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AAANNNOOOTTTĀĀĀCCCIIIJJJAAA   

 

Grundzāles pašvaldības teritorijas plānojumu uz pagasta materiāla bāzes 

izstrādājis MSc.env. Jānis Kauliņš (dipl. MDA nr. 1452, Limbažu raj. Salacgrīvas lauku 

ter., Korģene 11-15, tālr. 64030839 mob.tālr. 26820622, e-pasts janis.kaulins@gmx.net). 

 

Teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst 5 daļas: 

I. Paskaidrojuma raksts – šis dokuments. Tas ilustrēts ar 34 krāsainiem attēliem 

(kartes, diagrammas, fotoattēli) un 23 datu tabulām; 

II. Pārskats par plānošanas gaitu, kas satur plānošanas uzdevumus un 

nosacījumus, atzinumus, ar plānošanas darbu saistīto saraksti ar citām institūcijām un 

citu uz plānojuma izstrādi attiecināmu dokumentu kopijas; 

III. Grafiskā daļa, kas satur 11 kartes. Tajās parādīta teritorijas topogrāfiskā 

pamatkarte,  zemes īpašumu struktūra, teritorijas resursi un riski, pašreizējā un 

plānotā (atļautā) izmantošana; 

IV. Teritorijas apbūves un izmantošanas saistošie noteikumi, 

V. Kompaktdisks ar projekta saturu digitālu dokumentu veidā: 

 I daļa. Paskaidrojuma raksts, 

 II daļa. Pārskats par plānošanas gaitu, 

 III daļa. Grafiskā daļa) ar karšu attēliem pdf un jpg formātos, 

 IV daļa. Teritorijas apbūves un izmantošanas saistošie noteikumi, 

 plānojuma elementu vektorfaili digitālā veidā (tikai pagasta, Valsts Zemes 

dienesta un reģionālās vides pārvaldes eksemplāros), 

 Grundzāles pagasta ainavu fotogalerija (attēli: ©J.Kauliņš). 

 

Paskaidrojumu rakstā izmantotie fotoattēli: 

- J.Kauliņš: vāks, 5., 12., 20., 21., 23.-28., 30.att. 

- Grundzāles pagasta padome: 7., 11., 13., 15., 17., 19., 22., 29. att. 
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PPPIIIEEEŅŅŅEEEMMMTTTIIIEEE   SSSAAAĪĪĪSSSIIINNNĀĀĀJJJUUUMMMIII   

AS – akciju sabiedrība 

CP – ceļu pārvalde 

d – diena 

dab. – dabisks, dabiskais 

DUS – degvielas uzpildes stacija 

ev.lut. – evaņģēliski luteriskā [baznīca, draudze] 

g. - gads 

g.s. – gadsimts 

ĢIS – ģeogrāfiskās informācijas sistēma 

HES – hidroelektrostacija 

iedz. – iedzīvotāji 

IU – individuālais izņēmums 

k/s – kooperatīvā sabiedrība 

kr. – kreisais, kreisā 

l. – labais, labā (par virzienu) 

LĢIA – Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 

LIZ – lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

LVĢMA – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra 

p/s – padomju saimniecība 

pag. – pagasts 

raj. – rajons 

SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

sv. – svētais 

v.j.l. – virs jūras līmeņa 

VID – Valsts Ieņēmumu dienests 

z/s – zemnieku saimniecība 

Piezīme: nav paskaidroti vispārpieņemtie iespieddarbos lietojamie saīsinājumi, 

kā arī fizikālo mērvienību saīsinātie apzīmējumi. 
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IEVADS 

PLĀNOŠANAS APSTĀKĻI UN NOSTĀDNES 

Šis ir Valkas rajona Grundzāles pagasta teritorijas plānojums. Tas izstrādāts 

Grundzāles pagasta attīstības plāna ietvaros un balstās uz pagasta attīstības 

programmu, kura apstiprināta Grundzāles pagasta padomes 2001. gada 21. janvārī. 

Teritorijas plānojums balstās uz situācijas analīzi, valdošajām tendencēm un vērsta uz 

vēlamās vīzijas sasniegšanu sociālās, ekonomikas, vides un citās jomās. 

Teritorijas plānojums realizē pagasta turpmākās attīstības un zemes 

izmantošanas politiku nākamajiem 12 gadiem. 

Grundzāles pagasta padome 2003. gada 12. augusta sēdē pieņēma lēmumu par 

pagasta teritorijas plānojuma izstrādi. 

Iepriekš Grundzāles pagasta teritorijā ir bijis izstrādāts tikai ģenerālpāns 

Grundzāles ciematam. Projektēšanas institūtā “Zemesprojekts” 1962. gadā veikts 

ciemata plānojums. 1986. gadā “Laukuprojektā”, izstrādāts ciemata Grundzāle 

plānojuma un apbūves projekts, aptvēra 194 ha. Zemes reformas laikā daļa no 

izstrādātā projekta nav saistoša, jo zeme atdota mantiniekiem vai iedzīvotājiem 

īpašumā par samaksu, līdz ar to pilnībā mainījusies īpašuma forma. 

Teritorijas plānojuma prasības ir saistošas, izstrādājot detālplānojumus un 

uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, 

būvprojektēšanu un būvniecību (arī esošo būvju renovāciju, rekonstrukciju un 

restaurāciju, teritorijas labiekārtošanu, rekultivāciju, meliorāciju, zemes 

transformāciju (pārveidošanu), zemes dzīļu izmantošanu un citu saimniecisko 

darbību visā Grundzāles pagasta teritorijā. 

Izstrādājot Grundzāles pagasta teritorijas plānojumu, ir ņemta vērā Valkas 

rajona teritorijas plānojuma 5. nodaļa “Teritorijas plānotā un atļautā izmantošana”. 

Izstrādātā pagasta attīstības programmas realizācija nodrošinātu pagasta 

iedzīvotāju augstāku dzīves līmeni, palielinātu to ienākumus un radītu jaunas darba 

vietas, gan pēc iespējas izmantojot vietējos resursus, gan piesaistot investīcijas. 

Veidojot šo teritorijas plānojumu, pie pagasta padomes tika izveidota darba 

grupa, kura apzināja pagasta uzņēmējus, zemnieku saimniecības un pakalpojumu 

sfērā strādājošos darbiniekus un veica problēmu analīzi. Tika izstrādāta plānojuma 

pirmā redakcija un saņemta virkne atzinumu no institūcijām par to. Diemžēl, dažādu 

apstākļu dēļ teritorijas plānošanas process 2006. gada otrajā pusē pārtrūka un 

neturpinājās, līdz darbu 2007. gada augustā pārņēma plānotājs MSc.env. J.Kauliņš. 

Izstrādātā plānojuma pašreizējās redakcijas faktu materiāla pamatā ir pagasta darba 

grupas savāktais un apkopotais materiāls, kas papildināts ar trūkstošo, atbilstoši 

institūciju atzinumos norādītajam un, vairākos gadījumos, arī tā izmaiņām pēdējo 2 – 

3 gadu laikā. Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas telpiskajā daļā un apbūves 

un izmantošanas noteikumos ir vairākas izmaiņas, kas vērstas uz to, lai plānojumu 



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  6.lpp. 

harmonizētu ar plašāk pieņemtiem tā veidošanas principiem un blakus teritoriju 

plānojumiem. Atsevišķos gadījumos zemju izmantošanas noteikumi ir diferencēti 

sīkāk. 

TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRINCIPI UN MĒRĶI 

Teritorijas plānojuma izstrādē tiek ievēroti šādi teritorijas plānošanas principi: 

1. ilgtspējības princips, kas nodrošina esošajām un nākamajām paaudzēm 

kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un 

materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību un 

saglabāšanu; 

2. interešu saskaņotības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojumu izstrādā 

saskaņā ar citiem teritorijas plānojumiem un šajā plānojumā saskaņo valsts, 

plānošanas reģionu, kaimiņu pašvaldību un privātās intereses; 

3. daudzveidības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojuma izstrādē tiek 

ņemta vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās 

darbības daudzveidība; 

4. konkurences princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums rada vienlīdzīgus 

priekšnoteikumus uzņēmējdarbībai; 

5. nepārtrauktības un pēctecības princips, kas nodrošina, ka, mainoties spēkā 

esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, 

saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies; 

6. atklātības princips, kas nodrošina, ka teritorijas plānojums tiek izstrādāts, 

iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas 

atklātumu. 

Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma mērķis ir nodrošināt pagasta 

līdzsvarotu un ilgspējīgu ekonomisko attīstību, saglabājot un uzlabojot vides kvalitāti, 

vides aizsardzības un ekonomisko interešu sabalansētību, racionālu dabas, cilvēku, 

materiālo resursu izmantošanu un kultūras pieminekļu saglabāšanu, vienlaicīgi 

garantējot zemes īpašnieku un lietotāju tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai 

lietošanā nodoto zemi saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem. 

Teritorijas plānošanas uzdevumi ir šādi: 

1. izvērtēt pašvaldības teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai 

nepieciešamās prasības un ierobežojumus; 

2. radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 

3. radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas 

nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai; 

4. garantēt tiesības izmantot un attīstīt nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas 

plānojumu; 

5. veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas 

funkcionēšanu; 
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6. saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā 

arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu kvalitāti. 

7. izstrādāt saistošos apbūves noteikumus, kuros noteikt vietējās pašvaldības 

teritorijas attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus, noteikt vietējās 

pašvaldības teritorijas pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, kā arī 

detalizēt Valkas rajona plānojumā noteiktās prasības. 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI 

Grundzāles pagasta teritorijai nav vajadzīgi kādi īpaši attīstības 

priekšnoteikumi, jo attīstības problēmas ir kopīgas ar valsts teritorijas lauku 

pašvaldību lielāko daļu: 

 faktiska reģionu ignorēšana no valsts puses, neraugoties uz pasludinātajām 

prioritātēm, stāvokļa nepārzināšana reģionos un jebkādas sīkākas analīzes 

trūkums; to pierāda arvien sliktākais stāvoklis zemāka līmeņa (NUTS5) 

teritoriju valsts statistikā, pēdējos gados – tās gandrīz pilnīga neesamība; 

 valsts naidīga attieksme1 pret mazo uzņēmējdarbību pārmērīgu prasību, 

nodokļu sloga un sīkumainas uzraudzības veidā, kas īpaši izpaužas, 

uzņēmējdarbību uzsākot; 

 darbaspēka aizplūšana uz ārzemēm, ko veicina trūcīgā infrastruktūra, zemais 

atalgojums un šķēršļi uzņēmējdarbības uzsākšanā. 

Mainot valsts attieksmi pret reģioniem un mazo uzņēmējdarbību, teritorijas 

lēnā attīstība, kas notiek uz dažu fanātisku entuziastu darbības pamata, ievērojami 

paātrināsies arī bez īpašiem pasākumiem uz vietām. Vietējās attīstības plānam 

saglabāsies koordinējoša un konsultējoša dokumenta loma un tas būs arī pašvaldības 

spēkiem veicamo darbu rīcību programma, vīziju un stratēģisko mērķu avots. 

Grundzāles pagasta sabiedriskā sektora attīstību graujoši var ietekmēt 

nepārdomāti, tīri politiska rakstura administratīvi teritoriālās reformas nosacījumi. 

Demagoģiskais aicinājums “…pieņemt drosmīgus lēmumus” līdzinās 

pamudinājumam peldētājam lēkt uz galvas ūdenī nezināmā vietā. 

Neraugoties uz augšminēto, Grundzāles pagasta teritorijas plānojumā ir 

iestrādāti noteikti attīstību veicinoši elementi: darījumu un ražošanas teritorijas, kā arī 

dotas iespējas veidot plašas savrupmāju apbūves zonas, ievērojot iedzīvotāju 

tendenci uzlabot savus dzīves apstākļus. Jāievēro, ka nolietojoties daudzdzīvokļu 

māju fondam, šī tendence pastiprināsies. 

                                                 
1 “hostile attitude” – tādā veidā šis termins daudzkārt izskanēja LU Vides zinātnes un pārvaldības 

institūta rīkotajā starptautiskajā doktorantūras skolā 2006. gada novembrī Rojā un tika veltīts 

piekrastes attīstības problemātikai Eiropā. 
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1.  GRUNDZĀLES PAGASTA 

RAKSTUROJUMS 

1.1. GALVENĀS ĢEOGRĀFISKĀS ZIŅAS 

129,54 km2 lielais Grundzāles pagasts atrodas Valkas rajona dienvidaustrumu 

daļā, 55 km no rajona centra - Valkas. Tuvākā pilsēta Smiltene - 26 km no pagasta 

centra Grundzāles. Pagasta teritorija ir izstiepta ziemeļu-dienvidu virzienā, pa gaisa 

līniju 23 km garumā. Robežojas ar Alūksnes rajona Gaujienas un Virešu pagastiem 

austrumos, rietumos ar Bilskas pagastu, dienvidos ar Palsmanes pagastu, ziemeļos ar 

Vijciema un Zvārtavas pagastiem. Tuvākās dzelzceļa stacijas ir Gulbene - 50 km, 

Lugaži – 60 km. 

Lielāko daļu pagasta teritorijas gandrīz vienādās proporcijās (1.att.) aizņem 

lauksaimniecības zemes un meži, bet pārējās zemes kopā tikai nedaudz vairāk par 

vienu desmito daļu. 

Grundzāles pagasta zemes

Purvi

2%
Pārējās 

zemes

9%

Meži

44%LIZ

45%

 

1.ATT. GRUNDZĀLES PAGASTA ZEMJU VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 

Pagasta centrs ir Grundzāles ciems (iepriekš arī apdzīvota vieta Dzeņi) ar 397 

pastāvīgiem iedzīvotājiem. Šeit ir pamatskola, pirmskolas izglītības iestāde, pasts, 

medpunkts, pagastmāja un kultūras nams. Mazākas apdzīvotās vietas ar kompaktu 

apbūvi ir Aumeisteri (62 iedzīvotāji), Vizla (55), Bindes (25), Grundzāles muiža (17) un 

Lamsteri (16). 

Retāk apdzīvotas teritorijas – viensētu grupas bez kompaktas apbūves, kuras 

vēsturiski iedzīvotāji uzskata par vienotām un apzīmē tās ar vienu nosaukumu ir 

Bemberi (17 iedzīvotāji) un Caunes (24). 
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Grundzāles pagasts

Citi rajoni

Valkas raj.

Valsts galvenie autoceļi

1. kategorijas autoceļi

Dzelzceļi

Rajonu centri ©J.K.Kartes™, 2007
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2.ATT. 
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No augšminētajām apdzīvotām vietām ciema statuss nostiprināts trijām no 

tām: Grundzālei, Aumeisteriem un Vizlai [1]. 

Pagasta teritoriju rietumu – austrumu virzienā šķērso valsts galvenais autoceļš 

A2 Rīga – Veclaicene (arī E-77). Pagasta un kaimiņu pagastu apdzīvoto vietu saistību 

nodrošina 2. šķiras valsts autoceļi: Vecbilska – Cirgaļi (V7-229), Cirgaļi – Palsmane – 

Ūdrupe (V7-248), Mēri – Grundzāle – Vizla (V7-247), Lankaskalns – Vidaga(V7-249). 

Grundzāles pagasta klimats raksturojams kā mēreni mitrs un vēss; to nosaka 

atrašanās Vidzemes augstienes ziemeļu nogāzē. Ievērojams ir apmākušos dienu 

skaits. Valdošie ir dienvidrietumu un rietumu vēji. Vasarās ir bieži negaisi. 

Salīdzinājumā ar citiem Latvijas rietumu rajonu pagastiem, pie mums veģetācijas 

periods ir par divām nedēļām īsāks. 

Pagastam tuvākie meteoroloģiskie novērojumi notiek Smiltenes novērojumu 

stacijā; nedaudz tālāk atrodas Apes un Velēnas novērojumu punkti. Virešu 

meteoroloģiskā stacija blakus esošajā Virešu pagastā (Alūksnes raj.) vairs nedarbojas. 

1.2. PAGASTA VĒSTURES ĪSS PĀRSKATS 

1.2.1. Grundzāles pagasta teritorija  

1935. gadā Grundzāles pagasts bija vismazākais valstī – tikai 3740 ha. Pašreizējā 

pagasta teritorija veidojusies no 5 daļām. No bijušo Grundzāles, Cirgaļu (toreiz 

Aumeisteru), Palsmanes, Birzuļu (Rauzas), Gaujienas un Zvārtavas ciemiem. Sākot no 

20. gs. 20. gadiem administratīvā teritorija mainījusies vismaz 4 reizes. 

Jauna pagasta izveidošanu apņēmušies nodrošināt apkārtējie saimnieki lūdzot 

iekšlietu departamentam atļauju savas administratīvas teritorijas veidošanai. Idejas 

iniciatori bijuši “Rudacu” Emīls Ziediņš, “Saulgožu” Jānis Paeglis un Andersons, 

“Bindes” Briedis. Šie saimnieki apņēmušies uzturēt pagasta valdi, algot policistu, 

izveidot nespējnieku māju pārbūvējot riju. Sešu klašu pamatskola jau darbojusies. 

Precīzs Grundzāles pagasta dibināšanas datums nav noskaidrots. No 1923. gada 

protokolu grāmatas lasām, ka saimnieki no Kadēm un Kalna Kadēm lūdz iekšlietu 

departamentu, lai atļauj pievienoties atpakaļ Palsmanes pagastam, jo jaunizveidotajā 

Grundzāles pagastā, nodokļu nasta par smagu. 

1935. gadā Grundzāles pagastā bija 121 saimniecība, 706 iedzīvotāji. Darbojās 

dzirnavas, zāģētava, pienotava, krejošanas punkts, bija 3 veikali. Šāda teritorija 

pastāvējusi līdz 1950. gadam. 

Tās saimniecības, kas atradās agrākajā Birzuļu pagastā (Mālupes, Brieži, Spaļi, 

Caunes,) Grundzāles pagastam pievienotas no Rauzas ciema, kur atradās toreiz 

kolhozs “Rožkalns” Mācītājmuižā. Pēc Valkas rajona izpildu komitejas rīkojuma 

“Rožkalnu” apvienojot ar “Rūķi” Grundzāles muižā un “Jauno ceļu” Veckalnabindēs, 

tika izveidots kolhozs “Kaija”, šādi paplašinot Grundzāles ciema teritoriju. 

Savukārt Cirgaļu pagasts (līdz 1925. gadam Aumeisteru pagasts), kura lielākā 

daļa ir patreizējā Grundzāles pagasta teritorija, 30 gados bija viens no lielākajiem 
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Valkas apriņķī - 8010 ha liels, ar 2434 iedzīvotājiem 396 saimniecībās. Pagasta nams 

bija Aumeisteru pilī. 

1945. gadā 2. novembrī tiek sadalīts Cirgaļu pagasts [2], izveidojot Zvārtavas, 

Cirgaļu, Aimas un Aumeisteru pagastus. 1949. gadā 31. decembrī tiek likvidēti pagasti, 

izveidotie ciemi iekļauti Smiltenes rajonā. Aumeisteru ciema teritorijā 1948. gadā 

dibināti kolhozi “Klints” Bemberos un “Jaunais rīts” Lejasmārcos, kas 1950. gadā 

apvienoti “Molotovā”, vēlākajā “Drosmē”. 1949. gadā pēc 25. marta veidots “9. maijs” 

Vērzemniekos. 

Šī 1954. gada 14. jūnijā likvidētā Cirgaļu ciema daļa un daļa no Zvārtavas 

ciema teritorijas (Dreimaņi, Iģeles) tiek pievienotas Grundzāles ciemam. 

Pēc 1960. gada 17. marta, apvienojoties kolhoziem “Drosme”, “Kaija” un 

“Drošā nākotne” Vizlā, tika nodibinota padomju saimniecība “Grundzāle”. Tajā pašā 

gadā padomju saimniecības “Grundzāle” teritorijā paplašināts Grundzāles ciems. 

Teritorijas pēdējās izmaiņas notika 1979. gadā, kad tika pievienota daļa no 

Zvārtavas ciema un 1981. gadā, kad daļu Grundzāles ciema (pie Jaunzilakšiem) 

iekļāva Alūksnes rajona Virešu ciemā [3]. 

1991. gadā Grundzāles ciems tika pārdēvēts par Grundzāles pagastu ar tā 

pašreizējām robežām. 

1.2.2. Aumeisteru muiža 

Aumeisteru muižas centrs veidojies ilgākā laika periodā, apbūvei vairākkārt 

ejot bojā un atkal atjaunojoties, muiža pastāvējusi apmēram 400 gadu. 1737. gadā 

Aumeisterus nopērk majors Johans fon Vulfs. Vulfu dzimtas īpašumā muiža ir līdz 

1920. gada agrārajai reformai. Aumeisteru muižas apbūvei ir divi saimnieciskā 

uzplaukuma periodi. Pirmais ir 18.g.s. beigās un 19.g.s. sākumā, kad uzceltas daļa 

mūra ēku, tiek pārbūvēta un pagarināta pils, uzceltas klētis, krogs un baznīca. Par 

Aumeisteru muižas saimnieciskā uzplaukuma ziedu laikiem var uzskatīt 19.g.s. 

beigas. Tad no sarkanajiem ķieģeļiem uzcelta pārvaldnieka māja, zirgaudzētavas 

ēkas, saimniecības ēku grupa ar dzirnavām, sūkņa māju un pienotava. 

Agrārās reformas laikā ap 1920. gadu pašā muižas ēku apkārtnē izveidojās 7 

zemnieku saimniecības, bet muižas ēkā izvietojās Cirgaļu pagasta valde ar 

apkalpojošo personālu līdz 1945. gadam. 1945. gadā muižas pilī atver pamatskolu, 

kura darbojas līdz 1970. gadam, bet pārvaldnieka mājā, tāpat kā kara laikā, darbojas 

slimnīca, kuru likvidē 1967. gadā. Pēc tam muižas ēkas pāriet p/s Grundzāle īpašumā 

un ēkās tiek izveidoti dzīvokļi. Pēc p/s Grundzāle likvidācijas 1993. gadā, ēkas nonāk 

Grundzāles pagasta īpašumā. 1999. gadā muižas ēkas tiek pārdotas SIA “Aumeisteru 

muiža”, kuras īpašnieki ir Rīgā. Ir izstrādāts un daļēji sākts realizēt Aumeisteru 

muižas parka rekonstrukcijas un restaurācijas projekts. 



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  14.lpp. 

2.  GRUNDZĀLES PAGASTA DABAS VIDE 

2.1. PAGASTA TERITORIJAS ĢEOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS 

2.1.1. Reljefa formas 

Grundzāles pagasts atrodas Tālavas zemienē, kuru ziemeļaustrumu – 

dienvidrietumu virzienā šķērso Vidzemes augstienes ziemeļu atzars – Aumeisteru 

paugurvalnis. Paugurvalnis ir pamatiežu virsas paaugstinājums, ko veido 

smilšakmeņi un dolomīti un sedz ledāja nogulumi [3]. 

