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IEVADS
Smiltenes novada teritorijas plānojums (turpmāk arī Teritorijas plānojums) ir Smiltenes
novada pašvaldības (turpmāk arī Pašvaldības) teritorijas attīstības plānošanas dokuments,
kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais
zonējums, publiskā infrastruktūra, apgrūtinātās teritorijas un objekti, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.
Teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta un plānošanas dokumenta 1.0 redakcija sagatavota
saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2017. gada 30. augusta sēdes lēmumu nr. 13
„Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma 2018. - 2030. gadam izstrādes uzsākšanu”, ar
kuru apstiprināts arī Teritorijas plānojuma izstrādes Darba uzdevums1 un izstrādes vadītājs.
Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka plānošanas
dokumenta sastāvu un izstrādes kārtību, kā arī prasības teritorijas plānojuma izstrādei,
izmantojot vienotu valsts informācijas sistēmu - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmu (turpmāk - TAPIS). TAPIS ir primārā plānošanas dokumenta publicēšanas darba vide un
informācijas avots, kurā izstrādāts Smiltenes novada teritorijas plānojums, ievērojot
normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu noteiktās prasības
un izmantojot noteiktu teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru.
Funkcionālais zonējums un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi sagatavoti
atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumi” (turpmāk arī VAN) noteiktajām vienotajām normām teritorijas
attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei, funkcionālajās zonās atļautajiem galvenajiem
un papildizmantošanas veidiem, jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām u.c.
normām.
Ņemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likumā (01.12.2011.) 3.pantā noteikto teritorijas
attīstības plānošanas “pēctecības principu”, Teritorijas plānojums izstrādāts, izvērtējot spēkā
esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi un pēc iespējas saglabājot
spēkā esošās normas teritorijas izmantošanai un jaunai būvniecībai, kas nav pretrunā augstāk
stāvošo juridisko aktu prasībām un Pašvaldības attīstības mērķiem.
Sagatavojot Teritorijas plānojuma 1.0 redakciju notika 13 (trīspadsmit) darba grupas, kurās
piedalījās Smiltenes novada pašvaldības vadība un deputāti, pašvaldības speciālisti un
teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” pārstāvji. Darba grupās izskatīti
teritorijas plānojuma Darba uzdevumā nodefinētie uzdevumi, izstrādāti risinājumi
nodefinētajiem uzdevumiem, notika praktiskais darbs - Smiltenes pilsētas un Smiltenes
novada pagastu ar grafisko materiālu un atsevišķajiem Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem - Smiltenes novada Smiltenes pilsētas un pagastu ciemu robežas, funkcionālais
zonējums pilsētā un ciemos, atļautā izmantošana funkcionālajās zonās un apakšzonās,
teritorijas ar īpašiem noteikumiem, izskatīšana un precizēšana, kā arī teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumos iekļauto normu izstrāde.
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Pielikums Smiltenes novada domes 30.08.2017. sēdes lēmumam Nr.13, 14.§.
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Smiltenes novada Teritorijas plānojuma sastāvā ietilpst:
 I PASKAIDROJUMA RAKSTS;
 II GRAFISKĀ DAĻA M 1: 10 000 (Smiltenes pilsētas un pagastu ciemu teritoriju
Grafiskās daļas izdrukas M 1: 5 000);
 III TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI (TIAN).
Teritorijas plānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiek
apstiprināti kā Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi.
Teritorijas plānojuma izstrādes dokumentācija apkopota atsevišķā sējumā “PĀRSKATS PAR
TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI”.
PASKAIDROJUMA RAKSTĀ iekļauts spēkā esošā Smiltenes novada teritorijas plānojuma, kas
sastāv no atsevišķiem pilsētas un astoņu pagastu teritorijas plānojumiem: Smiltenes pilsētas
teritorijas plānojuma 2006. - 2018. gadam, Bilskas pagasta teritorijas plānojuma 2004. - 2016.
gadam, Blomes pagasta teritorijas plānojuma 2006. -2018. gadam, Brantu pagasta teritorijas
plānojuma 2006. - 2018. gadam ar 2009.gada grozījumiem, Launkalnes pagasta teritorijas
plānojuma 2006. - 2018. gadam ar 2012. gada un 2014. gada grozījumiem, Smiltenes pagasta
teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam, Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008. 2020. gadam ar 2014. gada grozījumiem (veikts SIVN grozījumos paredzētā dolomīta ieguvei
85,4 ha platībā), Palsmanes pagasta teritorijas plānojuma 2006. - 2020. gadam ar 2009. gada
grozījumiem un Variņu pagasta teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam izvērtējums,
Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un izvērtējums atbilstībai hierarhiski augstākajiem
nacionālas, reģionālas un vietējas nozīmes attīstības plānošanas dokumentiem.
Paskaidrojuma rakstam pievienoti TEMATISKIE GRAFISKIE ATTĒLI.
GRAFISKAJĀ DAĻĀ, atbilstoši mēroga precizitātei M 1: 10 000 attēlotas Smiltenes pilsētas un
pagastu ciemu teritoriju robežas, teritorijas funkcionālais zonējums un apakšzonējums, ielu
sarkanās līnijas, teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), apgrūtinātās teritorijas un objekti,
kuriem nosaka aizsargjoslas (ja attiecīgās aizsargjoslas iespējams attēlot izvēlētajā kartes
mērogā), transporta organizācija un ielu sarkanās līnijas, maģistrālās inženierkomunikācijas
un citas teritorijas un objekti.
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMOS (TIAN) noteiktas vispārīgas
prasības teritorijas izmantošanai un plānošanai, konkrētas prasības teritorijas izmantošanai
un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā/apakšzonā un teritorijās ar īpašiem
noteikumiem (TIN), citas prasības, aprobežojumi un nosacījumi, ņemot vērā dabas, ainaviskās
un kultūrvēsturiskās vides vērtības, teritorijas īpatnības un specifiku.
PĀRSKATĀ PAR TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDI apkopota informācija un dokumentācija
saistībā ar plānošanas dokumenta izstrādi (lēmumi, publikācijas, ziņojumi par institūciju
nosacījumu ievērošanu, fizisko un juridisko personu priekšlikumu ņemšanu vērā vai
noraidīšanu, izstrādes darba grupu un publiskās apspriešanas sanāksmju protokoli u.c.).
Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja - Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītājas teritorijas plānotāja Sarmīte Daudziete.
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Teritorijas plānojuma izstrādi, pēc Smiltenes novada pašvaldības pasūtījuma, veica SIA
“Reģionālie projekti” (teritorijas plānotāja, vides speciāliste un projekta vadītāja Santa
Pētersone, kartogrāfe, ainavu speciāliste un teritorijas plānotāja – Vita Jumtiņa, vides
speciāliste - Inese Brūvere, sadarbojoties ar Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas
locekļiem, kā arī ņemot vērā kompetento institūciju nosacījumus plānošanas dokumenta
izstrādei.
“Pārskata par teritorijas plānojuma izstrādes procesu” dokumentāciju apkopoja SIA
“Reģionālie projekti” biroja vadītāja Sanita Fazilova.
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1. TERITORIĀLAIS KONTEKSTS
1.1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Teritorijas attīstības plānošanas likums nosaka, ka Latvijas Republikā teritorijas attīstību
plāno, izstrādājot savstarpēji saskaņotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:
 nacionālajā līmenī - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālās attīstības
plānu;
 reģionālajā līmenī - plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības
programmu;
 vietējā līmenī - vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības
programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus un detālplānojumus.
Izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tiek ievērots Teritorijas attīstības
plānošanas likumā (01.12.2011.) ietvertais savstarpējās saskaņotības princips, kas paredz,
izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tos savstarpēji saskaņot un izvērtēt
citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto.
Dažādu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju un saskaņotību skatīt
1.attēlā.

VIDZEMES PLĀNOŠANAS

LATVIJĀ

ILGTERMIŅĀ

VIDĒJĀ
TERMIŅĀ

ĪSTERMIŅĀ

REĢIONĀ

SMILTENES NOVADĀ

Latvijas ilgtspējīgas
attīstības stratēģija
(Latvija 2030)

Vidzemes plānošanas
reģiona ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2030

Smiltenes novada
ilgspējīgas attīstības
stratēģija
2013.-2037.g.

Latvijas Nacionālais
attīstības plāns
(NAP 2020)

Vidzemes plānošanas
reģiona teritorijas
plānojums 2007.-2027.g.

Smiltenes novada
teritorijas plānojums
(Saistošie noteikumi
nr.9/09)

Vidzemes plānošanas
reģionas attīstības
programma 2015.2020.g.

Smiltenes novada
attīstības programma
2012.-2018.g.

