvidū ir maz objektu, kas var izraisīt piesārņojumu.
Aumeisteru paugurvalnis savukārt iekļauj pagasta dienvidu daļu. Paugurvalnis
izveidojies ledāja atkāpšanās beigu posmā. Tas atdala Sedas un Trapenes līdzenumus un
sastāv no vairākiem pauguru masīviem un nelielām grēdām, starp kurām izvietoti lielāki vai
mazāki purvi. Paugurvaļņa reljefs ir diezgan sarežģīts un tā formu uzbūve daudzveidīga. To
veido leduslaikmeta nogulumi. Paugurus un grēdas veido dislocēta morēna ar smilts slāņiem,
bet atsevišķas vaļņveida formas sastāv arī no dažādgraudaina smilts ar grants un oļu
piemaisījumu.
Paugurvaļņa ziemeļu daļā devonu nogulumu virsa, ko pagasta teritorijā veido Gaujas
svītas terigēnie ieži, ir lēzeni viļņota un atrodas vidēji ap 50 m vjl. Savukārt dienviddaļā
(dienvidos no Smiltenes – Alūksnes lūzumzonas) pamatnē ieguļ Pļaviņu svītas dolomīti, kuri
izveidojuši lēzenu kāpļveida denudācijas nogāzi. Te zemkvartāra nogulumu virsma
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paaugstinās par 20-25 m, sasniedzot 70-90 m vjl. atzīmes. Kvartāra nogulumu biezums
paugurvaļnī vidēji sasniedz 30-35 m, samazinoties līdz 20-25 m ieplakās.
Gruntsūdeņu līmenis pauguru virsotnēs parasti ieguļ dziļāk par 3-5 m, bet reljefa
pazeminājumos tas atrodas 0,2-1,0 m dziļumā. Augstais gruntsūdeņu līmenis un to ierobežotā
notece starppauguru ieplakās un citos reljefa pazeminājumos veicina pārpurvošanās procesus.
Artēziskie ūdens horizonti ir dabiski relatīvi diezgan labi aizsargāti.

2.5. Derīgo izrakteņu raksturojums
Valkas rajonā, tai skaitā arī Bilskas pagasta teritorijā, pagājušā gadsimta II pusē veikti
ģeoloģiskās kartēšanas, derīgo izrakteņu meklēšanas un izpētes darbi, kuru gaitā iegūtas
samērā izsmeļošas ziņas ne tikai par Zemes dzīļu uzbūvi, bet arī par nogulumu segā
sastopamajiem derīgajiem izrakteņiem. Iegūtie izziņas materiāli liecina, ka pagasta teritorijā
nav sastopamas tādu svarīgu derīgo izrakteņu kā kaļķakmens, ģipšakmens un bezakmens
mālu rūpnieciskas nozīmes iegulas. Pēcleduslaikmetā te nav veidojušies arī avotu kaļķieži.
Par rūpnieciskas nozīmes derīgajiem izrakteņiem pagastā var uzskatīt tikai pazemes
ūdeņus, dažas smilts-grants un vairākas kūdras iegulas. Vēl zināmas arī citu derīgo izrakteņu
vāji izpētītas iegulas: divas sapropeļa, viena dolomīta un viena kvarca smilts iegula. Šo derīgo
izrakteņu izmantošanas iespējas pagaidām ir visai neskaidras.
Smilts un grants.
Smilts un grants ir Latvijas zemes dzīlēs visplašāk sastopamais derīgais izraktenis,
kuru veido vairāk vai mazāk noapaļotu iežu atlūzu un minerālu graudiņu sakopojums.
Bilskas pagastā ģeoloģiskās izpētes darbu gaitā atklātas trīs smilts iegulas (atradnes) –
Apsītes, Āža mugura un Pīlādži. Tās visas ir nelielas un to izpētīto (A kateg.) krājumu
kopapjoms sastāda tikai 160 tūkst. m3.
Apkopojoša informācija par Bilskas pagastā pētītajām smilts-grants atradnēm sniegta
1. tabulā (pielikums Nr.1). Jāatzīmē, ka datu par šo atradņu izmantošanu pašlaik Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā nav.
Pārskatam sniedzam detalizētāk izpētītās – Apsīšu atradnes aprakstu, kas atrodas
5km ziemeļos no Rīgas – Veclaicenes šosejas Apsīšu māju tuvumā. Ar Rīgas – Veclaicenes
šoseju atradni savieno vietējas nozīmes lauku ceļš. Iegulu veido ledāja kušanas nogulumi –
smalka un ļoti smalka smilts. Maksimālais derīgā slāņa biezums – 6,8 m, minimālais – 2,9 m,
vidējais – 4,8 m. Iegulas garums –150-170 m, vidējais platums – tikai ap 90 m. Derīgajai
slāņkopai raksturīgs samērā viendabīgs sastāvs kā vertikālā griezumā, tā arī visā izplatības
laukā. Grants frakcijas piejaukums ir visai niecīgs – tikai 0,2 - 0,4 %, putekļaino un māla
daļiņu saturs arī nepārsniedz 0,6 - 3,2%. Segkārta – pārsvarā augsne, tās biezums – 0,3 m.
Aprēķinot iegulas krājumus, derīgā slāņa augšējā robeža noteikta pa tā kontaktu ar augsni,
apakšējā – līdz morēnai. Derīgais slānis apakšdaļā apūdeņots, apūdeņotā slāņa biezums
mainās 0,5 - 2,2 m robežās.
Atradnes platība – 0,95 ha, krājumu apjoms (A kateg.) – 45 800 m3. Smilts slānis
derīgs izmantošanai ceļu būvēs un būvniecībā tikai uzbērumu veidošanai.
Dolomīts.
Pagājušā gadsimta 70. gados Vidzemes ziemeļaustrumu reģionā dolomītu atradņu
apzināšanai veikti ievērojami ģeoloģiskās meklēšanas un izpētes darbi. Šo darbu gaitā
Grundzāles, Palsmanes un Bilskas pagasta dienvidu daļā atklāts plašs kopējs dolomītu
izplatības lauks – Dzeņi. Pļaviņu svītas nogulumi horizontālā griezumā te uzrāda samērā
lielas faciālā sastāva izmaiņas: gaiši un tumši pelēku dolomītu slāņi mijas ar merģeļu un mālu
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starpkārtām. Dolomītu slāņkopas augšējie slāņi ir viscietākie, bet dziļāk iegulošie ieži ir
mālaini.
Visa perspektīvā lauka platība pēc visai provizoriskiem izpētes datiem (rets urbumu
tīkls) pārsniedz 40 km2, bet krājumu apjoms tiek lēsts ap 600-650 milj. m3. Pagasta teritorijā
tas iestiepjas tikai daļēji.
Pēc nedaudzu analīžu pārbaužu rezultātiem Dzeņu perspektīvā lauka dolomīti derīgi
šķembu un dolomītu miltu ražošanai, kā arī, iespējams daļēji, varētu tikt izmantoti kā
dekoratīvais akmens.
Kvarca smilts.
Par kvarca smiltīm uzskata smiltsiežus, ja tajos kvarca saturs nav zemāks par 90-95 %.
Tomēr dažkārt, nedaudz nosacīti, pie kvarca smiltīm pieskaita arī iežus ar zemāku kvarca
saturu, kurus izmanto stikla ražošanai un metāltievju veidņu izgatavošanai. Galvenā šo smilšu
pazīme ir gaiša (balta, dzeltenīga) krāsa.
Savulaik (pagājušā gadsimta 80. gados), lai Baltijas reģiona metalurģijas rūpnīcas
nodrošinātu ar veidņu smiltīm, Valkas un Valmieras rajonā veikti kvarca smilts atradņu
ģeoloģiskās meklēšanas darbi. Šajā laikā arī Vijciema, Plāņu un Bilskas pagasta teritorijā
augšdevona Gaujas svītā, kura te atsedzas tieši zem kvartāra nogulumu segas, atklāta un daļēji
izpētīta ievērojama kvarca smilts iegula – Vijciems, kur izpētes darbu gaitā 33,2 km2 lielā
platībā zem 2,5-12 m biezas segkārtas konstatēts no 10 m līdz 26,8 m (vidēji 19,5 m) biezs
vāji cementēts smilšakmeņu slānis.
Smilšakmeņi ir gaiši brūngani, vāji cementēti, vidēji graudaini, pārsvarā sastāv no
kvarca (92,5-98,7 %) un laukšpata (1,2-5,8 %), krāsainie minerāli nepārsniedz 3%. Lai gan
laukuma krājumi (P kateg.) tiek lēsti 647 milj. m3 apjomā, tā rūpnieciskās izmantošanas
iespējas pašlaik nav skaidras.
Informācija par Vijciema kvarca smilts prognožu lauku īsi apkopota 2. tabulā
(pielikums Nr.1).
Kūdra.
Reljefa saposmotība un apgrūtinātā notece ir veicinājusi purvu attīstību. Pagasta
teritorijā atradnes aizņem reljefa pazeminājumus – starppauguru un nevienmērīgas
akkumulācijas ieplakas, kā arī strautu un upju ielejas. Pēc Kūdras fonda, kas sagatavots uz
1980. gada 1. janvāri, datiem pagasta teritorijā atrodas 23 kūdras atradnes vai to daļas. Ziņas
par kūdras atradnēm atrodamas 3. tabulā (pielikums Nr.1). Jāatzīst, ka lauku darbi, kas saistīti
ar pagasta kūdras atradņu apzināšanu veikti pagājušā gadsimta divdesmito gadu beigās un
piecdesmito gadu vidū. Līdz ar to dati par atradnēm ir aptuveni, to precizēšanai būtu
nepieciešami papildus pētījumi. Šī iemesla dēļ kūdras atradņu izvietojums kartē parādīts
shematiski un to robežas ir aptuvenas (par izejas materiālu izmantota kūdras atradņu karte
mērogā 1 : 100 000, kas pievienota Kūdras fondam un to atrašanās vietas apraksts). Visu
atradņu, izņemot Tīrpurva un Baltais III, kūdras krājumi aplēsti atbilstoši prognožu P
kategorijai.
Izvērtējot Kūdras fonda datus jāsecina, ka kūdras atradņu platība mainās no 6 līdz 410
ha, bet kūdras dziļumi tajās svārstās no 0,7 līdz 6,5 m. Visu atradņu kopplatība pārsniedz
2500 ha un tajās sakopoti 37,7 milj. m3 lieli kūdras resursi. Lielākā atradne (609 ha) ir
Morīšu-Dravnieka (Nr. 2480), kurā aplēsti 4,1 milj. m3 lieli kūdras resursi. Vairums atradnes
(17) veido zemā tipa kūdra, bet atlikušo 6 atradņu - augstā tipa kūdra.
Kūdru pārsvarā iespējams izmantot kā mēslojumu un augsnes ielabošanai, bet
atsevišķos gadījumos arī pakaišiem. Rūpnieciskai kūdras ieguvei tālākā nākotnē no pagasta
teritorijā esošām atradnēm var rekomendēt Tīrpurvu un Balto III. Lai uzsāktu ieguvi arī šajos
purvos nepieciešama to tālāka izpēte.
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Sapropelis.
Ezeru apsekošanas laikā Valkas rajonā, ko pēc Valsts ģeoloģijas dienesta pasūtījuma
1997. gadā veica SIA “Geo - Konsultants”, Bilskas pagasta teritorijā apzinātas 2 sapropeļa
atradnes (Bilskas ezers un Sūcis). Atradņu raksturojums dots 4. tabulā (pielikums Nr.1).
Atradņu sapropeļa krājumi aprēķināti atbilstoši P kategorijai un tie ir 616 tūkst. m 3 jeb 173
tūkst. t pie nosacītā mitruma 60 %. Atradnēs konstatētais sapropelis ir piemērots gan augsnes
mēslošanai, gan dziedniecībai. Vērtīgākais (kūdrains un dažādaļģu) sapropelis ieguļ Sūcī. Tā
vidējā pelnainība ir ap 15 %. Bilskas ezerā uzkrājies organogēns-silikātu (organogēnismilšains) sapropelis ar pelnainību ap 33 %.
Lai uzsāktu sapropeļa atradņu izmantošanu, nepieciešams veikt papildu to izpētes
darbus. Šobrīd sapropeļa iegulu izpēte atbilst P kategorijai.
Minerālūdeņi.
Visā Ziemeļvidzemes reģionā divās hidrodinamiskās zonās sastopami sāļu satura ziņā
nedaudz atšķirīgas kvalitātes minerālūdeņi.
Vājāk mineralizēti (sāļu daudzums 6 - 10 g/l) veidojušies vidusdevona Pērnavas un
apakšdevona Ķemeru svītas pārsvarā smilšainajos nogulumos un tie ieguļ 230-330 m dziļumā
starp Narvas svītas un ordovika sprostslāņiem. Horizonta ūdeņi urbumos parasti paceļas līdz
zemes virspusei. Ūdens krājumi praktiski ir neierobežoti. Zīmīgi, ka Valmieras pilsētā augšējā
– Pērnavas horizonta ūdeņus no 236-260 m dziļuma iegūst paju sabiedrība “Naukšēni” un tos
pārdot tirdzniecības tīklā kā galda dzeramos minerālūdeņus “Valmiera”.
Jāatzīmē, ka šāda sastāva minerālūdeņi apmēram tādā pašā dziļumā iespējams iegūt arī
Bilskas pagasta ziemeļu un centrālajā daļā.
Otrs minerālūdens horizonts ieguļ 370 - 400 m dziļumā kembrija sistēmas
smilšakmeņos. Šie ūdeņi ir jau daudz sāļāki mineralizācija sasniedz – 30-35 g/l, savukārt bora
saturs – līdz 8 mg/l; to izmantošanas iespējas pagaidām vēl nav pētītas.
Mūsdienu ģeoloģisko procesu raksturojums.
Pagasta teritorijā no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem izplatīta upju erozija un
pārpurvošanās.
Upju erozija – saistīta ar gultnes procesiem. Upēm visā pagasta teritorijā raksturīgi
sānu erozijas procesi. Sānu erozija pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties
ūdens līmenim upēs un palielinoties straumes ātrumam. Ūdens plūsma parasti izskalo krastus
upes līkumos, un gultnes erozijas rezultātā izlīdzinās upju garenprofili.
Pārpurvošanās – viens no mūsdienu ģeoloģiskajiem procesiem, kas norit salīdzinoši
intensīvi, ja tam ir labvēlīgi apstākļi. Pie tādiem apstākļiem jāpieskaita salīdzinoši līdzenais
reljefs, vāji caurlaidīgi nogulumi un nelabvēlīgi noteces apstākļi. Pārpurvošanās gaitā turpinās
purvu augšana horizontāli un vertikāli. Pārpurvotajās teritorijās, kur ierīkoti nosusināšanas
grāvji, purvu attīstības procesi ir stipri ierobežoti. Ja novadgrāvji tiek aizsprostoti,
pārpurvošanās procesi atjaunojas. Bieži to ietekmē arī bebru darbība.

2.6. Derīgie izrakteņi.
Derīgo izrakteņu izpētes un izmantošanas priekšnoteikumi:
 Ievērot kārtību, kādā veicama zemes dzīļu kompleksa, racionāla un vidi
saudzējoša izmantošana. Zemes dzīļu izmantošanas un aizsardzības
prasībās vadīties pēc likuma „Par zemes dzīlēm”(21.05.1996.) un MK
noteikumiem Nr.23„Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi”.12.07.1997.
 Veicināt uzņēmējdarbību derīgo izrakteņu izpētes un izmantošanas jomā.
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2.7. Purvi.
No Bilskas pagasta teritorijas purvi aizņem 4,1 % vai 653 ha. Tie galvenokārt ir
augstie jeb sūnu purvi, kas izvietojušies pagasta dienvidaustrumu daļā un apauguši ar
priedēm, sīkkrūmiem, purva vaivariņiem, sila viršiem, zilenēm, brūklenēm un dzērvenēm.
Purviem ir svarīga nozīme dabas procesu norisēs un vietējā mikroklimata veidošanā.
Tie darbojas kā ūdens uzkrājēji un ieņem svarīgu vietu visā ūdens aprites sistēmā. Purvi ne
tikai ietekmē faunas un mikroklimata veidošanos, bet arī attīra piesārņotos virszemes ūdeņus.
Aizsargājamos purvos dzīvo vairākas retas putnu sugas un aug dažādas izzūdošas augu
sugas. Purvu aizsardzībai Bilskas pagastā izveidoti trīs purva liegumi:
Tīrpurvs (Ķeizarpurvs) 429 ha kopplatībā - vietējās nozīmes dabas liegums.
Tīrpurvs veidojies pārpurvojoties reljefa pazeminājumiem – augstais purvs.
Kūdras slāņa biezums līdz 6,5 m. Tīrpurva masīvs veido sākuma barošanās
sistēmu Gružupītei.
Piltiņu purvs (Baltais purvs) augstais purvs 155 ha kopplatībā – vietējās
nozīmes dabas liegums, kā arī atsevišķos kvartālos dzērvenāju liegums.
Spikstu purvs (Kalējiņu purvs) augstais purvs 116 ha kopplatībā – vietējās
nozīmes dabas liegums.

Dzērvenāju liegums Piltiņu purvā

Mazie purvi no kopējās purvu platības aizņem tikai 8,7 % un ievērojamākie ir
Kainaižu purvs –5,9 ha, Kalniņu purvs - 15 ha, Iekaru purvs – 8,9 ha, Panderu purvs – 1,5 ha.

2.8. Mežu resursi.
Bilskas pagastā meži aizņem 7148,4 ha jeb 44,4 % no pagasta teritorijas. Zemes
reformas rezultātā kopējās meža platības sadalās sekojoši:
Valsts institūciju lietojumi – 1838,3 ha.
Fizisko personu īpašumi un lietojumi – 4874,6 ha.
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Juridisko personu īpašumi un lietojumi – 341,9 ha
Pašvaldības lietošanā esošie meži – 69,0 ha.
Jaukta statusa kopīpašumi – 24,6 ha.
Brīvu meža platību pagasta teritorijā nav.
2.1. attēls. Mežu platību sadalījums pēc zemes piederības.