Pagasta ziemeļrietumu stūris, tā saucamais Laužu kakts iesniedzas Sedas 

līdzenumā. 

 

5. ATT. PANORĀMAS SKATS NO AUMEISTERU PAUGURVAĻŅA 

Aumeisteru paugurvalnis ir pauguru grēda, kas paceļas līdz 35 m virs 

apkārtnes. Pa tā augstāko vietu iet ceļš no šosejas A2 uz Aumeisteru muižu. 

Aumeisteru valnis ir ledāja kušanas laikā pārnestā materiāla veidots. Tā augstākās 

vietas ir: Vanderu kalns – 111,5 m v.j.l., Torņkalns (tā virsotnē kādreiz atradās 

trigonometriskais tornis) – 110,4 m v.j.l., Vērzemnieku augstienē – Cepļukalns -106,1 

m v.j.l. 

Pagasta dienvidu daļa iesniedzas Tālavas zemienes Trapenes līdzenumā, tā 

reljefs lēzeni viļņots. Augstākie pauguri ir Oškalns – 113,8 m v.j.l., Briežkalns – 113,6 

m v.j.l., Meimurkalns - 112,3 m v.j.l., Lamsterkalns - 102,5 m v.j.l. 

Minami arī reljefa formu nosaukumi, kuri tiek lietoti, apzīmējot noteiktu 

teritoriju. Tādi ir Kranču kalns rietumos no Lejas Spilvām, Kristas kalns 

ziemeļaustrumos no Muceniekiem, Melderu kalns dienvidrietumos no Ošiem un 

bijušām Melderu mājām, Vārnu kalns, Pīļu kalns (ar SIA “LMT” torni), Spaļu kalns, 

Skaistais kalns pie Bēržiem [4] un citi. 

2.1.2. Kvartāra nogulumi 

Kvartāra nogulumi izplatīti visā pagasta teritorijā, tos veido dažus metrus biezi 

Latvijas svītas limnoglaciālie nogulumi (smilts, aleirīts, māls), kas uzguļ morēnas 

smilšmālam. Atsevišķās vietās šos nogulumus klāj jaunākie purva nogulumi, bet upju 

ielejās neliela biezuma (līdz 2-3 m) aluviāli nogulumi. Kopējais kvartāra nogulumu 
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biezums mainās no 0,8 līdz 58 m. Pagasta teritorijas dienvidu daļā (uz dienvidiem no 

Grundzāles ciema) mazākais kvartāra nogulumu biezums ir līdz 10 m. Atsevišķās 

vietās ūdeni vāji caurlaidīgos morēnas nogulumos konstatēti līdz 10-17 m biezi smilts-

grants slāņi, kuro sastopami gruntsūdeņi. 

2.1.3. Minerālie resursi 

Grundzāles pagastā teritorijas ģeoloģisko resursu kopumu veido zemes dzīļu 

nogabali, kuros iespējama derīgo izrakteņu izmantošana. Pagasta dienvidu daļā 

pirmskvartāra nogulumiežu segu veido devona perioda ieži. Tajā atrodas Valkas 

rajonā ir vienīgā izpētītā dolomīta atradne – Dzeņu atradne. Tā nav noteikta kā valsts 

nozīmes derīgo izrakteņu atradne, bet tai ir rezerves atradnes statuss. Produktīvo 

slāņu kopu atradnē veido Pļaviņu svītras augšējās daļas nogulumi. Tās biezums 

mainās no 13,5 - 19,4 metri, vidēji - 15,9 metri. Pļaviņu svītas nogulumus, sākot no 

Palsmanes un Aumeisteriem - rietumos līdz Apei - austrumos, no 0,5 km līdz 8 km 

platā joslā sedz tikai kvartāra nogulumi, kuru biezums parasti nepārsniedz 10 m [5]. 

Izpētītajā Dzeņu atradnes daļā slāņu kopa pārsvarā sastāv no gaišpelēka ar violetu 

nokrāsu un tumšpelēka, sīkgraudaina, mazkavernoza, blīva, nereti sīkporaina 

dolomīta. 

Atradnes kopējā platība ir 840 ha. Rūpnieciskie krājumi aprēķināti 6,6 milj. m3 

apjomā. Dolomīts izmantojams šķembām ceļu būvniecībā, kā pildviela betonā, kā arī 

augsnes kaļķošanai. Pie Lamsteriem izpētītajā 134,8 ha lielajā atradnes daļā esošais 

dolomīts ir derīgs arī būvakmeņu, dekoratīvo un apdares plākšņu ražošanai [6], skat. 

arī 1. tabulu. 

Pagasta kūdras resursi koncentrēti divās atradnēs: Stirnu un Ragu-II, kas tikai 

daļēji atrodas pagasta teritorijā. Stirnu purvā ir vairāk nekā miljons kubikmetru 

kūdras, no kuras gan tikai apmēram puse ir rūpnieciski izmantojama. Iegūtā kūdra 

būtu lietojama galvenokārt lauksaimniecībā. Ragu-II atradne satur augstvērtīgu 

kūdru ar daudzveidīgām izmantošanas iespējām; pagasta teritorijā ir apmēram 1/3 

atradnes izmantojamo krājumu. Pagaidām šo nozari pagastā attīstīt nav plānots, bet 

tā ir nozīmīga ilgtermiņa perspektīvā. 

Citu minerālo resursu krājumi pagastā ir maznozīmīgi un potenciālās atradnes 

nelielas. Vizlas pusē atrodama fluvioglaciālie smilts un smilts grants nogulumi. 

Perspektīvāka drupu iežu ieguve ceļu un citām būvniecības vajadzībām ir kaimiņu 

pagastos; tuvākās un nozīmīgākās ir Lankaskalna smilts un Pūķu smilts-grants 

atradnes Palsmanes pagastā. 

Bijušajos Aumeisteru cepļos izmantotais glacigēnas un limnoglaciālas 

izcelsmes māls satur daudz rupjgraudaino ieslēgumu - oļus, smilšmāla lēcas un 

starpkārtas. Tāpēc tas nav piemērots būvkeramikas ražošanai. 

Minētie minerālie resursi uzlūkojami kā pašvaldības ģeoloģiskais potenciāls un 

ir vērā ņemams attīstības priekšnosacījums. 
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1. TAB. IZPĒTĪTĀ DOLOMĪTU ATRADNE GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Atradnes 
nosaukums 

Materiāls Izpētes 
kategorija 

Krājumi, tūkst. 
m3 

Atradnes 
laukums, ha 

Segkārta un derīgā slāņa 
vidējais biezums, m 

Izpētes 
gads 

Dolomītu izmantošanas 
perspektīvas 

Dzeņi Celtniecības 
šķembu dolomīti 

A+ B+C1 6157,5 38,7 
2,0/15,9 

1989. g., 
1971. g.  

Rezerves atradne ar nelab-
vēlīgiem hidroloģiskajiem 

apstākļiem 

C2 209408,0 58,2 

Apdares dolomīts C1 13576,9 
213,0 7,0/10,1 

C2 19042,2 

2.TAB. GRUNDZĀLES PAGASTA KŪDRAS RESURSI [7]. 

Kūdras Fonda 

numurs 

Nosaukums Platība, ha Kūdras krājumi, tūkst. m3 Ieguves 

platības, ha Kopā Izmantojama Izstrādāta Neizmantojama Kopā Izmantojami Neizmantojami 

2550 Ragu-II 3201 120 0 200 5900 1932 3968 0 

5796 Stirnu purvs 921 40 0 52 1196 504 692 0 

 

 

                                                 
1 Grundzāles pagastā apmēram 60% atradnes teritorijas un krājumu. 
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2.1.3. Pazemes ūdeņi [8] 

Pazemes ūdeņi Latvijā sastopami gandrīz visās nogulumsegas slāņkopās, kas 

ieguļ virs kristāliskā pamatklintāja. Grundzāles pagasta teritorijas dienvidaustrumu 

daļā šo slāņkopu biezums sasniedz ap 900 - 1000 m, bet teritorijas ziemeļrietumu daļā 

400 - 500 m. Praktiska nozīme ir tikai tiem pazemes ūdeņiem, kurus iespējams 

izmantot kā dzeramā ūdens avotus (saldūdeņi) vai cilvēku veselības rehabilitācijai. 

Saldūdeņi Grundzāles pagastā sastopami pazemes ūdeņu aktīvas apmaiņas 

zonā līdz Narvas reģionālajam sprostslānim (sprostslāņa biezums ir 100 - 105 m). Pēc 

reģionālo pētījumu datiem pazemes ūdeņu aktīvās apmaiņas zonas biezums ir 200 - 

300 m un to veido kvartāra un devona vecuma nogulumi. Pie kvartāra nogulumu 

ūdeņiem pieskaitāmi gruntsūdeņi un morēnas smilts-grants starpslāņu ūdeņi, 

savukārt devona nogulumiem – Pļaviņu-Daugavas ūdens horizonts un Arukilas-

Amatas ūdens horizontu komplekss. 

Gruntsūdeņu līmeņi atrodas tuvu zemes virsmai – 1 - 3 m dziļumā. Smilšu 

slāņu nelielā biezuma dēļ gruntsūdeņu resursi ir ierobežoti un tos var izmantot tikai 

individuālo māju ūdensapgādei.  

Grundzāles pagasta teritorijā gruntsūdeņi ir hidrogenkarbonātu kalcija-

magnija saldūdeņi ar mineralizāciju līdz 0,4 g/l, kopējo cietību līdz 6,5 mg-ekv./l. 

Pirmskvartāra nogulumu aktīvās apmaiņas zonu veido augšdevona Pļaviņu-

Daugavas (D3pl-dg) ūdens horizonts (Daugavas, Salaspils un Pļaviņu horizonti) un 

augš- un vidusdevona Arukilas-Amatas (D2ar-D3am) ūdens horizontu komplekss 

(Amatas, Gaujas, Burtnieku un Arukilas ūdens horizonti). 

Pļaviņu-Daugavas ūdens horizonts gandrīz visā pagasta teritorijā ieguļ zem 

kvartāra morēnas nogulumiem. Horizonts sastāv no savstarpēji hidrauliski saistītiem 

Daugavas (D3dg), Salaspils (D3slp) un Pļaviņu (D3pl) ūdens horizontiem, kurus veido 

karbonātiskie ieži – dolomīti, dolomītmerģeļi, māli, dažās vietās – ģipši. Horizontu 

biezumi attiecīgi ir 20, 13 un 30 m. Horizonts satur hidrogenkarbonātu kalcija-magnija 

saldūdeņus ar mineralizāciju 0,2 - 0,4 g/l, kopējo cietību līdz 5,7 mg-ekv./l. Ja iežu 

sastāvā ir ģipši, ir iespējams arī paaugstināts sulfātu saturs. 

Aktīvās ūdens apmaiņas zonas apakšējo daļu veido Arukilas-Amatas ūdens 

horizontu komplekss (D2ar-D3am), kas sastāv no savstarpēji hidrauliski saistītiem 

Amatas (D3am), Gaujas (D3gj), Burtnieku (D2br) un Arukilas (D2ar) horizontiem. 

Horizontu kompleksu veido terigēnie nogulumi – smalki un vidēji graudaini 

smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām. Gaujas-Amatas horizonts satur 

saldūdeņus ar mineralizāciju līdz 0,45 g/l, kopējo cietību līdz 6,7 mg-ekv./l. Arukilas-

Burtnieku ūdens horizonts līdzīga sastāva ūdeņus. 

Arukilas-Amatas horizontu kompleksa augšējā daļā ieguļ Amatas ūdens 

horizonts, kuru veido vāji cementēti smalkgraudaini smilšakmeņi ar māla vai 

karbonāta cementu, māli un aleirolīti. Pagasta dienvidu daļā horizonta virsmas 

dziļums atrodas 20 - 46 m dziļumā, bet  pagasta ziemeļos šie nogulumi ir erodēti. 
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Horizonta biezums no 30 līdz 36 m. Aptuveni 50% no griezuma veido ūdens vāji 

caurlaidīgie ieži. 

Zem Amatas ūdens horizonta 18 - 60 m dziļumā ieguļ Gaujas ūdens horizonts, 

kuru veido, galvenokārt vāji un vidēji cementēti smalkgraudaini smilšakmeņi ar 

dzelzs-māla cementu. Horizonta biezums ir 85 - 90 m. Ūdens vāji caurlaidīgie slāņi 

(māli, aleirolīti) horizonta griezumā ir izplatīti mazāk kā Amatas horizontā, 

smilšakmeņu slāņi ir līdz 13 - 20 m biezi. 

Arukilas-Amatas ūdens horizontu kompleksā Gaujas ūdens horizonts ir 

ūdeņiem visbagātākais. Pagasta teritorijā ierīkoto urbumu jaudas ir līdz 5 l/s, īpatnējie 

debiti – līdz 1,5 l/s/m. 80% no pagasta teritorijā ierīkotiem urbumiem izmanto tieši šī 

horizonta ūdeņus. Iegūto ūdeņu kvalitāte atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma 

prasībām, izņemot paaugstinātu dzelzs saturu. 

Arukilas-Burtnieku ūdens horizontu veido cieši hidrauliski saistītie Burtnieku 

un Arukilas ūdens horizonti, kuri ieguļ zem Gaujas horizonta un noslēdz aktīvās 

ūdens apmaiņas zonu. Pēc reģionālo pētījumu datiem horizontu veido smilšakmeņi, 

aleirolīti un māli nogulumu biezums 130-135 m. Augšējā daļā izplatīts līdz 30 m biezs 

mālu un aleirolītu slānis, kas kalpo kā lokāls sprostslānis.  

Pēc ierīkoto ekspluatācijas urbumu datiem, Gaujas-Amatas horizonta līmeņi 

atkarībā no reljefa atrodas 67-86 m (absolūtajās atzīmēs) vai 7-25 m no zemes virsmas. 

Visaugstākie līmeņi (absolūtajās atzīmēs 86 m) ir pagasta teritorijas dienvidu daļā. 

Pazemes ūdeņu plūsmas virziens ir uz ziemeļiem-ziemeļaustrumiem. 

Dzeramā pazemes ūdeņu dabiskie izmantojamie resursi Arukilas-Amatas 

horizontu kompleksam ir 30-70 m3/d/km2, kas pārrēķinot uz ūdens ieguves apjomu ir 

4550 m3/d. 2006. gadā tika izmantoti 3 urbumi ar kopējo ūdens ieguves apjomu 12,38 

tūkst. m3/gadā (34 m3/d), kas ir niecīgs, salīdzinot ar dzeramā pazemes ūdeņu 

izmantojamajiem resursiem. 

Pagasta teritorijā nevienam objektam nav aprēķināti pazemes ūdeņu 

ekspluatācijas krājumi. 

Apskatot artēzisko ūdeņu izmantošanas iespējas nelielu objektu (pie ūdens 

patēriņa līdz 100 m3/d) ūdensapgādei, nepieciešams atzīmēt, ka tāda iespēja pastāv 

visā pagasta teritorijā. 

Mineralizētie ūdeņi pagasta teritorijas robežās atrodami Pērnavas, Ķemeru un 

Kembrija horizontā. Tie netiek iegūti un urbumi nav ierīkoti. 

Pārskats par pagastā ierīkotajiem ūdens ieguves urbumiem pievienots 3. 

tabulā. 

2.1.4. Pazemes ūdeņu aizsargātība 

Aerācijas zonas nelielā biezuma dēļ visā Grundzāles pagasta teritorijā 

gruntsūdeņi ir neaizsargāti no iespējamā virszemes piesārņojuma. Jāatzīmē, ka 

pagasta teritorijā nav reģistrēti bīstami pazemes ūdens piesārņošanas avoti 

(izgāztuves u.c.), bet tomēr kā potenciāli piesārņotas ir atzīmētas divas vietas – bijusī 



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  19 

mehānisko darbnīcu naftas bāze Grundzālē un bijušais gaļas pārstrādes cehs 

“Vārpas”. 

Daudz drošāk aizsargāti no virszemes piesārņojuma ir artēziskie ūdeņi, jo 

kvartāra nogulumu apakšējo daļu parasti veido ūdens vāji caurlaidīgie morēnas 

smilšmāli un ūdens horizontu griezumā esošie ūdeni vāji caurlaidīgie slāņi. Amatas 

ūdens horizonts Daugavas, Salaspils un Pļaviņu horizontu izplatības teritorijā ir labi 

aizsargāts, pārējā pagasta teritorijā Amatas horizonts ir ļoti labi aizsargāts. Gaujas 

ūdens horizonta, kā arī zemāk iegulošā Arukilas-Burtnieku ūdens horizonta 

aizsargātība ir vērtējama kā ļoti laba visā pagasta teritorijā. 

Gruntsūdeņu, kā arī Pļaviņu-Daugavas un Amatas horizontu artēzisko ūdeņu 

nepietiekamās aizsargātības dēļ, visa pagasta teritorija uzskatāma par dzeramā ūdens 

horizontu izmantošanas ietekmējamu zonu. 

Pērnavas, Ķemeru un Kembrija ūdens horizonti, kuri satur ārstniecības 

nolūkiem izmantojamus minerālūdeņus, nav uzskatāmi par ietekmējamiem 

objektiem, jo to aizsargā 100 - 105 m biezs Narvas svītas nogulumu sprostslānis. 

Artēziskā ūdens piesārņojums iespējams galvenokārt caur ierīkotājiem 

urbumiem, ja netiek ņemti vērā to aizsargātības nosacījumi. No 28 artēziskajām akām, 

patreiz izmanto 15. Ir jātamponē visi bezsaimnieka urbumi, caur kuriem var notikt 

pazemes ūdens horizontu piesārņošana. Visām izmantojamām artēziskajām akām ir 

jāsakārto urbumu pases, par ko atbild to īpašnieki. 

2.2. AUGSNES 

Pagasta teritorija atrodas Ziemeļlatvijas morēnu līdzenuma paguraines augšņu 

rajonā. Saposmotais reljefs nosaka dažādu augsnes cilmiežu izplatību nelielās 

teritorijās. Pārsvarā sastopamas daļēji un vidēji iekultivētas vāji un stipri podzolētas 

augsnes, nedaudz arī velēnu glejaugsnes, kūdrainā podzolētā glejaugsne, kā arī 

purvu augsnes. Aumeisteru paugurvalnī pārsvarā ir māla un milšmāla augsnes, bet 

pagasta dienvidu (Vizlas) pusē dominē smilts augsnes. 

Salīdzinot ar rajona vidējo aramzemes vērtību, kas ir 40 balles, Grundzāles 

pagasta zemes vērtība ir zemāka. Augsnes vāji iekultivētas. Zems fosfora un zems 

kālija saturs. Vairāk nekā 50% augšņu nepieciešama kaļķošana, jo notiek augšņu 

paskābināšanās. Augsnes kaļķošanai nepieciešams valsts atbalsts 

Pagasta teritorijā nepieciešams veikt augšņu agroķīmiskās izpētes darbus 

lielākajā daļā saimniecību, jo pēdējos 10 gadus tā veikta tikai atsevišķās saimniecībās. 

2.3. VIRSMAS ŪDEŅI 

2.3.1. Ūdensteces 

Grundzāles pagasta teritorijas upes ietilpst Gaujas baseinā. Upes pieder 

līdzenuma tipa ūdenstecēm, kuru barošanās notiek galvenokārt no sniega un lietus 

ūdeņiem, bet mazūdens periodos – no gruntsūdeņiem. 
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Grundzāles teritoriju šķērso sekojošas Gaujas kreisā krasta pietekas (norādīts 

upju kopējais garums): Vidaga - 24 km, Vizla - 26 km, Vecpalsa - 21 km, Stepupe - 18 

km, Vija - 62 km. 

Grundzāles pagastā mazās, līdz 10 km garās upītes ir Vijas labā krasta pietekas 

- Pirkuļupe, Sarkaņupe, Melderupīte un Laužu kanāls; Stepupe, kurā ietek Tiņņupīte; 

Vecpalsa ar Ceidzelīti - labā krasta pieteku, pie Kalncaunēm Vecpalsā ietek 41 km 

garā Rauza; Jaunpalsa un Rūcamais grāvis ietek Vizlā. Pa pagasta dienvidu robežu 

tek Vidagas upe. Jaunpalsa ir 21 km garš agrākās Palsas lejteces posms, kurš 

meliorācijas rezultātā ar Palsas - Vizlas pārrakumu atdalīts no augšteces 68 

kilometriem; Palsas ūdeņi ievadīti Vizlā. 

Uz Vizlas darbojas mazā hidroelektrostacija. 

 

6.ATT. SKATS UZ VIZLAS HES NO APAKŠĒJĀ BJEFA 

Pēdējos gados ūdens režīmu ūdens notecēs pastiprināti “regulē” ievērojamā 

skaitā savairojušies Latvijas lielākie grauzēji – bebri. Kaut Latvijā, tāpat kā Lietuvā, 

Polijā un Igaunijā bebrus ir atļauts medīt, to skaits pagasta teritorijā turpina augt. 

Nereti bebru uzstādinātie dīķi rada visai nepievilcīgu ainu, no tā cieš gan ainava, gan 

zivju krājumi upēs. Arī ūdenstūristiem tie nereti ir nepatīkams šķērslis. 

Vecpalsa un Vizla ir lašupes, bet Vija – karpveidīgo zivju ūdeņi un kā tādas ir 

noteiktas par prioritāriem zivju ūdeņiem. 
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2.3.2. Ūdenstilpes 

Pagasta teritorijā atrodas trīs nelieli ezeri. Bezdibenis ir 1,8 ha liels un atrodas 

uz dienvidiem no Aumeisteriem; no tā iztek Melderupīte. 1,8 ha lielais Baltezers 

(Mācītājmuižas ezers) atrodas uz rietumiem no Dzeņiem, netālu no autoceļa Rīga –

Veclaicene). Duņķis (1,5 ha) atrodas pie Pīļukalna. Pēdējie divi ir beznoteces ezeri. 

 

7.ATT. DUŅĶIS. 

Ziņas par šīm nelielajām ūdenstilpēm ir trūcīgas; pat izsmeļošie datu avoti [9] 

un [10] nesniedz kaut cik nozīmīgu informāciju. 

Pagastā daudz mākslīgu ūdenstilpju, kas uzpludinātas vai izraktas dažādām 

vajadzībām. 

Lielākais ir Mucenieku dīķis (3,2 ha) īpašumā “Trīs saliņas”. Vizlas dzirnavu 

ezers (1,3 ha) atjaunots 2001. gadā uzbūvējot Vizlas HES. Aumeisteru dīķis (1,8 ha), 

izrakts purva vietā un atrodas blakus Aumeisteru parkam. Melderu dīķis (0,3 ha) ir 

bijušais dzirnavu ezers uz Melderupītes 2 km no Aumeisteriem. 

2.4. MEŽU RESURSI 

Grundzāles pagasta mežus pārrauga Valkas virsmežniecība. Mežus iedala 

Valsts meža fonda mežos un pārējos, kuros ietilpst fizisko un juridisko personu 

īpašumi un pašvaldību meži. 