Nozaru politikas
dokumenti

Nozaru politikas
dokumenti

Nozaru politikas
plānošanas
dokumenti
Institūciju darbības
stratēģijas

1. attēls. Attīstības plānošanas dokumentu hierarhija
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1.2. NACIONĀLAIS KONTEKSTS
1.2.1. LATVIJAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (turpmāk arī - Latvija 2030) ir valsts
hierarhiski augstākais plānošanas instruments ar likuma spēku. Visi tuvākas un tālākas
nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiek veidoti saskaņā ar stratēģijas
noteiktajiem virzieniem un prioritātēm. Latvija 2030 mērķi un galvenās rīcības norāda
prioritātes Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam. Tā tiek vērsta uz
atšķirīgām iedzīvotāju grupām un aicina no ilgtspējīgas attīstības viedokļa pārskatīt no jauna
mūsu agrāk veiktās darbības un pieejamos resursus un rīkoties tā, lai 2030. gadā mēs, mūsu
bērni un mazbērni vēlētos dzīvot Latvijā un lepotos ar to.
Latvijā 2030 ir noteiktas septiņas prioritātes, sestā no tām – (6) Telpiskās attīstības
perspektīva, kas jāievēro zemāka līmeņa plānošanas dokumentos.
Sestās prioritātes mērķi ir radīt līdzvērtīgus dzīves un darba apstākļus visiem iedzīvotājiem,
neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta
un komunikāciju infrastruktūru un publiskos pakalpojumus, stiprināt Latvijas un tās reģionu
starptautisko konkurētspēju, kā arī saglabāt Latvijas savdabību – daudzveidīgo dabas un
kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas.
Telpiskās attīstības perspektīva uzsver trīs galvenos attīstības aspektus:
 sasniedzamība un mobilitātes iespējas;
 apdzīvojums kā ekonomiskas attīstības, cilvēku dzīves un darba vide;
 nacionālo interešu telpas - unikālas specifiskas teritorijas, kas nozīmīgas visas valsts
attīstībai.
Mobilitātes uzlabošanai un reģionālās attīstības sekmēšanai novadā nepieciešams uzlabot
gan reģionālos, gan vietējos autoceļus, ka arī jāattīsta sabiedriskā transporta pakalpojumu
kvalitāte, samazinot ceļā pavadīto laiku. Sasniedzamības un mobilitātes uzlabošanai Smiltenes
novadā ir jāuzlabo to autoceļu kvalitāte, kas savieno kādreizējos pagastu administratīvos
centrus ar novada centru Smilteni, kā arī ar tuvāko nacionālas nozīmes attīstības centru
Valmieru .
Novadu nozīmes attīstības centru (Smiltenes pilsēta, lielie ciemi – Kalnamuiža, Vidzeme,
Blome, Bilska, Launkalne, Grundzāle, Palsmane, Variņi) veiksmīgai attīstībai jānodrošina visa
veida infrastruktūras kvalitatīvu uzlabošanu un attīstību, pamata (izglītības, veselības, sociālo
u. c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā laika pavadīšanas
iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāti, radot darba iespējas novadu attīstības centros un
tiem piegulošo lauku teritoriju iedzīvotājiem. Smiltenes novada attīstību var sekmēt tā
izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, novads atrodas tuvu nozīmīgam nacionālās nozīmes
7
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attīstības centram Vidzemes reģionā - Valmierai (35 km attālumā), Latvijas Republikas
ziemeļaustrumu pierobežā, nelielā attālumā no Igaunijas Republikas un novada teritoriju
šķērso starptautiskas nozīmes transporta koridors – valsts galvenais autoceļš Rīga - Sigulda Igaunijas robeža (A2).
Latvija 2030 uzsvērts pilsētu un lauku mijiedarbības un sadarbības nozīmīgums:
 Pilsētu un lauku mijiedarbība un sadarbība sniedz iedzīvotājiem plašākas iespējas un
dažādo kvalitatīvas vides pieejamību neatkarīgi no dzīves vietas.
 Pilsētas ir apkārtējo lauku teritoriju atbalsta centri, noieta tirgus lauksaimniecības
produkcijai, darba un dažādu pakalpojumu saņemšanas vietas lauku iedzīvotājiem.
Savukārt lauki, paralēli lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās produkcijas ražošanai
nodrošina rekreācijas iespējas pilsētu iedzīvotājiem, kvalitatīvu dzīves telpu pilsētā
strādājošiem, kā arī teritorijas nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai. Attīstot lauku
tūrismu un citus alternatīvos nodarbes veidus, it sevišķi e - darba iespējas, izmantojot
lauku viensētas kā brīvdienu un vasaras mājas, jāveicina Latvijai raksturīgā dzīvesveida
ar vēsturisko apdzīvojuma struktūru, kultūrainavu un tradīcijām saglabāšanu.
No Latvijas telpiskās attīstības perspektīvas Smiltenes novada teritorija ietilpst Vidzemes
attīstības centru funkcionālajā tīklā, novada telpiskā struktūra tiek noteikta kā lauku attīstības
telpa, kurā atrodas valsts ekonomikai nozīmīgākie dabas resursi un dabas aizsardzības, ainavu
un kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas telpa.
Saskaņā ar Latvija 2030, Smiltenes pilsēta ir reģionālas nozīmes attīstības centrs, kas ir
nozīmīgs Vidzemes reģiona kultūras un ražošanas centrs ar attīstītu sociālo infrastruktūru un
daudzveidīgiem pakalpojumiem. Reģionālas nozīmes pilsētu potenciāls ievērojami pārsniedz
pārējo mazo pilsētu potenciālu. Nākotnē reģionālās nozīmes attīstības centriem jāturpina
specializēties, attīstot savstarpēji papildinošu sadarbību, tādējādi sasniedzot nacionālas
nozīmes attīstības centriem līdzvērtīgu cilvēkresursu un ekonomiskās aktivitātes pievilkšanas
spēku. Vidzemes attīstības centru funkcionālajā tīklā, Smiltenes pilsēta kopā ar nacionālas
nozīmes attīstības centru Valmieru un reģionālas nozīmes attīstības centriem – Cēsīm,
Gulbeni, Alūksni, Valku, Limbažiem, Madonu, Gulbeni un Balviem veidos reģiona izaugsmei
nepieciešamo kritisko masu, vienlaikus stiprinot Vidzemes reģiona pievilcīgumu un
konkurētspēju. Attīstības centru savstarpējā sadarbība un papildinātība, zināšanu un
pieredzes apmaiņa sekmēs reģiona inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību, kā arī stiprinās
pārrobežu sadarbību ar Igauniju un Krievijas ziemeļrietumu reģioniem.

1.2.2. NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. - 2020. GADAM

Hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments Nacionālās
attīstības plāns 2014. - 2020. gadam (turpmāk - NAP 2020) ir cieši saistīts ar Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam (Latvija 2030).
8
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NAP 2020 mērķis ir vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm, to rīcības
virzieniem, mērķiem, kā arī to sasniegšanas rādītājiem.
NAP 2020 noteiktās trīs prioritātes ir:
 Tautsaimniecības izaugsme;
 Cilvēka drošumspēja;
 Izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Kā izvirzīto prioritāšu izaugsmi atbalstoši rīcības virzieni teritorijā definēti:
 Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos - teritoriju potenciāla izmantošana;
 Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai;


Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana.

1.3. REĢIONĀLAIS KONTEKSTS
Smiltenes novads teritoriāli atrodas kultūrvēsturiskajā Vidzemes reģionā.
Latvijas plānošanas reģionu sadalījuma struktūrā ietilpst Vidzemes
plānošanas reģionā. Līdz ar to, turpmākajās apakšnodaļās raksturoti
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti, Smiltenes
novada attīstības un Teritorijas plānojuma izstrādes kontekstā.

1.3.1. VIDZEMES PLĀNOŠANAS
STRATĒĢIJA 2030

REĢIONA

ILGTSPĒJĪGAS

ATTĪSTĪBAS

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 (turpmāk – Vidzemes
stratēģija 2030) ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi nosaka virzību uz:
 Vidzemes reģiona attīstību;
 Vidzemes unikālo dabas vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 ekonomikas attīstību un konkurētspējas stiprināšanu;
 horizontālo principu/prioritāšu sasniegšanu - pārvaldība, viedā specializācija,
pieejamība.
Lai sasniegtu ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumus, Vidzemes stratēģija 2030 izvirza trīs
galvenos attīstības virzienus: 1)attīstības centru - reģionu attīstības virzītājspēka potenciāla
un konkurētspējas paaugstināšana, 2)pilsētu un lauku teritoriju savstarpējā sadarbība un
mijiedarbība un 3)attīstības centru funkcionālo tīklu veidošana, vienojoties par resursu
efektīvu izmantošanu, kas balstīta uz lomu papildinātības un sadarbības principiem.
Vidzemes reģiona telpiskās attīstības perspektīva (skatīt 2.attēlā) iezīmē nozīmīgākos
telpiskās struktūras elementus, ilgtermiņa izmaiņas 2030 un funkcionālās telpas - apdzīvojums
un attīstības centri, lauku (atvērtā) TELPA (lauksaimniecības, meža zemju, dabas, kultūras
9
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mantojuma, tūrisma, ainavu telpas), transporta un tehniskā infrastruktūra u.c., ar mērķi
nodrošināt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem optimālu dzīves vidi, iespējas atrast darbu savā
reģionā, baudīt daudzveidīgo un augstvērtīgo atvērto telpu – Vidzemes savdabīgo lauku vidi.
Ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanai izstrādāta vadlīniju sadaļa, kas kalpo kā
rekomendācijas izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Apdzīvojuma struktūrā attīsta esošās apdzīvojuma telpiskās struktūras pamatelementus un
balstās uz policentrisku struktūru ar pastāvošām ciešām funkcionālām saitēm, starp Valmieru
kā nacionālas nozīmes attīstības centru, Smilteni, Valku, Cēsīm, Madonu, Gulbeni kā
reģionālas nozīmes attīstības centriem, novada nozīmes centriem Vidzemes reģionā un
vietējas nozīmes atbalsta centriem – mazajām pilsētām, ciemiem viensētām.
Daudzfunkcionālais reģionālas nozīmes centrs - Smiltene Vidzemes trijstūrī (Valmiera – Cēsis
– Smiltene) attīstās kā reģiona nozīmes administratīvo pakalpojumu sniegšanas centrs un ir
uzņēmējdarbības, nodarbinātības un daudzveidīgu pakalpojumu sniegšanas centrs, sniedzot
arī valsts un reģiona līmeņa pakalpojumus. Ar darba vietām nodrošina ne tikai pilsētniekus,
bet arī apkārtējo lauku teritoriju iedzīvotājus. Papildus Smiltene – attīstās kā ceļu būves un
veterinārmedicīnas centrs, inovatīvas izglītības un veselīga dzīvesveida centrs,
mežsaimniecības, kokapstrādes un ražošanas centrs.