Juridisko personu
īpašumi
3%

Pašvaldības
lietošanā esošie meži
1%

Jaukta statusa
kopīpašumi
1%

Valsts institūciju
lietojumi
23%
Fizisko personu
īpašumi un lietojumi
72%

Teritorijā galvenokārt izplatīti skujkoku un sīklapju meži. Priežu meži ar egļu un bērzu
piejaukumu un egļu – bērzu meži. Purvos un pārmitrāju teritorijās aug purvaiņu meži.
Valdošās koku sugas ir priede 44%, egle 19%, bērzs 27%, baltalksnis 6%, melnalksnis 2%,
apse 2%. Raksturīgākie meža augšanas apstākļu tipi ir mētru kūdrenis, mitrais vēris un
damāksnis. Vidējais koksnes pieaugums gadā 1,5-2,0 m3/ha.
Meža apsaimniekošana.
Meža nozares normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un atbalstu privāto mežu
īpašniekiem nodrošina VM dienesta Valkas virsmežniecības Smiltenes mežniecība. Valsts
meža īpašumus apsaimnieko VAS „Latvijas valsts meži”.

Ģenētisko resursu mežaudze Mēros.

Smiltenes mežniecībā daudzu gadu
kopšanas rezultātā netālu no Mēru centra 91.,
95., 96. un 98. meža kvartālā 72,3 ha platībā
izveidota plusaudze - „Izcilā audze”. Ģenētisko
resursu mežaudzes parādītas pielikumā Nr.1.
Šeit jāatzīmē, ka Latvijā ir tikai divas
šādas audzes – Valkas un Rīgas Valsts
Virsmežniecībās. Šīs ir kokaudzes populācijas,
kam attiecīgā izcelsmes reģionā ir labākie
augšanas rezultāti. Kokiem šeit ir izcili
taksācijas rādītāji, (koksnes krāja, pieaugums,
vidējais augstums un caurmērs) tie ir slaidi, labi
atzarojušies ar tieviem zariem un šauru vainagu.
No šīm audzēm ņem potzarus, kurus izmanto
sēklu plantāciju veidošanai .
Mežiem ir nozīmīga loma apkārtējās
vides aizsardzības, sociālo un rekreācijas iespēju
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nodrošināšanā. Pagasta teritorijā esošie meži ir bagāti ar meža dzīvniekiem, kas ļauj attīstīt
medību saimniecību un tūrismu.
Meži ir svarīgs resurss lauku attīstībā, kas dod iztiku dažādās jomās strādājošiem
vietējiem iedzīvotājiem, meža īpašniekiem un ar mežu saistītiem uzņēmumiem.
Ne vienmēr meži tiek apsaimniekoti videi draudzīgā veidā, balstoties uz ilgspējīgas
mežsaimniecības principiem. Tas nozīmē, ka meža resursi tiek izmantoti tā, lai nemazinātos
meža resursu izmantošanas iespējas nākotnē un neiznīcinātu meža ekoloģiskās vērtības,
tādējādi tās saglabājot nākamajām paaudzēm. Bilskas pagastā 2003. gadā atjaunoti 79,9 ha
nocirstās meža audzes, t.sk. valsts mežos – 10,6 ha un privātajos mežos – 69,3 ha.
Mazvērtīgo lauksaimniecības zemju transformēšana meža zemēs.
Sakarā ar lauksaimnieciskās ražošanas intensitātes samazināšanos, lielas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības nav iekļautas ražošanas apritē. Patreiz pagasta
teritorijā kopējā neizmantotā lauksaimniecības zemes platība no visas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ir 642 ha vai 9 % . Neapsaimniekotajās zemēs notiek pakāpeniska un ne
visai kvalitatīva dabiskā meža atjaunošanās, kur nepieciešama mazvērtīgo jaunaudžu
rekonstrukcija.
Intensīvāka lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformēšana meža zemēs uzsākta
2003.gadā, kad izgatavoti 8 SAPARD līdzekļu apgūšanas projekti 74,6 ha kopplatībā.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanas mērķis ir panākt racionālu zemes resursu
izmantošanu, uzlabot vides ainavisko un bioloģisko daudzveidību, kā arī radīt cilvēkiem
labvēlīgus sadzīves apstākļus. Vispirms apmežojamas lauksaimniecībā maznoderīgās platības
– smiltāji, stāvās nogāzes, karjeri. Paredzēti ES maksājumi par lauksaimniecībā neizmantoto
zemju apmežošanu, kā arī par mazvērtīgo mežaudžu vai koku sugu nomaiņu, lai paaugstinātu
bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko vērtību.
Aizsargājamie meži.
Bilskas pagasta teritorijā pārsvarā ir slapjie meži ar mazāku saimniecisko nozīmi, bet
tiem ir liela loma teritorijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Mežs ir spējis saglabāt dabas daudzveidību, izzūdošās augu un dzīvnieku sugas, tā
nodrošinot sabiedrībai plašas sociālas, kultūras un ekoloģiskās vērtības.
Mikroliegumi ir īpaši aizsargājami meža iecirkņi ar retajām apdraudētajām putnu
ligzdošanas vietām, purva liegumi, aizsargājamie meža parki, ainavas, gravas, aizsargājamās
zonas gar ūdeņiem, purva salas un dabiskie meža biotopi (mežaudžu atslēgas biotopi). Šīs ir
sevišķi vērtīgas vietas mežā, kas nodrošina izdzīvošanas iespējas biotopu retajām un
apdraudētajām sugām, kurām nepieciešamas specifiskas dzīvotnes. Šo sugu eksistencei
nozīmīgie elementi un apstākļi visbiežāk sastopami tur, kur mežs aug jau simtiem gadu un
saimnieciskā darbība ilgākā laika posmā vispār nav veikta vai veikta nenozīmīgā apjomā.
Dabiskajos meža biotopos bieži vienkopus dzīvo daudz vairāk apdraudēto sugu nekā citās
teritorijās. Visvairāk dabisko meža biotopu ir pārmitrajos meža augšanas apstākļu tipos –
liekņā, dumbrājā un niedrājā, kur mežaudzes ir ekonomiski maznozīmīgas un grūti
izstrādājamas, tādēļ dabiskie procesi tajās noris netraucēti.
Ir apzināti un noteikti mikroliegumi saskaņā ar 30.01.2001.gada MK noteikumiem
Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”.
Vadoties no MK noteikumiem Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža
apsaimniekošanā” (08.05.2001.), meža valsts reģistrā reģistrēti īpaši aizsargājami meža
iecirkņi un meža biotopi. Latvijas dabas fonda noteiktie mikroliegumi, purva liegumi,
aizsargājamie biotopi parādīti pielikumā Nr.2 un kartē „Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas
izmantošana”. Šie biotopi izveidoti, kā arī Valsts meža reģistrā reģistrēti un aizsargājami kā
putnu ligzdošanas vietas.
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Mikroliegums Tīrpurvā.

Tīrpurvs – vietējās nozīmes dabas liegums.

Īpaši aizsargājami meža iecirkņi – krasta meži izveidoti gar Vijas upi, Pubuļupi un
Gružupīti. Šajās teritorijās noteikti parastās saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas
nodrošina labvēlīgus apstākļus biotopu saglabāšanai. Krasta meži, meža parki parādīti
pielikumā Nr.2 un kartē „Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana”.
Meža dabiskais biotops saglabājies arī citās vietās, kur ļoti ilgi nav notikusi
saimnieciskā darbība, vai arī tā ir bijusi minimāla, biežāk pārmitros meža nogabalos, kur
saglabājušās kritalas, stumbeņi, avoti, cināji, applūstošās vietās, gravās. Meža biotopu
inventarizācija uzsākta 1997.gadā.
Ievērojamus postījumus meža platībām nodara bebri, kuru aktīvās darbošanās dēļ
nosprostojas ūdensteces, applūst lielas mežu platības, kas strauji pārpurvojās un mežaudzes iet
bojā.

Bebru postījumi Piltiņu mežā.
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Priekšnoteikumi mežsaimniecības attīstībai:
 Mežu apsaimniekošanai jābalstās uz ilgspējīgas mežsaimniecības principiem.
 Mežu izmantošanā ievērot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
 Mežu un to resursus izmantot tūrisma, rekreācijas, medību saimniecības
attīstībai.
 Mežu ainaviskās vērtības saglabāšana.
 Mazvērtīgo lauksaimniecības zemju apmežošana.
 Vērtīgo ģenētisko resursu saglabāšana mežaudzēs.
 Ātri atjaunojamās koksnes plantāciju izveidošana.

2.9. Ūdens resursi.
Upes.
Eiropas Savienības „Ūdens struktūrdirektīvā” paredzēts, ka līdz 2009. gadam jāpublicē
„Upju baseinu apsaimniekošanas plāns”. Visās dalībvalstīs ūdeņu aizsardzība jāveido pēc
upju baseinu pārvaldes principa, nosakot katram baseinam savus ūdens kvalitātes mērķus un
ūdens aizsardzības līdzekļus. Šī direktīva nosaka, ka jāaizsargā visi ūdeņi, ne tikai dzeramā
ūdens apgādes avoti, zivsaimniecībā izmantojamie vai peldvietu ūdeņi, bet arī purvu un
mitraiņu saglabāšana. Ūdens tilpju eitrofikācija un ūdens sistēmu degradācija ir viena no
prioritārajām vides problēmām.
Līdz 2015.gadam jāsasniedz vides kvalitātes mērķi: virszemes ūdenim - labā
ekoloģiskā un labā ķīmiskajā stāvoklī, gruntsūdenim – labā ķīmiskajā un kvantitatīvā stāvoklī.
Hidrogrāfisko tīklu Bilskas pagastā veido Gaujas baseina kreisā krasta pieteka Vija ar
pietekām - Gružupīti, Pubuļupi, Kamaldu, Kurmīšupīti, Mēmupīti, kā arī samērā biezais
meliorācijas novadgrāvju tīkls. Bilskas pagasta lielākās upes Vijas vidējais platums 10 m.
Bilskas pagasta upju sadalījums pēc to garuma.
Nr.
p.k.

Upes
nosaukums
Vija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Garums
km
62

Kamalda
Pubuļupe
Gružupīte
Kurmīšupīte
Mēmupīte
Rustupīte
Robežgrāvis
(Mucenieku)

18
16
7
5
4,1
5,2
4,3

Atrašanās
vieta
Launkalnes, Bilskas, Grundzāles, Plāņu,
Vijciema pagasti.
Gaujas kreisā krasta pieteka.
Launkalnes, Smiltenes, Bilskas pagasti.
Vijas kreisā krasta pieteka.
Bilskas pagasts.
Vijas kreisā krasta pieteka.
Bilskas pagasts.
Vijas labā krasta pieteka.
Bilskas pagasts.
Kamaldas labā krasta pieteka.
Bilskas pagasts.
Vijas kreisā krasta pieteka.
Bilskas pagasts.
Kamaldas labā krasta pieteka.
Bilskas, Grundzāles pagasti.
Vijas kreisā krasta pieteka.

2.1. tabula

Aizsargjoslas
platums m
100
50
50
10
10
10
10
10

Upēm raksturīgs ir mazs kritums un lēns tecējums. Mazo upju ielejas ir daļēji vai pat
pilnīgi pārveidotas. Lielākie pļavu masīvi stiepjas gar Vijas upes zemajiem krastiem.
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Vijas upe pie Airītēm.

Interesantākās vietas veidojas lejpus Mēru ciema, kur tā saplūst ar Gružupīti, gultne
līkumota, stāvie krasti veido zaļo zonu, kas saplūst ar blakus esošām mežu teritorijām. Upei
šajā posmā ir dabiskā gultne ar visiem substrāta struktūras elementiem. Atsevišķās vietās ir
sastopami bebri, kam ir ļoti nelabvēlīga ietekme, jo iznīcina nepieciešamos biotopus upes
straujteces posmos.
Kamalda ir Vijas kreisā krasta pieteka. Tā iztek no Spiciera un Niedrāja ezeriem
Smiltenes pagastā un ietek Vijā un tai ir divas pietekas – Kurmīšupīte, kura sākas no Laivas
purva un Rustupīte, kura iztek no Drunku pļavām.
Pubuļupe iztek no Šķipeļu pļavām un tek cauri Sūča ezeram, tās gultne ir stipri
iztaisnota un tajā ieplūst melioratīvie ūdeņi, kā arī lauksaimniecisko zemju virsējā notece.
Gružupīte sākas Tīrpurvā, līkumo cauri Mēru ciemam un pie Ūdensdzirnavām ietek
Vijā. Uz Gružupītes atrodas 3 ūdenstilpnes (dīķi) – Mēru ezers, Mēru ūdenskrātuve un
Ūdensdzirnavu dīķis. Gružupītes krasti Mēru centrā ir apauguši, gleznaini un veido pievilcīgu
kopējo dabas ainavu. Ūdenskrātuvi ciemata iedzīvotāji izmanto kā atpūtas teritoriju, lai gan
šeit vēl daudz jāpiestrādā, lai izveidotu atpūtas zonu.
Ezeri.
Bilskas pagasts nav bagāts ar lieliem ezeriem. Lielākais ezers ir Bilskas (Vilkmuižas)
ezers, kas atrodas Bilskas ciema centrā.
Ezeri un to aizsargjoslas.
Ezera nosaukums
Bilskas ezers
Sūča ezers
Mēru ūdenskrātuve
Mēru ezers

Platība ha
7,4
6,1
1,6
1,6
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Ezera īpašnieks
Bilskas pagasta pašv.
Z/s Sūčezers
Bilskas pagasta pašv.
Bilskas pagasta pašv.
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Bilskas ezers

Otrs lielākais ir Sūča ezers ar staigniem zemiem krastiem, mitra purvaina meža
ieskauts saimniecības „Sūčezers” īpašums. Mēru ūdenskrātuves un Mēru ezera
apsaimniekotājs ir Bilskas pagasta pašvaldība.

Mēru ūdenskrātuve

Priekšnoteikumi ūdens resursu kvalitātes saglabāšanā, uzlabošanā un
aizsardzībā:
 Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu ieplūšanu grāvjos, upēs un ezeros.
 Slēgtu kūtsmēslu glabātavu ierīkošana, lai novērstu gruntsūdens un virszemes
ūdeņu piesārņošanu.
 Pareiza minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana un lietošana.
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 Gar mazajām upēm un ūdenskrātuvēm veidot no minerālmēsliem un
pesticīdiem brīvas zonas.
 Piesaistot vides aizsardzības fonda un citus pašvaldībām pieejamos līdzekļus,
Bilskas un Mēru ezeriem izstrādāt apsaimniekošanas plānus.
 Sakārtot upju un ezeru piekrastes zonas, lai izmantotu tūrismam un rekreācijai.
 Mākslīgo ūdenskrātuvju saglabāšana, atjaunošana un veidošana veicinot
zivsaimniecības un tūrisma attīstību.
 Sabiedrības iesaistīšana ŪSD programmas izveides procesā.

2.10. Ainavu vispārīgs raksturojums pagastā.
Ainava ir cilvēku dzīves vide, resursi tūrisma attīstībai un pamats lauku iedzīvotāju
nodarbošanās dažādošanai. Tā ir jebkuras pašvaldības sava veida vizītkarte. Ainavas struktūra
būtiski iespaido teritorijas bioloģisko daudzveidību un daudzos gadījumos ainavai vai tās
elementiem piemīt liela kultūrvēsturiska vērtība.
Ainavu veidošana ir nepārtraukts process, kuram jābalstās uz ilgspējīgas attīstības
principiem, mēģinot savienot ainavu kontrolētu attīstību ar ekonomiskajām un sociālajām
izmaiņām, kas parasti izraisa arī būtiskas ainavu izmaiņas.
Latvijas lauku attīstības programmā, kuru 1998.gada 15.jūnijā apstiprināja Saeima,
viens no pamatmērķiem ir saglabāt lauku apdzīvotību, lauku vidi un ainavu sabiedrības
atpūtai, tūrismam nākamajām paaudzēm. Cilvēku darbības rezultātā izveidojusies mūsdienu
Latvijai raksturīgā mozaikveida ainava.
Bilskas pagasts nav ietverts valsts nozīmes aizsargājamo ainavu apvidū. Pēc Latvijas
ainavu rajonēšanas shēmas pagasts atrodas Gaujaszemes ainavzemē – Aumeisteru
pauguraines ainavapvidū.
Pagastā ainavas aptver gandrīz visus Latvijā sastopamos ainavu vienību tipus: āraines,
mežaines, silaines, ezeraines un purvaines.

Ainava pie Kalniņu mājām

Dienvidu un vidusdaļā starp paceltajām paugurainēm atrodas plaši viļņoti
pazeminājumi, kuros atkarībā no mitruma apstākļiem dominē tīrumi, pļavas vai meži. Pagasta
ziemeļdaļa atrodas Tālavas zemienē, kur raksturīgi plaši līdzeni tīrumi un kultivēto pļavu
masīvi.
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Ainavu vizuālo veidolu daudzos gadījumos nosaka apdzīvojuma struktūra, kas ir cieši
saistīta ar vecsaimniecību un jaunsaimniecību struktūras veidošanos. Vecsaimniecības
vēsturiski pastāvējušas līdzās muižām, bet jaunsaimniecības veidojās no 1920. – 1930. gadam
sadalot muižu zemes. Bijusī muižu apbūve ir visvecākā apdzīvoto vietu daļa, kura
pakāpeniski apaugusi ar vēlākā laika apbūvi. Uz šīs apbūves bāzes veidojušies bijušie
kopsaimniecību centri ar daudzajām bloka mājām un vēlāk (80.-90.gadi) Līvānu tipa
dzīvojamo māju ar saimniecības ēkām apbūve.