Grundzāles pagastā kopumā mežiem klātas aptuveni 44% teritorijas - 5944 ha, 

no kuriem 1974 ha pieder valstij, bet 3970 ha – citiem īpašniekiem. Salīdzinājumam 
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Valkas rajonā vidēji meži aizņem 52%. 2005. gada sākumā Grundzāles pagastā bija 

368 meža apsaimniekotāji, no tiem privāto īpašnieku un lietotāju pārziņā pēc VZD 

datiem bija 3972 ha jeb 69% meža zemes, bet pārējie 1788 ha ir valsts meža zeme. 

Mežu pamatsugas ir egle, priede, bērzs, kas veido klimatiskajiem un augsnes 

apstākļiem atbilstošas pamataudzes. Nocērtot pamataudzi, mežu dabiskā 

atjaunošanās notiek ar sekundāro sugu kokiem: bērzu, apsi, baltalksni. Saimnieciskās 

darbības un vides piesārņojuma ietekmē skujkoku meži pamazām pārveidojas 

audzēs ar platlapju mežu elementiem. 

Mežos notiek vērā ņemama kokmateriālu un citu meža materiālu ieguve, kas 

veido nozīmīgu daļu no pagasta ekonomikas. Cirtes lielākoties notiek saskaņā ar 

meža apsaimniekošanas plāniem, tāpat arī meža atjaunošanas darbi. Tomēr arī 

nelikumīgas ciršanas gadījumi ir sastopami, kaut gan pēdējos gados arvien retāk. 

Redzama nozīme ir arī meža blakusizmantošanai – sportam (notiek orientēšanās 

sacensības) un medībām, kā arī vienkārši atpūtai. 

Valsts mežu zemē ir 332,9 ha īpaši aizsargājamu meža iecirkņu; no tiem 186 ha 

mežos, pārējie purvos. Pārējos mežos īpaši aizsargājami meža iecirkņi ir 15,7 ha 

platībā. Šo mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanas projektos norādīti attiecīgie ar 

to saistītie meža izmantošanas aprobežojumi. 

2.5. CITAS TERITORIJAS 

Pagasta teritorijai raksturīgi ilgstoši lietoti pļavu un purvu nosaukumi. Par 

purviem nereti tiek sauktas arī vietas, kas ir vienkārši mitrākas par pārējām vai arī 

bijušas tādas pirms meliorācijas. Īsta purva statuss ir Stirnu purvam (pagastā 92 ha), 

daļēji arī  Ragu purvs (arī Lankaskalna, Vizlas purvs) pagasta rietumu daļā, kas 

aizņem 386 ha. Melnais purvs (545 ha) ir zemais purvs austrumos no Aumeisteriem. 

Masīva ziemeļdaļā esošās pļavas sauc par Melnā purva pļavām, dienvidu pusē – 

Dundurleja un Dibena purvs. Savukārt Melnais mežs ir purvu masīvs 

ziemeļaustrumos no Vizlas, kuru atsevišķas daļas vietējie iedzīvotāji sauc par 

Dauguļu purvu, Lamsteru purvu, Vesmaņu purvu. 

Raga purvs - zemais purvs pie Urbuļiem aizņem 128 ha, savukārt 

ziemeļaustrumos no Grundzāles ciema atrodas Siena purvs - Stirnu purva nosusināto 

pļavu masīvs jeb, pēc meliorācijas datiem, Priežkalnu pļavas. Ķēniņu pļavas ir zemais 

purvs pagasta ustrumu daļā pie Iģelēm. 

Pagasta tālākajā galā rietumos no Aumeisteriem ir Sibīrijas purvs - pļavu un 

mežu masīvs. Baložu purvs atrodas mežu masīvā, ko sauc par Smiltiņsilu. Mazāki, bet 

pastāvīgi lietoti apzīmējumi ir Spilvu purvs, Krievzemnieku purvs, Bērzkalna purvs, 

Šūpuļu purvs, Laužu kakts [4]. 
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2.6. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN DABAS PIEMINEKĻI 

Pamatojoties uz VAS “Latvijas valsts meži” priekšlikumu, Austrumvidzemes 

mežsaimniecība ir noteikusi divus mikroliegumus [11]: 

 Smiltenes mežniecības 56. kvartāla 1. un 4. nogabalā 12,1 ha platībā (kadastra 

Nr. 4580040036, LVĢMA datu bāzes Nr. 455); 

 Smiltenes mežniecības 37. kvartāla 22. nogabalā 7,5 ha platībā (kadastra Nr. 

4580040036). 

Šajās teritorijās pastāvīgi ligzdo un uzturas aizsargājamu sugu putni. Pēc 

ekspertu atzinuma teritorijas ir piemērota to ligzdošanai; tās ir vecas, saimnieciskās 

darbības neskarta skujkoku audzes ar kaltušām eglēm un to stumbeņiem. 

Aizsargājamas ir arī zonas gar ūdeņiem (30,4 ha valsts un 25 ha privātos 

mežos) un gar mitrzemēm (47,6 ha valsts un 2 ha privātos mežos). 

Citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Grundzāles pagastā nav. 

Vecpalsas upes lejtecē, sākoties Alūksnes rajona Virešu pagastam, atrodas 

NATURA 2000 teritorija dabas liegums “Vireši”. Tas nozīmē, ka jebkurai saimnieciskai 

darbībai arī Grundzāles pagastā, kas var nelabvēlīgi ietekmēt šo teritoriju (pirmām 

kārtām, radot piesārņojuma nokļuves iespēju Vecpalsā, Vizlā un Vidagā), 

nepieciešams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, lai varētu spriest par ietekmes 

uz vidi novērtējuma nepieciešamību. 

Vietējas nozīmes dabas aizsargājamā teritorija Grundzāles pagastā ir Ragu jeb 

Lankaskalna purvs. 

Pašvaldības teritorijā ir pieci aizsargājami koki ([12, pagasta dati], skat. 3.tab.). 

3.TAB. AIZSARGĀJAMO DIŽKOKU SARAKSTS GRUNDZĀLES PAGASTĀ. 

DB Nr. Suga Tips Atrašanās vieta 
Stumbra 

apkārtmērs, m 
Augstums, m 

161 Liepa Dižkoks 
Alejas; Paegļi; Rožkalni, 
Palsmanes mācītājmāja 

6,8 25 

465 Vīksna Dižkoks Veccaunas 5,62 22 

-- Ozols Dižkoks 40 m no Paleju mājām  5,6  

-- Goba Dižkoks Pie Veccauņu mājām 6,4  

-- Goba Dižkoks Pie Veccauņu mājām 6,0  
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3.  GRUNDZĀLES PAGASTA CILVĒKVIDE  

3.1. GALVENIE DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI 

Uz 2005. gada sākumu kopējais iedzīvotāju skaits pagastā bija 10051. To skaitā 

bērni līdz 18 gadu vecumam bija 242, bet personas virs darbaspējas vecuma – 261. 

Daudzi no iedzīvotājiem strādā un dzīvo pilsētās; līdz ar to iedzīvotāju skaits 

pašvaldības teritorijā reāli ir mazāks nekā datu reģistrā. Neliels skaits iedzīvotāju, kuri 

nav nekur deklarējuši savu dzīves vietu, bet faktiski dzīvo pagastā un ir piederīgi 

pašvaldības teritorijai. 

4.TAB. GRUNDZĀLES PAGASTA IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN DZIMUMVECUMSASTĀVS 

Gads 1998.g. 1999.g. 2000. 2001 2002 2003. 2004.beigas 

Visi iedzīvotāji 1085 1067 1040 1047 1019 1014 1005 

Bērni līdz 18 g.vecumam 243 242 282 282 259 257 242 

Darbaspējas vecumā 542 548 507 509 510 507 502 

Pēc darbaspējas vecuma 300 277 308 256 250 250 261 

Iedzīvotāju skaita dinamika
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8.ATT. GRUNDZĀLES PAGASTA IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA 

                                                 
1 Godājamam lasītājam var rasties neizpratne, kāpēc daudzviet pagasta aprakstā trūkst svaigas 

statistiskās informācijas vai salīdzinājumi laikā, kas raksturotu pagasta attīstību. Plānojuma autors 

ļoti atvainojas par to valsts vietā. Diemžēl, valsts reālā vienaldzība pret reģionu attīstību noved pie 

arvien nabadzīgāka statistiskās informācijas klāsta. 2000. gada tautskaite un lauksaimniecības 

skaitīšana bija pēdējie pašvaldības kaut cik atspoguļojošie datu krājumi, bet kopš 2007. gada marta 

pat ziņas par iedzīvotāju skaitu pagastos vairs netiek publicētas nekādā pieejamā veidā. 
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9.ATT. IEDZĪVOTĀJU GALVENĀS VECUMA GRUPAS 

Iedzīvotāju dabiskā kustība
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10.ATT. IEDZĪVOTĀJU DABISKĀ KUSTĪBA GRUNDZĀLES 

PAGASTĀ 

Pagastā pēdējos gados ir negatīvs iedzīvotāju dabiskais pieaugums, t. i. mirušo 

skaits pārsniedz dzimušo. Negatīvs dabiskais pieaugums rada depopulāciju (8.att.) un 

ir raksturīgs ne tikai pašvaldībai, bet arī visai valstij un liecina par atiecīga līmeņa 

problēmām. Zemās dzimstības rādītājs ir vāji attīstītā infrastruktūra un slikta sociālā 

nodrošinātība uz kopēju perspektīvu trūkuma fona, kā arī daļas ekonomiski un sociāli 
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aktīvo iedzīvotāju reproduktīvajā vecumā, emigrācija uz lielākiem centriem vai pat 

ārzemēm. 

Pagastā lielākā daļa iedzīvotāju ir nodarbināti lauksaimniecībā savās 

saimniecībās, nedaudz mežistrādē un kokapstrādē. 

1949. gada padomju okupācijas varas iestādes izsūtīja 51 grundzālieti. Pagastā 

uz 2004. gada 1. janvāri dzīvoja 23 personas ar politiski represēto statusu. 

Pagasts ir izteikti mononacionāls; no iedzīvotāju kopējā skaita 97% ir latvieši. 

3.2. PAGASTA APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Grundzāles pagastā vidēji uz 1 km2 dzīvo 7,8 iedzīvotāji. Salīdzinot ar vidējo 

iedzīvotāju blīvuma rādītāju Latvijas pagastos (12,0 iedz./km2) un Valkas rajonā (13,5 

iedz./km2), Grundzāles pagastā tas ir krietni mazāks. 

5.TAB. GRUNDZĀLES PAGASTA APDZĪVOTĀS VIETAS1 

Nosaukums Iedzīvotāju skaits Tips pēc [13] Statuss 

Grundzāle 397 vidējciems ciems; pagasta centrs 

Aumeisteri 62 mazciems ciems 

Vizla 55 mazciems ciems 

Bindes 25 mazciems apdzīvota vieta 

Grundzāles muiža 17 mazciems apdzīvota vieta 

Lamsteri 16 mazciems apdzīvota vieta 

Caunes 24 skrajciems apdzīvota vieta 

Bemberi 17 skrajciems apdzīvota vieta 

Pārējā teritorijā 392 viensētas lauku teritorija 

Kā redzams, lielākā daļa iedzīvotāju koncentrējas vairāk vai mazāk blīvi 

apdzīvotās vietās. Apdzīvotās vietas sasaistītas ar samērā labu ceļu tīklu, kas veido 

raksturīgu “krustu” ar Vidzemes šoseju horizontālajā daļā un virzienu Vizla – 

Aumeisteri vertikālajā daļā. Apdzīvotās vietas nošķir lauku, mežu un purvu masīvi. 

Ūdensteces un ūdenstilpes nav nozīmīgi teritoriju sadalošie elementi. 

Nelielas apdzīvotības apstākļos šāda apdzīvojuma struktūra sadārdzina 

nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un esošais finansu nodrošinājums nav 

pietiekams, lai uzlabotu dzīves vides kvalitāti. Piemēram, nav iespējams nodrošināt 

sabiedriskā transporta satiksmi starp apdzīvotām vietām, bet mazajās apdzīvotajās 

vietās nodrošināt sociālo pakalpojumu pilnvērtīgu spektru. 

Saskaņā ar [13], par ciemu definē lauku apdzīvotu vietu ar koncentrētu 

apbūvi, kurā attālums starp apbūvētajām teritorijām nepārsniedz 200 m robežu. 

Ciemu robežās jāietilpst arī tām mājām, kas atrodas pie objektiem (skolas, slimnīcas, 

                                                 
1 Grundzāles pagasta padomes lēmums Nr.9, prot. Nr.4 no 2003.gada 8.aprīļa “Par apdzīvoto vietu 

ciema statusa apstiprināšanu Grundzāles pagastā”. 
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pasta nodaļas, u.c.), kuri sociālekonomiski saistīti ar ciema blīvi apbūvēto daļu, bet 

atrodas no tās lielākā attālumā, nekā 200 m, taču ne tālāk par 500 metriem. 

Lielciems ir lauku apdzīvotā vieta ar vismaz 400 pastāvīgajiem iedzīvotājiem 

un tādiem infrastruktūras objektiem, kā vidusskola, pasts un veselības aprūpes 

iestāde, novietotiem ne tālāk, kā 4 km no apdzīvotās vietas centra. Lielciema 

kategorijā ieskaitāmas arī šiem kritērijiem neatbilstošas apdzīvotās vietas ar vairāk 

nekā 1000 pastāvīgajiem iedzīvotājiem. 

Vidējciems ir lauku apdzīvotā vieta ar vismaz 100 pastāvīgajiem iedzīvotājiem, 

kā arī vismaz vienu no sekojošiem infrastruktūras objektiem: vispārizglītojošo skolu, 

pastu, veselības aprūpes iestādi, pašvaldības iestādi, baznīcu. Ja apdzīvotajā vietā 

darbojas vismaz 3 no iepriekšminētajiem objektiem, tad pastāvīgo iedzīvotāju skaits 

var būt arī mazāks par 100. 

Mazciems ir lauku apdzīvotā vieta ar kompaktu apbūvi, kuru veido vismaz 5 

saimniecības. To skaits var būt arī mazāks (bet ne mazāks par 3), ja apdzīvotajā vietā 

ir sabiedriska rakstura celtne – veikals, mežniecība, stacija, pasts, skola, u.tml. 

Skrajciems ir viensētu grupa bez kompaktas apbūves, kas sastāv vismaz no 4 

apdzīvotām sētām un kuras iedzīvotāji uzskata par vēsturiski vienotām un apzīmē ar 

kādu kopīgu nosaukumu. 

Piezīme: kā nozīmīgu augšminētās klasifikācijas trūkumu jāatzīmē 

uzņēmējdarbības infrastruktūras objektu klātbūtnes neievērošana. Nedrīkst aizmirst, 

ka aktīva uzņēmējdarbība veicina arī pārējās infrastruktūras attīstību, tāpēc apdzīvotu 

vietu nedrīkst uzlūkot tikai kā sociālo objektu un iedzīvotāju kopumu. 

3.3. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA 

3.3.1. Izglītība 

Uz 2005. gada sākumu tikai 45 pagasta iedzīvotājiem jeb 4,5% bija augstākā 

izglītība. Tas ir ļoti svarīgs attīstību ietekmējošs faktors, jo pētījumi parāda, ka, augsti 

izglītoto iedzīvotāju daļai pārsniedzot 15%, teritorijā sākas strauja attīstība, taču 

Grundzāles pagastā šis rādītājs ir 3 reizes zemāks. Vidējā speciālā izglītība ir 108 

iedzīvotājiem jeb 10,7%, vidējā izglītība 145 iedzīvotājiem, kas atbilst 14,4% no 

kopskaita. 

Grundzālē darbojas pamatskola. Skolas ēka celta 1965. gadā. Skolā strādā 19 

pedagogi un 14 tehniskie darbinieki. Skolā ir divi pedagoģijas maģistri, bet četri 

pedagogi pašlaik1 mācās, lai iegūtu augstāko pedagoģisko izglītību. 

2004./2005. mācību gadā Grundzāles pamatskolā mācījās 141 skolēni. Skolas 

vēsturē šis mācību gads ieies ar divām absolventu klasēm, kurās deviņus gadus kopā 

mācījušies 28 audzēkņi. Vērojama skolas bērnu skaita samazināšanās. 

                                                 
1 2006. gadā 
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Seši pagasta bērni no Aumeisteriem un Bemberiem mācās Zvārtavas pagasta 

Ozolu pamatskolā, kura atrodas tuvāk viņu dzīvesvietai. Līdz 1970. gadam 

Aumeisteros darbojās Priežkalnu četru klašu pamatskola. 

 

11.ATT. GRUNDZĀLES PAMATSKOLA. 

Pirmskolas izglītības iestāde (bērnudārzs) izvietota 1967. gadā būvētas 

daudzdzīvokļu mājas apakšējā stāvā. To pamatā finansē pagasts no sava budžeta un 

bērnu vecāki. Nepieciešami naudas līdzekļi telpu remontam un mēbeļu atjaunošanai. 

Nepieciešami līdzekļi bērnudārza skolotāju un darbinieku izglītības un kvalifikācijas 

celšanai. 

Bērnudārzā strādā 8 darbinieki, viena skolotāja ir ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, bet pārējās pašlaik mācās neklātienē. Sešgadīgo apmācības grupā ir 8 bērni, 

piecgadīgo grupu apmeklē 14 bērni. 15 bērni ir vecumā līdz 5 gadiem. 

3.3.2. Kultūra 

Jau 1935. gadā pagastā darbojās kultūras fonda bibliotēka. 

Grundzāles kultūras nama zālē ir 350 vietas, darbojas jauniešu deju kolektīvs. 

Pagastā ir divas bibliotēkas, kuras piedāvā iedzīvotājiem jaunāko literatūru, 

laikrakstus, žurnālus - Grundzālē un Aumeisteros. Bibliotēku pakalpojumus ir 

iespējams izmantot visiem pagasta iedzīvotājiem bez maksas. 

Materiālais nodrošinājums jauno grāmatu iegādei nav pietiekams. Īpaši slikti 

nodrošināta bibliotēka Aumeisteros, kura izvietota nomātās telpās. Interneta 

pieslēgums pieejams tikai bibliotēkā Grundzālē.  

Kultūras jomas finansēšanai tiek novirzīti 4,6% pagasta budžeta. Kultūras 

iestāžu inventāra atjaunošanai nepieciešami līdzekļi, kas pagaidām pārsniedz pagasta 

budžeta iespējas. 
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12.ATT. GRUNDZĀLES KULTŪRAS NAMA UN PAGASTA 

PADOMES ĒKA 

 

13.ATT. AUMEISTERU BIBLIOTĒKA APTIEKAS MĀJĀ 
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3.3.3. Veselības aprūpe 

20. g.s. 30. gados pagastā strādāja vecmāte, padomju varas laikā Aumeisteros 

bija neliela lauku slimnīca, feldšeru punkts un vecmāšu punkts, Grundzālē - lauku 

ambulance. 

Valkas rajona neatliekamās medicīniskās palīdzības sadalījums ir Valkas un 

Smiltenes zonās. Grundzāles pagasts ietilpst Smiltenes zonā. Grundzāles pagasta 

ambulancē nav pastāvīga ģimenes ārsta. Ģimenes ārsti ir Smiltenē, kura atrodas 26 

km no pagasta centra. Grundzāles ambulancē 2 reizes nedēļā pieņem Aumeisteru 

primārās aprūpes ārsts. Ne visiem pagasta iedzīvotājiem ir iespējams savlaicīgi nokļūt 

pie sava ģimenes ārsta un gadās, ka medicīniskā palīdzība ir novēlota. Pašvaldība, 

savu iespēju robežās, sniedz transportu, piedalās veselības aprūpes jautājumu 

risināšanā. 

Pagasta iedzīvotāji medicīniskos pakalpojumus var saņemt pagasta 

ambulancē. No 2003. gada 1. oktobra tā atrodas pagastmājas telpās Tilta ielā 5. Pašreiz 

iedzīvotājus pieņem primārās aprūpes ārste. 

SIA “Aumeisteru Muiža” bija paredzēts realizēt “Aumeisteru primārās 

veselības aprūpes centra” projektu, paredzot plaša spektra medicīnisko pakalpojumu 

sniegšanai apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, taču projekts ir pārtraukts. Perspektīvā ir 

iespējama ārstniecisko dūņu izmantošana, kuras atrodas Aumeisteru muižas 

ūdenstilpnē un pēc laboratorisko izmeklējumu analīzēm atzītas par ārstnieciskām. 

3.3.4. Sociālā aprūpe 

Uz 2004. gada sākumu pagastā bija 507 iedzīvotāji darba spējas vecumā. 

Patstāvīgs darbs no viņiem bija tikai apmēram 200 jeb 40%. Šai laikā reģistrēto 

bezdarbnieku skaits bija 24, t. i. 4,7% no darba spējīgajiem. Var secināt, ka reāli bez 

darba esošo iedzīvotāju skaits ir daudz lielāks, taču jāievēro, ka lauku apstākļos ir 

ievērojama faktiskā pašnodarbinātība, kas netiek reģistrēta vai, lauku saimniecību 

gadījumā, kuru reģistrēt arī likums nemaz neprasa. 

Pagastā ir liels sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju īpatsvars – apmēram piektdaļa 

visu pagasta iedzīvotāju. Pie sociāli mazaizsargātām grupām pieder bezdarbnieki, 

invalīdi, bērni nepilnajās ģimenēs, bērni daudzbērnu ģimenēs, pirmspensijas vecuma 

cilvēki. Valstī, diemžēl, nav vienotas un precīzas sociālās izslēgtības definīcijas un 

kaut cik apmierinošas sociālās statistikas [14], kas ļautu plānot sociālo darbu un 

nepieciešamās palīdzības apjomu valsts un reģionālos mērogos. Neliela pašvaldība, 

kāda ir arī Grundzāles pagasts, savus sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus, kuri 

neietilpst oficiālajās kategorijās vienkārši “zina”. 
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14.ATT. GALVENO SOCIĀLI MAZAIZSARGĀTO IEDZĪVOTĀJU 

GRUPU DINAMIKA 

Jo lielāks pašvaldībā maznodrošināto iedzīvotāju skaits, jo pašvaldībai vairāk 

jāatvēl līdzekļi sociālai un veselības aprūpei, ietaupot uz investīciju un citu sfēru 

attīstības rēķina. Pašvaldības deputātu attieksme pret sociālo sfēru un tās problēmu 

risinājumiem ir pietiekami pozitīva, taču nepietiekamais budžets nedod iespējas 

realizēt likumā noteiktās iedzīvotāju tiesības saņemt sociālās palīdzības 

pakalpojumus. Valsts līdzdalība sociālās palīdzības finansējuma nodrošināšanā ir 

nepietiekama. 