2. attēls. Vidzemes reģiona telpiskā struktūra 20302
Smiltenes novada teritorija atrodas Vidzemes lauku atvērtajā telpā ar jauktu (mozaīkveida)
zemes lietojumu, vērtīgo lauksaimniecības zemju un mežu areāliem, dabas, kultūras
2
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mantojuma, tūrisma un ainavu telpas elementiem. Novada teritoriju šķērso starptautiskas un
nacionālas nozīmes valsts galvenais autoceļš A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene),
kas ir arī Eiropas TEN tīkla ceļa E77 posms ar atzaru uz Gulbeni, Balviem un Latvijas Krievijas
robežkontroles punktiem.
Vidzemes stratēģija 2030 paredz vērtīgo lauksaimniecības zemju areālos nodrošināt
lauksaimniecības attīstību, tajā skaitā intensīvu lauksaimniecības zemju izmantošana. Lauku
teritorijās ar jauktu mozaīkveida izmantošanu - nodrošināt atbalstu daudzveidīgai, vidi
saudzējošai darbībai atbilstoši vietas mērogam. Mazāk vērtīgajās lauksaimniecības teritorijās
- veikt zemes ielabošanas un meliorācijas pasākumus. Starptautiskas nozīmes transporta
koridoram A2 autoceļam prioritāri nepieciešama esošās infrastruktūras atjaunošana, pārbūve
un sasniedzamības uzlabošana, iekļaujoties kopējā autoceļu tīklā. Autoceļu attīstībā noteikti
prioritāro investīciju kritēriji: 1)nodrošināt iespēju 45 minūšu laikā no jebkuras apdzīvotas
vietas nokļūt tuvākajā nacionālas vai reģionālas nozīmes centrā (2030. gadā no pagasta centra
nepieciešams vismaz viens asfalta savienojums ar tuvāko pakalpojumu (novada) centru), 2)
savienot apdzīvotas vietas (200+) (savienot kaimiņus) ar vismaz diviem autoceļiem.
ILGTERMIŅA UZSTĀDĪJUMI 20303:

1) Lauku teritorijās ir saglabāta dzīvotspēja, Vidzemei raksturīgā ainava, tradicionālais
dzīvesveids un kultūrvēsturiskā vide. Paralēli tradicionālajai lauksaimniecībai, Vidzemē īpaši
attīstās nelauksaimnieciskā darbība (lauku tūrisms, amatniecība), bioloģiskā lauksaimniecība.
Vidzemē aktīvi darbojas Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris, iesaistot vietējos
ražotājus un pētniecības centrus. Visā reģionā līdzās tradicionālajiem lauksaimniecības
produkcijas audzēšanas, pārstrādes, pārtikas produktu ražošanas veidiem, attīstītās bioloģiskā
lauksaimniecība;

2) Reģiona mežu platības ir saglabātas un atjaunotas, palielinot mežaudžu produktivitāti.
Vidzemes reģionā iegūtais kokmateriāls, cieši sadarbojoties reģiona uzņēmējiem, tiek
pārstrādāts reģionā, radot produktus ar augstu pievienoto vērtību;

3) Saglabāta dabas teritoriju bioloģiskā daudzveidība. Dabas teritoriju apsaimniekošana notiek
saskaņā ar izstrādātajiem dabas aizsardzības plāniem. Vidzemes pašvaldībās izstrādāti
tematiskie ainavu plānojumi. Uzlaboti plānošanas dokumenti, tajos integrējot ainavu politikas
jautājumus. Dabas, kultūrvēstures un ainaviski vērtīgās teritorijas ir integrētas lauku vidē un
iekļautas kopīgajā tūrisma apritē. Saglabātas un nostiprinātas Vidzemei raksturīgās amatu
prasmes, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju izkopšanu un pārmantojamību.
Uzlabota sabiedrības izpratne, akcentējot katra cilvēka un kopējās sabiedrības atbildību par
teritorijas attīstību. Izkopti Vidzemes reģiona ainaviskie autoceļi;

4) Ūdeņi tiek izmantoti ekosistēmu funkcijai, kā arī kalpo kā būtisks kultūrainavas, rekreācijas un
tūrisma attīstības resurss. Reģiona lielākajās upēs - Gaujā, Salacā, Braslā, Abulā, Sedā, Amatā,
Pededzē, attīstīts aktīvs ūdens tūrisms. Saglabāta upju ieleju dabas daudzveidība un
kultūrvēsturiskā identitāte. Reģiona telpiskajā struktūrā ietilpst Vidzemes ezeri, kam ir būtiska
loma reģiona kopējā telpiskā attīstībā un dabas vērtību saglabāšanā, nodrošinot
daudzveidīgus ekosistēmu pakalpojumus, kā arī tūrisma attīstību. Palielinātas privātās
iniciatīvas akvakultūru un dīķsaimniecības attīstībai, kas rada labvēlīgus apstākļus dabas un
ekotūrisma attīstībai. Izveidotas labiekārtotas peldvietas, nodrošināta publiskā piekļuve
krastmalām. Veikti specifiski attīstības plānošanas risinājumi ūdenstūrisma, aktīvās atpūtas,

3
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ūdens transporta attīstībai, kā arī ūdens telpas ir integrētas kopīgajā teritorijas attīstībā. Veikti
mērķtiecīgi pasākumi applūstošo teritoriju identificēšanā un apsaimniekošanā;

5) Transporta infrastruktūras attīstībā un sasniedzamībā nodrošinātas minimālās mobilitātes
prasības - iespēja katru dienu ar sabiedrisko transportu nokļūt novada centrā. Vidzemē
ieviestas inteliģento transporta sistēmas modeļi t.sk. pakalpojums „Transports pēc
pieprasījuma” pieejamība Vidzemē, sekmējot lauku teritoriju sasniedzamību. Uzlabota
starpreģionālo un reģionālo savienojumu autoceļu kvalitāte. Izveidoti multimodālie
pārsēšanās punkti – Madonā, Gulbenē, Smiltenē, Cēsīs, Bērzkrogā, Valkā, Alūksnē, nodrošinot
reģionāla līmeņa dažādu transporta veidu pārvadājumu savietojamību. Nodrošināts asfaltēts
savienojums no pagasta centra uz tuvāko pakalpojumu (novada) centru. Ap reģionālas
nozīmes attīstības centriem Vidzemē izbūvēti apvedceļi, tādejādi novirzot kravu pārvadājumu
sabiedriskā transporta plūsmu apkārt pilsētām. Attīstīti sabiedriskā transporta savstarpējie
tieši savienojumi starp reģiona nozīmes attīstības centriem. Samazināts esošais ceļā pavadītais
laiks uz attīstības centriem gan pa autoceļiem, gan dzelzceļu. Ap apdzīvojuma centriem un gar
autoceļiem attīstīti veloceliņi, tos savienojot arī ar tūrisma maršrutiem.

Vidzemes plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums 2007. – 2027. gadam nav
pieejams pie spēkā esošajiem Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas
dokumentiem4.

1.3.2. VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2015. - 2020. gadam (turpmāk Vidzemes programma), tajā skaitā arī 2016. gadā aktualizēts Rīcību plāns5 ir reģionāla līmeņa
vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas sastāv no Esošās situācijas
kopsavilkuma, Stratēģiskās daļas un Rīcību plāna.
Vidzemes programmā izvirzītas prioritātes, vidēja termiņa mērķi un rīcības (investīciju
projekti) virzībai uz Vidzemes stratēģijā 2030 noteikto ilgtermiņa mērķu sasniegšanu un
vienlaikus arī uz iekļaušanos Latvijas un Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības politiskajās
nostādnēs.