Līvānu tipa apbūve Mēru ciemā.

Uz bijušo muižu bāzes padomju laikā pagasta teritorijā izveidojušies Bilskas, Mēru
un Lobērģu ciemi.
Bilskas pagastā ainavu analīzē akcents likts uz viensētu kā nozīmīgu ainavas
elementu. Viensētai kā ainavas elementam ir kā ainavekoloģiska tā arī kultūrvēsturiska
nozīme.

Cīruļu mājas Mēru apkārtnē.
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Parasti pie upēm atrodas gan bioloģiski, gan ainaviski vērtīgas, cilvēka darbības
rezultātā izveidojušās pļavas. Tās iespējams saglabāt tikai regulāri noganot vai appļaujot.
Pēdējos gados lielākā daļa pļavu aizaugušas, kā rezultātā būtiski samazinājusies ainavu
bioloģiskā un vizuālā vērtība. Pagastā liela nozīme ir Vijas upei un tās pietekām. Īpaši
nozīmīga ir Vijas upes nemeliorētā daļa no Akasleju mājām līdz Vijaspuķēm.
Vēsturiski lielas izmaiņas pagasta ainavā norisinājušās padomju iekārtas laikā, kad
tika veikta plaša lauksaimniecības zemju meliorācija (nomeliorēti 56 % no visas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes.). Tās rezultātā notika tīrumu masivizācija un mežu
ainavu sadalīšana ar ceļiem un novadgrāvjiem. Daudzās ainavu telpās izzuda raksturīgie ceļi,
alejas, viensētas, koku puduri un citi struktūru elementi, kas būtiski vienkāršoja tik raksturīgo
mozaikveida ainavu.
Kaut gan Bilskas pagasts nav bagāts ar ezeriem, tomēr tiem ir daudzu ainavu telpu
akcentējoša nozīme (Bilskas ezers, Sūča ezers, Mēru ezers). Mēru un Sūča ezerā novērojams
eitrofikācijas process un to pakāpeniska aizaugšana, kas mazina ezera estētisko pievilcību.

Mēru ezers

3. VIDES KVALITĀTE
Vides kvalitāte ir tāds vides stāvoklis, kas atbilst likuma „Par vides aizsardzību”
noteiktām prasībām un ir pamats vides ilgspējībai. Vides kvalitāte ir priekšnosacījums cilvēka
saimnieciskai darbībai, veselībai, atpūtai un biotopu pastāvēšanai, tā ir nacionālā vērtība un
resurss, kas tuvākā laikā kļūs par reģiona attīstības faktoru.
Lai iegūtu datus par vides stāvokli un veiktu vides kvalitātes prognozes, ir izveidota
ilgtermiņa novērošanas, kontroles un prognozēšanas sistēma. Izdalītas vairākas vides valsts
monitoringa programmas.

3.1. Atmosfēras piesārņojums.
Likuma „Par vides aizsardzību”(06.08.1991.) mērķis ir veicināt ilgspējīgu attīstību
vides aizsardzības jomā, radot un nodrošinot efektīvu vides aizsardzības sistēmu.
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Lai nodrošinātu gaisa kvalitāti cilvēka veselības un ekosistēmas aizsardzībai, ir
noteikti gaisa kvalitātes normatīvi, kas nosaka pieļaujamo gaisa piesārņojuma līmeni. LR
Ministru kabineta noteikumi Nr.286 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (02.07.2002.) nosaka
nacionālās vides kvalitātes normatīvus attiecībā uz gaisa kvalitāti, kā arī uz gaisa
piesārņojuma novērtēšanas kārtību un gaisa aizsardzības pasākumus, lai izvairītos no
piesārņojuma kaitīgās ietekmes uz cilvēka veselību un vidi, novērstu vai mazinātu to.
Ja netiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi Valsts hidrometeoroloģijas pārvalde
reizi piecos gados organizē gaisa kvalitātes novērtēšanu.
Pagasta teritorijā raksturīgas divas izmešu avotu grupas:
stacionāro avotu izmeši,
mobilo avotu izmeši.
Izmetes no mobilajiem avotiem tiek kontrolētas periodiski (uz ceļiem no
autotransporta). Būtiskākie stacionārie izmešu avoti ir Pašvaldību mājas, Mēru ciema un
Bilskas skolas katlu mājas, kas veido lielāko CO un NOx izmešu apjomu. Bilskas pagastam
izdotajā izmešu atļaujā norādītie pieļaujamie daudzumi nav pārsniegti, kas norāda par
nebūtisku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
Individuālajās apbūves teritorijās veidojas plaša nelielu punktveida piesārņojumu
zona, kuras ietekme uz vidi atkarīga no apkurei izmantotā kurināmā. Nopietnu piesārņojumu
atmosfērā tie nerada, jo māju apkurei pamatā tiek izmantota malka un apkures katlu jauda ir
mazāka par 0,2 MW. Tāpēc šie izmeši netiek inventarizēti un uzskaitīti.
Pagastā darbojās 3 nelielas malkas apkures katlu mājas, kuru jauda ir no 0,24 – 0,50
MW. Ir izsniegtas atļaujas – limiti gaisu piesārņojošo vielu emisijai no stacionāriem avotiem
un sniegta atskaite Vides aizsardzības un reģionālā vides pārvaldē par faktisko izmešu
emisiju.
Iekārtu limitētās un faktiskās emisijas. (tonnas gadā)
3.1. tabula

Objekta
nosaukums

Cietās
daļiņas
Bilskas skola
0,8400
Pašvaldības māja
0,2250
Mēru ciems
1,3650
Kopā: 2,430

Emisijas limits t/g
Oglekļa Slāpekļa
oksīds
oksīds
5,6190
0,3150
1,5050
0,0840
9,1320
0,5130
16,76
0,91

Faktiskā emisija t/g
Sēra
Cietās
Oglekļa Slāpekļa
dioksīds daļiņas
oksīds
oksīds
0,6159
4,1062
0,2053
0,5004
3,3362
0,1668
1,2132
8,0878
0,4044
2,33
15,53
0,78

Veiktajās izmešu analīzēs 2004. gadā konstatēts, ka MPI (minimālā piesārņojuma
izmešu) normas pagasta pašvaldības pakļautībā esošajos objektos netiek pārsniegtas.

3.2. Ūdens kvalitāte.
Ūdensapgādi un notekūdeņu attīrīšanu Bilskas un Mēru ciemos organizē un vada
pagasta pašvaldība, kā arī atbild par sekojošu ūdenssaimniecības jautājumu risināšanu savā
teritorijā:
ūdens lietošanas atļauju (limitu) saņemšanu,
ikdienas ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem,
urbumu un piegādes tīklu uzturēšanu,
ūdens kvalitāti un regulāru kvalitātes pārbaužu veikšanu,
ūdens patēriņa tarifu noteikšanu un iemaksu iekasēšanu,
notekūdeņu attīrīšanu un attīrīšanas iekārtu uzturēšanu.
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Dzeramā ūdens kvalitāte būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību, kā arī atstāj paliekošu
iespaidu uz teritorijas attīstību. Pagasta teritorijā izmantojamam dzeramajam ūdenim
raksturīgs paaugstināts dzelzs, kaļķa un mangāna saturs.
Pēc atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanas 2002. gadā Bilskas un Mēru ciemos ūdens
atbilst visām dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes normām. Ir iekārtota instrumentālā
ūdens faktiskā patēriņa uzskaite.
Vides kvalitātes izmaiņas vienā vai otrā virzienā nosaka veicot regulāru monitoringu
par atsevišķu dabas vides kvalitāti ilgākā laikā noteiktos punktos. Patreiz regulāru
monitoringu veic ūdensvidē Mēru ciemā nosakot punktveida izlaižu ietekmi. Degvielas
uzpildes stacija SIA Tīne veic pastāvīgu pazemes ūdens monitoringu par potenciālajām
gruntsūdeņu piesārņošanas iespējām.
Bilskas pagasta pašvaldības teritorijā pavisam ir 33 artēziskie urbumi, kuros izmanto
kvartāra nogulumu gruntsūdeņus. To ieguves dziļums neliels, tie viegli pieejami
izmantošanai, kā arī viegli piesārņojami. Ūdens apgādei Bilskas pagastā lielākā nozīme ir
Gaujas-Amatas ūdens horizontam, bet atsevišķi urbumi Mēru teritorijā saņem ūdeni no
Arukilas-Burtnieku un Pļaviņu-Daugavas ūdens horizontiem.
Gaujas-Amatas ūdens horizonta virsma Bilskas teritorijā atrodas 20-21 m dziļumā no
zemes virsmas. Horizontu veido terigēnās izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleirolīta
starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 67-100 m dziļumā. Ekspluatācijas
urbumu debiti 3-5 l/sek., īpatnējie debiti 0,3-1,2 l/sek., ūdens mineralizācija 0,28-0,32 g/l,
cietība līdz 5 mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs.
Arukilas-Burtnieku ūdens horizonta virsma Mēru teritorijā atrodas 27 m dziļumā no
zemes virsmas. Horizontu veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleirolīta
starpkārtām. Ūdens apgādei izmantojamais intervāls atrodas 187-235 m dziļumā.
Ekspluatācijas urbuma debits - 4 l/sek., īpatnējs debits – 0,5 l/sek., ūdens mineralizācija - 0,34
g/l, cietība - 6,2 mmol/l, paaugstināts dzelzs saturs.
Pēc VĢD arhīva un urbumu pases datiem Arukilas-Burtnieku horizonta statiskais
līmenis ir 19-20 m no zemes virsmas (Mēros), Gaujas-Amatas horizonta statiskais līmenis ir
5-6 m (Bilskā), 10-12 m (Mēros), Pļaviņu-Daugavas horizonta statiskais līmenis Mēros ir 5-6
m no zemes virsmas, pārsedzošo kvartāra nogulumu statiskais līmenis – 1,5-2,5 m no zemes
virsmas.
Bilskas un Mēru ciemu ūdens apgādei izmanto 3 akas, kuras pieder pašvaldībai un šo
aku tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas noteikumiem.
Ūdens apgādes urbumi Bilskas pagastā.
Urbuma
Nr.

Atrašanās vieta

Urbša
nas
gads

6990

Bilskas
ciems
Bilskas
ciems
Mēru
ciems
Purmaļi
Jaunmājas
Ruikas
Palejas
Ķīši

6989
13909
6991
8392
8393
8349
6984

Gaujas-Amatas

Debits
l/sek
Īp. deb.
l/sek
2,0/1,3

Ūdens
patēriņš
m3/dn
40

90

Gaujas-Amatas

3,3/0,3
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1984

236

2,0/0,5
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1991
1987

92
100

ArukilasBurtnieku
Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas

2,0/0,3
2,5/1,0

15
2

1987
1987
1969

105
100
85

Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas

2,5/0,9
2,5/0,8
4,0/1,1

-

1982

Urbu
ma
dziļ.
m
100

1966

Izmantotais
horizonts
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< 10

Zemes vai
urbuma
piederība
Bilskas pag.
pašv.
Bilskas pag.
pašv.
Bilskas pag.
pašv.
SIA Druva
SIA Druva
J.Rozītis
Ā. Mozga
J.Runska

3.2. tabula
Izman Tehnitošana
skais
stāvoklis
Izmanto
Labs
Izmanto

Labs

Izmanto

Labs

Izmanto
Izmanto

Vidējs
Vidējs

Neizm.
Neizm.
Izmanto

Vidējs
Vidējs
Vidējs
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Dzeņi
Inči 2
Abriņas
Gaisma
Sieri
Spaļi
UpītesIelejas
Inči 1

1974
1972
1991
1954
1964
1965
1982

157
90
95
94
89
100
96

3,0/0,4
1,8/0,6
2,0/0,3
2,0/1,0
3,4/0,9
-

4
3
< 10
< 10
-

SIA Druva
SIA Druva
SIA Druva
SIA Druva
SIA Druva
V.Cipruss
G.Lapiņš

Izmanto
Izmanto
Neizm.
Neizm.
Izmanto
Izmanto
Neizm.

Vidējs
Vidējs
Vidējs
Vidējs
Vidējs
Vidējs
Vidējs

1963

146,5

Nav pases

-

-

SIA Druva

Neizm.

90

Nav pases

-

-

SIA Druva

Neizm.

1989

100

Nav pases

-

-

Neizm.

Ieži
Svari

1989
-

154
-

Nav pases
Nav pases

-

-

1967
1965

92
72

Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas

-

< 10
-

1973

130

Gaujas-Amatas

-

< 10

Izmanto

Vidējs
Slikts,
likvidēt
Vidējs

1968

90

Gaujas-Amatas

2,2/0,74

< 10

R.Miezītis

Izmanto

Vidējs

-

Imantas
Alkšņupi
Laukvijas
Skolas
iela 23
Vijas

Bez
piederības
A.Ūdrītis
Smiltenes
piens
O.Skrastiņš
Bez
piederības
M.Treisners

Slikts,
likvidēt
Slikts,
likvidēt
Slikts,
likvidēt
Vidējs
Vidējs

1964

-

Jaunmājas 1
Liepiņas

-

1968

20

-

< 10

I.Zaķe

Izmanto

Vidējs

-

Lobērģi
Kalējiņi
Līdumi

1968
1980

90
124
-

PļaviņuDaugavas
Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas
Nav pases

-

< 10
> 10
< 10

Izmanto
Izmanto
Izmanto

Vidējs
Labs
Vidējs

-

Silmaļi

1958

-

Nav pases

-

< 10

Izmanto

Vidējs

-

Džindžas
Karnītes
Mežvidi

-

-

Nav pases

-

-

U. Smelēns
K.Putrālis
A.Bezdelīga
G.Timermane
U.Ozoliņš

Neizm.

Slikts

-

-

Nav pases
Nav pases

-

-

Neizm.
Neizm.

Slikts
Slikts

Vīksnas

-

-

Nav pases

L.Ņukša
Bez
piederības
Bez
piederības

Neizm.

Slikts

6985
6982
6992
6986
6987
-

6988

-

Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas
Gaujas-Amatas
Nav pases
Nav pases

Neizm.
Neizm.
Izmanto
Neizm.

No visiem artēziskajiem urbumiem 18 tiek izmantoti ūdens ieguvei, no tiem 4 ir labi
uzturētas artēziskās akas, kurās patērētais ūdens daudzums ir > par 10 m3/dn un tiek
izmantotas Bilskas un Mēru ciema ūdens apgādei. 15 akas patreiz neizmanto no kurām 8 akas
ir pilnīgi izsaimniekotas un pamestas. Atsevišķām akām nav nožogota akas stingrā režīma
aizsardzības zona, vai nožogojums ir daļēji bojāts, nav noslēgtas sūkņu mājas. Taču praktiski
šajās zonās saimnieciskā darbība nenotiek.
Artēziskie ūdeņi pagastā ne visur ir aizsargāti no iespējamā virszemes piesārņojuma.
Viens no potenciāli visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem ir pamestie,
neizmantotie un neapsaimniekotie ūdens apgādes urbumi, tāpēc izlemjot turpmāko katra
konkrētā ūdens apgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāņem vērā urbuma izmantošanas
perspektīva, tā tehniskais stāvoklis un stingrā režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. Bilskas
pagasta ūdens apgādes urbumi parādīti tabulā 3.2. un kartē „Bilskas pagasta teritorijas
pašreizējā izmantošana”.
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Neizmantots urbums „Liepiņās”

Pamesta aka „Alkšņupos”

Sakārtota aka Bilskas ciemā

Neizmantotie urbumi ir kārtīgi jānoslēdz vai jāaiztamponē. Likvidējamie urbumi ir
Inči, Jaunmājas, Liepiņas un Alkšņupi. Daudziem ūdens apgādes urbumiem trūkst pases.
Liela iedzīvotāju daļa izmanto ūdeni no raktajām akām, kurās ūdens kvalitāte bieži
vien neatbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām. Ūdens kvalitāte ir atkarīga no aku
novietojuma attiecībā pret viensētu lokālajiem piesārņojuma avotiem, kā arī no aku sanitāri
higiēniskā stāvokļa. Virszemes ūdens kā dzeramā ūdens apgādes avots pagasta teritorijā
netiek izmantots.
Kā potenciāls gruntsūdens piesārņotājs Bilskas pagastā ir degvielas uzpildes stacija
SIA Tīne, kas veic C kategorijas piesārņojošās darbības kā degvielas pārsūknētājs līdz 2000
m3 gadā.
Notekūdeņi.
Ūdenstilpju kvalitāti ietekmē tajā ieplūstošo notekūdeņu attīrīšanas pakāpe. Gaujas
baseina kreisā krasta pieteka Vijas upe ar savām pietekām pilnībā savāc ūdeņus no visas
pagasta teritorijas. Vijas upes ūdens kvalitāti ietekmē sekojoši faktori:
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu esamība un to darbības kvalitāte Mēru un
Bilskas apdzīvotajās vietās.
Lietus ūdeņu savākšana un to novadīšana no jumtiem un cietā klājuma
teritorijām, kas palielina piesārņojumu. Lietus ūdeņus savāc Bilskas mehānisko
darbnīcu un Bilskas tautas nama teritorijās.
Bez punktveida piesārņojuma avotiem pagasta teritorijā, pastāv arī individuālās
izlaides, kā arī izkliedētā piesārņojuma ietekme no lauksaimniecībā
izmantojamām teritorijām, kas ir būtiski ņemot vērā biezo melioratīvo tīklu
pagasta teritorijā.
Lauksaimniecības radīto piesārņojumu veido organiskās vielas un biogēnie elementi
(fosfors un slāpeklis), kas izraisa virszemes ūdeņu eitrofikāciju un var būt par cēloni pazemes
ūdeņu piesārņošanai. Lauksaimniecības radīto piesārņojumu var izsaukt telpiski izkliedēti
(difūzi) un koncentrēti (punktveida) piesārņojuma avoti. Difūzā piesārņojuma samazināšanai
nav pieļaujama mēslojuma iestrādāšana ziemā, kā arī vēlā rudenī sākoties lietavām, vai agrā
pavasarī nosusināšanas sistēmu intensīvas darbības laikā. Punktveida piesārņojums
galvenokārt ir saistīts ar nesakārtotu organiskā mēslojuma saimniecību.
Pagastā darbojās 2 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Notekūdeņu daudzums tiek
noteikts matemātisko aprēķinu ceļā. Uzskaite pēc aprēķina nedod ietekmes uz vidi un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes objektīvu novērtējumu.
Bilskas ciemā 74 % no mājokļiem, kā arī pagasta māja, skola, tautas nams,
mehāniskās darbnīcas ir pieslēgtas centralizētai kanalizācijas sistēmai, kas netīros ūdeņus
savāc un novada attīrīšanas ietaisēs, bet Mēru ciemā tikai 28 % mājokļu, tautas nams un skola
pieslēgti centrālajām attīrīšanas iekārtām. Pārējās mājas izmanto vietējo kanalizāciju, kas
agrāk vai vēlāk rada piesārņojumu un pasliktina Gružupītes ūdens kvalitāti.
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Bilskas ciemā COK-80 tipa attīrīšanas iekārta patreiz darbojas kā nostādinātājs, kas
neatbilst mūsdienu prasībām, kā rezultātā notiek vides piesārņošana un iedzīvotājiem netiek
sniegti kvalitatīvi pakalpojumi notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā. Savāktie notekūdeņi
noplūst meliorācijas grāvī un tālāk Kurmīšupītē kā nepietiekami attīrīti notekūdeņi. Stāvokļa
uzlabošanai 2006. gadā tiek plānota attīrīšanas iekārtu nomaiņa.
Mēru ciemā efektīvi darbojas 2002. gadā uzstādītā jaunā BB-35 bioloģiskā attīrīšanas
iekārta. Notekūdeņi pēc attīrīšanas noplūst Gružupītē un pēc tam Vijas upē.