6.TAB. SOCIĀLI MAZAIZSARGĀTIE IEDZĪVOTĀJI PAGASTĀ 2004. GADĀ 

Kategorija Skaits/daļa 

Kopā iedzīvotāji 1005 

Bērni daudzbērnu ģimenēs 91 

Bērni nepilnajās ģimenēs 46 

Iedzīvotāji, kas saņem invaliditātes pensijas 
42 

4,2% 

Bezdarbnieki 29 

Kopā paaugstinātā sociālā riska grupās un maznodrošinātie 
208 

20,7% 
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3.3.5. Reliģija 

Lielākā daļa pagasta iedzīvotāju pieder evaņģēliski luteriskajai baznīcai. 

Sākotnēji pagasta teritorijas iedzīvotāji bija piederīgi Smiltenes draudzei, no 

1728. gada Aumeisteru – Palsmanes draudzei. Aumeisteru koka baznīcu 1704. gadā 

nodedzināja krievi, no jauna tā uzcelta 1736. gadā. Sv.Andreja mūra baznīcu iesvētīja 

1834. gadā, ērģeles 1878. gadā būvējis G. Knaufs Gotā. Aumeisteru draudzes īpašumā 

ir valsts nozīmes mākslas priekšmeti – kauss un patena. 

 

15.ATT. RĀMAVA, LŪGŠANU NAMS AUMEISTEROS 

Aumeisteru ev.lut. draudzei ir iekārtota lūgšanu telpa Rāmavā – bijušajā kroga 

ēkā, kas tagad ir draudzes īpašums. 

Baznīcas kalnā, kas arī ir Aumeisteru ev.lut. draudzes īpašumā, atrodas 

Aumeisteru baznīcas drupas – arhitektūras piemineklis uzskaites nozīmes statusā. 

1944. gadā, atkāpjoties vācu armijai, baznīca tika sagrauta, jo baznīcas tornis ticis 

izmantots kā artilērijas uguns koriģēšanas punkts. Teritoriju apkopj Aumeisteru 

ev.lut. draudzes locekļi. Arī Grundzāles pamatskolas audzēkņi skolotājas D.Eimanes 

vadībā piedalās Aumeisteru baznīcas drupu sakopšanā. 



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  33 

3.4. TEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS 

3.4.1. Ceļi 

Grundzāles pagastā ir izveidots samērā labs ceļu tīkls. Autoceļu blīvums ir 0,73 

km/km2, vidēji rajonā – 0,70 km/km2. Pagasta teritoriju gar ciematu šķērso galvenais 

valsts autoceļš A-2 Rīga – Veclaicene (Igaunijas robeža), uz kura 2000. gadā konstatēta 

vislielākā satiksmes intensitāte Valkas rajonā - līdz 1933 automašīnām diennaktī. Šis 

ceļš iekļauts arī Eiropas nozīmes “E-ceļu” tīklā ar indeksu E-77. 

Autoceļu kopgarums Grundzāles pagastā ir 94,97 km, tajā skaitā valsts 

autoceļu kopgarums ir 46,4 km. Valsts autoceļu tīklu pagastā veido: 

 galvenais valsts autoceļš A-2 Rīga – Veclaicene 7,2 km garumā (no 141,2 līdz 

148,4 kilometram); 

 2. šķiras valsts autoceļi 39,2 km kopgarumā: 

- V7-229 Bilska – Cirgaļi 2,4 km garumā, sākas beidzoties Bilskas pagastam no 
Vijas upes 11,568 kilometrā līdz 13,9 kilometram, sākoties Zvārtavas pagastam; 

- V7-247 Mēri – Grundzāle – Vizla 11. 1 km garumā, no 6,0 līdz 17,816 
kilometram, krustojumā ar ceļu V249; 

- V7-248 Cirgaļi – Palsmane – Ūdrupe 13,6 km garumā, no 2,5 līdz 16,1 
kilometram; 

- V7-249 Lankaskalns – Vidaga 7,5 km garumā, no Palsmanes pagasta robežas 
0,7 km līdz 8,265 kilometram, sākoties Alūksnes rajonam. 

Pašvaldības pārziņā ir ceļu un ielu tīkls 44,9 km garumā, no kuriem melnais 

segums 1,7 km ir tikai divām ielām Grundzāles ciemā (Avotu un Palsas ielām). 

Pašvaldības ceļi sastāv no sekojošiem posmiem: 

- Baltiņi – Bemberi, 1,1 km; 

- Baznīca - Melderi – Grāvi, 3,9 km; 

- Bērži – Kraukļi, 1,1 km; 

- Dikļi – Mangaļi, 0,7 km; 

- Lamsteri – Oškalni, 2,9 km; 

- Mucenieki – Priežkalni, 3,0 km; 

- Ošupes – Bērzkalni, 0,3 km; 

- Ozoliņi – Kraukļi, 1,9 km; 

- Piekārumi – Rijnieki, 2,5 km; 

- Priežkalni – Bierņi, 3,4 km; 

- Rāmava – Gobas 0,6, km; 

- Rāmava – Staļļi, 1,1 km; 

- Sietaliņi – Bērzkalni, 3,7 km; 

- Spiksti – Aumeisteri, 4,3 km; 

- Spruguļi - Mārci – Ozoliņi, 1,9 km; 

- Svari – Kalējiņi, 3,1 km; 

- Taubeles – Lauži, 2,3 km; 

- Vērzemnieki – Bērži, 3,5 km; 
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- Avotu iela, 0,7 km (asfalts nolietojies); 

- Meža iela, 0,4 km; 

- Palsas iela, 1,0 km (asfalts nolietojies); 

- Skolas iela, 0,8 km; 

- Smilšu iela, 0,7 km. 

 

16.ATT. PAŠVALDĪBAS CEĻŠ BAZNĪCA - MELDERI - GRĀVJI 

Valsts autoceļus aprūpē VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Smiltenes ceļu 

rajons, kas ziemā tīra un kaisa valsts galveno autoceļu A-2, kā arī veic citus 

uzturēšanas darbus (autoceļu klātņu planēšanu un profilēšanu) valsts 2. šķiras 

autoceļos. Pārējos ceļus kopj ar pašvaldības un vietējo uzņēmēju tehniku un finansu 

līdzekļiem. 

Analizējot pašvaldības ceļu stāvokli, var teikt, ka situācija ir kritiska. 

Nepietiekamo līdzekļu trūkuma dēļ nevar veikt ceļu segumu atjaunošanas darbus. 

Ceļmalu grāvji ir piesērējuši un aizaug. 

Lielākie ieguldījumi nepieciešami melnā seguma atjaunošanai Avotu un Palsas 

ielās, kurās tas sabrucis pēc 30 gadu lietošanas. Melno segumu nepieciešams atjaunot 

arī ap kultūras namu un pamatskolu Tilta ielā, bet no jauna izbūvēt to Smilšu un 

Skolas ielās. 

Jāpabeidz ceļa “Piekārumi - Rijnieki” ap 1 km gara posma izbūve, jo ceļš nav 

izmantojams visā garumā. Tas ir ļoti nepieciešams ceļa posms, kas būtiski samazinātu 

attālumu no centra līdz Aumeisteriem. 
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2003. gadā mērķdotācijas pašvaldību autoceļu finansēšanai no Valsts autoceļu 

fonda iedalīti 10,9 tūkstoši latu, kuri paredzēti ceļu ikdienas uzturēšanai. Šī summa ir 

nepietiekoša, lai varētu regulāri uzturēt un rekonstruēt esošos pašvaldības ceļus, 

nemaz nerunājot par lielākus remontu veikšanu. 

Saskaņā ar novada atbalsta programmu, ir plānota melnā seguma atjaunošana 

Grundzāles centrā (Tilta iela) uz ceļa Mēri-Grundzāle-Vizla 1,4 km garumā. Ir 

sagatavots tehniskais projekts “Avotu ielas asfaltbetona segas rekonstrukcija” 700 m 

garumā. 

Meža ceļu kopgarums ir 6,6 km. 

- Bierņi - Mežvidi 2,0 km 

- Oļupes – Mazsietaliņi 2,1 km 

- Krūmiņi - Stirnu purvs 1,3 km 

- Ceriņu ceļš 1,2 km 

Meža ceļu būvi un uzturēšanu veic a/s “Latvijas valsts meži” par saviem 

līdzekļiem. Atjaunotajiem meža ceļiem plānotais klātnes platums ir 6,5 m, seguma 

platums 5,5 m. Notekūdeņu novadīšanai tiek izmantoti jau eksistējošie ceļa grāvji, tie 

tiek iztīrīti; ja nepieciešams izrakti jauni ceļmalas grāvji un ierīkotas caurtekas. 

Teritorijā ir 16 tilti pār Viju, Vecpalsu un Vizlu, no kuriem 4 ir AS “Vidzemes 

ceļi” pārziņā, bet par pārējiem atbild pašvaldība. 

3.4.2. Sabiedriskais transports 

Vienīgais sabiedriskā transporta līdzeklis, kas apkalpo Grundzāles pagastu, ir 

autobuss. Pasažieru pārvadājumus veic “Nordeka”, VidLatAuto”, “CATA” un “VTU 

Valmiera”. No pagasta centra – Grundzāles ir labi attīstīta autobusu satiksme Rīgas un 

Smiltenes virzienos. Tranzīta maršruti šeit pietur vairākas reizes dienā abos virzienos. 

Satiksmi ar 60 km tālo rajona centru Valkā, kā arī pagasta pārējās daļas 

sabiedriskais transports apkalpo ievērojami vājāk. Piemēram pievienots autobusu 

kustības grafiks Aumeisteros (7. tabula; spēkā no 2003. gada marta; nav ziņu, ka būtu 

mainīts). Redzams, ka skolas laikā satiksme Smiltenes un Gaujienas virzienos ir 

apmierinoša, turpretī skolu brīvdienās tā ievērojami sliktāka. Pirmdienās tad 

autobusu satiksmes nav vispār. Viens autobuss ir sezonas rakstura (sestdienās) un 

kursē, acīmredzami, tikai siltajā gada laikā. 

7. TAB. AUTOBUSU KUSTĪBAS NEDĒĻAS GRAFIKS AUMEISTEROS 

Virziens Periods 
Nedēļas dienas, reisu skaits 

1 2 3 4 5 6 7 

Smiltene 
Skolas laikā, sezonā 2 3 4 4 4 2 1 

Brīvlaikā, nesezonā  1 2 1 2 1 1 

Gaujiena 
Skolas laikā, sezonā 2 2 4 2 4 1  

Brīvlaikā, nesezonā   2  2   

Valka Pastāvīgi  1  1  1 1 
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Satiksme ar Valku nav sezonāla rakstura, taču tā darba nedēļas laikā notiek 

tikai divas dienas un kursē viens reiss. Saprotams, kādu darīšanu kārtošana rajona 

centrā, izmantojot šādu satiksmi, ir praktiski neiespējama. 

Sadarbībā ar “VTU Valmiera”, Smiltenes zonas maršrutu skaitā ir pārvadājumu 

maršruts, kas nodrošina bērnu nokļūšanu Grundzāles pamatskolā no Vizlas, bet ne 

no Aumeisteriem. Aumeisteru bērniem pieejams sabiedriskais transports nokļūšanai 

Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolā. Pagasta teritorijā iekšējā sabiedriskā transporta 

organizēšana ir pašvaldības funkcija un tiek risināta iespēju robežās, izmantojot 

pagasta rīcībā esošo autotransportu. 

3.4.3. Energoapgāde 

Pagasta teritorijā patērētājus ar elektroenerģiju apgādā VAS “Latvenergo” 

Ziemeļu elektrisko tīklu Smiltenes iecirknis. Elektroenerģijas piegādi pamatā 

nodrošina 330/110/20 kV apakšstacija Valmierā. Teritorijā ir trīsdesmit pieci 20/0,4 kV 

transformatoru punkti, kurus baro sešas 20 kV līnijas. 

Teritoriju šķērso maģistrālā 110 kV līnija, kas atrodas VAS “Latvenergo” 

meitasuzņēmuma “Augstspriegumu tīkli” pārziņā. 

Uz kanāla pie Vizlas upes darbojas SIA “Enerģija UJ” piederošā Vizlas HES, 

kura nodota ekspluatācijā 2001. gada novembrī. Tā ir viena no 12 rajona mazajām 

hidroelektrostacijām. 

8.TAB. PAGASTA TERITORIJU APKALPOJOŠIE TRANSFORMATORI 

Numurs Nosaukums Nekustamais īpašums, kurā atrodas 20 kV līnijas Nr. 

1 2 3 4 

T-3588 Mangaļi Jaunmangaļi NS 27-36 

T-3692 Gaitnieki Gaitnieki NS 27-38 

T-3678 Dzintari Dzintari 1 NS 27-39 

T-3663 Zālīši Melderīši NS 27-40 

T-3677 Stīpnieki Rāmava NS 27-41 

T-3587 Aumeisteri Apiņi NS 27-36 

T-3646 Vērzemnieki Kalnvērzemnieki NS 42-28 

T-3892 Kalnroži Kalnroži NS 42-32 

T-3705 Mežbērzi Lauka Bērži NS 42-31 

T-3695 Kraukļi Lejaskraukļi NS 42-30 

T-3582 Ozoliņi Lejasozoliņi NS 42-29 

T-3672 Stirnas Gaiļupi NS 42-52 

T-3748 Līčupes Veccaunes NS 42-53 

T-3874 Pīlītes SIA Pīļukalns NS 42-33 

T-3729 Rijnieki Kalnzemnieki NS 42-35 

T-3660 Saulgoži Veclejas Bindes NS 42-36 
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T-3759 Zīleskalns Zīleskalns NS 42-34 

8. TABULAS NOBEIGUMS 

1 2 3 4 

T-3791 LMT LMT LS 42 

T-3922 Baltezers Palsmanes ev.lut. draudze NS 42-50 

T-3923 Kundziņi Jaunmālupes NS 42-51 

T-3898 Baloži Avotu 7 NS 42-37 

T-3851 Piekārumi Mazkalniņi NS 42-38 

T-3593 Zeļļi Vecdzeņi  NS 42-39 

T-3619 Rudači Rudaci NS 27-52 

T-3809 Vārpas Smaidas  

T-3553 Raibači Pagasta īpašums “Raibači” NS 42-41 

T-3667 Vanderi Lazdas NS 42-49 

T-3845 Katlu māja Pašvaldības katlumāja  

T-3561 Dzeņi Lejasvederes NS 42-48 

T-3571 Grundzāle Pašvaldības skola NS 42--42 

T-3617 Spaliņi Dārznieki NS 42-44 

T-3764 Lejasvizla Lejasvizla NS 42-45 

T-3618 Vizla Laimas NS 42-43 

T-3769 Vecvizla Vizla NS 42-47 

T-3699 Spilvas Lejasspilvas NS 42-46 

3.4.4. Sakari un tehniskās komunikācijas  

3.4.4.1. Pasta sakari 

Pagasta teritorijā pasta pakalpojumus sniedz AS “Latvijas pasts”. Darbojas 

divas pasta nodaļas: Aumeisteros LV-4705 un Grundzālē LV-4713. Grundzāles pasta 

nodaļa atrodas pašvaldības ēkā Tilta ielā 5. Nodaļās paredzēti rekonstrukcijas darbi. 

3.4.4.2. Stacionārās telekomunikācijas 

Telefonu sakarus Grundzāles pagasta teritorijā nodrošina SIA „Lattelecom” 

tālruņu tīkls. Telefona abonentu skaits publiskajā telekomunikāciju tīklā pēdējos 

gados ir samazinājies. Tas saistīts ar vispārējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 

laukos un sakaru neapmierinošo kvalitāti. Pēdējā gan zināmā mērā uzlabojusies pēc 

tam, kad Valkas rajonā notika analogā tīkla nomaiņa uz ciparu tīklu. Šim nolūkam 

vairumā gadījumu izmantoti bezvadu CDMA pieslēgumi. 

Grundzāles pagasta padomes rīcībā nav datu par maģistrālo telekomunikāciju 

līniju precīzu izvietojumu. Turpmākajā pagasta teritorijas plānošanas procesā ir 

nepieciešams konkretizēt to atrašanās vietas. 

3.4.4.3. Mobilās telekomunikācijas 
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Mobilā telefona pārklājums pagastā ir pietiekams, jo nosedz praktiski visu 

teritoriju. LMT bāzes stacija “Dzeņi” atrodas uz atsevišķa zemes nogabala “Pīļukalna” 

īpašumā. Agrāk neapmierinošā pārklājuma uzlabošana tika atrisināta ar torni 

Zvārtavas pagasta Mierkalnā. 

SIA “TELE 2” Grundzāles pagastā nodrošina Alūksnes rajona Virešu pagastā 

esošā bāzes stacija. 

3.4.4.4. Internets 

Apmierinošas kvalitātes Interneta pieslēgums pagastā pieejams tikai 

maģistrālei A-2 pieguļošajā teritorijā, kuru var apkalpot SIA “Lattelecom” maģistrālā 

līnija. Pārējā teritorijas daļā iespējama tikai dārgā un lēnā iezvanpieeja (CDMA tīkls 

pastāvīgo pieslēgumu nenodrošina) vai mobilo operatoru vēl dārgākie pakalpojumi. 

Ziņu par Interneta dažādu pieslēgumu veidu lietotāju skaitu pagastā nav. 

Apmierinošas kvalitātes pieslēgums pieejams skolā un pagasta padomē. 

Katrā ziņā, tieši lauku sliktās satiksmes apstākļos Internets var sniegt būtisku 

atvieglojumu arī ikdienas jautājumu risināšanā laukos (maksājumi, u.t.t.), taču 

vairumam iedzīvotāju šis pakalpojums nav pieejams augsto izmaksu dēļ. 

3.4.5. Ūdens apgāde 

3.4.5.1. Dzeramais ūdens 

Pazemes ūdeņi ir galvenais ūdens apgādes avots pagastā. Ciemu un fermu 

apgādei tiek izmantoti artēziskie urbumi, kas barojas no Pļaviņu-Daugavas 

kompleksa ūdeņiem. 

Pagasta teritorijā ir 28 artēziskās akas, no kurām pašvaldības pārziņā ir 3. Šīs 

akas atrodas Grundzāles ciemā. Ziemeļos no centra akas Gaujas ielā ir ūdenstornis, 

kura tilpums 95 m3. Tas ir nolietojies, atslēgts no ūdensvada un nepieciešami lieli 

ieguldījumi tā remontam, ko nevar veikt līdzekļu trūkuma dēļ. 

Urbumu ūdeņu ķīmiskās un bakterioloģiskās analīzes parāda atbilstību 

sanitārajām normām, izņemot paaugstinātu dzelzs saturu, kas pats par sevi nav 

kaitīgs, taču pasliktina ūdens organoleptiskās īpašības un paātrina ūdensvada tīklu 

elementu nolietošanos, it īpaši, ja paaugstināta ir arī kopējais cietums. Pašvaldības 

rīcībā mīkstināšanas un atdzelžošanas iekārtu nav. 

1999. gadā pagasts kopā ar vides pārvaldi veica ūdens ņemšanas objektu 

apzināšanu dabā un to tehniskā stāvokļa vizuālo novērtēšanu. 2003. gadā Grundzāles 

pagasta padome sakārtoja ūdensapgādes sistēmas tehniskās pases pašvaldības 

pārziņā esošajām artēziskajām akām Nr. 14134 “Centrs” Gaujas ielā (izbūvēta 1981. 

gadā), Nr. 14135 pie pamatskolas, Tilta ielā 6 (izbūvēta 1964. gadā) un Nr. 14136 

“Ceptuve” ar dziļsūkņiem (izbūvēta 1960. gadā). 
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9.TAB. ŪDENS IEGUVES URBUMI GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

DB Nr Atveres 
absolūtais 
augstums, m 

Dzi-
ļums, 
m 

Urbšanas 
gads 

Hori-
zonts 

Filtra 
intervāls, m 

Statiskais 
līmenis, m no 
zemes virsmas 

Sūknēšanas 
debits, l/s 

Pazemi-
nājums, 
m 

Statuss Urbuma adrese 
(ierīkošanas laikā) 

no līdz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7549 92 67 1998 D3gj 60 66,5 21 1,5 6 darbojas z/s “Vēveri” 

14134 87,5 112 1981 D3gj 100 110 11,5 2 3,3 darbojas Grundzāle, Gaujas ielā 

14135 84 60 1964 D3am 42 57 9,8 4 2,2 darbojas Grundzāle, Tilta ielā 6 
(skola) 

14136 83,8 97 1961 D3gj+a
m 

56,1 91,5 8,7 5,4 10,1 darbojas maizes ceptuve Grundzālē 

20174 95 110 1981 D3gj 94 110 22,95 2 5,05 darbojas Aumeisteri 

20175 101 120 1981 D3gj 108 118 24,8 1 2,2 darbojas ferma “Rijnieki” 

21332 87 82 2005 D3gj 66 81 10 1,8 4,5 darbojas z/s “Kalnroži” 

23147 70 66 1958 D3gj 42,9 66 2,2 0,5 4,6 darbojas ferma “Dikļi” 

23160 84 40 1961 D3am 30,8 40 5,1 1 0,65 darbojas Grundzāle (“Raibaci”) 

23161 82 53 1965 D3am 32 50 9,6 4 6 darbojas ferma “Gaides” 

23162 80 40 1957 D3am 28 40 4,2 3 5 nedarbojas Grundzāles meh. darbnīca 

23363 93 121,5 1971 D3gj 100 119 11,6 3 6,4 likvidēts ferma “Caunas” 

24064 93 75 1991 D3gj 65,1 75 22 0,5 5 darbojas z/s “Kalna Bauņi” 

24065 92 65 1964 D3gj 49,3 65 21,1 1,5 5,5 darbojas ferma “Aumeisteri” 

24066 91 95 1968 D3gj 81 90 22 1,25 10,5 nedarbojas ferma “Vērzemnieki” 

24067 81 85 1965 D3gj 69,7 80,9 9 3,3 13,9 nedarbojas ferma “Baloži” 
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9.TABULAS NOBEIGUMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24068 92 80 1964 D3gj 70 80 16,3 1,65 3,8 nedarbojas ferma “Urbuļi” 

24069 83 110 1973 D3gj 87 108 7,2 3 2 nedarbojas ferma “Vecdzeņi” 

24070 88 12 1969 D3dg 5 12 1,8 1,8 1,3 darbojas ferma “Nolejas” 

24071 74 90 1962 D3gj 66 90 5,2 5 1,3 darbojas ferma “Rudači” 

24072 86 85 1969 D3gj 75,8 85 18,95 0,8 4,85 darbojas ferma “Marci” 

24073 87 85 1967 D3gj 69 79 14,7 1,5 18,3 darbojas ferma “Bindes” 

24074 97 65 1964 D3gj 50 65 25,5 0,9 3 darbojas ferma “Vainagi” 

24075 84 75 1966 D3gj 63 73 9 2 13,5 darbojas ferma “Kraukļi” 

24248 84,5 110 1991 D3gj 102 109 6,8 1,3 2,5 darbojas Grundzāle 

24417 83,5 nav datu darbojas Pie benzīntanka 

24418 84 40 1958 D3gj+a
m 

28,5 40 -4,2 3 5 nedarbojas „Vecvederi”, Skolas iela 3 

24419 95 nav 
datu 

1968 nav datu darbojas ferma „Bērži” (Bērzi) 
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Viensētās pārsvarā izmanto kvartāra nogulumu gruntsūdeņus, ko ņem no 

grodu vai dzītajām akām. To dziļums ir neliels un tie viegli pieejami ekspluatācijai, kā 

arī viegli piesārņojami. Aumeisteru pusē akās ūdens grūtāk sasniedzams. 