1.4. VIETĒJA LĪMEŅA TERITORIJAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

ATTĪSTĪBAS

UN

1.4.1. SMILTENES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.2037.GADAM
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam6 (turpmāk arī
Smiltenes stratēģija 2037) ir Smiltenes novada pašvaldības hierarhiski augstākais teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, saskaņā ar kuru tiek Smiltenes novada teritorijas plānojums,
Smiltenes novada attīstības programma un lokālplānojumi. Smiltenes stratēģija 2037 nosaka

4

http://www.vidzeme.lv/lv/regiona_attistibas_planosanas_dokumenti
Apstiprināts ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdes 09.12.2016. lēmumu prot. Nr.5
6
Apstiprināta ar Smiltenes novada domes 25.09.2013. lēmumu Nr.16 „Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.
gadam gala redakcijas apstiprināšanu”
5
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pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu – Vīziju, mērķus prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīvu līdz 2037.gadam.
VĪZIJA 2030

3. attēls. Smiltenes novada vīzija 20307
STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN ILGTEMIŅA PRIORITĀTES
Lai sasniegtu novada attīstības Vīziju, ir izvirzīti trīs stratēģiskie mērķi ekonomiskās vides
sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanai. Katram stratēģiskajam mērķim,
tā sasniegšanai, ir noteikta ilgtermiņa prioritāte. (skatīt 4.attēlā)

4. attēls. Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes8

Pašvaldības attīstības ekonomiskās specializācijas profilā liels potenciāls ir tradicionālajām
nozarēm – lauksaimnieciskai ražošanai un pārstrādei, mežsaimniecībai, kokapstrādei un ceļu
būvei. Lai sekmētu Smiltenes novada vispārējo ekonomisko izaugsmi teritorijas specializācija
noteikta trīs līmeņos - Vidzemes reģiona, Latvijas un Eiropas un pasaules līmenī. (skatīt
5.attēlu)

7
8

Izkopējums no Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam
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5.attēls. Ekonomiskā specializācija Vidzemes reģionā, Latvijā, Eiropā un pasaulē9
Smiltenes stratēģijas 2037 Telpiskās attīstības perspektīva kā galvenos telpiskās attīstības
virzienus nosaka Policentriskas apdzīvojuma struktūras, Daudzveidīgas lauku teritorijas un
Teicamas sasniedzamības un infrastruktūras attīstību.
Smiltenes novada apdzīvojuma telpiskajā struktūrā noteikti vairāku līmeņu attīstības centri:
 Smiltene - reģionālas nozīmes centrs;
 Palsmane - perspektīvs novada nozīmes centrs;
 Bilska, Blome, Launkalne, Variņi, Grundzāle, Mēri, Kalnamuiža, Vidzeme, Silva vietējas nozīmes attīstības centrs;
 Brutuļi, Rauza, Lobērģi, Aumeisteri, Vizla - ciems/vietējas nozīmes attīstības centrs;
 Saltupi, Kamaldiņa, Ilgas - sezonas/vasarnīcu ciems;
 Biksēja, Purēnieši, Kaiberis, Jeberi, Lūkalni, Lūķi, Grotūzis, Mācītājmuiža, Lembis,
Žiguri, Branti, Liedulieši, Rauziņa, Dāmi, Vārniņas, Mežmuiža, Ķeņģi, Ūdrupe, Ģrošļi,
Ķempes, Cepļi, Pūķi, Grundzāles muiža, Lamsteri, Zeltiņi, Varicēni, Jaunbilska

9
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(vēsturiskie ciemi), viensētas un viensētu grupas – pārējās apdzīvotas vietas. (skatīt
6. attēlā)

6. attēls. Smiltenes novada apdzīvojuma struktūra10
Reģionāla līmeņa, novada nozīmes un vietēja līmeņa attīstības centriem/ciemiem noteikts
pieejamo un plānoto pakalpojumu klāsts un vadlīnijas, kas ievērojamas turpmākajā
apdzīvojuma attīstības plānošanā.
Vadlīnijas apdzīvojuma struktūras plānošanai:

1) Novada teritorijas plānojumā, lokālplānojumos, tematiskajos plānojumos jāveicina novada
līdzsvarota daudzcentru, hierarhiski strukturēta apdzīvojuma sistēma, veicinot Smiltenes pilsētas
iekļaušanos Vidzemes reģiona pilsētu tīklā;

2) Novada teritorijā jāveicina tradicionālās apdzīvojuma struktūras saglabāšana un attīstība,
papildinot un dažādojot esošās apdzīvotās vietas un izvairoties no jaunu apdzīvoto vietu
veidošanās un nekontrolētas izplešanās;

3) Blīvas apbūves teritorijas (jaunus mājokļus, sociālo u.c. pakalpojumu objektus) plānot Smiltenes
un ciemu robežās, veidojot kompaktu apdzīvojuma struktūru un veicinot kvalitatīvas tehniskās un
sociālās infrastruktūras izveidi novada blīvi apdzīvotajās vietās;

10
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4) Jāizvairās no apdzīvoto vietu nepamatotas izplešanās uz dabas teritoriju rēķina, jāpanāk optimāla
iedzīvotāju un apbūves blīvuma paaugstināšana pilsētā un ciemos;

5) Lai veicinātu novada teritorijas policentrisku attīstību, perspektīvā jāstiprina novada attīstības
centru funkcijas, turpinot attīstot gan daudzveidīgus pakalpojumus, gan transporta saites un
inženierkomunikācijas, gan dažāda veida mājokļus – savrupmājas, daudzdzīvokļu mājas u.c.,
rezervējot teritorijas publiskajai ārtelpai un ražošanas objektu izvietošanai;

6) Jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas plānojamas vietās, kur nav tieša rūpnieciskās zonas vai
maģistrālo autoceļu piesārņojuma ietekme;

7) Apdzīvotajās vietās jāparedz labiekārtotas atpūtas vietas. Labiekārtot parku, skvēru, kapsētu un
ūdeņu publiskās zonas.

8) Atjaunot un izveidot tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūru. Uzlabot un attīstīt sporta
infrastruktūru un aprīkojumu.

9) Transformējot vasarnīcu ciemu apbūves teritorijas par pastāvīgas dzīvojamās apbūves
teritorijām, teritorijas plānojumā noteikt minimālo jaunveidojamo zemesgabalu vienību platību
un vienlaicīgi paredzēt centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu
izveidošanu, izstrādājot katrai teritorijai atbilstošus risinājumus;

10) Novada attīstības plānošanas dokumentiem jāveicina dzīves vides kvalitātes paaugstināšanās,
sabalansējot gan iedzīvotāju intereses, gan ekonomiskās izaugsmes iespējas, gan dabas un
kultūrvides aizsardzības prasības;

11) Plānojot apdzīvoto vietu inženiertehniskā nodrošinājuma būvniecību un paplašināšanu, jāizvēlas
videi draudzīgi risinājumi, lai mazinātu vides piesārņojumu;

12) Plānojot jaunu mājokļu, sociālo un citu pakalpojumu objektu, darbavietu attīstīšanu, iespēju
robežās jāizmanto jau esošā infrastruktūra un neizmantotās, pamestās apbūves teritorijas;

13) Bez nepieciešamās sociālās un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma nav pieļaujama
jaunu dzīvojamās apbūves teritoriju veidošana ārpus pilsētas un ciemiem;

14) Apdzīvojuma sistēmā jāveido līdzsvars starp teritorijā izvietoto mājokļu, darbavietu un pieejamo
pakalpojumu skaitu un daudzveidību;

15) Jāsaglabā neapbūvētas iespējamās Smiltenes apvedceļa trase.
Smiltenes pilsētas telpiskās attīstības perspektīvā noteiktas funkcionālās telpas Centra
apbūves teritorijas, Dzīvojamās apbūves teritorijas, Ražošanas teritorijas, Sporta/rekreācijas
teritorija un Parku mežu un apstādījumu teritorijas (Teritorijas plānojumā noteiktas
funkcionālās zonas DzS, DzS1, DzM, DzD, JC, P, R, R1) un to elementi, kā arī iezīmējas
perspektīvā apvedceļa trase (Teritorijas plānojumā rezervēta kā TIN7 teritorija), apdzīvotās
vietas – Kalnamuiža, Vidzeme, Grotūzis (Teritorijas plānojumā noteiktas jauna ciema
teritorijas robežas), Mācītājmuiža, Saltupi, Silva, kas telpiski jau saplūdušas ar Smiltenes
pilsētu, kā arī perspektīvo ražošanas teritoriju attīstības virzieni Valmieras un Cēsu virzienā no
pilsētas rietumu robežas (Grotūža daļā un starp Kaikas ielu Smiltenē un Mācītājmuižu). (skatīt
6.attēlā)
Smiltenes stratēģija 2037 atbalsta Smiltenes pilsētas robežu paplašināšanu, veidojot telpiski
un funkcionāli vienotu teritoriju. Tomēr izvērtējot sociāli ekonomiskos apsvērumus,
iespējamos pašvaldības ieguvumus un zaudējumus, šajā plānošanas periodā (Teritorijas
plānojumā), netiek plānota Smiltenes pilsētas robežu paplašināšana.
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Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā, ņemot vērā pašvaldības ilgtermiņa attīstības nostādnes
un vadlīnijas līmeņa noteiktas Smiltenes pilsētas un ciemu, tajā skaitā jaunā ciema - Grotūzis
teritorijas robežas, kurās ir esošās un plānotas blīvas dzīvojamās, publiskās un ražošanas
apbūves teritorijas, nodrošinājums ar inženiertehnisko infrastruktūru. Pilsētu un ciemu
teritorijās nav atļauti intensīvie lopkopības vai vistkopības kompleksi, derīgo izrakteņu ieguve,
mežu ciršana galvenā cirtē u.c. darbības ar iespējamu negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves
vidi.