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Mēru ciemā

Notekūdeņu kvalitāte Mēru ciemā raksturota izmantojot Valmieras reģionālās vides
pārvaldes testēšanas laboratorijas 2004. gada datus.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rādītāji.

7,42

Suspendētās
vielas mg/l
4,50

BSP5
mg/l
3,10

N/NH4
mg/l
0,01

3.3. tabula
N/No2 Pkop.
mg/l
mg/l
0,002 0,05

7,52

4,00

3,20

0,02

0,004

Parauga ņemšanas vieta

pH

0,3 km augšpus Mēru bioloģisko attīrīšanas iekārtu
notekūdeņu ieplūdes Gružupītē
0,3 km lejpus Mēru bioloģisko attīrīšanas iekārtu
notekūdeņu ieplūdes Gružupītē

0,07

Gružupītes kvalitāte vērtēta tikai izplūžu vietā 0,3 km augšpus un lejpus tās.
Novērtējuma slēdziens ir, ka Mēru notekūdeņu attīrīšanas iekārtu notekūdeņi Gružupītes
bioloģisko kvalitāti būtiski neietekmē.

3.3. Vides piesārņojums ar atkritumiem.
Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums pagasta teritorijā klasificējams kā 2 veidu
piesārņojums:
Piesārņojums, kurš veidojas vai arī var veidoties pašreiz saimnieciskās
darbības rezultātā neievērojot likumdošanā noteiktās prasības, vai arī avārijas
situācijās.
Piesārņojums, kas veidojies pagājušā gadsimta saimnieciskās darbības
rezultātā – vēsturiskais piesārņojums.
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Vēsturiskais piesārņojums izveidojies bijušajās atkritumu izgāztuvēs Ancīšos un
Stirnās, kurās darbība nenotiek 4 gadus. Iespējami arī atsevišķi piesārņoti laukumi,
bijušo fermu, katlu māju, degvielas bāžu un mehānisko darbnīcu teritorijās, bet
ierobežotās informācijas dēļ nevienu no tiem bez papildus izpētes nevar uzskatīt par
apdraudējumu videi.
Likums „Par piesārņojumu” (01.07.2001.) nosaka, ka potenciāli piesārņota
vieta var būt augsne, zemes dzīles, ūdens, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri
pēc nepārbaudītas informācijas satur vai var saturēt piesārņojošas vielas.
Piesārņotās vai potenciāli piesārņotās vietas pagasta teritorijā.
Cik
gadus
objekts
darbojies

Kādas
piesārņojošas
darbības notiek
patreiz

3.4. tabula
Potenciāli piesārņotais
zemes gabals
Kadastra Nr.
Platība
ha

Bilskas pag.
pašvaldība

Kādas
piesārņojuma
darbības
veiktas
kādreiz
Sadzīves
atkritumi

25

Darbība
nenotiek

9444-001-0143

0,6

Bilskas pag.
pašvaldība
Bilskas pag.
pašvaldība
z/s Liepas

Sadzīves
atkritumi
Sadzīves
atkritumi
Pesticīdi

20

9444-003-0146

0,3

9444-011-0118

1,0

9444-004-0198

0,1

SIA Druva

amonjaka
ūdens
glabāšana,
uzpilde
Mēslu
krātuve
Degvielas
glabāšana,
uzpilde
Degvielu,
smērvielu
noplūde
Degvielu,
smērvielu
noplūde
Degvielu,
smērvielu
noplūde
Degvielas
glabāšana,
uzpilde
Šķidrā
kurināmā
glabāšana

39989

Darbība
nenotiek
Platība
rekultivēta
Darbība
nenotiek
Darbība
nenotiek

9444-004-0300

0,1

9444-006-0090

1,9

40

Darbība
nenotiek
Darbība notiek

9444-006-0087

0,3

42

Darbība notiek

9444-006-0147

1,3

20

Darbība notiek

9444-004-0017

5,1

25

Darbojas
kokzāģētava

9444-010-0278

1,0

20

Darbība notiek

9444-004-0017

0,5

15

9444-004-0017

0,5

Mēslu
krātuve
Graudu
kodināšana
Glabājas

15

Cisternās
atrodas 35 m3
atšķaidīta
degviela, 300 kg
mazuts
Darbība notiek

9444-003-0128

1,2

Darbība
nenotiek
Darbība

9444-004-0003

0,1

9444-004-0108

0,3

Vietas nosaukums,
atrašanās vieta

Zemes
īpašnieks,
lietotājs,
valdītājs

Atkritumu
izgāztuve, lopu
kapsēta Ancīši
Atkritumu izgāztuve
Stirnas
Atkritumu izgāztuve
Vecmiķeļi
Ķimikāliju noliktava
Mālavas
Amonjaka ūdens
noliktava Mālavas
Liellopu kūts Dzeņi
(200 galvām)
Degvielas bāze
Dzeņi

z/s
Lejasdzeņi
SIA Druva

Mehāniskais sektors
Dzeņi

SIA Druva

Mehāniskais sektors
Bilska

z/s
Bērzkalni

Mehāniskais sektors,
degvielas uzpilde
Mēros
DUS SIA Tīne

z/s
Vecmiķeļi

Katlu māja Bilskā

S - ba
Kalves

Liellopu kūts
Purmaļi (120 galvas)
Graudu kodinātava
Kainaiži
Liellopu kūts

SIA Druva

z/s
Bērzkalni

z/s Kainaiži
SIA Druva

12
10

12

15
18
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Abriņas

Kokzāģētava SIA
Alis &Partneri
Kokzāģētava SIA
LAM kokapstrādes
ražotne Zeltiņi
Notekūdeņu
attīrīšanas iekārta
Mēros
Notekūdeņu
attīrīšanas iekārta
Bilskā
Liellopu kūts
Gaisma (100 galvas)

SIA Alis &
Partneri
z/s Stars

lopbarības
konservantsbenzoskābe 3
tonnas
Koksnes
atlikumi
Koksnes
atlikumi

nenotiek

10
17

Darbojas
kokzāģētava
Darbojas
kokzāģētava

9444-010-0024

2,7

9444-007-0214

0,6

Pagasta
pašvaldība

Notekūdeņu
dūņas

15

Darbība notiek

9444-010-0304

0,5

Pagasta
pašvaldība

Notekūdeņu
dūņas

18

Darbība notiek

9444-004-0307

0,7

Valsts brīvā
zeme

Mēslu
krātuve

30

Darbība
nenotiek

9444-003-0155

0,7

Pašvaldībā apzinātas teritorijas ar vēsturisko piesārņojumu atbilstoši MK noteikumiem
Nr.483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas
kārtība”(20.11.2001.) un 17.06.2004.g. pieņemts Bilskas pagasta padomes lēmums Nr.6, 2.§
finansiāli atbalstīt rajona potenciāli piesārņoto vietu reģistra izveidi.
Piesārņojums, kas attiecas uz pirmo grupu, varētu veidoties augsnes virskārtā pie
degvielas uzpildes stacijas SIA Tīne, kā arī no visiem nesavāktajiem sadzīves atkritumiem.
Patreiz BO SIA „ZAAO” savāc atkritumus tikai 25,5 % no iespējamā atkritumu daudzuma.
Notiek atkritumu noglabāšana neatļautās vietās, kā arī sadedzināšana, kas ir viens no
galvenajiem kaitīgo vielu rašanās avotiem. Bīstamie atkritumi nonāk sadzīves atkritumu
izgāztuvēs, jo dalīta sadzīves atkritumu savākšana, kā arī iepakojuma pārstrādāšanas sistēma
vēl tikai tiek veidota. Potenciālie piesārņotāji varētu būt arī daudzie pamestie un nesakārtotie
artēzisko aku urbumi.
Rekultivējamās teritorijas.
Bilskas pagasta pašvaldības teritorijā atrodas 2 sadzīves atkritumu izgāztuves: Stirnas
– 0,3 ha platībā un Ancīši – 0,6 ha platībā. Abi zemes īpašumi pieder pagasta pašvaldībai. Ar
2001.gadu slēgtas abas sadzīves atkritumu izgāztuves.
Priekšnoteikumi vides aizsardzībā:
 Vides kvalitātes un relatīvi zema piesārņojuma līmeņa saglabāšana.
 Visu notekūdeņu attīrīšana, izvešana.
 Pazemes ūdeņu monitorings un artēzisko urbumu konversācija, jeb slēgšana uz
laiku vai tamponācija.
 Visu iespējamo atkritumu savākšana, šķirošana.
 Ekotehnoloģiju pielietošana viensētu notekūdeņu attīrīšanai.
 Atkritumu izgāztuvju rekultivācija.
 Sabiedrības iesaistīšana ar vidi saistīto jautājumu apspriešanā.
 Celtniecības atkritumu deponēšanas problēmas risināšana.
 Potenciāli piesārņoto vietu reģistrācija un sanācija.
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3.4. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
No visas Bilskas pagasta teritorijas lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 43,8 %
vai 7062,2 ha. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vidējā kadastrālā vērtība pagastā Ls 126.
Izveidoto saimniecību vidējais lielums ir 19,5 ha. Īpašumu sadrumstalotība veido intensīvai
zemkopībai nepiemērotu saimniecību struktūru, kā rezultātā lielas lauksaimniecībā
izmantojamo zemju platības tiek apsaimniekotas uz nomas attiecību pamata.
Saimniecības ar zemes platību no 2 – 10 ha ir 44,8 % no kopējo saimniecību skaita un
saimniecības lielākas par 30 ha ir tikai 12 % no kopējo saimniecību skaita. Vēl aizvien
turpinās ekonomiski aktīvo saimniecību skaita samazināšanās, vienlaicīgi paplašinoties un
nostiprinoties ekonomiski spēcīgākajām saimniecībām.
Lauksaimniecības produkcijas vidējais ražošanas apjoms krasi samazinājies, kā
rezultātā 9 % no lauksaimniecībā izmantojamo zemju platībām netiek aktīvi apstrādātas.
Patreizējās vides problēmas saistītas ar neizmantotām lauksaimniecības zemēm, kuras aizaug
ar krūmiem un nezālēm, kas nepalielina bioloģisko daudzveidību, bet īpaši apdraud daudzas
putnu sugas, kuras dzīvo uz robežas starp lauksaimniecībā izmantojamo zemi un mežu.
Kādreiz tik grūti mežam atkarotās lauksaimniecības zemju platības atkal aizaug ar
krūmiem un mazvērtīgu koksni. Zemju transformācija norit mērķtiecīgi vai arī dabīgā ceļā,
aizaugot augstvērtīgām meliorētām lauksaimniecības zemēm. Pagasta teritorijā 2003.gadā
meža zemēs transformēti 74,6 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemju.
Ja pagastā vidējais lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējums ir 29,6 balles,
tad daudzas lauksaimniecībā izmantojamo zemju teritorijas ir ar ļoti atšķirīgu vērtējumu no 10
– 50 ballēm, kas būtu jāņem vērā izvēloties apmežojamās platības. Apmežojot šīs mazvērtīgās
zemju platības jāraugās, lai krasi nepārveidotu dabas ainavu un pēc gadiem nebūtu jāveic
radikāli pretējas darbības.
Bilskas pagastā ir vairākas individuālo zemes īpašnieku neizmantotas teritorijas,
kurās strauji izplatās latvāņi. Piesārņotās teritorijas izvietojas sekojošās vietās:
Miglas – 0,7 ha platībā, zemes īpašniece Ruta Skrastiņa.
Ķīši – 2,8 ha platībā, zemes īpašnieki: Jānis Purgalis, Vineta Lūsa, Ģirts
Bečers un Jānis Svika.
Pulkši Strazdiņi – 0,5 ha platībā, zemes īpašnieks Mārtiņš Lapiņš.
Šo teritoriju sakopšanai no ES struktūrfondiem ir paredzēts finansiāls atbalsts.
Teritorijas plānojumā ir izdalītas nacionālās nozīmes intensīvās lauksaimniecības
zemju teritorijas, kuru platība ir lielāka par 50 ha un zemes novērtējums pārsniedz 50 balles
un vietējās nozīmes intensīvās lauksaimniecības teritorijas, kuru platība ir lielāka par 40 ha un
zemes novērtējums 40 balles un vairāk.
Bilskas pagastā kā nacionālās nozīmes intensīvā lauksaimniecības teritorija Lobērģos
ir Dravnieku lauku platības 61 ha ar zemes novērtējumu vairāk par 50 ballēm.
Vietējās nozīmes intensīvās lauksaimniecības teritorijas Bilskas pagastā ir sekojošas
platības:
Bānūži – Paukas
50 ha – 45-50 balles.
Eglītes
45 ha – 45-50 balles.
Mārsili – Birzuļi
80 ha – 40-50 balles.
Grestes
60 ha – 45-50 balles.
Līči – Virveņi –
Jaunzemes – Liepiņas
110 ha – 40-45 balles.
Pulkši
50 ha – 40-45 balles.
Dobuļi
50 ha – 40-45 balles.
Rožkalni
45 ha – 45-50 balles.
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Kaķi
48 ha – 40-45 balles.
Slokas – Gāršas – Podnieki 60 ha – 45 balles.
Nacionālās un vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas parādītas kartē „Bilskas
pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana”.
Pagastā izdalītas BVZ (bioloģiski vērtīgās zemes) ar mērķi uzturēt un aizsargāt sugām
bagātākās zālāju ekosistēmas, sekmējot videi draudzīgu metožu lietošanu lauksaimnieciskajā
darbībā un vides aizsardzības prasībām atbilstošu ekstensīvu saimniecisko darbību dabisko
zālāju platībās. BVZ platības parādītas kartē „Bilskas pagasta teritorijas pašreizējā
izmantošana”.
Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Pagasta teritorijā meliorēto zemju platība aizņem 4001 ha vai 57,2 % no visām
lauksaimniecībā izmantojamām zemēm. No visas meliorēto zemju platības ar slēgto drenāžu
nomeliorēti 3565 ha un ar vaļējiem grāvjiem 436 ha.
Hidroloģisko tīklu veido melioratīvo grāvju sistēma, kura no lauksaimniecības
teritorijām ar vaļējo un slēgto drenāžu ūdeņus novada Gružupītē, Mēmupītē, Rustupītē,
Kamaldā, Pubuļupē, Kurmīšupītē un tālāk Vijā. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka Kurmīšupīte un
Gružupīte ir gan punktveida, gan izkliedētā piesārņojuma pieņēmējas.
Meliorācijas sistēmu tīkls un būves:
Meliorētās platībās ierīkotas sekojošas meliorācijas sistēmu būves un ierīces:
1. Valsts nozīmes: Vija, Kurmīšupīte, Kamaldiņa, Pubuļupe, Mēmupe,
Stapariņa N-1, Rustupe.
Ūdensnotekas – 46,5 km.
2. Koplietošanas nozīmes:
ūdensnotekas – 79,3 km,
tilti un caurtekas – 68 gab.
3. Viensaimniecības nozīmes:
ūdensnotekas – 191 km,
drenu tīkls – 2012,5 km,
tilti un caurtekas – 165 gab,
liela diametra kolektori – 7,8 km
drenu akas – 387 gab.
Analizējot meliorācijas sistēmu un būvju darbību jāņem vērā, ka to darbības ilgums
tiek prognozēts līdz 50 gadiem. Jāuzsver, ka šajā laikā jāveic meliorācijas sistēmu tīkla un
būvju regulāra kopšana, renovācija un rekonstrukcija. Pēdējā laikā veiktie ekspluatācijas
pasākumi ir neapmierinoši, tāpēc tiks iespaidoti gan valsts un koplietošanas ūdensnoteku
mūžs, gan arī viensaimniecības nosusināšanas tīkla darbība.
Priekšnoteikumi lauksaimniecības attīstībā:
 Racionāla zemes izmantošana un vērtīgo lauksaimniecības zemju saglabāšana.
 Meliorācijas sistēmu uzturēšana un rekonstrukcija.
 Intensificējot lauksaimniecisko ražošanu ievērot ES un citos normatīvajos
dokumentos noteiktās vides aizsardzības prasības.
 Lauksaimniecības dažādošana.
 Savdabīgo vērtību – viensētu, mozaikveida zemes lietojumu saglabāšana.
 Floras un faunas daudzveidības saglabāšana.
 Saimniecību pārkārtošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimnieciskās ražošanas
prasībām.
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4. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMIE DABAS OBJEKTI UN
TERITORIJAS
Bilskas pagastā nav lielāku īpaši aizsargājamo teritoriju, kas būtu noteiktas ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” (15.06.1999.). Tomēr ir
vairāki Latvijas Vides aģentūrā reģistrēti dižkoki: Mēru ozols, Kalnegļu ozols, Iežu ozols un
parastā priede. Bilskas pagasta īpaši aizsargājamos dabas objektus un teritorijas skat. kartē
„Bilskas pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana”.
Ministru kabineta noteikumi Nr.415 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”(22.07.2003.) nosaka īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējās aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī pieļaujamos un aizliegtos
darbības veidus aizsargājamās teritorijās.
Dabas liegumi.
Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas
dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes, kā
arī īpaši aizsargājamos biotopus.
Bilskas pagasta teritorijā noteiktas sekojošas vietējās nozīmes īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas:
Piltiņu purvs – 163,2 ha, kurā noteiktas atsevišķas platības kā dzērvenāju
liegumi.
Spikstu purvs – 116,0 ha.
Tīrpurvs – 429,0 ha, kur kūdras ņemšanas vietās (1970-1980.g) ir
izveidojušies dīķi ar ūdensaugu ceriem, zāļainām salām, niedrājiem. Šeit
sastopama liela putnu skaita un sugu daudzveidība, noteikti mikroliegumi un
meža biotopi.
Raudiņas parks – 2,4 ha.
Dabas pieminekļi.
Dabas pieminekļi ir atsevišķi, savrupi dabas veidojumi: aizsargājamie koki, alejas,
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska,
kultūrvēsturiska, estētiska vai ekoloģiska vērtība.
Īpaši aizsargājamie valsts nozīmes dabas pieminekļi:
Parastais ozols – Mēru ozols, Mēru parkā, 40 m uz A no Birzuļu pamatskolas,
stumbra apkārtmērs 5,05 m, pēc vainaga lieluma ir lielākais Baltijā (vainaga
lielums 30 x 33 m), atrodas Bilskas pagasta pašvaldības valdījumā.
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Mēru ozols