Vecpalsas upes krastos vairākās vietās virszemē izplūst avoti. Šo avotu labas 

kvalitātes ūdeni izmanto daudzi ciema iedzīvotāji. 

3.4.5.2. Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām 

Grundzāles pagasta teritorijā atrodas sekojošas ūdens ņemšanas vietas: 

1. ūdens ņemšanas vietas pie Vecpalsas: nobrauktuve pie tilta uz autoceļa A-2, pie 

kluba, Palsas tilti (pie Caunēm, Vidusraibaciem, Rožlejām); 

2. ūdens ņemšanas vietas Aumeisteros: Aumeisteru dīķis, dīķis pie Tēraudiem, 

3. citas ūdens ņemšanas vietas Grundzāles pagastā: Rijnieku dīķis, Avotu dīķis, 

Melderu dīķis, Vizlas ezers pie slūžām; Baltezers (Mācītājmuižas ezers), ūdens 

tornis, Mucenieku dīķis, Bēržu dīķis, Kraukļu dīķis, Vijas tilts. 

Pie ūdens rezervuāriem, baseiniem, kurus var izmantot ugunsgrēku dzēšanai, 

kā arī pie rezervuāru ūdens ņemšanas akām jāizbūvē laukumus (12×12 m) un 

ugunsdzēsības automašīnu piebrauktuves. Pie ceļiem un piebrauktuvēm redzamās 

vietās jābūt izvietotiem ūdens ņemšanas vietu norādītājiem. 

3.4.6. Kanalizācija 

1986. gadā Grundzāles ciemam ir izstrādāts projekts kanalizācijas sistēmas 

izbūvei. Kanalizāciju iekārtu pirmās kārtas izbūve veikta 90. gadu sākumā. Izbūvētā 

sistēma aptver sabiedriskās ēkas, skolu un visas Grundzāles ciema daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas. Vairums individuālo dzīvojamo māju nav pieslēgtas kanalizācijas 

tīklam. Kanalizācijas sūkņu stacijā darbojas sūknis EGR-100T ar maksimālo ražību 

15,6 m3/h. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tips ir BIO-100, attīrīto notekūdeņu izlaides 

vieta ir Vecpalsā īpašumā Gaidas. 

Iekārtas neatbilst faktiskajiem notekūdeņu daudzumiem, jo tās projektētas ar 

lielu perspektīvu un rezervi. Tās nav ne tuvu pilnībā noslogotas, kas ievērojami 

pasliktina šāda tipa iekārtu darbības rādītājus – gan tehniskos (attīrīšanas kvalitāte), 

gan ekonomiskos (dārga apkope, augsts elektroenerģijas patēriņš). Iekārtas ir būtiski 

nolietojušās. 

Nepieciešama kopēja kanalizācijas tīkla izbūve visā ciematā. Jāpieslēdz 

iespējami liels skaits individuālo māju, jo pārplūstošās un laikā neizvestās, nereti arī 

nehermētiskās  nosēdakas piesārņo gruntsūdeņus. 

3.4.7. Atkritumu saimniecība 

Grundzāles pagasts un iedzīvotāji no 1999. gada noslēdza līgumus ar 

Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizāciju. 

Pagastam pieder trīs akcijas ZAAO. Vecā izgāztuve pagasta teritorijā Smiltiņsilā, ar 

2000. gadu ir slēgta. Tās platību (pašvaldības īpašums) 2,8 ha apjomā nepieciešams 

rekultivēt. 
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17.ATT. REKULTIVĒJAMĀ SMILTIŅSILA IZGĀZTUVE. 

Svarīgi ir panākt, lai visi iedzīvotāji un uzņēmējsabiedrības pilnībā izmantotu 

ZAAO pakalojumus. Tad visa veida atkritumi tiktu savākti un apglabāti atbilstoši 

normām, netiktu pieļauta nesankcionēta atkritumu izvešana uz slēgto izgāztuvi un 

ievērojami samazinātos apkārtējās vides piesārņošana. 

ZAAO atbild arī par beigto dzīvnieku savākšanu; to apbedīšanas vietas pagastā 

nav un tāda netiek arī plānota. 

3.4.8. Maģistrālais gāzes vads  

Grundzāles pagastu šķērso gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 MPa (maģistrālo 

gāzesvadu līnijas) Pleskava - Inčukalna pazemes gāzes krātuve (IPGK) ar diametru 

700 mm un Izborska – IPGK ar diametru 700 mm. Posmu Pleskava – IPGK un 

Izborska – IPGK garums, saskaņā ar topogrāfijas datiem, pagastā ir 5,07 km. 

Vietēja atzara šim gāzesvadam nav. Iedzīvotāji gāzi izmanto sašķidrinātās 

gāzes veidā balonos. Izbūvētā gāzapgāde no pazemes tvertnes pie daudzdzīvokļu 

mājas Gaujas ielā 11 netiek izmantota un ir atslēgta. 

Pie “Mazdzeņiem” atrodas viens no krānu mezgliem, kurus vada ar tālvadības 

palīdzību. 8 m attālumā no gāzesvada atrodas sakaru kabeļi. 

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” informē, ka valstī pagaidām nav tiesiski 

atrisināts jautājums par AS “Latvijas Gāze” piederošo komunikāciju (gāzesvadu, 

gāzes sadales skapju, katoda aizsardzības iekārtu, kabeļu, gāzes regulēšanas staciju, 

gāzes regulēšanas punktu. u.c.) un to aizsargjoslu uzmērīšanu dabā, iezīmēšanu LR 
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Valsts zemes dienesta robežu plānos un reģistrēšanu zemes gabalu īpašnieku 

zemesgrāmatās. 

3.5. SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

3.5.1. Lauku zemes un lauksaimniecība  

3.5.1.1. Lauksaimniecības zemju resursi 

Lauksaimniecības zemes (LIZ) veido gandrīz pusi no Grundzāles pagasta 

platības un lauksaimniecība joprojām ir tradicionāls galvenais iedzīvotāju 

nodarbošanās veids un iztikas līdzekļu avots. 

10.TAB. ZEMJU PLATĪBU SADALĪJUMS GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Pagasta kopplatība ha 12954,0 

LIZ 5776,5 

Meži 5759,6 

Krūmāji 216,6 

Purvi 312,4 

Ūdeņi 239,5 

Pagalmi 139,2 

Ceļi 207,8 

Pārējā zeme 302,4 

LIZ sadalījums norāda uz augkopību kā pagasta galveno lauksaimniecības 

nozari. Lopkopībai ir mazāka loma, kaut gan pagasta reljefs daudzviet apgrūtina lielu 

sējplatību izveidošanu un lopkopībai piemērotāks. 

Grundzāles pagasta LIZ sadalījums

62%
18%

19%

0,7%

Aramzeme

Pļavas

Gan ības

Au gļu  dārzi

 

18.ATT. LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMJU IZMANTOŠANA 

GRUNDZĀLES PAGASTĀ 
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Nacionālās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorija ir lauksaimniecībā izmantojama 

zeme, kas neatkarīgi no īpašumu robežām veido nedalītu zemes nogabalu (nogabalā 

ieskaitāmi pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļi un ūdenstilpes ar platību līdz 1 ha), 

kuru norobežo lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, tai skaitā meža zemes, 

ūdensteces, valsts autoceļi. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir zemes, 

kuras kvalitātes novērtējums nav zemāks par 50 ballēm un nogabala platība nav 

mazāka par 50 ha. Grundzāles pagastā tās ir platības pie Dzenīšiem, Bindēm, Brūžiem 

un Lamsteriem. 

 

19.ATT. NACIONĀLAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMĒ PIE 

BRŪŽIEM. ZIEMAS RAPŠA SĒJUMI. 

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas noteikšanas mērķis ir 

nodrošināt vērtīgo lauksaimniecības zemju resursu pārvaldību un saglabāt zemi kā 

lauksaimnieciskās ražošanas galveno resursu. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības 

teritorijas atļauts izmantot tikai lauksaimnieciskajai ražošanai, lauku tūrismam un 

netradicionālām lauksaimniecības nozarēm. Nacionālas nozīmes lauksaimniecības 

teritorijas transformēšana citos lietošanas veidos atļauta tikai, lai nodrošinātu: 

 lauku tūrisma un citu sabiedriskas nozīmes objektu un to apkalpei 

nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izbūvi; 

 vides aizsardzībai nepieciešamo objektu izbūvei. 
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Rajona nozīmes lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

Rajona nozīmes lauksaimniecības teritorijas ir zemes, kuras kvalitātes 

novērtējums nav zemāks par 40 ballēm un nogabala platība nav mazāka par 40 ha. 

Valkas rajonā tās izdalītas, lai saglabātu vērtīgākās lauksaimniecības zemju resursus. 

Šīm zemēm prioritārais izmantošanas veids ir tāds pats kā noteikts nacionālās 

nozīmes LIZ. 

Lai nepieļautu zemju sadrumstalošanos, Grundzāles pagastā noteikta 

minimālā pieļaujamā LIZ sadalīšanas platība 3 ha, izņemot nacionālas nozīmes LIZ, 

kur gruntsgabalu dalīšana vispār nav pieļaujama. 

3.5.1.2. Meliorētās zemes 

Pēc VZD datiem Valkas rajona Grundzāles pagastā no lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 5776,5 ha uz 2006.g. 1.janvāri meliorētas platības sastāda 2777,7 

ha, jeb 48,1% no visām LIZ. 

Pagasts atrodas Gaujas baseinā un to šķērso vairākas valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu ūdens notekas. Tādas ir Stepupe1 (52596), Tīņupīte (52962), Aima 

(525712), Pirkuļupe (525694), Vija (5256), Laužu kanāls (52568), Vecpalsa (5272), Vizla 

(5274), Jaunpalsa (52742) un Robežupe (527412). Minētais saraksts apstiprināts ar 

Zemkopības ministrijas rīkojumu Nr.51 2006.03.07. 

Nosusinātajās platībās ierīkotas sekojošas meliorācijas sistēmu būves un 

ierīces: 

 regulētas upes, ierīkotas ūdensnotekas 175,4 km 

 caurtekas     176 ha 

 liela diametra (30 cm un vairāk) kolektori 3,45 km 

 drenu tīkls     1219 km 

 drenu akas     260 gab. 

 drenu iztekas     1474 ha 

Meliorācijas sistēmun objekti uzskaitīti 11. tabulā. 

Pēdējie apsekošanas dati rāda, ka pašlaik Grundzāles pagastā meliorācijas 

sistēmu būves un ierīces projektētajā režīmā vairs nestrādā 325 hektāru platībā, kas 

veido 11,7% kopējās meliorētās platības. Meliorācijas sistēmas būvju ierīcēm ir 

nepieciešama rekonstrukcija vai renovācija: 

 valsts nozīmes ūdens notekām 15 km, 

 koplietošanas nozīmes ūdens notekām 23 km, 

 vienas saimniecības nozīmes ūdens notekām 53 km, 

 drenu sistēmām 170 km 324 ha platībā. 

                                                 
1 Iekavās ūdenssaimniecības objekta kods 



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  46 

11.TAB. MELIORĀCIJAS OBJEKTI GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Nr.p.k Objekta nosaukums Platība, ha Izbūves gads 

1. Austrumi 45,0 1978. 

2. Bierņi 163,6 1975. 

3. Brūži - Dzeņi 189,6 1980. 

4. Bērži - Kalnaizpurvi 255,1 1971. 

5. Dikļi - Mangaļi 61,4 1959. 

6. Jaunzemi - Jaungaides 140,2 1964. 

7. Kalēji 88,4 1964. 

8. Kraukļu fermas ganības 2,5 1981. 

9. Priežkalni 196,7 1960. 

10. Ragu purvs 68,0 1966. 

11. Rūpnieki 45,1 1960. 

12. Sietaliņas 198,9 1988. 

13. Saulgoži -Mucenieki 160,2 1966. 

14. Starpas - Pirkuļi  80,8 1959. 

15. Stirnas 263,8 1987. 

16. Stepupes augšgals 164,8 1965., 1984. 

17. Tīņupe 195,4 1967. 

18. Vetiņi 254,9 1973. 

19. Vizla 203,3 1978. 

 Kopā 2777,7  

Saskaņā ar likumu “Par meliorāciju”, meliorācijas sistēmu būves un ierīces 

jākopj nekustamā īpašuma lietotājiem. Meliorācijas speciālistiem jāraugās, lai 

meliorētās platības, būves un ierīces tiktu koptas un izmantotas atbilstoši 

tehniskajiem noteikumiem, kuri tiek izsniegti katram zemes īpašniekam pirms 

īpašuma reģistrācijas zemesgrāmatā. Taču sakarā ar ieilgušo zemes reformu, kā arī ar 

dažādo īpašnieku attieksmi, daļa no meliorētām platībām ir neatgriezeniski sabojātas 

– zemes jau ir aizaugušas un drenāža vairs nedarbojas ne tikai aizaugušajā daļā, bet 

arī blakus platībās. 

Sākoties zemes reformai 1994. gadā Grundzāles pagastā Valkas meliorācijas 

sistēmu valsts pārvalde nodeva pagasta pašvaldībai zināšanai meliorācijas objektu 

platības Grundzāles pagasta zemes lietotāju uzskaitei. 

Lai iegūtu patiesu meliorēto platību uzskaiti, šīs zemes īpašniekam ir jāraksta 

pieprasījums Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Meliorācijas daļai ar lūgumu 

platību, kurā nedarbojas meliorācijas sistēma apsekot un novērtēt. Nolietoto 

meliorācijas sistēmu novērtēšana ienestu bilancē ievērojamas korekcijas. 
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3.5.1.3. Zemnieku saimniecību raksturojums 

No 710 dažādām īpašuma formām, 501 zemes vienībām nekustamā īpašuma 

lietošanas galvenais mērķis ir lauksaimniecība. 

Daļa iedzīvotāju nodarbojas ar naturālo saimniecību, bet tiem, kuri 

lauksaimniecisko produkciju realizē, tā pārsvarā nenes domāto peļņu. Tikai 62 

zemnieku saimniecības ražo preču produkciju. Daļa zemnieku saimniecību vienkārši 

eksistē, bet aktīvi attīstās tikai lielās saimniecības, kas palielina preču produkcijas 

ražošanu. Pašreiz pagasta teritorijā pēc LAD datiem neapsaimniekoti ir 45% LIZ. 

Lauksaimniecībā izmantotā zemju platība tagad palielinās, kopš tiek saņemti ES 

tiešie, “platību” maksājumi. 

Lai ražošana būtu ekonomiski izdevīga, rekomendējamais ganāmpulks ir ne 

mazāk par divdesmit slaucamajām govīm. 1-2 govju saimniecības nesekmē lēta piena 

ražošanu un apgrūtina tā realizāciju, pārstrādi, t. i. sadārdzina visas ekspluatācijas 

izmaksas. 

No pagastā uzskaitītajām zemnieku saimniecībām 50% to īpašnieku dzīvo 

ārpus pagasta teritorijas. Rīgā dzīvo 45, Smiltenē 23 īpašnieki, bet citās pilsētās un 

pagastos 76, ārzemēs dzīvo 11 zemnieku saimniecības īpašnieki. 

Paredzams, ka tuvākā nākotnē kopējais zemnieku skaits samazināsies, it 

sevišķi uz to saimniecību rēķina, kuru īpašnieki dzīvo ārpus pagasta teritorijas. Tās, 

attīstoties zemes tirgum, varētu tikt pievienotas vietējām saimniecībām. Uz nelielo 

saimniecību rēķina augs lielāko saimniecību iespēja palielināt platību un dzīvnieku 

skaitu, līdz ar to strādāt rentablāk. Daļa zemes nonāk ārzemnieku īpašumā, kuri 

nenodarbojas ar lauksaimniecību. 

12.TAB. LAUKU SAIMNIECĪBU ZEMJU LIETOTĀJI 

 Skaits Kopplatība, ha LIZ, ha 

Zemnieku saimniecības 284 7997 4489 

Piemājas saimniecības 182 1646 1032 

Individuālās palīgsaimniecības 17 206 143 

Pārējie zemes lietotāji 18 3105 112 

Zemnieku saimniecību vidējā kopplatība ir 28,2 ha, tai skaitā LIZ – 15,8 ha. 

Grundzāles pagastā ir 45 saimniecības, kuru kopplatība lielāka par 50 ha, bet tieši LIZ 

vairāk par 40 hektāriem ir 18 saimniecībās. Piecās saimniecībās apsaimniekotā platība 

ir lielāka par 100 ha. 

T.s. “piemājas” saimniecību vidējais lielums ir 8,9 ha. 42 piemājas saimniecību 

īpašnieki (21%) dzīvo ārpus pagasta teritorijas. 

Tā kā pagasta teritorija ir ļoti pauguraina, tad zemnieki pārsvarā nodarbojas ar 

piena un gaļas lopkopību. Tomēr ar katru gadu samazinās liellopu skaits 

saimniecībās. Uz 1998.g. 1.janvāri zemnieku un piemājas saimniecību īpašumā bija 
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1150 liellopi t. sk. 600 slaucamās govis. Uz 2001.g. 1.janvāri skaits ir samazinājies – 

liellopi 950, t. sk. slaucamās govis [15]. 

Attīstās tās zemnieku saimniecības, kam govju skaits ir piecas un vairāk. 

Zemnieku saimniecības “Melderi”, “Starpas”, “Vēveri”, “Rudaci”, “Bērži” lielus 

līdzekļus iegulda fermu modernizācijā, jo šīs saimniecības ir izveidojušās uz bijušās 

kopsaimniecības lielfermu bāzes. Šajās lielfermās tiek uzstādītas jaunas iekārtas 

kvalitatīva piena ieguvei. Liela vērība tiek pievērsta lopbarības sagatavošanai. Šīs 

saimniecības ir iegādājušās jaunu tehniku kvalitatīvas lopbarības sagādei. Ekonomiski 

labvēlīgākajā grupā ar ganāmpulku lielāku par 20 govīm Latvijā ir tikai 500 

saimniecības, no tām Grundzāles pagastā ir 7 saimniecības. Izmantojot ES atbalstu, 

sekmīgi ražošanu attīsta arī vairākas mazās saimniecības. 

Pagastā cūkkopība attīstīta nedaudz. Viena no spēcīgākajām zemnieku 

saimniecībām rajonā ir z/s “Veczilākši”, kurā 2003. g. bija 34 sivēnmātes nodrošinot ne 

mazāk kā trīs darba vietas pagasta iedzīvotājiem. Trīs un vairāk sivēnmātes audzē 5 

zemnieku saimniecībās, līdz trim sivēnmātēm audzē 8 zemnieku saimniecības. 

Izmantojot vietējās izejvielas (koksni, savvaļas ogas un sēnes) pagastā varētu 

attīstīties netradicionālā lauksaimniecība. Pagasta augsnes nav piesārņotas ar 

ķimikālijām un ir piemērotas ārstniecības augu audzēšanai. 

Viena no izejām lauksaimniecības attīstībai ir plaša kooperatīvu veidošana 

laukos. Īpaši tehnikas lietošanas jomā, jo dārgo tehniku nevar lietderīgi noslogot. 

Pagasta teritorijā varētu veidot vienu tehnikas izmantošanas kooperatīvu vairākām 

zemnieku saimniecībām kopīgi iegādājoties tehniku un kopīgi to izmantotu.  

Pagasta teritorijā no 3 izveidotajiem kooperatīviem vairs darbojas tikai viens – 

K/s “Aumeisteri”, kura pamatražošana ir augkopība - sēklas materiāla pavairošana, 

graudu pirmapstrāde, kā arī transporta pakalpojumi. Lauksaimniecības tehnikas 

pakalpojumi tiek sniegti maz, jo esošā tehnika ir fiziski nolietojusies. Nepieciešamas 

investīcijas jaunas, modernas tehnikas iegādei. 

Pagasta zemnieku un piemājas saimniecību īpašumā 1998. g. bija 101 traktors, 

visi ražoti Krievijā, no tiem 4 traktori jaunāki par pieciem gadiem. No tiem lielākā 

daļa nolietojušies ne tikai morāli, bet arī nav fiziski derīgi ražīgam darbam. Uz 2001. g. 

1. janvāri pagasta zemnieki bija iegādājušies tikai 12 jaunus traktorus, taču kopš tā 

laika, uzlabojoties kreditēšanas nosacījumiem, to skaits ir ievērojami pieaudzis 

(precīzu datu nav). 

Traktoru skaits ir pietiekošs, lai apstrādātu visu pagasta zemnieku un piemājas 

saimniecību zemi, taču 70% traktoru ir nokalpojuši savu laiku un praktiski bez 

kapitālās atremontēšanas nav ekspluatējami. Liels ir lauksaimniecības mašīnu un 

inventāra trūkums. Dažiem traktoru īpašniekiem ir tikai 2 vai 3 agregāti, bet būtu 

nepieciešami vismaz 7. Uz 6 traktoriem vajadzētu vismaz 1 siena presi, sējmašīnu, 

miglotāju, organisko un minerālmēslu kliedētāju un kartupeļu racēju. 

Kooperatīvā biedrība “Aumeisteri” sniedz pakalpojumus kokmateriālu 

transportēšanā, zemnieku saimniecība Gaujas 9 – birstošo kravu, šķembu vešanā. 
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Zemnieku īpašumā ir 6 labības kombaini, tie visi ir vecāki par 14 gadiem un to 

jaudas ir nepietiekošas visas LIZ strādāšanai. Ar labības novākšanu tuvāko gadu laikā 

būs problēmas, ja netiks pagasta teritorijā iegādāti jauni labības kombaini. 

3.5.2. Tūrisms 

Lauku tūrismam mūsu reģionā ir vairāki priekšnoteikumi kā nākotnes nozarei. 

Vispirms, tā ir skaistā Ziemeļvidzemes daba. Pagasta teritorijā atrodas Aumeisteru un 

Grundzāles muižas ēku kompleksi. Unikālais Aumeisteru parks. Divi nelieli ezeri – 

Bezdibens ezers pie Aumeisteriem un Baltezers netālu no šosejas Rīga-Sigulda-

Igaunijas robeža (Veclaicenē). Kaimiņos Zvārtavas pagastā atrodas Aumeisteru ezeru 

grupa - no kuriem skaistākie Salainis, Vadainis, Vēderis. Grundzāles ciemam cauri tek 

skaistā Vecpalsas upe, kuras labajā krastā pie Rožlejām ir kaļķakmens atsegums. 