6.attēls. Smiltenes pilsētas telpiskās attīstības perspektīva11
Smiltenes novada perspektīvajā struktūrā grafiski un rakstveidā noteiktas teritorijas attīstības
vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Telpiskā struktūra iezīmē novada teritorijas galvenās attīstības
aprises, kuras tiek detalizētas Smiltenes novada teritorijas plānojumā. Stratēģijā iezīmētas
pašvaldības teritorijas telpiskās struktūras attīstības prioritārās funkcionālās telpas:
Lauksaimniecības teritorijas, Mežsaimniecības teritorijas, Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas,
Ražošanas
teritorijas,
Derīgo
izrakteņu ieguves
teritorijas,
Tūrisma/Rekreācijas/Ainaviski nozīmīgas teritorijas, Jauktas izmantošanas teritorijas, kā arī
starptautiskas, starpreģionālas, reģionālas, novada un vietējas nozīmes transporta koridorus,
maģistrālos inženiertīklus un objektus. (skatīt 7.attēlā)

11

Izkopējums no Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam
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7.attēls. Smiltenes novada perspektīvā telpiskā struktūra12
Funkcionālajā telpā Lauksaimniecības teritorijas iekļauti meliorētu, iekoptu un
apsaimniekotu lauksaimniecības zemju vienlaidu nogabali novada lauku teritorijā (Smiltenes,
Blomes, Bilskas, Launkalnes, Variņu, Palsmanes un Grundzāles pagastos) ar augstāku
lauksaimniecības zemju vērtību Smiltenes novada pašvaldības mērogā. Šajos areālos
saglabājamas lauksaimniecības teritorijas, paredzot arī daudzveidīgus alternatīvus nodarbes
veidus – tūrisms, amatniecība u.c..
Vadlīnijas lauksaimniecības teritoriju attīstībai:

12

1)

Lauksaimniecības teritorijās par prioritāti uzskatāma visa veida lauksaimnieciskā darbība, īpaši
atbalstot lielražošanu, bioloģisko lauksaimniecību un lauksaimniecības produkcijas pārstādi.

2)

Jānodrošina meliorācija sistēmu pilnvērtīga funkcionēšana un to apsaimniekošana

3)

Nav pieļaujama vērtīgu lauksaimniecības zemju degradēšana, apmežošana, aizaudzēšana ar
krūmiem un meliorācijas sistēmu sagraušana.

4)

Tiek atbalstīta teritoriju izmantošanas dažādošana – tūrisms, ražošana, derīgo izrakteņu ieguve,
dažādu pakalpojumu sniegšana.

5)

Jāsekmē esošo un jaunu lauksaimniecības uzņēmumu izveidošana un darbība, veidojot
produktīvas un tehnoloģiski modernas saimniecības.

Izkopējums no Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam
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Teritorijas plānojumā visu pagastu lauku teritorijās noteikta funkcionālā zona
“Lauksaimniecības teritorijas (L)” ar plašu un elastīgu izmantošanu (lauksaimnieciskā darbība
un ražošana, viensētu apbūve, tūrisma un atpūtas un cita publiskā apbūve un izmantošana).
Lai saglabātu novada vērtīgos lauksaimniecības zemju resursus, papildus izdalītas Vietējas
nozīmes lauksaimniecības teritorijas (TIN6), kurās aizliegta vērtīgo lauksaimniecības zemju
apmežošana. TIAN iekļautas prasības meliorācijas sistēmu saglabāšanai un apsaimniekošanai.
Kā Mežsaimniecības teritorijas ir noteikti lielākie vienlaidus mežu masīvi Launkalnes, Bilskas,
Variņu, Palsmanes u.c. pagastos. Šajās teritorijās prioritāte ir ilgtspējīga mežsaimniecība un
mežu apsaimniekošana, sabalansējot mežu izmantošanas ekonomiskos, ekoloģiskos un
sociālos aspektus.
Vadlīnijas mežsaimniecības teritoriju attīstībai:
1)

Veicināt mežu teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, saglabājot meža ekoloģiskās,
ekonomiskās un sociālās funkcijas;

2)

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta mežsaimniecības zemju prioritāro izmantošanu
mežsaimniecības attīstībai – mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar tiem saistītie
pakalpojumi, savvaļas dzīvnieku audzēšanu, rekreācijas un tūrisma būvju un objektu izvietošanu,
medību tūrismam, derīgo izrakteņu ieguvei, pakalpojumu sniegšanai;

3)

Veicināt videi draudzīgu mežsaimniecības praksi;

4)

Nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc atpūtas mežā un vides izziņas;

5) Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta neizmantoto un mazvērtīgo lauksaimniecības zemju
apmežošanu, bet nepieļaujot ainavas daudzveidības un estētiskās kvalitātes samazināšanos
ainaviski nozīmīgās teritorijās, nepieļaujot labas panorāmas skatu zaudēšanu un kultūrvēsturiski
nozīmīgu objektu aizsegšanu.

Teritorijas plānojumā noteiktas un grafiski attēlotas mežu teritorijas (funkcionālais zonējums
“Mežu teritorijas (M)”, tajā skaitā mežu aizsargjoslas teritorija ap Smiltenes pilsētu ), noteiktas
prasības mežsaimnieciskajai darbībai.
Funkcionālajā telpā Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ietilpst dabas liegumi „Launkalne”,
„Lielais purvs”, „Mežole”, „Rauza”, „Šepka”, četri dabas pieminekļu un mikroliegumu
teritorijas.
VADLĪNIJAS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU IZMANTOŠANAI
1)

Teritoriju izmantošanu nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie un individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi;

2)

Ņemt vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānos noteiktos
apsaimniekošanas pasākumus teritoriju dabas vērtību saglabāšanai;

3)

Plānojot ar tūrismu un atpūtu saistītas aktivitātes, jāizvairās no paaugstinātas slodzes
radīšanas uz ekosistēmām.

Teritorijas plānojuma Grafiskajā attēlotas visas Smiltenes novadā teritorijā esošās ĪADT, tajā
skaitā dižkoki. TIAN noteiktas prasības to aizsardzībai un saglabāšanai.
Funkcionālā telpa Ražošanas teritorija noteikta vietās, kur ir augstāks potenciāls industriālo
zonu, transporta un loģistikas pakalpojumu attīstībai. Kā īpaši atbalstāmu industriālo zonu teritorija ražošanas, loģistikas un saistīto pakalpojumu sniegšanas attīstībai Smiltenes
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stratēģija nosaka teritorijas valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža
(Veclaicene) un reģionālā autoceļa P27 Smiltene – Gulbene krustpunktā un gar valsts galveno
autoceļu A2. Tiek atbalstīta arī esošo industriālo zonu attīstību Smiltenē un lauku teritorijās,
kas nodrošinātas ar atbilstošām inženierkomunikācijām, vispārīgās un vieglās ražošanas
uzņēmumu veidošana visā novada teritorijā, turpmākajā plānošanas procesā izvērtējot to
izvietojumu vietas un ietekmes atbilstību un pēc iespējas izvairoties no konfliktsituācijas starp
ražošanu, dzīvojamo vidi un dabas aizsardzību.
VADLĪNIJAS RAŽOŠANAS TERITORIJU ATTĪSTĪBAI UN PLĀNOŠANAI
1)

Jaunas rūpnieciskās zonas plānot tuvu esošām ražošanas teritorijām ar pieeju infrastruktūras
tīkliem un to paplašināšanas iespējām;

2)

Racionāli izmantot, iesaistīt apritē un attīstīt esošo tehnisko infrastruktūru;

3)

Ražošanas
teritorijām
inženierinfrastruktūra;

4)

Sekmēt uzņēmējdarbības vides attīstību lauku teritorijā;

jānodrošina

laba

sasniedzamība

un

nepieciešamā

5) Veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, īpaši atbalstot uz zināšanām, pētniecību
un videi draudzīgām tehnoloģijām balstītu inovatīvo ražošanu, rūpniecisko gala produktu ar
augstu pievienoto vērtību.

Teritorijas plānojumā noteiktas un grafiski attēlotas esošās un plānotās ražošanas teritorijas.
Noteikti funkcionālā zonējumu veidi “Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R)”, kur atļauti vidi
nepiesārņojoši vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumu veidošana un “Rūpnieciskās
apbūves teritorijas (R1)”, kur atļauta arī smagās un pirmapstrādes ražošanas uzņēmumu
darbība. TIAN iekļauti nosacījumi ražošanas zonu darbībai, tajā skaitā buferzonu veidošanai.
Kā novada Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas stratēģijā noteiktas dolomīta ieguves areāls
un perspektīvās apstrādes rūpniecības attīstības zona pie Grundzāles, kā arī esošās derīgo
izrakteņu (smilts, smilts - grants) ieguves vietas. Šajā telpā prioritāte ir rūpnieciska derīgo
izrakteņu ieguve un pārstrāde, kā arī cita veida ražošana, kas saistīta ar derīgo izrakteņu
ieguvi. Stratēģija atbalsta smilts, smilts-grants un citu derīgo izrakteņu ieguvi novada teritorijā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VADLĪNIJAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN IZMANTOŠANAI

1) Īpašu uzmanību pievērst pasākumiem, kas ierobežo trokšņa, putekļu un cita veida piesārņojumu,
mazina negatīvo ietekmi uz dabas vidi un cilvēku dzīves vidi, satiksmes drošību, pazemes ūdens
resursiem u.c. derīgo izrakteņu ieguves karjeriem pieguļošajās teritorijās.

2) IAS atbalsta derīgo izrakteņu ieguvi arī citās novada teritorijās - lauksaimniecības zemēs un
meža zemēs, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pirms tam veicot detālu ģeoloģisko izpēti
un, ja nepieciešams, ietekmes uz vidi novērtējumu.