Parastais Iežu lielais ozols – pie Iežu mājām, apkārtmērs 5,7 m, z/s Ieži –
Ramaņi īpašumā.
Parastā priede – VAS „Latvijas meži” 96 kv, 10 nogabals, pie Jaunmāju
mājām, apkārtmērs 3,66 m.
Kalnegļu ozols – z/s Kalna Ozols zemes īpašumā, apkārtmērs 6,30 m.

Iežu ozols

Parastā priede

Vēl ir apzināti sekojoši Bilskas pagasta dižkoki:
Eiropas lapegle – Mēru parkā pie Birzuļu pamatskolas, apkārtmērs 3,9 m,
augstums 23 m, Bilskas pagasta pašvaldības valdījumā.
Parastais ozols – pie Muižnieku mājām, apkārtmērs 4,75 m, z/s Muižnieki
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zemes īpašumā.
Liepa – pie Ūdensdzirnavu mājām, sadalās 2 daļās, apkārtmēri 3,7 m un 3,8m,
saimniecības Ūdensdzirnavas zemes īpašumā.
Lapegle – Raudiņas parkā, apkārtmērs 3,24 m, saimniecības Raudiņa zemes
īpašumā.
Lapegle – Raudiņas parkā, apkārtmērs 3,31 m, saimniecības Raudiņa zemes
īpašumā.
Parastais ozols Raudiņas parkā, apkārtmērs 4,75 m, saimniecības Raudiņa
zemes īpašumā.
Priede ar egles zaru – VAS „Latvijas meži”, 74 kv, 15 nogabals.
Dabas un kultūras mantojums ir bijušo muižas ceļu alejas:
Liepu alejas Bilskas ciemā.
Dižo lapegļu aleja Mēru ciemā.
Lobērģu muižas ozolu un liepu alejas.
Visi šie stādījumi uzlabo ciemu kopējo ainavu un ir saglabājami, kopjami un
atjaunojami kā senatnes kultūras mantojums.

Aleja Bilskas ciemā

Netālu no Pakulīšu mājām kalna nogāzē aiz Pakulīšu viduslaiku kapsētas atrodas viens
no lielākajiem un ūdens bagātākajiem senavotiem. No avota iztek strauts, kas ietek Pubuļupē.
Avota ūdens ir dzidrs ar konstantu temperatūru + 40 C visu gadu.
Dabas daudzveidības apliecinājums Bilskas pagastā ir vīngliemeži pie Straumēnu
mājām, kur teritorija lauksaimnieciskai ražošanai netiek izmantota.
Aizsargājama ir grava pie Džindžu un Muižnieku mājām, kā arī zilo vizbulīšu grava
pie Silnieku un Mežvidu mājām.
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošināšanā, svarīga loma ir
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pašvaldību līgumiem starp zemes lietotājiem un īpašniekiem par apsaimniekošanas plāna
izstrādi aizsargājamām teritorijām. Šajos līgumos jāparedz aizsargājamo teritoriju
aizsardzības un izmantošanas nosacījumi un kārtība.
Priekšlikumi īpaši aizsargājamo dabas objektu un teritoriju saglabāšanai:
 Izstrādāt un ieviest praksē detalizētus apsaimniekošanas un dabas aizsardzības
plānus valsts un vietējās nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
 Pagastā organizēt vides izglītības mācības par dabas aizsardzību.
 Palielināt vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vietas.

5. DABAS UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Kultūras pieminekļus atbilstoši to vēsturiskajai, zinātniskajai un mākslinieciskajai
vērtībai iedala valsts un vietējās nozīmes pieminekļos. Bilskas pagastā valsts aizsardzībā ir 7
kultūras pieminekļi, t.sk. visi 7 ir arheoloģijas pieminekļi un 5 vietējās nozīmes arheoloģijas
pieminekļi. Kultūras pieminekļu atrašanos nosaka ģeogrāfiskie un vēsturiskie faktori, kas
ietekmējuši apdzīvoto vietu veidošanos. Senkapi, kulta vietas un pilskalni atrodas bijušo seno
apmetņu teritorijās.
Kultūras pieminekļi pagasta teritorijā.
Pieminekļu vērtības
grupa un Nr.
Valsts nozīmes 2341

Pieminekļu
veids
Arheoloģija

Valsts nozīmes 2342

Arheoloģija

Valsts nozīmes 2343

Arheoloģija

Valsts nozīmes 2346

Arheoloģija

Valsts nozīmes 2348

Arheoloģija

Valsts nozīmes 2349

Arheoloģija

Valsts nozīmes 2350

Arheoloģija

Vietējās nozīmes 2344

Arheoloģija

Vecruiku senkapi (kapu
kakts)
Pakuļu viduslaiku kapsēta

Vietējās nozīmes 2345

Arheoloģija

Panderu senkapi (Jāņu kalns)

Vietējās nozīmes 2347

Arheoloģija

Piltiņu pilskalns

Vietējās nozīmes 2351

Arheoloģija

Kalnaegļu pilskalns

Vietējās nozīmes 2352

Arheoloģija

Lāčkalnu senkapi

5.1. tabula

Pieminekļu nosaukums

Pieminekļu atrašanās vieta

Kalnaegļu Upurozols, kulta
vieta
Līdaciņu Jāņu kalns ar
akmeni – kulta vieta
Līdaciņu senkapi (kapu
kalniņš)
Panderu Upurkalns un
Upurakmens – kulta vieta
Piltiņu senkapi, kapu kalniņš,
kravantes
Dzirkaļu senkapi (kapiņu sils)

Pie bijušajiem Kalnaegļiem,
kadastra Nr. 9444-007-0177
Pie Līdaciņu mājām,
kadastra Nr. 9444-002-0155
Pie Līdaciņu mājām,
kadastra Nr. 9444-002-0155
Starp Pandariem un
Mežvidiem, 9444-007-0061
Pie Piltiņu mājām,
kadastra Nr. 9444-004-0056
Pie Silmaļu mājām,
kadastra Nr. 9444-007-0154
Pie Vecruiku mājām,
kadastra Nr. 9444-002-0002
Pie Pakulīšu mājām,
kadastra Nr. 0444-006-0083
Pie Panderu mājām,
kadastra Nr. 9444-007-0209
Pie Piltiņu mājām,
kadastra Nr.9444-004-0056
Pie Straumēnu mājām,
kadastra Nr.9444-007-0118
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Pie Lāčkalnu mājām,
kadastra Nr. 9444-008-0093
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Kalnegļu ozols

Līdaciņu senkapi

Jaunpulkšu senkapi (Iežu kapusils, Iežu kapukalniņš) arheoloģijas piemineklis, kurš
paredzēts iekļaut aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Apzināmi un sakopjami Lobērģu muižas vācu baronu kapi (Skolas ielā 23).
Kultūras un vēstures mantojums Bilskas pagastā.
Pieminekļu nosaukums
Mēru muižas apbūve ar parku:
Kungu māja
Stallis
Kūts
Šķūnis
Parks 15,5 ha
Bānūžu muižas kungu māja
Vecbilskas muižas apbūve ar parku:
Kungu māja
Kalpu māja
Ratnīca
Kūts
Magazīna-klēts
Parks 2,4 ha
Jēkaba Zeibolta klētiņa pie Iekaru
mājām
Lobērģu krogs
Lobērģu pamatskola
Lobērģu muiža „Beveriņas”

Pieminekļu veids
Arhitektūra,
māksla
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra

Datējums
19.gs. beigas
20.gs. sākums
1905.g.
1847.g.
1847.g.
1847.g.
19.gs., 20.gs.
1861.g.
19.gs.
19.gs.
19.gs.
19.gs.
19.gs.
19.gs. II puse
19.gs.

Arhitektūra
Arhitektūra
Arhitektūra

1910.g.
1932.g.
1880.g.
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5.2. tabula

Atrašanās vieta
Mēru ciemā
Mēru ciemā
Mēru ciemā
Mēru ciemā
Mēru ciemā
Mēru ciemā
Bānūži
Bilskas ciemā
Bilskas ciemā
Bilskas ciemā
Bilskas ciemā
Bilskas ciemā
Bilskas ciemā
Bilskas ciemā
Iekaros
Lobērģos
Lobērģos
Lobērģos

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Lobērģu pamatskola 1932. gads

Problēmas rada aizsargājamo dabas objektu un teritoriju apsaimniekošanas plānu
trūkums, kā arī līdzekļu trūkums apsaimniekošanas un aizsardzības režīma nodrošināšanai.
Ieteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai:
 Kultūrvēsturisko pieminekļu apzināšana un izpēte, izstrādājot stratēģiju to
saglabāšanai, atjaunošanai un izmantošanai.
 Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības paaugstināšana.
 Radīt izpratni par kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību, kultūrvides un
tautsaimniecības mijiedarbību.

Mēru muižas apbūve – stallis, kūts.

Lobērģu krogs 1910. gads

45

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

6. IEDZĪVOTĀJI UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA
Iedzīvotāji.
Pēc iedzīvotāju skaita Bilskas pagasts ir lielākā pašvaldība Valkas rajonā. Uz
2005.gada 1.janvāri pagastā reģistrēti 1540 iedzīvotāji. Sešu gadu laikā iedzīvotāju skaits
samazinājies par 4,8 %. Vidējais iedzīvotāju blīvums pagastā ir 9,7 cilvēki uz 1 km2.
Lai gan iedzīvotāju skaitam pagasta teritorijā ir tendence samazināties, tomēr pēdējos
gados tas stabilizējas.
Aplūkojot iedzīvotāju skaitu pa vecuma grupām var secināt, ka lielāko iedzīvotāju
daļu sastāda darbaspējīgā vecuma iedzīvotāji, kuru skaits pēdējā laikā palielinās. Tam par
iemeslu ir bērnu dzimstības palielināšanās 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā un tagad šie
bērni ir sasnieguši darbaspējas vecuma robežu.
Iedzīvotāju vecuma struktūra.
6.1. tabula

Uz
01. 01.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.

Kopējais
iedz.
skaits
1618
1607
1551
1553
1562
1540

Iedz. vecumā
no 0 – 14 g.
Skaits
%
389
24
390
25
352
22
354
23
320
20
302
20

Darbaspējīgā
vecumā
Skaits
%
870
54
865
53
860
56
868
56
905
58
905
59

Vecāki par darbaspējīgo vecumu
Skaits
%
359
22
352
22
339
22
331
21
337
22
333
21

6.1. attēls. Iedzīvotāju skaits Bilskas pagastā.
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Savukārt zemās dzimstības dēļ bērnu skaitam pēdējos gados ir tendence samazināties,
izņemot 2004. gadu, kad dzimušo skaits pārsniedz mirušo skaitu.
Pagastā no 2000. – 2004.gadam mirušo iedzīvotāju skaits par 5 cilvēkiem pārsniedz
dzimušo skaitu.
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Iedzīvotāju dabīgā kustība pagastā.
6.2. tabula

Dzimuši
22
17
14
14
22

2000. gads
2001. gads
2002. gads
2003. gads
2004. gads

Miruši
26
17
17
22
12

Pēc nacionālā sastāva pagastā no visiem iedzīvotājiem latvieši ir 92 %, krievi 4 % un
pārējās tautības 4 %.
Demogrāfiskā slodze.
Bilskas pagastā demogrāfiskā slodze ir bijusi augstāka nekā caurmērā valstī. Uz 1000
darbspējas vecuma iedzīvotājiem 2004. gada sākumā pagastā vidēji bija 726 bērni un pensijas
vecuma cilvēki, bet valstī pagastos vidēji – 656,6. Laika periodā no 2000. – 2005. gada
sākumam demogrāfiskā slodze pagastā samazinājusies par 18,4 %.
6.2. attēls. Demogrāfiskās slodzes līmeņa atšķirības no 2000.-2005.g.sākumā.
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Iedzīvotāju nodarbinātība.
Bezdarba līmenis pa gadiem nedaudz mainījies gan samazinoties, gan pieaugot.
Ievērojami tas samazinājies uz 2005. gada sākumu attiecīgi no 5,9 % līdz 4,5 %.
Bezdarba līmenis % Bilskas pagastā no 2000.g.–2005.g. sākumā.
6.3. tabula

Bilskas pagastā
Valkas rajonā

2000
5,7
6,3

2001
5,1
5,9

2002
5,5
5,9

2003
5,7
5,7
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2004
5,9

2005
4,5
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6.3. attēls. Bezdarba līmeņa dinamika procentos 2000.-2005.gads.
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Vairāk nekā puse no reģistrētajiem bezdarbniekiem ir sievietes.
Nodarbinātības un bezdarba problēmas cieši saistītas ar ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
skaita izmaiņām. Bilskas pagastā 2003.gadā bija 535 ekonomiski aktīvi iedzīvotāji, vai 61,6
% no darbaspējīgiem 15 – 62 gadu vecumā. Latvijā vidēji 2003.gadā ekonomiski aktīvie
iedzīvotāji bija 69,1 %. (Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2003.gadā)
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ir samērā zems jauniešu vidū sakarā ar
mācību turpināšanu dažādās mācību iestādēs, bet vecāko iedzīvotāju vidū tas saistīts ar to
izglītības kompetences neatbilstību darba tirgus prasībām.
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
Iedzīvotāju ienākumu nodokļa lielums rēķinot uz 1 iedzīvotāju ir viens no rādītājiem,
kas netieši raksturo iedzīvotāju ienākumus, dzīves līmeni un teritorijas attīstības iespējas, jo ir
viens no galvenajiem ieņēmumu avotiem pašvaldībās. Lielākais iedzīvotāju ienākumu
nodokļa pieaugums bija 2002. gadā, kad tas salīdzinot ar 2001. gadu palielinājās par 13 %.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielums uz vienu iedzīvotāju Ls 2000.-2004.gadā.
6.4.tabula
Ienākumi pavisam
t.sk. iedz.ien.nodoklis
Ienākumu nodoklis uz 1 iedzīvotāju
Ien. nod. īpatsvars no visiem ieņēmumiem

2000
147778
50654
31,31
34,3 %

2001
149581
51183
31,85
34,2 %

2002
154172
63168
40,68
41,0 %

2003
183631
69536
44,52
37,9 %

2004
218126
75680
49,14
34,7 %

Vidzemes plānošanas reģiona pagastos vidēji 2003. gadā ienākuma nodoklis uz 1
iedzīvotāju Ls 60,2, kas salīdzinot ar Bilskas pagastu 2003.gadu ir par 26,1 % vairāk.
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6.4. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa lielums Ls uz 1 iedzīvotāju pa gadiem.
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Ekonomiski aktīvie uzņēmumi.
Pagastā ir maz pašnodarbināto un zema uzņēmējdarbības aktivitāte. Pēdējos gados
ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits nav palielinājies, pārsvarā ir tikai mazie uzņēmumi ar
nelielu nodarbināto skaitu, izņemot SIA Druva, kas nodarbina 51 strādājošo.
Ekonomiski aktīvie uzņēmumi atbilstoši nodarbināto skaitam 2004.gadā.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Uzņēmuma nosaukums
SIA Druva
SIA Alis & Partneri
SIA LAM
Z/s Palejas
Z/s Kalējiņi
DUS Tīne
Māras Džuibes IU Krīvi
IU Idea Pluss
SIA Livonija
SIA Vind veikals Elva
SIA BAFF Ltd
SIA Dzingars
M + K (Jaunmiķeļi)
IU Aptieka „Kaķis”