Pašvaldības īpašumā upes krastā ir zeme, kurā var izveidot atpūtas zonu ciemata 

iedzīvotājiem un viesiem. Krastā izplūst labas kvalitātes avotu ūdens. 

Aumeisteru muižā izveidotais tūrisma centrs dotu darbu vietējiem 

iedzīvotājiem, kuriem mazas iespējas algotam darbam uz vietas, jo dzīvo 15 km no 

pagasta centra. Līdz ar transporta plūsmas atjaunošanos pagasts no nomales kļūtu 

par ģeogrāfiski izdevīgu un viegli sasniedzamu reģionu. 

Veiksmīgi tūrisma attīstību uzsākusi z/s ”Kalna Bauņi” piedāvājot plašas 

atpūtas iespējas viesu mājā “Kalna Bauņi”. Šī zemnieku saimniecība iestājusies 

“Lauku Ceļotāja” asociācijā un sadarbojas ar “Vidzemes tūrisma” asociāciju. Regulāri 

piedalās starptautiskajā tūrisma gadatirgū “Balttūr”. Aumeisteru daba un salīdzinoši 

ilgāka atrašanās tūrisma apritē ir šīs saimniecības priekšrocības. 

 

20.ATT. VIESU NAMA “KALNA BAUŅI” PIRTS ĒKA. 
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21.ATT. KONFERENČU ZĀLE VIESU NAMĀ “PURGAIĻI” 

Z/s “Trīs saliņas”, kura atrodas 6 km no Rīgas-Veclaicenes šosejas Aumeisteru 

virzienā, tiek veidots atpūtas komplekss pie Mucenieku ūdenskrātuves. No autoceļa 

Cirgaļi - Palsmane - Ūdrupe, kas iet pa Aumeisteru vaļņa augstāko vietu, šīs 

saimniecības teritorijā atsedzas šā dabas veidojuma raksturīgākā ainava. Kompleksā 

paredzētas izīrēt ģimenes mājiņas ūdens tuvumā, pirts pakalpojumi, makšķerēšana, 

tūrisma takas u. c. 

Pagasta teritorijā veidojas tūrisma attīstības komplekss – z/s “Purgaiļi”, kurš 

atrodas 3 km no Rīgas-Veclaicenes šosejas mežu ielokā Vizlas pusē. Būvju celšanai 

izmantoti SAPARD līdzekļi. Turpinās saimniecības paplašināšanās. 

Nopietnu satraukumu rada tas, ka gan rajonā, gan pagastā vairākās vietās 

turpinās un paplašinās ainavas degradācija, un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 

neapsaimniekošanas dēļ notiek pļavu, tīrumu aizaugšana ar krūmiem, samazinās 

augu sugu sastāvs. Īpaši meliorētajās platībās. Savairojušies bebri, kuru dēļ aplūst 

meži, nedarbojas meliorācijas sistēmas. 

3.5.3. Ražošana un komercdarbība 

Likvidējoties kolektīvajām saimniecībām, fermas un citi objekti pārgāja 

privātīpašumā. Diemžēl, daudzi no tiem neatrada pietiekami enerģiskus 

apsaimniekotājus un tie ir praktiski pamesti. Šobrīd lielākie neapsaimniekotie objekti 

ir bijušais jaunlopu komplekss “Dzeņi”, kurā darbību beidza kokmateriālu pārstrādes 

firma “BMF pluss”, tas ir pārdots z/s “Veczilākši”, kura plāno šeit cūkkopību un 

graudu pirmapstrādi. Otrs objekts darbu beigušais ir gaļas pārstrādes cehs “Vārpās”. 

Īpašumā “Kalna Jaunzemi” atrodas graudu kalte, kura pieder AS “Avoti”. Šajos 

objektos patreiz darbība ir pārtraukta un nepieciešams tos “iedzīvināt”. 



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  51 

 

22.ATT. TOP ŪDENSKRĀTUVE “TRĪSSALIŅĀS” (TAGAD 

UZPLUDINĀTA). 

Jaunas tendences uzņēmējdarbībā pagastā nosaka tūrisma pakalpojumu 

objektu rašanās. 

Oficiālie informācijas avoti nedod apmierinošu pārskatu par pagasta 

uzņēmējdarbību, jo, piemēram, VID reģistrā nav iespējams pateikt, vai uzņēmums 

reāli darbojas vai arī ir tā īpašnieku “aizmirsts” un gaida likvidāciju. Šai nozīmē 

uzticamāki ir Interneta informācijas avoti, kuros tiek fiksētas ziņas tikai par tiem 

uzņēmumiem, kas apstiprina sevi tajos, t.i., reāli darbojas. 

Laukos uzņēmējdarbība visvairāk saistīta ar zemnieku saimniecībām; tas tika 

parādīts un ar piemēriem ilustrēts 3.5.2. nodaļā. Taču tikai divi uzņēmumi 

reģistrējušies tieši kā lauksaimniecības subjekti. No trim tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem zemnieku saimniecības ir divas. 

“Nelauksaimnieciskā” rakstura uzņēmumu vidū pārsvarā ir tirdzniecības 

uzņēmumi (5), bet no ražotājiem – koksnes ieguvēji un apstrādātāji. Pēdējo pagastā ir 

trīs un tie darbojas galvenokārt kopsaimniecību laika lauksaimniecības objektu telpās. 

3.5.4. Citi darba devēji 

Valsts un pašvaldību iestādes aplūkojami ne tikai no funkcionālā viedokļa 

(skat. nodaļu 3.3. “Sociālā infrastruktūra”), bet arī kā nozīmīgi darba devēji pagasta 

teritorijā. Valsts iestāžu pagasta teritorijā nav, bet kā pašvaldības iestādes atrodamas 

sešas [16]. Divas no tām – pamatskola un pagasta padome ir nozīmīgi darba devēji 

pagasta mērogā. 
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13.TAB. UZŅĒMUMI GRUNDZĀLES PAGASTĀ [16] 

Nosaukums Adrese Pakalpojums 

“Aumeisteri”, viesu nams Aumeisteri, LV-4705 Atpūtas bāzes, viesu nami 

“Kalna Bauņi”, zemnieku 
saimniecība, Lauku māja 

Aumeisteri, “Kalna Bauņi”, LV-
4705 

Atpūtas bāzes, viesu nami 

“Purgaiļi”, zemnieku 
saimniecība, Atpūtas bāze 

“Purgaiļi”, LV-4713 Atpūtas bāzes, viesu nami 

“Aumeisteri”, kooperatīvā 
sabiedrība 

Grundzāle, Tilta 5, LV-4713 Augkopība un tehniskās 
kultūras 

“DUS Dzeņi”, SIA Dzeņi, LV-4713 Automobiļu rezerves daļu un 
piederumu tirdzniecība 

“DUS Dzeņi”, SIA, 

Degvielas uzpildes stacija 

Dzeņi, LV-4713 Degvielas un naftas produktu 

tirdzniecība 

“Algija”, SIA Grundzāle, Avotu 7, LV-4713 Kokapstrāde 

“Santals”, SIA, Ražotne “Pīļukalns”, LV-4713 Kokapstrāde 

“Melderi”, zemnieku 
saimniecība 

Aumeisteri, “Melderi”, LV-4713 Lopkopība 

“Kokrade”, SIA Aumeisteri, “Kalna Bauņi”, LV-
4705 

Mēbeļu ražošana, mēbeļu 
sagataves 

Freibergas E. ģimenes 
ārsta prakse 

Aumeisteri, “Aptiekas māja”, 
LV-4705 

Medicīniskā palīdzība: 
ambulatorā 

“Baf Ltd.”, SIA, Veikals-
ceptuve 

Grundzāle, “Ceptuve”, LV-4713 Pārtikas tirdzniecība 

“Firma Madara 89”, SIA, 

Veikals 

Dzeņi, “SPK ēka”, LV-4705 Pārtikas tirdzniecība 

“Lar & Co”, SIA, 
Noliktava 

Grundzāle, Avotu 20, LV-4713 Pārtikas tirdzniecība 

Aumeisteru pasta nodaļa Aumeisteri, “Pasts”, LV-4705 Pasts, pasta pakalpojumi 

Grundzāles pasta nodaļa Grundzāle, Tilta 5, LV-4713 Pasts, pasta pakalpojumi 

Ruka V., veterinārārste Grundzāle, LV-4713 Veterinārija 

14.TAB. GRUNDZĀLES PAGASTA PAŠVALDĪBAS IESTĀDES 

Aumeisteru bibliotēka Aumeisteri, LV-4705 Bibliotēkas 

Grundzāles pagasta 
ambulance 

Grundzāle, Tilta 5, LV-4713 Medicīniskā palīdzība: 
ambulatorā 

Grundzāles pagasta 
padome 

Grundzāle, Tilta 5, LV-4713 Pašvaldība 

Grundzāles pagasta 
pagasttiesa 

Grundzāle, Tilta 5, LV-4713 Tiesību aizsardzība 

Grundzāles pamatskola Grundzāle, Tilta 6, LV-4713 Izglītība: vispārējā 

Grundzāles pirmsskolas 
izglītības iestāde 

Grundzāle, Gaujas 9, LV-4713 Bērnudārzi, pirmsskolas 
vecuma bērnu pieskatīšana 
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3.6. KULTŪRAS MANTOJUMS 

3.6.1. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi  

Nozīmīgākie pieminekļi pagastā ir Aumeisteru muižas un Grundzāles muižas 

kompleksi. 

Aumeisteru muižas ēku komplekss ir veidojies no 18. g.s. beigām līdz 19. g.s. 

sākumam. Pils jeb kungu mājas (16. un 17.att.) vecums ir apmēram 200 gadi, par ko 

liecina atrastais vējrādis ar gada skaitli 1793. Par Aumeisteru muižas saimnieciskā 

uzplaukuma ziedu laikiem var uzskatīt 19. gs beigas, kad notikusi intensīva 

būvniecība [17]. Pati pils nav vizuāli tik efektīva kā vēlāk celtā pārvaldnieka māja 

(18.att.) 

Pēdējā, saukta arī par “sarkano māju”, ir greznākā kompleksa ēka; tā būvēta no 

vietējiem sarkanajiem ķieģeļiem. Tā celta neorenesanses stilā ar tam laikam (1896. 

gads) raksturīgo ārējo un iekšējo apdari, kas veido pilnvērtīgu 19. g.s. otrās puses 

dzīvojamās mājas interjeru. Šobrīd ēka ir atjaunota, tajā darbojas SIA “Aumeisteru 

muiža” atpūtas komplekss. 

Šai pašā laikā muižas apbūvē radušās staļļa, ratnīcas, kučiera mājas un 

manēžas ēku grupa. Ar pili vienotā stilistiskā formā ir veidotas labības klēts un t.s. 

pulksteņklēts. Visas šīs ēkas gan šobrīd ir diezgan bēdīgā stāvoklī, bet manēžas ēka 

praktiski sagruvusi: jumts un pārsegumi iegāzušies un palikušas tikai sienas (19.att.). 

Aumeisteru muižas komplekss atrodas interesanti veidotā un labi koptā parkā, 

kur aug dažādas koku un krūmu sugas no visas pasaules. Pašreizējais muižas parks 

nav vecāks par 100 – 160 gadiem. Tajā atrodami visdažādākie svešzemju koki un 

krūmi. Parkā aug 19 vietējo un 42 introducēto koku un krūmu sugas. Diemžēl, parks 

stipri cieta 2005. gada 9. janvāra vētrā, kas izgāza daudzus vērtīgus kokus. 

Grundzāles pagastā esošo kultūras pieminekļu (15.tab) valsts aizsardzības 

statusu apstiprina Kultūras ministrijas 1998. gada 29. oktobra rīkojumu nr.128. un tam 

pielikumā pievienotais pieminekļu saraksts. 

Aumeisteru muižas kompleksam ir izstrādāts rekonstrukcijas projekts (to daļēji 

finansē no ES līdzekļiem), kas virzās gan lēni, bet tomēr pietiekami noteikti. Diemžēl, 

pienācīga visu ēku rekonstrukcija prasītu ļoti lielas investīcijas – vairāku miljonu latu 

apmērā. 

Stīpnieka māja sakārtota un atjaunota, īpašnieks labi sakopis arī tās apkārtni. 

Iespaidu, diemžēl, bojā baltie plastmasas logi. Tomēr to parādīšanos, acīmredzot, 

noteikušas īpašnieka finansiālās iespējas, jo ēkai adekvātu logu konstrukciju 

pasūtīšana būtu ļoti dārga. 

Pagasta teritorijā ir trīs vēsturiskie apbedījumi, no kuriem divi ir republikas 

nozīmes arheoloģijas pieminekļi - Jaunbemberu un Ozoliņu senkapi un vietējās 

nozīmes arheoloģijas piemineklis - Liepiņu viduslaiku kapsēta. 
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15.TAB. VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Uzsk. 
Nr. 

Nozīmes 
grupa 

Veids Nosaukums Atrašanās vieta 

2368 Valsts Arheoloģija Jaunbemberu senkapi Z/s “Bemberi” 

2370 Valsts Arheoloģija Ozoliņu senkapi Z/s “Lejasozoliņi”, “Krodznieki” 

4463 Valsts Māksla Kauss un patena 
Rāmava, Aumeisteru ev.lut. 
draudze 

4464 Valsts Māksla 
Piemineklis A. fon 
Vulfam 

Aumeisteru Muiža 

6870 Valsts Arhitektūra Parks Aumeisteru muiža 

6865 Valsts Arhitektūra Kungu māja Aumeisteru muiža, pils 

6866 Valsts Arhitektūra Pārvaldnieka māja Aumeisteru muiža 

6867 Valsts Arhitektūra Stīpnieka māja Stīpnieki 

6868 Valsts Arhitektūra Kučiera māja Šalkas 

6869 Valsts Arhitektūra Ratnīca Šalkas 

6864 Valsts Arhitektūra Zirgu stallis, ratnīca Šalkas 

6862 Valsts Arhitektūra Manēža Šalkas 

6863 Valsts Arhitektūra Pulksteņklēts Apiņi 

6861 Valsts Arhitektūra Krogs Rāmava un Baznīca 

2369 Vietējās Arheoloģija 
Liepiņu viduslaiku 
kapsēta 

Starp z/s “Jaunliepiņas” un 
“Kalnaliepiņas” 
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23.ATT. AUMEISTERU MUIŽAS KUNGU MĀJA, SKATS NO 

DIENVIDRIETUMIEM 

 

24.ATT. KUNGU MĀJAS LIEVENIS DIENVIDU FASĀDĒ 
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25.ATT. PĀRVALDNIEKA MĀJA PARKĀ 

 

26.ATT. KUČIERA MĀJA (LABAJĀ PUSĒ) UN PUSSAGRUVUSĪ 

MANĒŽAS ĒKA 
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27.ATT. STAĻĻI UN RATNĪCA 
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28.ATT. VAJADZĪGA BET NEDAUDZ NEPĀRDOMĀTA VECĀS 

APBŪVES ATJAUNOŠANA 

 

29.ATT. PIEMINEKLIS A.FON VULFAM. 

 
30.ATT. A.FON VULFA UN VIŅA SIEVAS KRISTĪNES DZIMTU 

ĢERBOŅI VIŅU PIEMINEKĻOS 

Priekšlikumus Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta 

papildināšanai Grundzāles pagastā izskata Grundzāles pagasta padome, pamatojoties 



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 

Paskaidrojuma raksts  59 

uz priekšlikuma ierosinātāja iesniegumu, kam pievienota objekta novietnes skice, 

ņemot vērā Valkas rajona būvvaldes un Valkas rajona valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspektora atzinumus. 

3.6.2. Kultūras pieminekļi vietējā aizsardzībā  

Grundzāles pagasta padome saskaņā ar likumu „Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību” var noteikt kultūras pieminekļus ar vietējās aizsardzības statusu un pati 

šo statusu regulēt. Pagastā ir noteikti 10 šādi pieminekļi (16. tab.), bet pagaidām no šī 

statusa nekādas konsekvences neizriet, jo pagasts nevar ieguldīt līdzekļus to 

sakārtošanā vai kompensēt ēku īpašniekiem radušos aprobežojumu rezultātā 

nodarītos zaudējumus. 

16.TAB. VIETĒJĀS AIZSARDZĪBAS KULTŪRAS PIEMINEKĻI GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Nr. kartē Veids Nosaukums Atrašanās vieta 

1 Māksla Piemineklis Kristīnei fon Vulfai Aumeisteru Muiža 

2 Arhitektūra Klēts Apiņi, kalte 

3 Arhitektūra Magazina Burtnieki 

4 Arhitektūra Grundzāles muižas apbūve Grundzāles muiža 

5 Arhitektūra Kungu māja Grundzāles muiža 

6 Arhitektūra Kalpu māja Ošupes 

8 Arhitektūra Dārznieka māja Brīvnieki 

9 Arhitektūra Stallis ar ratnīcu Ošupi 

10 Arhitektūra Dzeņu krogs Grundzāle, Dzeņi 

3.6.3. Ievērojami novadnieki 

Grundzāles pagasts tā vai citādi saistīts ar virkni ievērojamu kultūras 

darbinieku un citu personu gan vēsturiskajos, gan šais laikos. 

Grundzāles pagastā ir rakstnieka Alfrēda Dziļuma dzimtas saknes. 

 Dzejnieks Augusts Brūklenājs (īstā vārdā Augusts Ulmis-Poguls; 1891 - 1918), 

dzimis Aumeisteru pagastā, tagadējā Grundzāles pagasta teritorijā. 

 Gleznotājs un grafiķis Rūdolfs Pērle dzimis Mēra pagastā, mācījies Aumeisteru 

draudzes skolā, apglabāts Aumeisteru kapos. 

 A. Zariņš, rakstnieks, no Cirgaļu pagasta Alkšņupēm. 

 J. Zīle(1888 - 1919) pēc nāves apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni, Latvijas 

Brīvības cīņu dalībnieks, dzimis „Icēs“. 

 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris V. Briedis (1897 - 1925), dzimis Grundzāles 

pagasta Bindēs, piešķirta jaunsaimniecība “Lāčplēšos”. 

 Rakstnieks Augusts Laiviņš (1889 - 1965) dz. „Lejasvaderēs“. 

 Dzejnieks Kārlis Rabācs(1902 – 1983), dz. Kadēs, miris ASV. 

 Ilggadējs enciklopēdiju redaktors Zigurds Briedis (1932 - 1999) dz. „Bindēs“. 
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 Pagasta skolotāji Daina Zupa, Jānis Teteris, Modris Ziemiņš sarakstījuši vairākas 

grāmatas. 

 Spaliņu pamatskolā strādājis rakstnieks Andrejs Dripe. 

 Grundzāles pamatskolā mācījušies pazīstamie dabas fotogrāfi Andris Eglītis un 

Vitauts Vilks. 
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4.  RISKA FAKTORI UN TERITORIJAS 

Riska teritorijas raksturo palielināta avārijas vai nevēlama procesa varbūtība 

vai atkārtotības biežums. Riska teritorijās zaudējumus un seku apjomus izsaka šādās 

kategorijās: 

 cilvēku veselības vai dzīvības apdraudējums; 

 materiālie zaudējumi; 

 kaitējums videi. 

Riska teritoriju apzināšana nepieciešama, lai nodrošinātu iedzīvotāju veselības 

un mantisko vērtību aizsardzību, kā arī vides saglabāšanu ugunsnelaimju, katastrofu 

un dabas stihiju gadījumos. 

4.1. DABAS RISKI 

Dabas riski Grundzāles pagastam nav raksturīgi vairāk, kā citās Latvijas 

teritorijas daļās. Vienīgais iespējamais risks, kas būtu attiecināms uz konkrētu 

teritoriju, varētu būt plūdu risks. Teritorijās ar applūšanas varbūtību, kas lielāka par 

1%, būvniecība ir aizliegta. Tomēr pagastam caurplūstošajās upēs nav veikti 

pietiekami regulāri hidroloģiskie novērojumi, kas ļautu aprēķināt applūstošo 

teritoriju robežas. Pagasts arī nevar atļauties tērēt vairākus simtus latu šim nolūkam 

nepieciešamās reljefa informācijas ieguvei no LĢIA. Pēc pagasta iedzīvotāju 

ilggadīgiem novērojumiem, dažviet applūst vienīgi palieņu pļavas, bet šajās teritorijās 

vai to tiešā tuvumā nekāda būvniecība netiek plānota un apbūves zonu izveidošana 

nav paredzēta. 

Pie dabas riskiem nosacīti pieskaitāma mežu ugunsgrēku izcelšanās iespēja 

pagasta mežu masīvos, kā arī kūdras purvu degšana, iestājoties ilgstošam karsta un 

sausa laika periodam. Iedzīvotāju mājokļus un infrastruktūru objektus šie riski 

praktiski neapdraud. 

Cilvēka iniciēts dabas risks ir latvāņu teritorijas, kuru platības ar katru gadu 

strauji palielinās arī Grundzāles pagasta teritorijā. No šī invazīvās sugas auga saulainā 

laikā jāuzmanās, jo, pieskaroties augam, sula no tā dziedzermatiņiem var radīt 

smagus ādas apdegumus un alerģisku reakciju. Latvāņu audzes izplešas ceļmalās, 

mežmalās un jaunaudzēs, grāvmalās un intensīvi neapsaimniekotās lauksaimniecības 

teritorijās. Saimniecības, kuru teritorijas uzskatāmas par riska teritorijām latvāņu 

izplešanās dēļ ir: Jaunkurpnieki, Kurpnieki, Lezdiņi, vecā Priežkalnu skola, Grāvi, 

Bērzkalni Grundzāles muižā, Augstkalni, Purmaļi, u.c. Latvāņus pilnīgi iznīdēt var 

tikai ar pietiekami darbietilpīgu kompleksu agrotehnisku pasākumu lietošanu, bet 

pietiekami iedarbīga metode ir vienkārši zemes kopšana, ceļu un grāvju malu 

regulāra un savlaicīga izpļaušana. 
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4.2. TEHNOGĒNIE RISKI 

Nozīmīgākais tehnogēnā riska avots (sprādziena un uguns bīstamība) 

Grundzāles pagastā ir maģistrālais gāzes vads. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 

gāzesvada tehniskajiem parametriem, tam ir noteikta 200 m plata drošības 

aizsargjosla, kurā nav atļauta būvniecība. 

Otrs riska avots ir autoceļš A-2, pa kuru regulāri tiek pārvadātas bīstamas 

kravas – autodegviela, ķimikālijas. Transporta negadījuma rezultātā šīs vielas var 

nokļūt apkārtējā vidē un izraisīt ugunsgrēku un/vai vides piesārņojumu. Riska zona 

tiek noteikta orientējoši, 50 m abpus ceļam un pilnībā iekļaujas valsts galvenajam 

autoceļam nosakāmās ekspluatācijas aizsargjoslas (100 m) robežās. 