Teritorijas plānojumā Grundzāles dolomītu ieguves areālu teritorijā noteikts funkcionālā
zonējumu veidi “Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R2)”. TIAN izvirzītas prasības derīgo
izrakteņu ieguvei, tajā skaitā specifiskas prasības dolomītu ieguvei (IVN nepieciešamība,
pielietojamās tehnoloģijas, hidroloģiskās un bioloģiskās izpētes, pasākumi apkārtējo teritoriju
aizsardzībai, karjeru rekultivācijai u.c.)
Teritorijas plānojums atļauj veikt derīgo izrakteņu ieguvi arī “Mežu teritorijas (M)” un
“Lauksaimniecības teritorijās (M)”, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicot izpēti un
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saņemot nepieciešamās atļaujas. Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta un ciemos, īpaši
aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu un pašvaldības nozīmes
kultūrvēsturiskajās un dabas teritorijās (TIN4), ainaviski vērtīgajās teritorijās (TIN5), kas
ievērots Teritorijas plānojumā.
Funkcionālajā telpā Tūrisma/Rekreācijas/Ainaviski nozīmīgas teritorijas ietilpst tūrisma
attīstībai un dabas un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai nozīmīgas teritorijas –
Aumeisteru muižas apbūve un Aumeisteru paugurvaļņa ainava, Mēru muižas apbūve,
Smiltenes muižas un viduslaiku pils apbūve ar parku, ainaviskās teritorijas Blomes pagastā u.c.
Šo teritoriju attīstības prioritāte ir kultūrvēsturisko, ainavisko un estētisko vērtību
saglabāšana, kopšana un popularizēšana, daudzveidīgi un ilgtspējīgi tūrisma pakalpojumi.
VADLĪNIJAS TŪRISMA/REKREĀCIJAS UN AINAVISKI NOZĪMĪGU TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN
IZMANTOŠANAI
1)

Sekmēt tūrisma attīstību saskaņā ar vides aizsardzību, lai saglabātu skaistās ainavas, tīro vidi
un unikālos dabas objektus;

2)

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta tūrisma pakalpojumu uzņēmumu izveidi gan pilsētā,
gan lauku teritorijās;

3)

Būtiski saglabāt un attīstīt tūrismam nozīmīgās teritorijas, sabalansējot tās ar citu
tautsaimniecības nozaru interesēm;

4)

Tūrisma daudzveidības popularizēšana, stiprinot esošo tūrisma struktūru un veidojot jaunas
iespējas/piedāvājumus;

5)

Izveidot attīstītu tūrisma pakalpojumu tīklu saistībā ar kaimiņu novadiem, sekmēt pārrobežu
sadarbību tūrisma maršrutu izveidē;

6)

Jāveicina tūrisma infrastruktūras pilnveidošana;

7)

Īstenot saskaņotu zemes izmantošanas politiku, lai ainaviskās vērtības netiktu degradētas
tuvredzīgu un neapdomātu aktivitāšu dēļ;

8)

Tradicionālā zemes izmantošanas veida un saimnieciskās darbības turpināšana, jaunajām
tehnoloģijām nenonākot pretrunā ar ainaviskajām vērtībām;

9)

Uzņēmējdarbības un tūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība saistībā ar ainavu telpas
kvalitātes palielināšanu;

10)

Ainavas uzturēšana un kopšana, saglabājot reljefu, attīstot tā atsevišķos elementus, jaunu
ainavu veidošana nesakoptās, pamestās un degradētās teritorijās;

11)

Saglabāt un attīstīt Vidzemei tradicionālās apbūves raksturu, viensētas un to grupas,
raksturīgo formu, siluetu un mērogu, estētiskās vērtības, būvniecības tradīcijas;

12)

Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un sekmēt tradīciju izkopšanu un pārmantojamību.

Teritorijas plānojumā ir identificēti un Grafiskajā daļā attēloti valsts aizsargājamie kultūras
pieminekļi un to aizsardzības zonas, pašvaldības nozīmes aizsargājamie dabas un
kultūrvēsturiskos objekti un teritorijas (TIN4), ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5). TIAN
noteiktas prasības to aizsardzībai, apsaimniekošanai un apbūves veidošanai, tajā skaitā
aizliegums apmežot, iegūt derīgos izrakteņus, būvēt liela apjoma un vidē neiederīgus
objektus, u.c. prasības.
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Visā pārējā novada lauku teritorijā Smiltenes stratēģija atbalsta jauktu mozaīkveida zemes
izmantošanu un daudzveidīgu saimniecisko darbību – lauksaimniecību, tūrismu un rekreāciju,
ražošanu, mežsaimniecību, derīgo izrakteņu ieguvi, dažādu pakalpojumu sniegšanu u.c.
saskaņā ar pašvaldības plānošanas dokumentiem.
Stratēģijas Telpiskā perspektīva iezīmē arī galvenās transporta un inženierkomunikāciju
attīstības asis. Kā starptautiskas nozīmes transporta attīstības koridors ir noteikts valsts
galvenais autoceļš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)), starpreģionālas nozīmes
- valsts reģionālie autoceļi P27 Smiltene–Gulbene, P18 Valmiera–Smiltene, reģionālas
nozīmes - valsts reģionālie autoceļi P24 Smiltene–Valka, P25 Smiltene–Strenči, novada
nozīmes – valsts vietējie autoceļi V323 Liepa – Smiltene, V248 Cirgaļi – Palsmane – Ūdrupe,
V229 Vecbilska – Cirgaļi, V243 Blome - Virzuļi – Palsmane, V234 Smiltene – Rauna, V235
Lembis – Drusti – Vecpiebalga, bet kā vietējas nozīmes transporta koridori – visi pašvaldības
ceļi, ielas. (skatīt 7.attēlā)
VADLĪNIJAS TRANSPORTA UN INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PLĀNOŠANAI
1) Pašvaldības teritorijas attīstības dokumentos jāparedz veloceliņu tīklu izveide, ielas
kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma takas;
2) Jāparedz veloceliņi uz Smiltenei tuvākajiem ciemiem (Kalnamuiža, Silva, Vidzeme, Brutuļi) un
līdz valsts autoceļu A2/P27 krustojumam;
3) Plānojot izmaiņas teritorijas struktūrā, vispirms jārenovē esošās apdzīvotās vietas ar jau
pastāvošo transporta infrastruktūru, tās labiekārtojot un paplašinot, nevis veidot jaunas
apbūves teritorijas, kas prasītu papildus jaunu ceļu tīklu izbūvi;
4) Apbūve jāplāno tādā attālumā no ceļiem, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret
autotransporta radīto troksni, izplūdes gāzēm un citu negatīvo ietekmi;
5) Teritorijas attīstības plānošanas dokumentos jāparedz visu ciemu apbūves teritoriju
inženiertehniskas apgādes nodrošinājums

Teritorijas plānojumā autoceļi un ielas noteikti kā “Transporta infrastruktūras teritorijas (TR)”.
TIAN izvirzītas prasības transporta infrastruktūras plānošanai, tajā skaitā jaunveidojamo ielu
sarkano līniju platumiem, ielu klasifikācijai veloceliņu un gājēju infrastruktūras plānošanai,
transportlīdzekļu novietošanai u.tml.. Perspektīvā Smiltenes apvedceļa būvniecībai un
attīstībai nepieciešamā teritorija noteikta kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras
attīstības teritorija (TIN7). Kā vietējās (pašvaldības) nozīmes transporta infrastruktūras
attīstības teritorijas (TIN71) noteiktas perspektīvo pašvaldības ielu un ceļu attīstībai
rezervētās teritorijas Smiltenes pilsētā un Grotūzī, Smiltenes pagasta lauku teritorijā.
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā un TIAN integrētas un detalizētas Smiltenes stratēģijas
2030 vadlīnijas apdzīvojuma, funkcionālo telpu, transporta un inženierkomunikāciju
attīstībai un plānošanai.

1.4.2. SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
Spēkā esošais Smiltenes novada teritorijas plānojums ir Smiltenes novada pašvaldības
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības Smiltenes
novada teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā
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infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas
izmantošanas nosacījumi.
Smiltenes novada teritorijas plānojuma izvērtējumu skatīt 2. nodaļā.

1.4.3. SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
Smiltenes novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam ar aktualizētu Rīcības un
investīciju plānu 2019. gadā13 (turpmāk - Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu
kopums līdz 2019. gadam pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai.