Nodarbināto
skaits
51
20
10
5
3
4
3
4
3
3
1
2
2
1

Uzņēmuma darbības virziens

6.5. tabula

Lopkopība, pakalpojumi
Mežizstrāde, kokapstrāde
Kokapstrāde, šķeldas ražošana, tirdzniecība
Lopkopība
Lopkopība
Degvielas glabāšana, uzpilde
Tirdzniecība, izklaide, ēdināšana
Kokapstrāde
Tirdzniecība
Tirdzniecība
Tirdzniecība
Kokapstrāde
Kokapstrāde
Medikamentu tirdzniecība

Ekonomiski aktīvo uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Bilskas pagastā ir 8,4 uzņēmumi. Pārsvarā dominē nozares ar zemu pievienoto vērtību. Liels
ir nodarbināto skaits lauksaimniecībā ar zemu produktivitātes līmeni un tajā pat laikā ir lielas
lauksaimniecībā neapsaimniekoto zemju platības, kas sastāda 9 % no kopējās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes.
Teritorijas attīstības indekss.
Kopš 1999.gada Latvijā reģionu un pagastu skaitliskai raksturošanai un salīdzināšanai
izmanto īpašu reģionu attīstības indeksu. Teritoriju attīstības indeksi pašreiz ir aprēķināti
pieciem gadiem no 1999. – 2003.gadam.
Pagastu teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanai un salīdzināšanai ir noteikti
sekojoši pamatrādītāji:
- bezdarba līmenis %;
- iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz 1 iedzīvotāju Ls;
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- demogrāfiskās slodzes līmenis;
- pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas %;
- iedzīvotāju blīvums uz 1 km2;
- zemes vidējā kadastrālā vērtība Ls/ha.
Pagasta pamatrādītāju analīzi skatīt iepriekšējās sadaļās.
Bilskas pagasta un ar to robežojošo pagastu teritorijas attīstības indeksi un rangi
(1999.-20003.g.)
6.6. tabula

Pagasts, rajons,
novads
Bilskas pagasts
Palsmanes pagasts
Smiltenes pagasts
Plāņu pagasts
Grundzāles pagasts
Vijciema pagasts

1999

Attīstības indekss
2000 2001 2002

2003

1999

2000

Rangs
2001

2002

2003

-0,067
-0,090
+0,369
-0,296
-0,548
-0,260

-0,294
-0,398
+0,276
-0,066
-0,397
-0,126

-0,400
-0,122
+0,042
-0,348
-0,478
-0,279

195
210
66
291
359
282

277
309
90
194
307
217

308
302
169
300
317
266

293
261
166
285
330
282

274
184
138
262
292
241

-0,399
-0,388
-0,006
-0,384
-0,471
-0,293

-0,398
-0,302
-0,025
-0,368
-0,557
-0,363

Attīstības rangs parāda konkrēto pagasta vietu pārējo 459 Latvijas Republikas pagastu
vidū. Tabulā salīdzinoši parādītas Bilskas pagasta robežojošo teritoriju attīstības līmeņu
atšķirības.
Apdzīvojuma struktūra.
Bilskas pagasta apdzīvojuma struktūru veido vēsturiski izveidojies ciemu un viensētu
tīkls. (Skat. karti). Pagasta administratīvais centrs ir Bilska. Saskaņā ar J.Turlaja un G.Milliņa
izveidoto Latvijas ciemu klasifikāciju, kur ciemu sīkāka grupēšana veikta pēc diviem
galvenajiem kritērijiem – lieluma (iedz. skaita) un funkcionālā tipa, Bilskas pagastā ir
sekojoši ciemi:
2 vidēji lieli ciemi – Bilska (295 iedzīvotāji) un Mēri (271 iedzīvotājs).
2 apdzīvotās vietas Lobērģi (112 iedzīvotāji) un Zeltini (91 iedzīvotājs).
Bilskas pagasta ciemos un apdzīvotās vietās no visa iedzīvotāju kopskaita 2003.gadā
dzīvoja 49,3 %, bet viensētās 50,7 % iedzīvotāju.
Apdzīvoto vietu attīstību būtiski ietekmē transports, sliktā autoceļu kvalitāte, kā
rezultātā mazinās centru sasniedzamības iespējas. Pēdējos gados ciemu iedzīvotāju skaitam ir
nelielas pieauguma tendences, bet apdzīvotās vietās, kas zaudējušas kādreizējās funkcijas
saistībā ar lauksaimnieciskās ražošanas apkalpošanu, iedzīvotāju skaits samazinājies.
Prieķšnoteikumi apdzīvojuma struktūras saglabāšanā un iedzīvotāju skaita
palielināšanā:
 Mājokļu labiekārtošana un būvniecības sekmēšana.
 Sociālo māju ierīkošana, lai dotu mazturīgiem iespēju izmantot to
pakalpojumus.
 Attīstīt uz vietējiem resursiem balstītas nozares (kokapstrāde, tūrisms, pārtikas
rūpniecība, lauksaimniecība).
 Viensētu apdzīvojuma attīstības veicināšana, nodrošinot pieejamus
pakalpojumus.
 Uzlabot autoceļu kvalitāti, plānot jaunus transporta maršrutus, kas nodrošinātu
labāku pilsētu sasniedzamību.
 Saglabāt izglītības un kultūras iestādes.
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 Sociālās un medicīniskās palīdzības funkcionēšana.
 Visu līmeņu centros nodrošināt kvalitatīvu pieeju IKT pakalpojumiem.
 Nodrošināt ikdienā nepieciešamo pakalpojumu minimumu lauku centros,
atbilstoši apdzīvojuma centra līmenim.
 Veicināt investīciju piesaisti uzņēmumu izveidei lauku centru apkalpes
teritorijās.
 Izmantot Latvijas – Krievijas un Latvijas – Igaunijas robežas tuvumu attīstot
transporta pakalpojumus un paplašinot produkcijas noieta tirgus.

7. INFRASTRUKTŪRA
7.1. Transporta infrastruktūra un sakari.
Esošais ceļu tīkls.
Autoceļu kvalitāte būtiski ietekmē iedzīvotāju mobilitāti, un ceļu tīkls ir viens no
galvenajiem priekšnoteikumiem lauku teritoriju sabalansētai attīstībai. Vietās ar apgrūtinātu
sasniedzamību notiek strauja iedzīvotāju skaita samazināšanās un iedzīvotāju aizplūšana uz
pilsētām.
Bilskas pagasta teritoriju šķērso 121,6 km garš autoceļu tīkls, t.sk. 83,6 km – valsts
autoceļi un 38,0 km – pagasta pašvaldības pārziņā esošie autoceļi, mežsaimniecību autoceļi
3,1 km un privātie ceļi, kuru kopgarums nav apkopots. Autoceļu tīkls pagastā ir pietiekošs, lai
nodrošinātu normālu apdzīvoto vietu sasniedzamību. Kopējā autoceļu biezība ir 0,76 km /
km2.
Pagasta dienvidu daļai piekļaujas valsts nozīmes 2.ceļa tehniskās kategorijas autoceļš
A-2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), kas nodrošina galvaspilsētas Rīgas
sasniedzamību.
Pagasta teritoriju šķērsojošie valsts nozīmes autoceļi.
Ceļa
marka
P 24
V 245
V 243
V 244
V 229
V 242
V 246
V 247

Ceļa nosaukums
Smiltene – Valka
Meimuri-Pubuļi-Vecbilska
Blome-Birzuļi-Palsmane
Smiltene-Mēri-Lobērģi
Vecbilska-Cirgaļi
Raudiņa-Višķi
Miži-Zeltiņi-Vecbilska
Mēri-Grundzāle-Vizla

Ceļa tehniskā
kategorija
4.
5.
4. un 5.
5.
4.
5.
5.
5.

7.1. tabula

Garums
km
7,8
15,3
9,7
18,6
11,5
1,5
5,5
7,0

Segums
Asfalts
Grants/asfalts
Grants/asfalts
Grants/asfalts
Grants/asfalts
Grants
Grants
Grants

Pagasta teritorijā esošajos valsts autoceļos raksturīga samērā neliela satiksmes
intensitāte.
No pagasta teritorijā esošajiem autoceļiem 23,9 % ceļu ir ar melno segumu.
Pašvaldības pārziņa esošie autoceļi ir uzskaitīti un reģistrēti saskaņā ar 2000.gada 3.oktobra
MK noteikumiem Nr.346 „Autoceļu reģistrācija un uzskaites kārtība”. Pagastā autoceļu
reģistrs izveidots 2001.gada 22.oktobrī un saskaņots ar VZD Vidzemes reģionālās nodaļas
Valkas rajona filiāli un BO VAS Latvijas autoceļu direkcijas Valkas nodaļu.
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Pagasta pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu raksturojums.
7.2. tabula

Ceļu grupa
A grupas autoceļi
B grupas autoceļi
C grupas autoceļi
Kopā ceļi:
Ielas Bilskas ciemā
Ielas Mēru ciemā
Kopā ielas:

Kopgarums
km
12,2
19,5
2,6
34,3
2,0
1,7
3,7

Laukums m2
84501
133929
25740
234170
11885
10306
22191

Seguma veids
Grants
11,1
19,3
2,6
33,0
1,8
1,3
3,1

Asfalts
1,1
0,2
1,3
0,2
0,4
0,6

80 % no pagasta ceļiem prasa kapitālieguldījumus, bet iedalīto ceļa remonta līdzekļu
apjoms ir tikai Ls 0,03 uz 1 m2 gadā. Lielākoties līdzekļus izlieto ielu un ceļu uzturēšanai,
ceļu seguma stiprināšanai un kravnesības paaugstināšanai.
2003. gadā, saņemot papildus palīdzību no rajona padomes rezerves fonda, bija
iespējams sekmīgi pabeigt remontdarbus kritiskā ceļa posmā Otkari – Zariņi, kur 2,6 km
garam ceļa posma remontam izlietoja Ls 19 000. Visā pagasta teritorijā uzstādītas māju un
ielu norādes.
Svarīga, bet pagaidām neatrisināta, problēma ir tiltu atjaunošana un ceļa seguma
uzlabošana. Šobrīd visiem pagastā esošajiem tiltiem ir nepieciešams brauktuves remonts.
Tiltu klājuma kopējais garums ir 36,40 tek.m, laukums – 254,6 m2, lielo caurteku (diametrs
2,0 m) skaits – 3 gab.
Ņemot vērā MK noteikumus no 2003.gada 11.novembra Nr.636 „Autotransporta gada
nobraukuma uzskaites kārtība”, veikta vizuālā autotransporta gada nobraukuma uzskaite
pagasta autoceļos 2004.gadā, kuras mērķis ir iegūt datus autoceļu tīkla plānošanai, objektīvai
un racionālai budžeta līdzekļu sadalei un izlietojumam autoceļu nozarē.
Sabiedriskais transports.
Sabiedriskā transporta nozīme un izmantošanas intensitāte kopš neatkarības
atjaunošanas ir samazinājusies, pieaugot individuālo transporta līdzekļu izmantošanai. Tomēr
sabiedriskais transports joprojām ir būtisks elements pagasta funkcionēšanas nodrošināšanā.
Pasažieru pārvadājumus Bilskas pagastā nodrošina pašvaldības uzņēmums Valmieras
rajona „VTU Valmiera”. Kopējais vietējo pārvadājumu maršrutu skaits ir 5 maršruti: Smiltene
– Valka c. Bilsku, Smiltene – Vidaga c. Mēriem, Smiltene – Variņi c. Mēriem, Smiltene –
Pubuļi c. Mēriem un Smiltene – Gauja c. Lobērģiem.
Bez vietējiem maršrutiem ir arī tālsatiksmes maršruti: Rīga – Gaujiena un Rīga – Alūksne.
Sabiedriskā transporta lielākā problēma ir nepietiekamie ieņēmumi daudzos maršrutos,
kā arī potenciālais pasažieru skaits ir pārāk mazs lai atvērtu jaunus maršrutus, vai palielinātu
reisu skaitu. Skolnieku pārvadāšanai pa pagasta teritoriju noteiktos maršrutos kursē pagasta
autobuss.
Sakari.
Bilskas pagastā telefona sakarus nodrošina Lattelekom fiksēto tālruņu līniju un mobilo
sakaru tīkls. Pagasta teritorijā ir 3 Lattelekom automātiskās telefona centrāles ar analogo
telefona līniju tīkla pieslēgumu. Pēdējos gados fiksēto tālruņa līniju abonentu skaits
samazinās, arvien vairāk pieaugot mobilo sakaru abonentu skaitam.
Mobilos sakarus Bilskas pagastā nodrošina LMT un SIA „TELE 2”. Fiksēto telefona
līniju abonentu skaits uz 100 iedzīvotājiem rajonā vidēji ir 14 abonenti, bet Bilskas pagastā
12,6 abonenti. Kopējais līniju abonentu skaits sarūk jau vairākus gadus un šī tendence
turpinājās arī 2004.gadā. Pieprasījums pēc mobilo telefonu sakaru pakalpojumiem strauji
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palielinās. Abonentu skaita pieauguma pamatā ir ievērojami labāka pārklājuma
nodrošināšana, mobilo telefonu cenu un pakalpojumu tarifu samazināšanās.
Pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija A/S „Latvijas pasts” ar 3 nodaļām
pagasta teritorijā: Bilskā, Mēros un Lobērģos.
Radio un televīzijas programmu uztveršana pagasta teritorijā nav apgrūtināta.

7.2. Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas.
Pagasta teritorijā nodrošinājums ar informācijas un komunikācijas iespējām ir viens no
būtiskākajiem faktoriem investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai. IKT
izmantošana un attīstība pagasta teritorijā sniedz arvien jaunas iespējas. Analogais interneta
pieslēgums pagasta teritorijā lielā mērā atkarīgs no sakaru tīkla infrastruktūras.
Pastāvīgu interneta pieslēgumu Bilskas teritorijā piedāvā Smiltenes Inovācijas Centrs.
Pieslēgumam nav vajadzīga tālruņa līnija, klienti var darboties arī lokālajā tīklā. Smiltenes
Inovācijas Centra mērķis ir nodrošināt maksimāli pieejamu kvalitatīvu interneta pieslēgumu
palielinot interneta darbības ātrumu, izveidojot ātrgaitas lokālo tīklu Smiltenē un tās apkārtnē.
Realizējot Vidzemes attīstības aģentūras projektu „Pašvaldibu vienotas informācijas
sistēmas (PVIS) izveide” rajona teritorijā SIA „Telia Latvija” ir nodrošinājusi pastāvīgu
interneta pieslēgumu Bilskas pašvaldībā, Bilskas pamatskolā, pieaugušo informācijas centrā
un Bilskas bibliotēkā. Pašreiz PVIS programmatūra nodrošina nepieciešamāko valsts deleģēto
pašvaldību funkciju automatizāciju, datu apmaiņu starp pašvaldībām un valsts reģistra datu
bāzēm, pašvaldību mājas lapu un e-pasta adrešu bezmaksas izvietošanu uz CDC (centrālā datu
centra) serveriem.
Lai nodrošinātu pastāvīgu interneta pieslēgumu Birzuļu pamatskolā un bibliotēkā,
Bilskas pagasta pašvaldība ir iesaistījusies Vidzemes attīstības aģentūras projektā „EVidzeme” realizācijas uzsākšanā. Plānots piedalīties arī projektā „Virtuālās sabiedrības
izveidošana Valkas un Valgas reģionā”, kas sniegtu ievērojamu palīdzību pastāvīga interneta
pieslēguma nodrošināšanai Loberģu bibliotēkā.

7.3. Elektroapgāde un gāze.
Elektroapgāde.
Bilskas pagastam elektroenerģijas piegādi nodrošina VAS „Latvenergo” Ziemeļu
elektrisko tīklu Smiltenes elektrisko tīklu iecirknis. Pagasta teritorijā ir 47 transformatoru
apakšstacijas, Pagasta teritoriju šķērso 110 kV augstsprieguma līnija Valka – Vireši, kuru
patreiz reāli izmanto kā 20 kV līniju. Bilskas pagastā visas mājsaimniecības ir apgādātas ar
elektroenerģiju.
Gāzes apgāde.
Bilskas pagasta teritorijas dienvidu robežai piekļaujas maģistrālais gāzes vads
Izborska – Pleskava – Rīga, no kura perspektīvē ir iespējama gāzes piegāde pagasta teritorijai.
Patreiz sadzīves vajadzībām iedzīvotāji izmanto tikai sašķidrināto balonu gāzi. Ar gāzes
balonu piegādi pagastu nodrošina A/S „Latvijas Gāze”. Centrālā gāzes padeve daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām no apakšzemes sašķidrinātās gāzes cisternām vairs nepastāv.
Sašķidrinātās gāzes balonu piegādē, uzglabāšanā, gāzes plītiņu ekspluatācijā un balonu
pieslēgšanā nav noteikta uzraudzība un kārtība.
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Priekšnoteikumi infrastruktūras attīstībai:
 Ceļu izmantošanas spēju nodrošināšana neatkarīgi no sezonas un slodzes (īpaši
pašvaldības ceļos).
 Melnā seguma atjaunošana pagasta apdzīvotās vietās.
 Satiksmes drošības palielināšana.
 Gājēju un velosipēdistu joslas izveide apdzīvotās vietās.
 Sakaru līniju, elektrolīniju un citu lauku infrastruktūras objektu rekonstrukcija.
 Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu IKT pakalpojumu pieejamību.
 Informatīvo zīmju un norāžu izvietošana uz tūrisma, aktīvās atpūtas,
pakalpojumu sniegšanas vietām un dabas objektiem.