Nosacīti sprādzienbīstams objekts Grundzāles pagastā ir DUS “Dzeņi”, kam arī 

riska zona noteikta 50 metru platumā. 

Kā ugunsbīstami objekti vēl minami SIA “Santals” kokapstrādes uzņēmums 

Pīļukalnā un AS “Avoti” kokapstrādes ražotne bijušajās mehāniskajās darbnīcās pie 

“Lejasvederēm”. To bīstamība neizplatās ārpus objektu teritorijas. 

 

31.ATT. BIJUŠAIS DESU CEHS „VĀRPĀS” 

Piesārņojuma riski Grundzāles pagastam nav izteikti. LVĢMA datu bāzes [18] 

nesniedz informāciju ne par piesārņotām, ne par potenciāli piesārņotām vietām, kas 

atrastos pagasta teritorijā. Pati pašvaldība uzskata, ka lokāla piesārņojuma riska 

teritorijas, kas prasa noteiktu uzmanību, ir bijusī izgāztuve Smiltiņsilā, bijušais gaļas 
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pārstrādes cehs “Vārpās” un izgāztuves zemes īpašumos “Celmiņi”, “Akmentiņi” un 

“Lejasdauguļi”. 

Īpašniekiem, tai skaitā pašvaldībai, ir jārūpējas, lai iespējamais piesārņojums 

šais vietās nenonāktu apkārtējā vidē un, jo īpaši, gruntsūdeņos. 

4.3. ANTROPOGĒNĀS SLODZES 

Pagastam raksturīgās antropogēnās slodzes uz vidi ir gaisa piesārņojums, 

ūdens ņemšana no dabiskajiem avotiem un notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē, 

kā arī cieto atkritumu radīšana. Cita veida, piemēram, mehāniskās antropogēnās 

slodzes vai troksnis pagastā ir maznozīmīgas. 

4.3.1. Gaisa piesārņojums 

Grundzāles pagastā ir regulāras atskaites par gaisa piesārņojumu sniedz četri 

emitenti, kuru pārziņā ir pieci izmešu avoti [19]. Nozīmīgākie no tiem saistīti ar trim 

enerģētiskajām iekārtām – siltuma ražotājiem. Šie avoti ir samērā “tīri”, uz ko norāda 

izmantotā kurināmā veids – koksne (17.tab.). Pagasta katlu mājas strādā tikai aukstajā 

sezonā, bet SIA “Santals” kurinātava ražo arī tehnoloģisko siltumu, kas nepieciešams 

koksnes žāvēšanai un tāpēc darbojas cauru gadu ar nedaudz mainīgām slodzēm. 

17.TAB. KURINĀMĀ PATĒRIŅŠ PAGASTA ENERĢĒTIKAS OBJEKTOS 

Enerģētikas objekts Iekārtas kods Kurināmā veids Kurināmā patēriņš, t 

2004 2005 2006 

Grundzāles pagasta padome, 
centra katlu māja 

S1 Koksne 60 72 n/d 

Grundzāles pagasta padome, 
skolas katlu māja 

S1 Koksne 180 207 207 

“Santals” SIA, kokzāģētava 

“Pīļukalns” 

S1 Koksne 500 500 500 

Citi emisiju avoti (18.tab.) saistīti ar degvielas uzpildes staciju (naftas produktu, 

g.k. piesātināto ogļūdeņražu iztvaikošana) un kokapstrādes ceha darbu. 

Kokapstrādes ceha izmeši tiek izvadīti atmosfērā aiz kokskaidu uztveršanas ciklona. 

Ziņas par reģistrēto emisiju daudzumu pievienotas 19. tabulā. 

Nozīmīgs, bet neuzskaitīts emisiju avots ir iedzīvotāju individuālās apkures 

iekārtas, kādas ir praktiski visām privātmājām. Tās tiek darbinātas ar malku, koksnes 

granulām vai citu kurināmo, kura pamatā ir koksne. Cita veida kurināmais praktiski 

netiek izmantots ekonomisku apsvērumu dēļ. 

No difūziem piesārņojuma avotiem minama automaģistrāle A-2, taču tā 

pagastu šķērsojošo daļu neraksturo īpaši intensīva satiksme. 

Gaisa piesārņojums Grundzāles pagastā nav būtisks, ko apliecina attiecīgu 

sūdzību trūkums no iedzīvotāju puses. 
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18.TAB. STACIONĀRIE GAISU PIESĀRŅOJOŠIE AVOTI GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Nosaukums Adrese Kate-

gorija 

Iekārtas 

kods 

Avota 

kods 

Iekārta Siltumjau-

da, MW 

Ģeogrāfiskās 

koordinātas 

Avota ģeo-

metrija, m 

Plūsma, 

m3/s 

Tempe-

ratūra, 
°C 

Noslo-

dze, 
h/gadā Z plat. A gar. h D 

“Dzeņi” degvielas 
uzpildes stacija, SIA 

Avotu iela 
7 

C G A1 DUS --- 57°27’32” 26°45’24” --- --- --- n/d 8760 

Grundzāles pagasta 
padome, centra katlu 

māja 

Tilta iela 5 C S1 A1 Katls Atmos-
80DC 

0,1 57°27’43” 26°16’13” 15 0,5 n/d 120 4320 

Grundzāles pagasta 
padome, skolas katlu 

māja 

Tilta iela 6 C S1 A1 Bratsk 0,2 57°27’23” 26°15’59” 22 0,5 n/d 140 4320 

“Santals” SIA, 
kokzāģētava 

“Pīļukalns” 
“Pīļukalns” B 

S1 A1 Katli AK-
100, 2 gab. 

1 57°27’41” 25°12’34” 18 0,5 1,534 140 8760 

P1 A2 ciklons --- 57°27’41” 25°12’34” 10 0,5 0,746 20 4000 
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19.TAB. REĢISTRĒTĀS FAKTISKĀS EMISIJAS GAISĀ NO STACIONĀRAJIEM PIESĀRŅOJUMA AVOTIEM 

Emitents Process Iekārtas 
kods 

Emitētā 
viela 

Faktiskās emisijas, tonnas gadā 

2002 2003 2004 2005 2006 

“Dzeņi” degvielas uzpildes stacija, 
SIA, DUS 

Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība P1 CnH2n+2 0,30 0,30 0,30 0,21 0,11 

Grundzāles pagasta padome, centra 
katlu māja 

Tvaika un karstā ūdens piegāde 

S1 NOx   0,12 0,14  

S1 CO   1,20 1,44  

S1 PM10   0,45 0,54  

Grundzāles pagasta padome, skolas 
katlu māja 

Tvaika un karstā ūdens piegāde 

S1 NOx   0,36 0,41 0,41 

S1 CO   3,60 1,14 4,14 

S1 PM10   0,54 0,62 0,62 

“Santals” SIA, kokzāģētava 
“Pīļukalns” 

Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana P1 PM10   4,50 5,64 4,95 

Tvaika un karstā ūdens piegāde 

S1 NOx   0,52 0,50 0,50 

S1 CO   30,99 0,68 0,68 

S1 PM10   1,30 1,08 1,08 

Kopā reģistrētās emisijas   

CnH2n+2 0,30 0,30 0,30 0,21 0,11 

NOx   1,00 1,05 0,91 

CO   35,79 3,26 4,82 

PM10   6,79 7,88 6,65 
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20.TAB. ŪDENS ŅEMŠANA NO DABISKIEM AVOTIEM GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Organizācijas/ 
iestādes nosaukums 

Kategorija Artēziskā aka 
Hori-
zonts 

Ūdens 
kategorija 

Ūdens 
izmantotājs 

Daudzums, tūkst.m3/gadā 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

“Aumeisteru muiža” 
SIA 

n/d 
Aumeisteru 
ciema ter. 

Gaujas 
Dzeramais 
ūdens bez 

apstrādes 

Komunālā 
saimniecība 

1,337 0,985 1,038 1,389 1,772 1,647 1,616 

Grundzāles pagasta 
padome 

B 

“Centrs - 
Dzeņi” 

18,615 10,888 14,401 17,303 10,642 12,468 8,23 

“Pamatskola” 8,054 7,797 4,759 7,31 6,28 2,935 2,538 

“Aumeisteri” 6,205 5,197 5,839 4,537 4,505 4,009 6,832 

Z/s “Vēveri” C “Vēveri” Lauksaim-

niecība 

0,508 0,66 0,67 0,68 0,716 n/d n/d 

Z/s “Melderi” C “Aumeisteri” 0,508 0,66 0,67 0,68 0,716 n/d n/d 

Kopā      35,227 26,187 27,377 31,899 24,631 21,059 19,216 

21.TAB. GRUNDZĀLES NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU IZPLŪDES RADĪTAIS PIESĀRŅOJUMS 

Gads Ūdeņu 
kategorija 

Novadīša-
nas vieta 

Piesārņojošā viela, piesārņojuma slodze gadā, tonnas Dabiski mitro 
dūņu masa, 

t/gadā 
Suspend. 
vielas 

BSP-5 ĶSP Naftas 
produkti 

SVAV Kopējais 
fosfors 

Fosfāti Kopējais 
slāpeklis 

Amonija 
slāpeklis 

Nitrātu 
slāpeklis 

2000 Normatī-
vi tīri ko-

munālie 
notekūde

ņi (ar attī-
rīšanu) 

Upe 0,226 0,308 0,804  0,032 0,085 0,075 0,51 0,436 0,138 7 

2001 Upe 0,341 0,278 1,33 0,004 0,0183 0,067 0,06 0,38 0,331 0,027 n/d 

2002 Upe 0,4437 0,3285 1,2613 0,0009 0,0049 0,0909 0,0719 0,4185 0,3975 0,0106 5 

2003 Upe 0,2851 0,21250 0,91980 0,0004 0,0004 0,053 0,0417 0,3024 0,2625 0,0191 2,3 

2004 Upe 0,1963 0,17120 0,52930 0,0007 0,001 0,043 0,035 0,2445 0,2097 0,0189 2,1 

2005 Upe 0,1987 0,20310 0,76750 0,0002 0,0006 0,0497 0,0411 0,2036 0,1896 0,0114 2,1 

2006 Upe 0,6243 0,5091 1,4237 0,0004 0,005 0,095 0,0774 0,4791 0,4428 0,001 2 
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Krasais CO emisiju samazinājums Pīļukalna zāģētavā daļēji izskaidrojams ar 

aprēķinu metodikas nomaiņu, bilances metodes vietā ieviešot emisijas faktora metodi. 

Emisijas un kurināmā patēriņš
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32.ATT. REĢISTRĒTĀS KOPĒJĀS EMISIJAS GAISĀ UN KURINĀMĀ 

PATĒRIŅŠ EMISIJU RAŠANĀS VIETĀS GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

4.3.2. Ūdens ņemšana 

Reģistrētu ūdens ņemšanu no dabiskajiem avotiem Grundzāles pagastā veic 

četri lietotāji [20]. Visiem tiem ir attiecīgas ūdens lietošanas atļaujas [21]: 

 SIA “Aumeisteru muiža”  atļauja Nr. VAT-24-726, 

 Grundzāles pagasta padome atļauja Nr. VAT-24-346, 

 Z/s “Vēveri”    atļauja Nr. VAT-24-574, 

 Z/s “Melderi”    atļauja Nr. VAT-24-560. 

Viss iegūtais ūdens tiem ņemts no artēziskajiem urbumiem (Gaujas horizonts) 

un tā daudzums uzrāda stabilu tendenci samazināties (20. tabula). Lielākais patērētājs 

ir Grundzāles pagasta padome, kura ekspluatē trīs urbumus – divus Grundzālē un 

vienu Aumeisteros. Ūdens tiek ņemts komunālajām vajadzībām, resp. iedzīvotāju un 

citu patērētāju apgādei ar dzeramo ūdeni. Divas zemnieku saimniecības ņem ūdeni 

lauksaimniecības vajadzībām, taču pēc 2004. gada vairs nav sniegušas par to attiecīgas 

atskaites. 

Ņemot vērā pazemes ūdeņu resursu bagātību, augšminētais ūdens patēriņš 

nav uzskatāms par tādu, kas spētu šos resursus būtiski ietekmēt. 
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Ūdens ņemšana Grundzāles pagastā
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33.ATT. ŪDENS ŅEMŠANA NO DABISKAJIEM AVOTIEM 

GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

4.3.3. Notekūdeņi un to novadīšana 

Pagastā ir tikai vienas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (Grundzālē). Var 

uzskatīt, ka pārējie lielie patērētāji, kuri savus notekūdeņus novada dabas vidē, dara 

to neattīrītā veidā, izņemot laistīšanai paredzēto ūdeni zemnieku saimniecībās. 

Mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas kanalizācijas sistēmām, ir izsmeļamās bedres. 

Vairumā gadījumu to saturs tiek izvests uz attīrīšanas iekārtām, bet laukos to saturu 

nereti kompostē un izved uz lauka kā mēslojumu. 

Līdzīgi ņemtā ūdens apjomam, novadīto notekūdeņu apjoms uzrāda 

samazināšanās tendenci (22. tabula). 

22.TAB. GRUNDZĀLES NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU DARBA GALVENIE 

RĀDĪTĀJI 

Gads Izplūdes Nr. Piesaistīto 
iedzīvotāju 

skaits 

Aprēķinātais 
cilvēku 

ekvivalents 

Avota 
piederība 

Attīrītā ūdens 
daudzums, 

tūkst.m3/gadā 

2000 C1 310 51 B1 20,1 

2001 C1 310 15 B1 20,1 

2002 C1 310 15 B1 15,3 

2003 C1 290 25 B1 17,8 

2004 C1 290 38 B1 13,1 

2005 C1 295 291 B1 11,5 
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2006 C1 280 276 B1 10,8 

Neraugoties uz nepietiekamo noslodzi un novecojušo konstrukciju, attīrīšanas 

iekārtas strādā pietiekami labi un dabas vidē novadītie notekūdeņi tiek attīrīti 

atbilstoši attiecīgajiem normatīviem (21. tabula). Tanī pat laikā redzams (34.att.), ka, 

samazinoties attīrīšanas iekārtu slodzei, to darba rādītāji ir pasliktinājušies tieši 2006. 

gadā. Acīmredzot, iekārtu nenoslogotība tuvojas kādai tehnoloģiski kritiskai robežai 

un ir savlaicīgi jāmeklē attiecīgus risinājumus. 

Notekūdeņu galvenie raksturlielumi
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34.ATT. VIDĒ NOVADĪTIE NOTEKŪDEŅI UN GALVENO 

PIESĀRŅOJOŠO VIELU DAUDZUMS 

Attīrīšanas iekārtu dūņas līdz 2001. gadam pārstrādāja pagasta teritorijā 

(kompostēja), bet tagad tās izved akciju sabiedrība ZAAO. 

4.3.4. Cietie atkritumi 

Vienīgais reģistrētais cieto atkritumu “ģenerators” pagastā ir Grundzāles 

pagasta padome [22]. Atkritumi pagasta teritorijā netiek uzkrāti, tos izved AS ZAAO. 

23. TAB. CIETIE ATKRITUMI GRUNDZĀLES PAGASTĀ 

Organizācijas nosaukums Grundzāles pagasta padome 

Piesārņojošas darbības kategorija B 

Atkritumu nosaukums Nešķiroti sadzīves atkritumi 

Atskaites gads 2005 2006 

Radītais atkritumu daudzums, t 3,7 3,9 

Citam uzņēmumam nodotais daudzums, t 3,5 3,6 
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Uzkrātais atkritumu daudzums, t 0,2 0,3 

Uzņēmuma, kam nodod atkritumus, nosaukums ZAAO 

Kā redzams 23. tabulā, šo atkritumu daudzums ir neliels. Pagasta atkritumu 

saimniecībai principā nevajadzētu radīt slodzi uz apkārtējo vidi, bet daudzi 

iedzīvotāji nav noslēguši līgumu ar atkritumu izvedēju un viņu saimniecību radītie 

atkritumi nereti nonāk apkārtējā vidē nelegālā veidā, radot tikpat nelegālas 

piesārņojuma vietas. Daudzos gadījumos tās nav pat apzinātas. 
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5.  TERITORIJAS PLĀNO JUMA RISINĀJUMI  

5.1. ZONĒJUMA GALVENIE ELEMENTI 

Šajā nodaļā īsi aprakstīti teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veidi, kādi 

tie ir Grundzāles pagastā. Minētas tikai galvenās iespējas un prasības zemes gabalu 

izmantošanai. Detalizēts saistošais apraksts dots teritorijas plānojuma IV daļā 

“Grundzāles pagasta teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi”. 

5.1.1. Zemes izmantošanas veidi un to apzīmējumi  

Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā Grundzāles pagasta teritorijas plānotās 

(atļautās) izmantošanas kartē noteikto zemes izmantošanas veidu iedalījums izbūves 

un izmantošanas teritorijās ir attēlots ar noteikta veida krāsu apzīmējumiem: 

No-
daļa 

Zonas nosaukums Apzīmējums 

Burtu Apzīmējuma krāsa 

III-2 Savrupmāju apbūves zona DzS Dzeltena 

III-3 Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves zona DzM Oranža 

III-4 Sabiedriskās apbūves zona S Gaiši sarkana 

III-5 Jauktā darījumu apbūves zona JD Violeta 

III-6 Ražošanas un noliktavu apbūves zona RR Gaiši brūna 

III-7 Tehniskās apbūves zona RT Tumši pelēka 

III-8 Līnijbūvju teritorijas L Gaiši pelēka 

III-9 Lauksaimniecības un lauku apbūves zemes LA Nekrāsota 

III-10 Mežu teritorijas ZM Gaiši zaļa 

III-11 Ūdeņu teritorijas ZŪ Zila 

III-12 Parki ZP Tumši zaļa 

III-13 Citi dabas pamatnes elementi ZC Zilganpelēka 

Mežu un lauksaimniecības zemju burtu apzīmējumi kartēs var netikt lietoti. 

Ja rodas neskaidrības par plānā attēlotajām izbūves teritoriju robežām, tad 

jāievēro, ka izbūves teritoriju robežas ir ielu sarkanās līnijas vai zemesgabalu robežas, 

ja vien acīmredzami nav attēlots citādi. 

5.1.2. Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves zona DzS  

Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves zona (DzS) nozīmē izbūves teritoriju, 

kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes 

vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes 

dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku 

kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 

paredzēta savrupmāju (ģimenes māju) apbūvei, ir: 
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 savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), 

 dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), atsevišķā zemesgabalā, 

ja to pamato ar detālplānojumu; 

 vietējas nozīmes: mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts vai sporta būve, 

 zemesgabalos pie maģistrālajām ielām, ja to pamato ar detālplānojumu, var 

izvietoties: 

- pārvaldes iestāde, 

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

- darījumu iestāde, 

- individuālais darbs, 

- privāts mājas bērnudārzs, 

- saimniecības ēka. 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība tiek noteikta 

savrupmājai - 1800 m2, bet katrai no dvīņu mājām - 1200 m2. 

5.1.3. Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona DzM  

Mazstāvu dzīvojamās apbūves zona (DzM) nozīmē izbūves teritoriju, kurā 

galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu daudzdzīvokļu namu un 

rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 

paredzēta mazstāvu dzīvojamajai apbūvei, ir: 

 mazstāvu daudzdzīvokļu nams, 

 rindu māja, 

 savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), 

 dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), 

 pirmsskolas bērnu iestāde, 

 atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detālplānojumu, vai mazstāvu 

daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā var izvietoties vietējas nozīmes 

mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts vai sporta būve. 

 zemesgabalos pie maģistrālajām ielām, ja to pamato ar detālplānojumu: 

- pārvaldes iestāde, 

- mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

- darījumu iestāde, 

- individuālais darbs, 

- privāts mājas bērnudārzs, 

- saimniecības ēka. 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība rindu mājas 

sekcijai ir 900 m2, bet mazstāvu daudzdzīvokļu namam – 1800 m2. 

Teritorijas plānojums neparedz jaunu mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju 

veidošanu. Esošajās teritorijās netiek rekomendēta jauna mazstāvu vairākdzīvokļu 
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dzīvojamo ēku būvniecība, bet ja tāda vajadzība tomēr rodas, to pamato ar 

detālplānojumu. 

5.1.4. Sabiedriskās apbūves zona S  

Jauktas sabiedriskās apbūves zona (S) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais 

zemes un būvju izmantošanas veids ir sabiedriskās infrastruktūras iestādes un 

pakalpojumu objekti. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 

paredzēta jauktai sabiedriskai apbūvei, ir: 

 izglītības iestāde, 

 veselības aprūpes iestāde, 

 sporta būve, 

 kultūras iestāde vai objekts, 

 pārvaldes iestāde, 

 mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

 nevalstiska vai reliģiska iestāde, 

 mazstāvu daudzdzīvokļu nams, 

 saimniecības ēka. 

Jaunveidojamā zemes īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par 1200 m2 lielu 

vienlaidu platību, izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos. 

Apbūves maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt 12 m, bet maksimālais 

stāvu skaits tiek noteikts 4. 

5.1.5. Jauktas darījumu apbūves zona JD  

Jauktas darījumu apbūves zona (JD) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais 

zemes un būvju galvenais izmantošanas veids ir darījumu iestādes un 

mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, bet izvietojas arī sabiedriskas nozīmes 

objekti, kā arī vairākdzīvokļu nami. Pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas 

rada tikai nebūtisku piesārņojumu, izvietošana. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 

paredzēta jauktai darījumu objektu apbūvei, ir: 

 darījumu iestāde, 

 mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

 pārvaldes iestāde, 

 kultūras iestāde vai objekts, 

 nevalstiska vai reliģiska iestāde, 

 sporta būve, 

 mazstāvu vairākdzīvokļu dzīvojamā ēka, 
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 vieglās ražošanas uzņēmums, noliktava, 

 saimniecības ēka. 

Jaunveidojamā zemes īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par 1200 m2 lielu 

vienlaidu platību, izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos īpašumus. 

5.1.6. Ražošanas un noliktavu apbūves zona RR  

Ražošanas un noliktavu apbūves zona (RR) nozīmē izbūves teritoriju, kur 

galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un noliktavu 

uzņēmumi un iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas aizsargjoslas vai īpašas prasības 

transportam. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 

paredzēta ražošanas un noliktavu apbūvei, ir: 

 vispārīgās ražošanas uzņēmums, 

 vieglās ražošanas uzņēmums, 

 vairumtirdzniecības iestādes noliktava, 

 cita veida noliktava, 

 sabiedriskā garāža, 

 tehniskās apkopes stacija, 

 auto tirdzniecības iestāde, 

 saimniecības ēka, 

 atklāta uzglabāšana, 

 mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts kā palīgizmantošana. 

Jaunveidojamā zemes īpašuma platība nedrīkst būt mazāka par 1200 m2 lielu 

vienlaidu platību, izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos. 

Atklāta uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā un tā 

jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu. 