1.4.4. LOKĀLPLĀNOJUMI UN DETĀLPLĀNOJUMI
Uz 01.07.2019. Smiltenes novadā ir viens spēkā esošs lokālplānojumu un trīs spēkā esoši
detālplānojumi. (skatīt 1. tabulā)
1.tabula. Spēkā esošie detālplānojumi un lokālplānojumi
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

13

Nosaukums, atrašanās vieta
Detālplānojums Drandu iela 5c, Smiltene, Smiltenes novads
(Izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”. Apstiprināts ar
Smiltenes novada domes 30.03.2016. lēmumu (protokols
Nr.5, 6.§) "Par detālplānojuma projekta Drandu iela 5C,
Smiltenē apstiprināšanu")
Detālplānojums Audēju iela 14, Smiltene, Smiltenes novads
(Izstrādātājs: SIA “Vidzemes mērnieks” Apstiprināts ar
Smiltenes novada domes 30.00.2009. lēmumu nr.9., 18.§.
“Par teritoriālo vienību detālplānojumu apstiprināšanu”.
Izdoti saistošie noteikumi Nr.10/09.)
Detālplānojums Smiltenes pilsētas Audēju iela 20, Rīgas ielas
11 un tām piegulošās teritorijas (Izstrādātājs: SIA “Vidzemes
mērnieks. Apstiprināts ar Smiltenes novada domes
30.00.2009. lēmumu nr.9., 18.§. “Par teritoriālo vienību
detālplānojumu apstiprināšanu”. Izdoti saistošie noteikumi
Nr.11/09)
Detālplānojums Launkalnes pagasta zemes gabals Nr.2
(Izstrādātājs SIA “Metrum” Apstiprināts ar Smiltenes novada
domes 30.00.2009. lēmumu nr.9., 18.§. “Par teritoriālo
vienību detālplānojumu apstiprināšanu”. Izdoti saistošie
noteikumi Nr.12/09)
Lokālplānojums “Silva 23”, Silva, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads (Izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”.

Apstiprināta ar Smiltenes novada domes 24.04.2019. lēmumu Nr. 322 (protokols Nr.4 ., 13 .§.)
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Nr.
p.k.

Nosaukums, atrašanās vieta

Kadastra nr.

Apstiprināts ar Smiltenes novada domes 29.07.2014 lēmums
nr.11., 18.§ izdoti saistošie noteikumi Nr.9/14),)
Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojuma risinājumi ir integrēti Teritorijas plānojumā.
Izstrādes stadijā ir lokālplānojums zemes vienībai “Šalkas” (kad. nr. 9458 002 0011) 0,8 ha
daļai, zemes vienības “Gobas dārzs” 0,2 ha daļai (kad. nr. 9458 002 0091) un zemes vienības
“Ceļš Rāmava - Gobas” (kad. nr. 9458 002 0170) 0,33 ha daļai Grundzāles pagasta Aumeisteru
ciemā. Lokālplānojuma izstrādes teritorija atrodas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
Aumeisteru muižas apbūve (valsts aizsardzības nr.6860) teritorijā. 2018. gada 25. jūlijā
Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu Nr.435 (protokols Nr.10., 3 .§.) “Par
lokālplānojuma Grundzāles pagasta, Aumeisteros, Smiltenes novadā 1.redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.” Ņemot vērā negatīvo
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinumu (NKMP), tika pieņemts lēmums izstrādāt
lokālplānojuma 2.redakciju. 2.0. redakcijas projektā lokālpānojuma teritorijā ir noteiktas
funkcionālās zonas “Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)” un “Dabas un apstādījumu
teritorija (DA1)”.
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2. SPĒKĀ ESOŠĀ TERITORIJAS
PLĀNOJUMA IZVĒRTĒJUMS
2.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA SASTĀVS
Pašlaik spēkā esošais Smiltenes novada teritorijas plānojums (turpmāk arī - spēkā esošais
teritorijas plānojums) sastāv no atsevišķiem Smiltenes novada teritoriālo vienību – Smiltenes
pilsētas, Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Smiltenes, Grundzāles, Palsmanes un Variņu
pagastu teritorijas plānojumiem:


Smiltenes pilsētas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam;



Bilskas pagasta teritorijas plānojums 2004. - 2016. gadam;



Blomes pagasta teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam;



Brantu pagasta teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam, ar 2009. gada
grozījumiem;



Launkalnes pagasta teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam ar 2012. gada un
2014. gada grozījumiem;



Smiltenes pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019. gadam;



Grundzāles pagasta teritorijas plānojums 2008. - 2020. gadam ar 2014. gada
grozījumiem. Teritorijas plānojuma grozījumiem veikts stratēģiskās ietekmes uz
vidi novērtējums (turpmāk - SIVN);



Palsmanes pagasta teritorijas plānojums 2006. - 2020. gadam ar 2009. gada
grozījumiem;



Variņu pagasta teritorijas plānojumā 2008. - 2020. gadam.

Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2014. gada grozījumos mainīts (grozīts) plānotais
(atļautais) zemes izmantošanas veids Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad
Nr. 9458 007 0076 un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas”
(kad. Nr. 9458 010 0040) un „Grotes” (kad. Nr. 9458 010 0008) uz derīgo izrakteņu ieguves
teritoriju (RD) kopējā platībā 85,4 ha. Vienlaicīgi ar plānošanas dokumenta izstrādi tika veikta
konkrētās teritorijas, uz kuru attiecas grozījumu izstrāde, ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā un
hidroloģiskā stāvokļa esošās situācijas izpēte. Izvērtēta teritorijas bioloģiskā daudzveidība šādās jomās: zivis un tekošie saldūdeņi, vaskulārie augi/zālāji, meži, putni, kā arī veikts
spridzināšanas darbu iespējamo ietekmju izvērtējums. Plānošanas dokumenta SIVN
sagatavots, lai savlaicīgi identificētu iespējamās vides problēmas, kas saistītas ar plānošanas
dokumenta un tajā iekļauto risinājumu īstenošanu, un veiktu labojumus plānošanas
dokumentā, kā arī paredzētu pasākumus iespējamās ietekmes novēršanai vai samazināšanai.
Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānošanas
dokumentā plānoto projektu īstenošana, paredzēta virkne pasākumu un risinājumu – definēti
nosacījumi derīgo izrakteņu ieguves teritoriju izmantošanai un attīstībai, ierobežojumi
darbībai īpašumos, kuros atrasti Eiropas nozīmes biotopi, kas noteikti Smiltenes novada

25

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Grundzāles teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumu teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumos (TIAN).
Smiltenes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumi apstiprināti kā Smiltenes novada
pašvaldības saistošie noteikumi nr.9/09 (Smiltenes novada domes 30.09.2009. lēmums Nr.9
“Par Smiltenes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu“, protokola Nr.
17.).
Atsevišķo teritoriālo vienību teritorijas plānojumi sastāv no sadaļām: Paskaidrojuma raksts,
Grafiskā daļa M 1: 10 000 (Plānotās izmantošana, Aizsargjoslu karte u.c.) un Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN). Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma
2014.gada grozījumiem izstrādāts Vides pārskats (Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumi
par iespējamo plānošanas dokumentu īstenošanas ietekmi uz vidi).

2.2. PILSĒTAS UN CIEMU ROBEŽAS
Teritorijas plānojumā noteiktās pilsētu un ciemu teritoriju robežas, nosaka juridisku statusu
teritorijām, kurās dominē atļautās izmantošanas ar blīvākas apbūves raksturu.
Spēkā esošā teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs blīvi apdzīvoto vietu (pilsētu un
ciemu) robežas noteiktas Smiltenes pilsētai un 17 ciemiem - diviem Bilskas pagastā, vienam
Blomes pagastā, vienam Brantu pagastā, trijiem Launkalnes pagastā, četriem Smiltenes
pagastā, trijiem Grundzāles pagastā, diviem Palsmanes pagastā un vienam ciemam Variņu
pagastā. (skatīt 2.tabulā)
2.tabula. Pilsētu un ciemu teritoriju robežas
Nr.p.k.

Pilsētas teritorijas
robežas

Ciema teritorijas
robežas

Atrašanās
vieta/pagasts

1.

Smiltene

2.

Mēri

Bilskas pagasts

3.

Bilska

Bilskas pagasts

4.

Blome

Blomes pagasts

5.

Vidzeme

Brantu pagasts

6.

Launkalne

Launkalnes pagasts

7.

Silva

Launkalnes pagasts

8.

Saltupi

Launkalnes pagasts

9.

Ilgas

Smiltenes pagasts
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Nr.p.k.

Pilsētas teritorijas
robežas

Ciema teritorijas
robežas

Atrašanās
vieta/pagasts

10.

Kamaldiņa

Smiltenes pagasts

11.

Brutuļi

Smiltenes pagasts

12.

Kalnamuiža

Smiltenes pagasts

13.

Grundzāle

Grundzāles pagasts

14.

Aumeisteri

Grundzāles pagasts

15.

Vizla

Grundzāles pagasts

16.

Palsmane

Palsmanes pagasts

17.

Rauza

Palsmanes pagasts

18.

Variņi

Variņu pagasts

Ciemu teritoriju robežas ir noteiktas plašas, tajās iekļautas arī perifērijās esošās neapbūvētas
mežu un lauksaimniecības zemju platības, kurās plānota perspektīvā blīva dzīvojamā u.c.
apbūve, kas nav īstenojusies. Nosakot iepriekšējā plānošanas perioda ciemu teritoriju
robežas, ne vienmēr ir ņemtas vērā arī nodrošinājums ar tehnisko infrastruktūru, tajā skaitā
perspektīvo, nav pieslēguma centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, u.tml..
Blīvu un retinātu savrupmāju dzīvojamās apbūves teritoriju attīstība plānotas arī ārpus ciemu
teritoriju robežām – Kaiberī Blomes pagastā, Brantu pagastā pie Vidzemes ciema, Launkalnes
pagastā u.c. novada lauku teritorijā, nosakot nepieciešamību izstrādāt detālplānojumu.