7.4. Ūdens apgāde un kanalizācija
Bilskas pagastā pašlaik ir 2 ciemi – Bilska un Mēri un 2 apdzīvotas vietas Lobērģi un
Zeltiņi, kuros ir savas autonomās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Pavisam pagasta
teritorijā ir 33 artēziskie urbumi, kuru izvietojums un atrašanās vieta parādīta tabulā Nr.3.2.
Apsekojot urbumus tika noskaidrots to tehniskais stāvoklis un konstatēts, ka 15
urbumus vairs neizmanto un 10 privātpersonām piederošo urbumu izmantošanā netiek veikta
ne patērētā ūdens daudzuma uzskaite, ne ūdens kvalitātes kontrole, ne arī sanitāro zonu
uzturēšana atbilstoši sanitāri higiēnisko noteikumu prasībām.

Bilskas ciems.
Ūdens apgāde.
Bilskas ciemā ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz Bilskas pagasta
pašvaldība, kuras īpašumā ir ūdenstornis, 2 dziļurbuma akas, ūdensvadu un kanalizācijas tīkli
un attīrīšanas iekārtas. Visi šie komunālo pakalpojumu objekti celti 20.gs. 80.gados pēc tā
laika bijušajiem LPSR normatīviem un standartiem, kas šodien ir gan fiziski, gan morāli
novecojuši.
No aku urbumiem, kuru dziļums ir no 90 – 100 m, ūdens tiek padots uz ūdens
attīrīšanas – atdzelžošanas iekārtām IRPS – 2469, kuru jauda ir līdz 10 m3/st un pēc tam uz
ūdenstorni no kurienes, pa cauruļvadu sistēmu nonāk pie patērētājiem. Pie akām ir uzstādīti
ūdens skaitītāji, kas uzskaita faktisko ūdens patēriņu no akas, bet ne pie privātajām mājām, ne
arī daudzdzīvojamo māju dzīvokļos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti, izņemot SIA Druva
Ezernieku fermu, kur ūdens patēriņa apjomam ir uzstādīts ūdens skaitītājs.
No visiem centra iedzīvotājiem 89 % vai 262 iedzīvotājiem ir nodrošināta centralizēta
ūdens apgāde. Abās ciema akās nomainīti un uzstādīti mūsdienu prasībām atbilstoši ūdens
sūkņi, kas pārmaiņus darbojoties nodrošina nepārtrauktu ūdens apgādi iedzīvotājiem.
Ūdens kvalitāte.
Ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas republikā noteiktajām dzeramā ūdens standarta
prasībām. Par ūdens kvalitāti atbild Bilskas pagasta pašvaldība. Ūdens kvalitāte tiek
pārbaudīta regulāri 2 reizes gadā. Ūdens kvalitātes kontroles biežumu reglamentē MK
noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles kārtība” (29.04.2003.).
Ūdenstornis.
Bilskas ciema iedzīvotājus ar ūdensapgādi nodrošina viens ūdenstornis, kura
rezervuāra tilpums ir 50 m3 un augstums līdz rezervuāra augšai 25 m. Ūdenstornis būvēts pēc
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LPSR laikā izstrādātā tipveida projekta. Ķieģeļu mūra daļas ir apdrupušas un saplaisājušas,
metāla konstrukcijas sarūsējušas un pats rezervuārs izrūsējis un jau vairākas reizes metināts.
Visa minētā rezultātā ūdenstorņa turpmākā ekspluatācija ir bīstama, jo tas draud
sabrukt, tādēļ pagasta pašvaldība plāno veikt ūdenstorņa rekonstrukciju un ir izstrādāta
projekta dokumentācija „Ūdenssaimniecības attīstība Bilskas pagasta Bilskas un Mēru
ciemos”.
Ūdens sadales tīkls.
Ūdensvadu sadales tīkla kopgarums ir gandrīz 6 km un visiem tīkliem ir viena
spiediena zona. Lielākā tīkla daļa (1,5 km) izbūvēta no čuguna caurulēm DN 100, kurām nav
nekādas pretkorozijas aizsardzības. Pārējie ūdensvada posmi izbūvēti no plastmasas caurulēm
DN 50, DN 32. Tīklu vecums ir no 20 – 30 gadiem un to tehniskais stāvoklis apmierinošs.
Lielā diametra caurulēs, kur ūdens plūsma mazāka, nav izskalojušās korozijas nogulsnes, kā
rezultātā atslēdzot un ieslēdzot ūdens padevi pie patērētājiem nonāk saduļķojies ūdens.
Ūdens sadales tīklos nolietojusies un praktiski nelietojama ir ūdens noslēgšanas
armatūra, trūkst tīklu sacilpojuma.
Kanalizācijas pakalpojumi.
No 295 Bilskas ciema iedzīvotājiem kanalizācijas sistēma apkalpo 74 % iedzīvotāju.
Vietās, kur nav kanalizācijas, notekūdeņi tiek novadīti uz izsmeļamām tvertnēm – septiķiem
vai filtrācijas laukiem. Kanalizācijas cauruļvadu kopējais garums 4,6 km.
Kanalizācijas sistēmu ciemā pārsvarā veido pašteces vadi, bet tie nenodrošina visai
ciema teritorijai kanalizācijas novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām, tāpēc ir izbūvēta arī viena
kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanas stacija. 2002.gadā pagasta pašvaldība veica pārsūknēšanas
stacijas rekonstrukciju nomainot jumtu, durvis, kā arī uzstādot jaunus ABS sūkņus.
Lielākā daļa kanalizācijas tīklu izbūvētas no 150 mm diametra keramikas, bet
atsevišķi posmi no 100 mm diametra ķeta caurulēm. Tīklu pārklājums ir nepietiekošs, lai
pilnībā varētu pieslēgt visas ciema teritorijā esošās mājas. Kanalizācijas tīklu vecums svārstās
no 20 – 30 gadiem.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Ciema kanalizācijas tīklā ieplūst sadzīves, jeb komunālie ūdeņi. Ražošanas
notekūdeņu ciemā nav, nav arī jaukto kanalizācijas sistēmu. Lietus ūdeņi no mehānisko
darbnīcu teritorijas ietek meliorācijas grāvī bez attīrīšanas. Attīrīšanas ietaisēs ieplūstošo
notekūdeņu analīzes veic 2 reizes gadā. Plūsmu aprēķini balstās uz dzeramā ūdens patēriņa
daudzumu.
Notekūdeņu attīrīšanai Bilskas ciemā izmanto COK – 80 attīrīšanas iekārtas, kas
faktiski ir projektētas bioloģiskai notekūdeņu attīrīšanai ir fiziski nolietojušās un laika
apstākļu ietekmē pilnībā kļuvušas ekspluatācijai nederīgas. 2005. gadā ir izstrādāts projekts
attīrīšanas iekārtu nomaiņai.

Mēru ciems.
Ūdens apgāde.
Mēru ciemā dzeramā ūdens apgādei izmanto vienu dziļurbuma aku, kuras dziļums ir
236 m. Artēziskās akas konstrukcija un ūdenstornis izstrādāts pēc bijušajām LPSR standartu
prasībām. Bilskas pagasta pašvaldība 1992.gadā virs artēziskās akas uzbūvēja jaunu siltinātu
ēku, kā arī uzstādīja ūdens skaitītāju, kas uzskaita faktisko ūdens patēriņu. No akas caur
atdzelžošanas iekārtām IRPS 2469, kuru jauda ir līdz 10 m3/st, attīrītu ūdeni padod uz
ūdenstorni no kurienes pa ūdensvadu tīklu nonāk pie patērētājiem.
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No visiem Mēru ciemā dzīvojošiem iedzīvotājiem 234 jeb 87 % ir nodrošināta
centralizēta ūdens apgāde, kā arī skolai, feldšeru punktam, aptiekai, tautas namam un
kafejnīcai.
Ūdens kvalitāte.
Ūdens kvalitāte atbilst Latvijā noteiktajām dzeramā ūdens standarta kvalitātes
prasībām un nepārsniedz „Ūdens nekaitīguma normās” noteikto normatīvu līmeni. Ūdens
paraugus noņem 2 reizes gadā. Analīžu rezultāti norāda uz paaugstinātu mangāna saturu
ūdenī.
Ūdenstornis.
Ciema ūdens apgādes tīkla normālu darbību nodrošina viens ūdenstornis, kas ir labā
tehniskā stāvoklī. Rezervuāra kopējais tilpums ir 99 m3, augstums no zemes līdz rezervuāra
malai 38 m. Ūdenstornis izbūvēts no betona konstrukcijām pēc LPSR laikā izstrādātā tipveida
projekta.
Ūdens sadales tīkls.
Ūdensvadu sadales tīkla kopējais garums Mēru ciemā ir 2,3 km un visā ūdens apgādes
sistēmā ir viena spiediena zona. Lielākā daļa tīklu ir no čuguna caurulēm, kurām nav nekādas
pretkorozijas aizsardzības un daļa ūdensvadu ir no plastmasas un dzelzs caurulēm. Teritorijas
pārklājums ar ūdensvadu sadales tīklu nodrošina tikai 70 % ciema vajadzību. Cauruļvadu
vecums ir no 20 – 30 gadiem un ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā rezultātā bieži notiek avārijas
un ūdens padeves pārtraukumi. Ūdens sadales tīklos nolietojusies un praktiski nedarbojas
ūdens noslēgšanas armatūra, kā arī trūkst tīklu sacilpojuma.
Kanalizācijas pakalpojumi.
No 271 Mēru ciema iedzīvotāja tikai 28 % izmanto centrālās kanalizācijas sistēmas
pakalpojumus. 2003. gadā centrālai kanalizācijas sistēmai pieslēdza Birzuļu pamatskolu, un
tautas namu.
Privātmājas, kuras nav pieslēgtas pie kanalizācijas tīkla, notekūdeņus novada uz
izsmeļamām tvertnēm vai arī vienkārši aizpludina novadgrāvjos piesārņojot vidi.
Notekūdens attīrīšanas iekārtas.
Mēru ciemā 2002.gadā nodeva ekspluatācijā jaunas BB-35 tipa bioloģiskās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas darbojas normāli un labā kvalitātē veic notekūdeņu
attīrīšanu.
Kanalizācijas tīklā ieplūst sadzīves komunālie ūdeņi, kuru plūsmas daudzumu
aprēķina teorētiski pamatojoties uz patērētā dzeramā ūdens daudzuma. Ražošanas notekūdeņu
ciema teritorijā nav. Dūņu glabāšanai izmanto veco attīrīšanas iekārtu rezervuārus.

Lobērģu apdzīvotā vieta.
Ūdens apgāde.
Lobērģu apdzīvotās vietas apgādei ar ūdeni izmanto 5 artēziskās akas (Purmaļu,
Gaismas, Lobērģu, Beveriņu un Dzeņu), kuras pieder SIA Druvai un privātpersonām.
Artēziskā aka Lobērģi apkalpo tikai 24 iedzīvotājus. Dzeņu artēziskā aka ar ūdenstorni
nodrošina ar ūdeni mehāniskās darbnīcas un 25 Skolas ielas iedzīvotājus. Artēzisko aku
Beveriņas izmanto tikai vienas mājas iedzīvotāji. Ūdens skaitītāji akām ir uzstādīti Purmaļos
un Dzeņos.

56

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Ūdens apgādi no artēziskām akām izmanto tikai 43 % Lobērģu apdzīvotās vietas
iedzīvotāju, bet pārējie iedzīvotāji ūdeni ņem no raktajām grodu akām.
Ūdens kvalitāte.
Tā kā pieejami tikai ūdens kvalitātes paraugu analīžu rezultāti no artēzisko aku pasēm,
tad izejot no tiem, kā arī ņemot vērā mutisko informāciju, var secināt, ka ūdens kvalitāte
ieguves vietās pilnībā neatbilst Latvijas ūdens standartu prasībām, jo dzelzs saturs ūdenī
aptuveni trīs reizes pārsniedz „Ūdens nekaitīguma normās” noteikto līmeni, kā arī ūdenim ir
paaugstināta cietība, kas patērētājiem sagādā lielas neērtības ievērojami saīsinot
mājsaimniecības iekārtu ekspluatācijas laiku.
Ūdenstornis.
Lobērģu ciemā ūdenstornis ir tikai Dzeņu artēziskajai akai, bet pārējiem urbumiem
uzstādīti spiedkatli. Aku ūdensvadu tīkli savstarpēji nav savienoti. Dzeņu ūdenstorņa
augstums 12 m un rezervuāra tilpums 15 m3, kas daudzreiz pārsniedz iedzīvotāju vajadzībām
nepieciešamo ūdens daudzumu, jo saimnieciskām vajadzībām ūdeni vairs nepatērē. Tomēr
torņa augstums ir par zemu, lai nodrošinātu normālu spiedienu ūdens padeves
sistēmā.(Spiediens līdz 1 atm.) Ūdenstornis ir metāla konstrukcijas un torņa tehniskais
stāvolis apmierinošs.
Ūdens sadales tīkls.
Ūdens sadales tīkla vadu kopgarums 4 km un lielākā tīklu daļa izbūvēta no 63 mm
diametra plastmasas caurulēm. Ūdensvadu tīklu vecums no 20 – 30 gadiem. Ūdensvadu
sadales tīklu stāvoklis ir apmierinošs.
Kanalizācijas pakalpojumi.
Kanalizācija izbūvēta tikai 8 dzīvokļu dzīvojamai mājai Skolas ielā 23, kur
notekūdeņus novada uz septiķiem no kurienes tie ieplūst meliorācijas grāvī un tālāk Pubuļupē.
Pārējie iedzīvotāji dzīvo savās individuālajās mājās un pieslēguma pie kanalizācijas nav.

Zeltiņu apdzīvotā vieta.
Ūdens apgāde un kanalizācija.
Zeltiņu apdzīvotajā vietā ir 3 artēziskie urbumi, kuri pieder privātpersonām. Ūdens
apgādei iedzīvotājiem izmanto visas 3 artēziskās akas, kurām ir uzstādīti spiedkatli. Artēzisko
aku Līdumos izmanto 37 Zeltiņu apdzīvotās vietas iedzīvotāji, kā arī ūdeni izmanto
saimnieciskām vajadzībām.
Artēzisko aku Imantas izmanto 20 ciema iedzīvotāji, kā arī ūdensvadam pieslēgtā
Imantu cūku kūts.
Aku Silmaļos izmanto tikai 7 Silmaļu mājas iedzīvotāji, jo lopu fermā Silmaļi
saimnieciskā darbība vairs nenotiek.
Ūdens kvalitātes rādītāji netiek noteikti, bet saņemot mutisku informāciju var secināt,
ka ūdens kvalitāte ir apmierinoša. Ūdensvadu sadales tīkls kopā par visām 3 akām ir tikai
nepilnus 3 km garš.
Centralizēta kanalizācijas sistēma ciemā nav izveidota un lielākā daļa iedzīvotāju
notekūdeņu uztveršanai izmanto izsmeļamās bedres.
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7.5. Siltumapgāde
Bilskas pagastā ir veikta individuālo siltuma mezglu izbūve pa objektiem. Pagasta
pašvaldības pārziņā ir 3 nelielas katlumājas, kas apsilda Bilskas pamatskolu un Pašvaldības
māju, Birzuļu tautas namu un Kastaņu dzīvojamo māju. Kā kurināmo katlumājās izmanto
malku. Atsevišķo katlumāju jauda ir no 0,24 – 0,50 MW.

7.6. Sociālā infrastruktūra
Sociālās infrastruktūras uzdevums ir nodrošināt iedzīvotājus ar izglītības, veselības,
sociālās aprūpes, kultūras un sporta pakalpojumiem. Pēdējos 10 gados sociālās infrastruktūras
tīkls būtiski mainījies, jo nepietiekamā finansējuma dēļ SIA Druva tautas nams ir slēgts.
Izglītība.
Bilskas pagastā ir 2 pamatskolas – Bilskas un Birzuļu, kā arī divas pirmskolas bērnu
dienas grupas, kuras apmeklē 50 bērni. Bilskas pamatskolā 2004./2005.m.g.mācās 141,
Birzuļu pamatskolā 81 skolnieks. Sekmīgu mācību darbu nodrošina skolotāji un tehniskie
darbinieki. Skolotāju kvalifikācija Bilskas skolā: pedagoģisko zinātņu maģistri 2 , pedagoģijas
bakalauri 13. Birzuļu pamatskolā: pedagoģijas bakalauri 13 , mācās pedagoģijas bakalaura
iegūšanai 1. Skolotāju augstā kvalifikācija un profesionalitāte ļauj skolēniem gūt stabilu
pamatu tālākai izglītībai. Skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalās Izglītības Ministrijas
organizētajās mācību olimpiādēs, kā arī dažādos konkursos. Pamatskolās darbojas dažādu
interešu pulciņi. Vairāki skolēni apmeklē Smiltenes mūzikas un Smiltenes mākslas skolas.
Skolās ir datorklases ar pieslēgumu internetam.

Bilskas pamatskola.

Bilskas pamatskola nodota ekspluatācijā 1986.gadā. Birzuļu pamatskola no 1926. gada
atrodas Mēru muižas ēkā.
Kultūra.
Bilskas pagasta pašvaldības īpašumā ir Birzuļu tautas nams. Tautas namā darbojas
jauniešu deju kolektīvs, sieviešu klubiņš „Varavīksne”, Birzuļu tautas nama dramatiskā kopa
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„Mēris”, kas iestudējis vairākas izrādes un guvis atzīstamus panākumus Valkas rajona
amatieru teātru skatēs, sieviešu vokālais ansamblis „Konsonanse”, kas vairākus gadus rajona
vokālo ansambļu skatēs ieņem godalgotās vietas.

Birzuļu tautas nams.

Pagasta iedzīvotājus apkalpo piecas bibliotēkas – Bilskā, Mēros un Lobērģos, kā arī
abās pamatskolās. Bilskas bibliotēkā darbojas pieaugušo izglītības centrs, ir interneta
pieslēgums. Vidēji pagasta bibliotēku pakalpojumus izmanto 24 % iedzīvotāju.