5.1.7. Tehniskās apbūves zona RT 

Tehniskās apbūves zona (RT) nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes 

un būvju izmantošanas veids ir valsts un pagasta inženierinfrastruktūras objekti, 

telekomunikāciju un energoapgādes objekti, kā arī transporta un noliktavu 

uzņēmumi un iestādes. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 

paredzēta tehniskajai apbūvei, ir: 

 inženierinfrastruktūras objekts, 

 telekomunikāciju objekts, 

 saimniecības ēka, 

 sabiedriskā garāža, 
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 atklāta uzglabāšana. 

Jaunveidojamā zemes īpašuma platība inženierinfrastruktūras un  

telekomunikāciju objektiem nedrīkst būt mazāka par 100 m2 lielu vienlaidu platību, 

bet pārējiem izmantošanas veidiem - mazāka par 1200 m2 lielu vienlaidu platību, 

izņemot zemes reformas gaitā likumīgi izveidotos īpašumus. 

5.1.8. Līnijbūvju izbūves teritorijas L  

Līnijbūvju izbūves teritorija (L) nozīmē teritoriju, kur galvenais zemes un 

būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme un (vai) 

maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes 

līnijbūvju izbūves teritorijā, kas paredzēta ielu un maģistrāļu teritorijai, ir: 

 iela, 

 laukums, 

 atklāta autostāvvieta, 

 degvielas uzpildes stacija, izvietojumu akceptējot LR SM Ceļu satiksmes 

drošības direkcijas Valkas rajona nodaļā, 

 pagasta grāvis, 

 maģistrālā inženierkomunikācija, 

 pagaidu būve kā palīgizmantošana. 

Grundzāles pagastā tiek noteikta sekojoša ielu klasifikācija: 

1. galvenā iela: autoceļš A-2 Grundzāles apdzīvotās vietas robežās, 

2. rajona nozīmes maģistrālās ielas: Avotu iela un Palsas iela Grundzālē un 

V7-248 Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe Aumeisteru apdzīvotās vietas robežās, 

3. vietējās nozīmes ielas ir pārējās teritorijas plānojuma zonējuma kartē uzrādītās 

ielas. Vietējās nozīmes iela ietver: 

- dzīvojamo ielu - gājēju un transporta (izņemot kravas un sabiedrisko 

pasažieru transportu) kustībai dzīvojamās apbūves zonās un saistībai ar 
maģistrālajām ielām; 

- kravas transporta ielu - galvenokārt kravas un vieglo automašīnu transporta 
kustībai ražošanas teritorijās un saistībai ar maģistrālajām ielām; 

- gājēju ielu un ceļu (gatvi) - gājēju satiksmei ar darba un atpūtas vietām, 
apkalpes iestādēm un uzņēmumiem un sabiedriskā transporta pieturām; 

- parka ceļu - gājēju un ierobežotai automašīnu kustībai parkos; 

- piebrauktuvi - automašīnu piebraukšanai dzīvojamajām un publiskajām 

ēkām, to rampām un citiem objektiem izbūves teritoriju iekšienē; 

- veloceliņu - braukšanai ar velosipēdu pa trasi, kur nav cita veida transporta 

līdzekļu kustības. 

Ja paredzēts rekonstruēt ielas, zem kuru brauktuvēm izvietotas pazemes 

inženierkomunikācijas, un ierīkot kapitālu ielas segumu, tad vienlaicīgi jāparedz šo 

komunikāciju pārlikšana zem ietvēm un sadalošām joslām. Esošo komunikāciju 
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saglabāšana, kā arī jaunu komunikāciju izvietošana kanālos un tuneļos zem 

brauktuvēm, pieļaujama, ja tas ir attiecīgi pamatots. Esošajās ielās, kurām nav 

sadalošo joslu, pieļaujama jaunu inženierkomunikāciju izvietošana zem brauktuvēm 

ar nosacījumu, ka tās izvietotas tunelī vai kanālā. Gāzes vadu izvietošana zem ielu 

brauktuvēm pieļaujama tikai tad, ja tas nepieciešams tehnisku grūtību dēļ. 

Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc 

tirdzniecības atļaujas saņemšanas pagasta padomē. 

Ar L-1 apzīmētajā izbūves teritorijas daļā ap maģistrālo gāzes vadu, nolūki, 

kādos atļauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves, ir vienīgi: 

 gāzes saimniecības objekti un uz tiem attiecināmās ierīces, 

 zonu šķērsojošs autoceļš vai ceļš, kas ierīkots vai ierīkojams gāzes saimniecības 

objektu tehniskajai apkalpošanai, 

 pagasta grāvis. 

5.1.9. Lauksaimniecības un lauku apbūves zemes LA  

Lauksaimniecības un lauku apbūves zemes (LA) ir visas atklātās teritorijas, 

kuras neietilpst kādā no augšminētām zonām, kuras neietilpst ūdeņu, purvu vai 

derīgo izrakteņu ieguves vietu sastāvā un kuru galvenā nozīme ir vai var būt 

lauksaimnieciskās ražošanas funkcija. Plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs ārpus 

apdzīvotām vietām šīs teritorijas nav izdalītas krāsojumu vai ar burtu apzīmējumu. 

Lauksaimniecības zemes atļauts transformēt par apbūves zemi dzīvojamās, 

darījumu, sabiedriskās un ražošanas apbūves nolūkos, kā arī par zemi zem ūdeņiem, 

ja to pamato ar detālplānojumu. Pieļaujams izvietot tikai tādus ražošanas objektus, 

kuru ietekme uz vidi ir nenozīmīga un ietekme uz ainavu atbilstīga dotās teritorijas 

īpašajiem nosacījumiem vietās, kur tādi ir noteikti. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas 

paredzēta lauksaimniecības vajadzībām, ir: 

 savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja), 

 dvīņu māja (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas), 

 saimniecības ēkas, 

 lauksaimniecības produkcijas noliktava, 

 lauksaimniecības produkcijas pirmapstrādes un pārstrādes uzņēmums, 

 cita veida ražošanas uzņēmums, ja to pamato ar detālplānojumu, 

 būves mājlopiem, 

 tehniskās apkopes stacija, 

 saimniecības ēka, 

 atklāta uzglabāšana, 

 inženierkomunikāciju objekts, 
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 sporta būve, 

 mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība ir 3,0 ha. 

Apbūves maksimālais augstums tiek noteikts 12 m. 

Apbūvēt vienu zemesgabalu ar vairākām dzīvojamām mājām pieļaujams tikai 

tad, ja pastāv zemesgabala sadalīšanas iespējas. 

Transportlīdzekļu un lauksaimniecības tehnikas atklāta novietošana atļauta 

speciāli izbūvētos laukumos ar cietu vai grantētu segumu. Personisko 

transportlīdzekļu atklāta novietošana pieļaujama arī pagalmā vai arī uz pievedceļa, to 

neaizšķērsojot. 

Lauksaimniecības un lauku apbūves zemēs darbojas arī dažas īpašas prasības: 

1. Meliorētās platības un zemes, kuru auglības novērtējums ir 50 balles un vairāk, 

un kas nav noteiktas kā nacionālas vai rajona nozīmes lauksaimniecības 

teritorijas, atļauts izmantot tikai lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Šo 

zemju transformācija ir atļauta ar rajona lauksaimniecības pārvaldes 

saskaņojumu. 

2. Lauksaimniecības zemes, kas nav meliorētas un kuru auglības novērtējums ir 

robežās starp 35 un 50 ballēm, ieteicams izmantot lauksaimniecības produkcijas 

ražošanai. Šo zemju transformācija pieļaujama pēc individuāla projekta 

saskaņošanas pagasta padomē un/vai detālplānojuma izstrādes. 

3. Lauksaimniecības zemes, kas nav meliorētas un kuru auglības novērtējums ir 

zemāks par 35 ballēm, ieteicams transformēt par meža zemēm vai izmantot tās 

citai, no lauksaimniecības atšķirīgai saimnieciskai darbībai, nepieciešamības 

gadījumā lauksaimniecību saglabājot kā palīgizmantošanu. 

4. Nav pieļaujama neapsaimniekoto lauksaimniecības zemju aizaugšana. 

Neapsaimniekotie lauki jānopļauj ne retāk, kā reizi trijos gados, bet, ja tajos 

savairojušās agresīvās nezāles – ne retāk, kā reizi gadā vai tās jāapkaro atbilstoši 

speciālam pasākumu plānam, ja tāds ir izstrādāts un pieņemts. 

5. Meliorēto lauksaimniecības zemju īpašniekam jārūpējas par meliorācijas būvju 

un ierīču saglabāšanu un uzturēšanu kārtībā. Šīs būves aizliegts likvidēt vai 

pārveidot bez atbilstoša projekta. Aizliegts aizbērt vai nosprostot meliorācijas 

sistēmu grāvjus un kontrolakas, kā arī drenu kolektoru iztekas. 

Zemes transformācija notiek kārtībā, kādu nosaka MKN 619 no 2004.07.12. 

“Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā 

neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas.” 

Platībās, kas ir mazākas par 0,1 ha, vienā viensētā ar saimniecības ēkām par 

zemes transformāciju neuzskata šādas darbības: 

1. ceļu ierīkošana saimniecības vajadzībām; 

2. būvniecība (izņemot būvniecību meliorētajās lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs); 
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3. ūdenstilpju ierīkošana (izņemot ūdenstilpju ierīkošanu meliorētajās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemēs). 

Nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemēs 

1. nav atļauta gruntsgabalu sadalīšana, 

2. zemes transformācija ir aizliegta, izņemot gadījumus un kārtību, kā tas noteikts 

MKN Nr.142 no 2004.02.14. “Noteikumi par nacionālas nozīmes 

lauksaimniecības teritorijām”. 

5.1.10. Mežu teritorijas ZM 

Mežu teritorijas (ZM) ir visas teritorijas ar dabisku vai pusdabisku apaugumu, 

kuras neietilpst kādā no augšminētām zonām un kuras neietilpst ūdeņu, purvu vai 

derīgo izrakteņu ieguves vietu sastāvā. Plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs ārpus 

apdzīvotām vietām šīs teritorijas nav izdalītas ar burtu apzīmējumu. Plānotās 

(atļautās) izmantošanas kartēs šīs teritorijas nav izdalītas ar burtu apzīmējumu. 

Saimniecisko darbību meža teritorijās jāveic atbilstoši prasībām, ko nosaka 

Meža likums un MKN 189 “Dabas aizsardzības noteikumi mežu apsaimniekošanā” un 

saskaņā ar tām izstrādātiem meža apsaimniekošanas plāniem. 

Meža zemēs būvniecība nav atļauta, to drīkst veikt tikai pēc meža zemes 

transformācijas kārtībā, kādu nosaka MKN 806 “Meža zemes transformācijas 

noteikumi”. Transformāciju atļauts veikt, ja nepieciešams: 

1. izbūvēt vai iekārtot mežsaimniecību ceļus, kvartālstigas, mineralizētās joslas, 

meža ugunsgrēku dzēšanai paredzētās ūdens ņemšanas vietas un meliorācijas 

sistēmas; 

2. karjeru, ūdenskrātuvju un kapsētu ierīkošanai; 

3. meža stādāmā materiāla kokaudzētavu un lauksaimniecībā izmantojamo zemju 

ierīkošanai; 

4. īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai; 

5. sporta un kultūras objektu ierīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai. 

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība ir 3,0 ha. 

5.1.11. nodaļa. Ūdens objektu teritorijas ZŪ  

Ūdeņu teritorijas (ZŪ) ir visas dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes, kas lielākas 

par 1,0 ha, kā arī dabiskās, regulētās un mākslīgās ūdensteces ar pastāvīgu ūdens 

plūsmu un platumu, lielāku par 1 metru. Plānotās (atļautās) izmantošanas kartēs 

ārpus apdzīvotām vietām šīs teritorijas nav izdalītas ar burtu apzīmējumu. 

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves ūdens 

objektu teritorijās, ir: 

 laivu piestātnes, 

 peldvietu aprīkojums, 

 inženierbūves (tilti, gājēju tiltiņi), 
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 inženierkomunikāciju pārvadi, 

 sporta būves, 

 pēc ietekmes uz vidi pozitīva novērtējuma saņemšanas un detālplānojuma 

izstrādes – enerģētiskās hidrobūves. 

Pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs nav atļauts lietot motorizētus ūdens 

braucamrīkus, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams glābšanas vai vides 

uzraudzības darbos. 

12. nodaļa. Parki ZP 

Parks (ZP) ir mākslīgi veidota ainavas teritorija ar estētisku un rekreatīvu 

funkciju. 

 Esošajos parkos jauna apbūve nav atļauta; pieļaujama eksistējošās apbūves 

rekonstrukcija un renovācija esošo būvapjomu robežās. 

 No jauna plānojamu parku teritorijā atļauta sekojoša apbūve: 

- sporta un atpūtas objekts, 

- pastāvīgi labiekārtojuma un ainavas veidošanas elementi, 

- mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas objekts kā palīgizmantošana. 

 Parka teritorijas labiekārtošana, kas saistīta ar zemsedzes pārveidošanu (celiņu, 

stādījumu, ūdens objektu ierīkošana, u.tml.) vai ainavas veidošanu ar vai bez 

koku izciršanas drīkst notikt tikai saskaņā ar attiecīgu labiekārtošanas 

būvprojektu 

 Bīstamo koku izciršana pieļaujama ar pagasta padomes atļauju, saskaņojot to ar 

Valmieras reģionālo vides pārvaldi 

13. nodaļa. Citi dabas pamatnes elementi ZC 

Citi dabas pamatnes elementi (ZC) ir visas dabas pamatnes, kas neietilpst 

lauksaimniecības un lauku apbūves (RL) zemju, mežu (ZM) un ūdeņu (ZŪ) 

teritorijās, piemēram, purvi, dabiskās pļavas, u.c., kur tas īpaši norādīts teritorijas 

plānotās (atļautās) izmantošanas kartē. 

Šo teritoriju apbūve nav atļauta, bet zemes transformācija, ievērojot šo zemju 

vērtību no biodaudzveidības viedokļa un ja to neaizliedz citi normatīvie akti, var 

notikt tikai saskaņā ar izstrādātu detālplānojumu. 
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5.2. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS PAPILDUS IEROBEŽOJUMI 

5.2.1. Aizsargjoslas 

Aizsargjoslas tiek noteiktas, lai saglabātu dažādus dabas resursus un kultūras 

mantojumu, pareizi un droši ekspluatētu tehniskās infrastruktūras, kā arī, lai 

pasargātu apkārtējo vidi un iedzīvotājus no kādu riska faktoru iedarbības. Zemāk tiek 

uzskaitītas Grundzāles pagastā noteiktās aizsargjoslas. 

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap ūdeņiem, 

ūdens ieguves urbumiem, kultūras pieminekļiem un purviem. 

 Upēm tiek noteiktas sekojoša platuma aizsargjoslas: 

- 100 m – Vijai un Vizlai, 

- 50 m – Vecpalsai, Vidagai, Laužu kanālam un Stepupei, 

- 10 m – Jaunpalsai, Ceidzelītei, Melderupītei, Rūcamam grāvim, Sarkaņupei un 
Tiņņupītei. 

 10 m plata aizsargjosla tiek noteikta arī vairākām ūdenstilpēm: Aumeisteru 

dīķim, Baltezeram, Bezdibenim, Duņķim un Vizlas ūdenskrātuvei. 

 Aizsargjoslas ap centralizētās ūdens ņemšanas vietām aprēķina, ņemot vērā 

pazemes ūdeņu aizsargātību un ūdens ņemšanas paredzamo apjomu. 

Grundzāles pagastā šo aizsargjoslu platums ir 10 – 20 metri. 

 Aizsargjoslas ap kultūras pieminekļiem patlaban tiek noteiktas 500 metrus 

platas, bet tās ir iespējams samazināt, izstrādājot šim nolūkam īpašu projektu 

katram piemineklim. 

 Stirnu purvam tiek noteikta 50 metrus plata aizsargjosla. Tāda tā tiek noteikta 

arī Laužu purvam, kas atrodas Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijā, bet 

mazāk nekā 50 m no Grundzāles pagasta robežas. 

Ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka ap autoceļiem, telekomunikāciju objektiem, 

elektroapgādes objektiem, meliorācijas objektiem, ūdensvada un kanalizācijas 

tīkliem, ģeodēziskajiem punktiem, un gāzes saimniecības objektiem. 

Autoceļiem tiek noteiktas sekojoša platuma aizsargjoslas: 

 valsts galvenajam autoceļam A-2 Rīga – Veclaicene – 100 metri abpus ceļam; 

 valsts II šķiras autoceļiem V7-229 Vecbilska–Cirgaļi, V7-247 Mēri–Grundzāle–

Vizla, V7-248 Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe, V7-249 Lankaskalns–Vidaga – 30 metri, 

 visiem pašvaldības ceļiem – 30 metri. 

Pilsētās ielu un ceļu aizsargjosla tiek noteikta to sarkanajās līnijās. Meža ceļu 

aizsargjoslu platumu nosaka to īpašnieks – AS „Latvijas Valsts meži“. 

Telekomunikāciju objektiem, atkarībā no objekta veida, aizsargjoslas platums 

ir 1 – 5 metri. Pēdējais ir attālums no nenožogota telekomunikāciju torņa vistālāk 

izvirzītajām daļām. Gaisvadu līnijām mežos no līnijas līdz tuvākajiem koku zariem 

nosaka 3,5 m platu aizsargjoslu. 
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Ievērojot tehniskos raksturlielumus, kādi ir elektriskajiem tīkliem Grundzāles 

pagastā, to aizsargjoslu platums tiek noteikts: 

 apdzīvotās vietās – 2,5 m no gaisvadu līnijas un 1 m no kabeļa, 

 ārpus apdzīvotām vietām – 0,4 kV līnijai – 2,5 m klajā vietā un 5 m mežā, 20 kV 

līnijai 2,5 m klajā vietā un 13 m mežā, 110 kV līnijai - 26 m. 

Ūdensvada un kanalizācijas tīkliem tiek noteikta 3 m plata aizsargjosla. 

Meliorācijas būvēm nosaka sekojošas aizsargjoslas: maģistrālajiem kanāliem 8 

m, liela diametra (30 cm un vairāk) kolektoriem – 8 m. 

Ģeodēziskajiem punktiem tiek noteikta 1 m plata aizsargjosla. 

Maģistrālajam gāzes vadam un tā ierīcēm tiek noteikta 15 m plata aizsargjosla. 

Sanitārā aizsargjosla tiek noteikta ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtu baseiniem 

un tā ir 100 metrus plata. 

Drošības aizsargjosla tiek noteikta ap maģistrālo gāzes vadu un tā, ievērojot 

gāzes vada tehniskos parametrus, ir 200 metrus plata. 

Publiskajiem ūdeņiem visām upēm, kā arī ūdenstilpēm, kas robežojas ar 

vairākiem zemes īpašumiem, atbilstoši Zvejniecības likuma prasībām, tiek noteikta 10 

metrus plata tauvas josla. 

5.3. DETĀLPLĀNOJUMU IZSTRĀDĀŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA 

Teritorijas plānojums savā mērogā un saturā var būt nepietiekams, lai precīzi, 

pareizi un atbilstoši projektētu izbūvi un veiktu tādas darbības, kā zemesgabalu 

sadalīšana un apvienošana. Tādēļ tiek noteikta virkne gadījumu, kādos ir jāveic 

detālplānojuma izstrāde. 

Detālplānojumu izstrādā teritorijā, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, 

apvienošana vai būvniecība: 

 Grundzāles pagasta teritorijas plānojumā paredzētajās teritorijās, ja tādas ir; 

 kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, 

inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi; 

 ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kas var izraisīt rūpniecisko 

avāriju; 

 lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā un meža teritorijā, kurā teritorijas 

plānotā (atļautā) izmantošana primāri noteikta apbūvei, 

 ja paredzēta būvniecība virszemes ūdens objektu aizsargjoslā. 

Grundzāles pagasta padome, pieņemot pamatotu lēmumu, var paredzēt 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu citām teritorijām. 
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5.4. TERITORIJAS PLĀNOJUMA RISINĀJUMU PAMATOJUMI 

Pagasta apdzīvoto vietu statusu un teritorijas nosaka Grundzāles pagasta 

padomes lēmums Nr.9, prot. Nr.4 no 2003.gada 8.aprīļa “Par apdzīvoto vietu ciema 

statusa apstiprināšanu Grundzāles pagastā”. Ievērojot attīstības perspektīvas, 

apdzīvoto vietu teritorijas plānojumā ir nedaudz koriģētas. 

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas zonējuma izveidošanas pamatā ir: 

 pašreizējais teritorijas izmantošanas veids, 

 personu iesniegumi par viņiem piederošo zemju vēlamo izmantošanas veidu, 

 normatīvo aktu prasības, 

 augstāka līmeņa plānojumu prasības, 

 institūciju nosacījumi, 

 telpiskās plānošanas loģikas apsvērumi. 

Pašreizējās izmantošanas veids nostiprina esošās realitātes vietās, kur nav 

nepieciešamības tās koriģēt: esošā dzīvojamā, sabiedriskā un ražošanas apbūve, 

lielākā daļa lauksaimniecības zemju un mežu teritorijas, līnijbūvju teritorijas. 

Iedzīvotāju iesniegumi bija attiecināmi galvenokārt uz mazvērtīgo 

lauksaimniecības zemju transformēšanu meža zemēs, kā arī derīgo izrakteņu ieguves 

teritorijām. Vienā gadījumā bija juridiskas personas iesniegums ar vēlmi noteikt 

ražošanas teritoriju. Pieprasījumi apbūves gabalu veidošanai nebija tipiski. 

Normatīvo aktu prasības, piemēram, ierobežo apbūves teritoriju izvietošanu 

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, u.c. Augstāku līmeņu plānojumi noteica valsts 

nozīmes lauksaimniecības zemju teritorijas, kuras plānojumā ir precizētas atbilstoši 

plānojuma mēroga noteiktībai un ievērojot likumdošanas prasības, tāpat arī 

apsvērumus par zemes platību dalīšanas minimālajiem lielumiem. 

Institūciju nosacījumi no plānojuma viedokļiem regulē noteiktās prasības 

atsevišķu infrastruktūru ekspluatācijai, kā arī vairāku zemes plānotās (atļautās) 

izmantošanas veidu izmantošanas nianses (piem., lauksaimniecības zemes, 

aizsargājamās teritorijas, u.c.). 

Plānošanas loģika noteica apdzīvoto vietu robežu precizēšanu, vadoties no 

zemes īpašumu struktūras, infrastruktūru objektu izvietojuma un apbūves realitātēm 

un tendencēm. Tāpat noteica arī apdzīvotajās vietā esošo apbūves pagaidām 

neaizņemto zemju ieteicamo funkcionalitāti. 

Aizsargjoslas un aprobežojumi tajās tika noteiktas saskaņā ar Aizsargjoslu 

likumu un Ministru kabineta Noteikumiem par aizsargjoslu noteikšanas metodikām. 
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