Bilskas ciema bibliotēka.
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Medicīnas iestādes.
Bilskas pagasta iedzīvotāji pirmo medicīnisko palīdzību var saņemt divos
feldšerpunktos – Bilskas un Mēru ciemā, kur katrā strādā viens feldšeris. Feldšerpunkti ik
gadu saņem pašvaldības atbalstu. Nozīmīga ir aptiekas esamība Mēru ciemā.

Aptieka „Kaķis” Mēru ciemā.

Stacionārā ārstēšana pie ģimenes ārsta un pārējiem dažāda profila ārstiem
speciālistiem veicama Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcā, Valkas slimnīcā, kā arī Valmieras
reģionālajā slimnīcā.
Par sociālo aprūpes darbu atbild šim nolūkam izveidota deputātu komiteja un pagasta
sociālais darbinieks. Pagasta budžeta sociālā daļa ir ar stabilu pieauguma tendenci.
Sports un atpūta.
Pagasta sporta centri ir Bilskas un Birzuļu pamatskolas. Sporta laukumi iekārtoti abās
skolās, bet sporta zāle ir tikai Bilskas pamatskolā. Aktīvās atpūtas vietas ir Bilskas ezers un
Mēru ūdenskrātuve un kā apskates objekts - Mēru muiža ar parku. Tuvākajos gados lauku
tūrisma pakalpojumus sniegs z/s Muižnieki.

7.7. Apbūve.
Plašākā nozīmē apbūve aptver pilnīgi visas būves, inženiertehniskos tīklus,
komunikācijas, elektropārvadu līnijas, teritoriju labiekārtojumu gan apdzīvotās vietās, gan
ārpus tām. Nozīmīga ir dzīvojamā apbūve. Pagasta īpašumā bijušais dzīvojamais fonds
privatizācijas rezultātā sarucis no 60 līdz 22 dzīvokļiem no kuriem 12 ir labiekārtoti..
Īpaša problēma ir mājokļi ar augstu nolietošanās pakāpi. Apmēram puse pagasta
iedzīvotāju dzīvo ēkās, kas vecākas par 50 gadiem.
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Kainaiži – 19. g.s. beigas.

Dzīvojamais fonds palielinājies privātajā sektorā. Pēdējo 10 gadu laikā no jauna
uzceltas 5 viendzīvokļa dzīvojamās mājas. Pagastā būvniecība praktiski ir minimāla, notiek
tikai remontdarbi. Pagasta iedzīvotāji aptaujā izsaka vēlmi veidot individuālu apbūvi, kas arī
atspoguļota teritorijas plānojumā. Arī daudzdzīvokļu mājas īpašniekiem ir vēlme uzlabot savu
dzīves vidi pārceļoties uz savrupmājām.
No visiem pagasta iedzīvotājiem 48 % dzīvo ciemos. Katrā no ciemiem ir atšķirīga
sociālā un ekonomiskā situācija.
Bilskas pagasta ciemi raksturīgi ar daudzveidīgu apbūvi. Pārsvarā dominē vienģimeņu
dzīvojamās teritorijas. Ir jauktas sabiedrisko iestāžu teritorijas, darījumu un dzīvojamās, gan
arī tehniskās apbūves teritorijas, tomēr pārsvarā ir lauku videi raksturīga apbūve ar
lauksaimniecības ražošanas uzņēmumiem, fermām un retinātu mazsaimniecību apbūvi.
Apbūves raksturu ir veidojuši vairāki nozīmīgi vēsturiski faktori.
Bilskas ciems ir veidojies 19.gs uz Vilkmuižas bāzes apaugot ar mazsaimniecību
apbūvi un no 1949.gada kā kolhoza centrs, kur izvietotas plašas lauksaimnieciskās ražošanas
teritorijas, tādējādi veidojot nosacījumus aktīvai lauksaimnieciskai ražošanai un uzņēmumu
būvniecībai.
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Vilkmuiža Bilskas ciemā 19.gs

Ciemā galvenokārt dominē savrupmāju apbūve ar samērā labu tehnisko infrastruktūru
un daļēji izveidotu sociālo infrastruktūru

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve.

Ir arī septiņdesmito gadu augsta dzīves līmeņa simboli - daudzstāvu dzīvojamo ēku
apbūve un 80. gadu Līvānu tipa dzīvojamo māju apbūve. Tomēr joprojām ir nepietiekošs
apkalpes objektu nodrošinājums.
Mēru ciems ir otra lielākā apdzīvotā vieta Bilskas pagastā, kur iedzīvotāji saņem
dažādus pakalpojumus (skola, tautas nams, sakaru nodaļa, tirdzniecība, feldšeru punkts un
aptieka).
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Mēru ciems.

Mēru muižas apbūves komplekss, kādu to redzam tagad veidojies 19.gs. vidū, bet no
1949.gada Mēru ciems attīstījies kā kolhoza centrs ar lauksaimnieciskās ražošanas teritorijām
un plašu savrupmāju apbūvi. Blīvāka savrupmāju apbūve izveidojusies Egļu un Ābeļu ielās. Ir
arī viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kas slikti iekļaujas mazstāvu apbūvē. Centrālā
muižas ēkā, kas celta 1905.gadā, no 1926.gada izvietojas Birzuļu pamatskola. No
saimniecības ēkām lielāku interesi var izraisīt stallis un kūts, kas celta 19.gs. beigās un šobrīd
netiek izmantoti. Ciemā nav pietiekošs tehniskās infrastruktūras nodrošinājums.

Kafejnīca „Krīvi” Mēru ciemā.

Lobērģu apdzīvotā vieta veidojusies ap bijušo Lobērģu muižu, kas celta 1880. gadā.
Ēkai ir 2 stāvi, bet tā līdz mūsdienām nav saglabājusi savu sākotnējo izskatu.
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Lobērģu muiža 1880. gads

No 1949.gada līdz 1973.gadam ciems veidojies un attīstījies kā kolhoza centrs, bet pēc
saimniecību apvienošanas kā palīgciemats, kas raksturojas ar zemāku pakalpojumu veidu
skaitu. Gar Skolas ielas malām izvietota retināta savrupmāju apbūve un dzīvojamais fonds
nav būtiski palielinājies kopš 1980. gada.

Skolas ielas aleja Lobērģu ciemā.

Zeltiņu apdzīvotā vieta līdz 1969. gadam veidojies kā kolhoza Stars centrs, bet pēc
pievienošanās kolhozam Draudzība, kā palīgciemats. Apbūve izvietojusies gar galvenajiem
autoceļiem. Dzīvojamo māju apbūves attīstība šajā teritorijā ir pilnīgi apsīkusi, trūkst
minimālās infrastruktūras. Taču pašvaldības iespējas nav pietiekamas, lai saspringtos
finansiālos apstākļos nodrošinātu sociālās infrastruktūras funkcionēšanu.
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Nodrošinājums ar apkalpes un sabiedriskajiem objektiem.
Būtiska apdzīvoto vietu funkcija ir iedzīvotāju, to skaitā arī apkārtējās lauku teritorijās
dzīvojošo iedzīvotāju nodrošināšana ar sabiedriskajiem un privātajiem pakalpojumiem.
Sabiedriskais sektors ietver iedzīvotāju iespējas saņemt izglītības, kultūras, veselības
aizsardzības, sabiedriskās kārtības un informācijas nodrošināšanas pakalpojumus, kuru
nodrošināšana galvenokārt ir valsts un pašvaldības pārziņā. Privātais sektors ietver iedzīvotāju
iespējas saņemt dažāda līmeņa mazumtirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves
pakalpojumus, kuru sniegšanā galvenā loma ir privātai iniciatīvai.
Sabiedriskie pakalpojumi galvenokārt koncentrējušies pagasta lielākajos apdzīvotajos
centros – Bilskā un Mēros, kas, protams, rada zināmas neērtības ārpus ciemiem dzīvojošiem
iedzīvotājiem.
Pakalpojumu pieejamība Bilskas un Mēru ciemos, Lobērģu un Zeltiņu apdzīvotās
vietās.
Pakalpojuma veids
Pašv. administrācijas pakalpojumi
Pamatskola
Sakaru nodaļas
DUS
Feldšeru punkts
Tautas nams
Bibliotēka
Sporta laukums
Sporta zāle
Aptieka
Mazumtirdzniecības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi
Sabiedriskais interneta pieejas punkts
Centralizēta ūdens apgāde,
notekūdeņu attīrīšana
Publiski pieejamas atpūtas vietas
Sabiedriskais transports ar pieturas
vietu
Sociālais darbinieks
Iecirkņa inspektors

7.3. tabula

Bilskā
(ir +, nav -)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Mēros
(ir +, nav -)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Lobērģos
(ir +, nav -)
+
+
-

Zeltiņos
(ir +, Nav -)
-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

Tā kā Bilskas pagasts ir tuvu Smiltenes pilsētai, tad pagasta iedzīvotājiem ir viegli
sasniedzami dažādie pilsētā izvietotie pakalpojumu veidi.
Sabiedriskā transporta tiešā satiksme saista Bilsku ar Smilteni, Valku, Rīgu un
Gaujienu. Kustība no Bilskas ciema centra uz Smilteni un Valku ir intensīva (septiņas reizes
dienā).
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8. CIVILĀS AIZSARDZĪBAS UN PAAUGSTINĀTA
RISKA OBJEKTI
Civilā aizsardzība.
Pagasta pašvaldībai ir jānodrošina civiliedzīvotāju, tautsaimniecības un vides
aizsardzība no iespējamo ārkārtējo situāciju potenciālajām briesmām. Rajona mērogā
ārkārtējo situāciju operatīvo pārvaldīšanu saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 5. pantu veic
Valkas rajona ārkārtējo situāciju operatīvā komisija (ĀSOK). Šīs komisijas uzdevums ir
nepieciešamības gadījumā organizēt rajona mērogā maksimāli iespējamo palīdzību uz vietām,
kur pašu resursi ir nepietiekami ārkārtējas reaģēšanas un atjaunošanas pasākumu veikšanai.
Par glābšanu ugunsnelaimju, katastrofu un dabas stihiju gadījumos Valkas rajonā
atbild Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests (VUGD). Rajonā VUGD vienības ir Valkā,
Smiltenē, un Strenčos. Valkas mežu dienestam vienības ir Smiltenē un Strenčos.
Pagastā ir sekojošas paaugstinātas bīstamības teritorijas un riska objekti:
Ugunsnedrošie un sprādzienbīstamie objekti:
SIA Tīne – degvielas uzpildes stacija.
maģistrālais gāzes vads Izborska – Pleskava – Rīga, kas robežojas ar Bilskas
pagastu.
SIA Druva mehāniskās darbnīcas.
Masu pulcēšanās vietas un objekti:
Bilskas pamatskola.
Birzuļu pamatskola.
Birzuļu tautas nams un kafejnīca Krīvi.
Bilskas pagasta padomes ēka un Bilskas centra teritorija.

9. BILSKAS PAGASTA 2001.–2012. GADA TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZVĒRTĒJUMS
Bilskas pagasta attīstības programma tika izstrādāta un apstiprināta ar pagasta
padomes 2001.gada 17.maija sēdes Nr.6 lēmumu un ir kļuvusi par nozīmīgu dokumentu
pagasta attīstībā. Šajā dokumentā noformēta nākotnes vīzija, vispārējie attīstības virzieni un
mērķi, noteiktas prioritātes.
Bilskas pagasta attīstības programmu veido:
- esošās situācijas apraksts ar SVID analīzi, problēmu un tendenču apraksts;
- stratēģijas daļa ar vīziju, mērķiem, uzdevumiem;
- rīcības programmas praktiskā daļa, kas sastāv no uzdevumiem, konkrētām
rīcībām, projektu aprakstiem.
Attīstības perspektīvas ir risinātas aptuveni 12 gadu periodam un darba rezultāti
liecina par sabalansētu, pārdomātu padomes darba vadību attīstības programmā paredzēto
projektu realizēšanā.
Savā darbā, balstoties uz izstrādāto attīstības programmu, pagasta padome risina
sekojošus jautājumus:
1. Pakāpeniski tiek risināti jautājumi par pagasta ciemu infrastruktūras uzlabošanu:
Mēru centra dzeramā ūdens atdzelžošanas un bioloģisko attīrīšanas iekārtu
izbūve un uzstādīšana.
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Birzuļu skolas ūdens un kanalizācijas sistēmas daļēja sakārtošana.
Bilskas centra atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana un kanalizācijas
pārsūknēšanas stacijas rekonstrukcija.
2. Pagasta autoceļu remonts un māju norāžu uzstādīšana:
Autoceļa Raudiņa – Birzuļi remonts.
Autoceļa Otkari – Zariņi kapitālais remonts.
3. Kultūras un izglītības projektu īstenošana:
Birzuļu tautas nama daļējs remonts.
Pieaugušo izglītības centra izveide Bilskas bibliotēkā.
Bilskas pagasta padomes ēkas telpu remonts
4. Uzsākta mazvērtīgo un neizmantoto lauksaimniecībā izmantojamo zemju
apmežošana.
5. DUS darbības atjaunošana Bilskas centrā.

Attīstības problēmas.
Uzņēmējdarbība:
- neizmantotas ražošanas teritorijas;
- pamesti ražošanas objekti un degradēta teritorija;
- mazs uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem;
- zems investīciju īpatsvars;
- vāji attīstīta lielražošana, kooperācija;
- uzņēmējdarbības izaugsmei kvalificēta darbaspēka trūkums;
- nepietiekama lauksaimniecības intensifikācija (fiziski un morāli novecojusi
lauksaimniecības tehnika un daudz neizmantotas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes);
- vāji attīstīta bioloģiskā lauksaimniecība.
Sakari, informācija un komunikācijas tehnoloģijas:
- finanšu trūkums moderno tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai;
- slikti analogo telefonlīniju sakari un nepietiekams mobilo telefonsakaru
tīkla pārklājums;
- melnā seguma zemais īpatsvars uz ceļiem;
- autoceļu kravnesības neatbilstība un smagsvara kravu kontroles trūkums;
- zema satiksmes drošība apdzīvotās vietās, nav ierīkoti gājēju un velosipēdu
celiņi;
- kvalitatīvas, šodienas prasībām atbilstošas ceļu apkalpes infrastruktūras
trūkums (DUS, autoserviss, kafejnīcas);
- līdzekļu trūkums satiksmes drošības palielināšanai;
- nerentabli pasažieru pārvadājumi un nepietiekošs maršrutu skaits lauku
teritoriju perifērijā.
Izglītība un cilvēkresursi:
- nepietiekami izvērsta pieaugušo izglītība;
- nepietiekošs izglītības iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums;
- domāšanas inerce un iedzīvotāju iekšējās motivācijas trūkums;
- zems iedzīvotāju blīvums padara nerentablu infrastruktūru;
- augsts bezdarba līmenis;
- iedzīvotāju skaita samazināšanās;
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-

dzīvojamā fonda trūkums un zema kvalitāte;
jaunajiem tirgus apstākļiem piemērotu speciālistu trūkums.

Kultūra, sports:
- nepietiekami izvērtēts kultūrvēsturiskais mantojums, kā tūrisma un
rekreācijas potenciāls;
- slikts kultūrvēsturisko objektu tehniskais stāvoklis;
- sporta būvju trūkums Mēru ciemā;
- nepietiekams finansējums bibliotēku un tautas namu remontiem.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe:
- nepietiekama primārās veselības aprūpe un kvalitāte;
- sociālo dzīvokļu trūkums.
Vide:
- kultūrainavu degradēšanās, lauksaimniecības zemju aizaugšana, latvāņu
izplatīšanās;
- informācijas trūkums sabiedrībā par aizsargājamām dabas teritorijām, vides
situāciju;
- artēzisko urbumu piesārņojuma risks;
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu morālā un fiziskā novecošanās Bilskas
ciemā;
- nesakārtota atkritumu apsaimniekošanas sistēma.
Bilskas pagasta teritorijas plānojums izvirza sekojošas prioritātes.
Uzņēmējdarbības aktivitātes palielināšana.
Izglītības iestāžu tehniskās modernizācijas nodrošināšana.
Kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas bioloģiskās daudzveidības un pagasta
raksturīgās ainavas saglabāšana.
Ilgspējīga ūdens resursu apsaimniekošana.
Dzīvojamā fonda papildināšana ar īres dzīvokļiem.
Mājokļu celtniecība.
Tendences.
Bilskas pagastā iedzīvotāju skaits stabilizējas un tam nav tendences samazināties.
Prognozējam, ka 2010.gadā iedzīvotāju skaits pagastā palielināsies. Sākuma posmā darba
tirgus galvenokārt pieaugs Smiltenē. Piesaistot vairāk investīcijas, attīstība notiks straujāk un
tas dos daudzveidīgāku darba piedāvājumu. Līdz ar to vietās, kurām ir mazāks attālums līdz
Smiltenei, kā Bilskā un Mēros un ir sakārtotāka infrastruktūra un ir ainaviski pievilcīgas
teritorijas, būs iespējams straujāk palielināt iedzīvotāju skaitu, kā arī izveidot
priekšnoteikumus vides un dzīves apstākļu uzlabošanai pagastā.
Attīstoties informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijām, ievērojami palielināsies
pagasta administratīvā kapacitāte. Notiks akcentu pārbīde no darbietilpīgās ekonomikas uz
zināšanu ietilpīgāku ekonomiku. Palielināsies zināšanu un augsto tehnoloģiju izmantošana
dažādās tautsaimniecības nozarēs.
Uzlabojoties ekonomiskai aktivitātei palielināsies pagasta apdzīvotība, paātrināsies
ciemu attīstība nodrošinot lauku teritoriju infrastruktūras sakārtošanu, ekonomiskās un
sociālās infrastruktūras ērtu pieejamību visiem iedzīvotājiem.
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