2.3. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
Plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu var iedalīt divu veidu teritorijās: pilsētu un ciemu
(blīvi apdzīvoto vietu) teritorijās, kur zemes izmantošanas veidi, galvenokārt, ir saistīti ar esošu
vai plānotu apbūvi, un teritorijās ārpus pilsētām un ciemiem, kur galvenie zemes
izmantošanas veidi ir lauksaimniecības un mežu teritorijas.
Spēkā esošajā teritorijas plānojumā – Smiltenes pilsētas un pagastu teritorijas plānojumos
noteiktās funkcionālās zonas un funkcionālo zonu pārejas tabulu skatīt 1. pielikumā.
Vispārīgās un konkrētās prasības apbūvei, kā arī citādai zemes izmantošanai ir noteiktas
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN).

DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS
Dzīvojamās apbūves teritorijas ietver zonējumu veidus ietver zonējumu veidus Savrupmāju
dzīvojamās apbūves teritorija (DZS), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDZ) un
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Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DZD). Brantu pagasta teritorijā plānota arī Jaukta
rekreācijas un dzīvojamā apbūve.
SAVRUPMĀJU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (DZS)


Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas, tajā skaitā plānotās DZS teritorijas
noteiktas Smiltenes pilsētā un pagastu ciemos - Bilska, Mēri, Blome, Vidzeme, Variņi,
Launkalne, Silvas, Saltupi, Palsmane, Rauza, Grundzāle, Aumeisteri, Vizla. DZS blīvas
dzīvojamās apbūves teritorijas, tajā skaitā plānotās - Smiltenes pagasta ciemos
Kalnamuiža, Brutuļi, Kamaldiņa, Ilgas. Plānotās Savrupmāju dzīvojamās retinātas
apbūves teritorijas noteiktas arī apdzīvotās vietās - Branti, Grotūzis, Varicēni,
Mācītajmuiža, Lūki, Jaunbilska, Loberģos, Zeltiņos u.c., Smiltenes, Brantu, Bilskas,
Launkalnes pagastu lauku teritorijā (plānots izstrādāt detālplānojumu).



DZS teritorijās primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju, vai dvīņu
māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju), vai rindu māju apbūve. Kā
sekundārais izmantošanas veids atļauts publisks objekts - pirmsskolas bērnu iestāde,
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, pārvaldes iestāde, u.c..



Zemes vienības minimālā platība: Smiltenes pilsētā, Bilskā, Mēros, Blomē, Launkalnē,
Silvā, Saltupos - 800 m2, Vidzemē, Brantos, Kalnamuižā, Brutuļos, Kamaldiņā, Ilgās 1200 m2, Palsmanē, Rauzā, Variņos - 1500 m2, Grundzālē, Aumeisteros - 1800 m2.



Atļautie apbūves rādītāji: maksimālais apbūves blīvums 30%, maksimālais augstums
un stāvu skaits: 12 m un 2 stāvi.

MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (MDZ)


Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (MDZ), tajā skaitā plānotās MDZ teritorijas
noteiktas Smiltenes pilsētā un pagastu ciemos - Bilska, Mēri, Blome, Vidzeme,
Kalnamuiža, Brutuļi, Variņi, Launkalne, Silvas, Palsmane, Grundzāle, Aumeisteri,
Vizla. Arī esošās mazstāvu daudzdzīvokļu mājas pagastu laiku teritorijās noteiktas kā
MDZ teritorijas.



MDZ teritorijās primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir mazstāvu
daudzdzīvokļu namu vai rindu māju apbūve. Kā sekundārais izmantošanas veids
atļauta savrupmāja, dvīņu māja, publisks objekts - pirmsskolas bērnu iestāde,
mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, pārvaldes iestāde, u.c.



Zemes vienības minimālā platība: Smiltenes pilsētā nav noteikta, Smiltenes un Brantu
pagasta ciemos - rindu mājām 600 m2, mazstāvu daudzdzīvokļu namiem 75 m2 uz
vienu dzīvokli, Palsmanē un Grundzāles pagasta ciemos - rindu mājām 900 m2,
mazstāvu daudzdzīvokļu namiem 1800 m2.



Atļautie apbūves rādītāji: maksimālais apbūves blīvums 35%-40%, maksimālā
apbūves intensitāte 110%, minimālā brīvā zaļā teritorija 35-40%, maksimālais
augstums un stāvu skaits 3 stāvi, Palsmanes pagastā - 4 stāvi, Smiltenes, Brantu,
Variņu pagastā - maksimālais augstums 16 m, Palsmanes, Grundzāles pagastā - 12 m.

DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS (DZD)


Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DZD) noteiktas Smiltenes pilsētā pie Rīgas
un Limbažu ielas, Dakteru ielas, Abulas ielas, Audēju un Gaujas ielas.
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DZD teritorijās primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir daudzstāvu
daudzdzīvokļu namu apbūve, bet sekundārais izmantošanas veids - mazstāvu
daudzdzīvokļu namu un rindu māju apbūve. Kā palīgizmantošana atļauti publiski
objekti - pirmsskolas bērnu iestāde, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti,
pārvaldes iestāde, u.c.



Zemes vienības minimālā platība: netiek noteikta, atbilstoši normatīviem.



Atļautie apbūves rādītāji: minimālā brīvā zaļā teritorija 40-60%, maksimālais apbūves
stāvu skaits 4 stāvi.

SABIEDRISKĀS, DARĪJUMU, TŪRISMA UN REKREĀCIJAS APBŪVES TERITORIJAS
Esošās un plānotās sabiedriskās, darījumu, tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas spēkā
esošajā teritorijas plānojumā ietver zonējumu veidus: Sabiedrisko objektu apbūves teritorija
(JS, S) - Smiltenes pilsētā un Grundzāles pagastā, Tūrisma un rekreācijas teritorijas (T) Smiltenes pilsētā, Launkalnes, Smiltenes, Brantu un Variņu pagastā, Jauktas darījumu,
sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JS,JI) – Bilskas, Blomes, Brantu, Smiltenes, Grundzāles,
Palsmanes un Variņu pagastā. Bilskas pagastā plānotas arī Jauktas darījumu, sabiedrisko
objektu un dzīvojamās apbūves teritorija (JS).


Šādas ar dominējošo sabiedrisko, darījumu, tūrisma un rekreācijas funkciju, tajā
skaitā plānoto, teritorijas noteiktas gan Smiltenes pilsētā, gan pagastu ciemos un
apdzīvotās vietās lauku teritorijā.



Publiskās apbūves teritorijās primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir dažādu
sabiedrisko objektu apbūve (pārvaldes, kultūras, izglītības, ārstniecības, kultūras,
tūrisma, sociālās aprūpes, reliģiskās u.c. iestādes, sporta būves u.c.) un darījumu
objektu apbūve (biroji, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, u.c.)., kā
sekundārā izmantošana atļauta arī dzīvojamā apbūve. Blomes un Bilskas pagastā JS
atļauts arī vieglās ražošanas uzņēmums, ja to paredz detālplānojums.



Zemes vienības minimālā platība: noteikta Grundzāles un Palsmanes pagastā - 1200
m 2.



Atļautie apbūves rādītāji: maksimālais apbūves blīvums 50%, minimālā brīvā zaļā
teritorija 30-40%, maksimālais augstums un stāvu skaits: 20 m un 4 stāvi, tūrisma
teritorijām 1-3 stāvi (Smiltenes pilsētā), maksimālais apbūves blīvums 50-60%,
tūrisma teritorijām 15-35%, maksimālā apbūves intensitāte 60-150%, minimālā brīvā
zaļā teritorija 20-30%, tūrisma teritorijām 50-75%, maksimālais augstums un stāvu
skaits: 16 m un 3stāvi, tūrisma teritorijām 2-3 stāvi (Blomes, Bilskas, Brantu,
Smiltenes, Launkalnes, Variņu pagastā), maksimālais apbūves blīvums 25%, ,
maksimālais augstums un stāvu skaits: 12 m un 3-4 stāvi (Grundzāles un Palsmanes
pagastā).

RAŽOŠANAS APBŪVES TERITORIJAS
Esošās un plānotās ražošanas apbūves teritorijas spēkā esošajā teritorijas plānojumā ietver
zonējumu veidus: Ražošanas teritorija (R) - Smiltenes pilsētā, Jauktas ražošanas un tehniskās
apbūves teritorijas (R) – Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Smiltenes un Variņu pagastā,
Lauksaimnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijas - Brantu, Smiltenes un Variņu
pagastā, Ražošanas un noliktavu apbūves teritorijas (RR) - Grundzāles un Palsmanes pagastā,
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kā arī Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas - Brantu, Launkalnes, Smiltenes, Grundzāles,
Palsmanes un Variņu pagastā.


Ražošanas teritorijas un jauktās ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas, tajā
skaitā plānotās noteiktas gan Smiltenes pilsētā (starp Rīgas un Limbažu ielu un
pilsētas robežu, pie Dārza un Atmodas ielas krustojuma), gan pagastu ciemos
(Vidzemē, Variņos, Palsmanē, Kalnamuižā u.c.), apdzīvotās vietās un lauku teritorijā.
Kā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas noteikti esošie un t.sk. plānotie karjeri Grundzāles (dolomītu ieguves) Brantu, Launkalnes, Smiltenes, Palsmanes un Variņu
pagastā.



Primārais zemes un būvju izmantošanas veids ražošanas ir vispārīgās, vieglās,
lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi. Atļautas arī noliktavas un citi ar ražošanas
un tehnisko funkciju saistīti objekti, vairumtirdzniecības iestāde, auto tirdzniecības
uzņēmums u.c. Smiltenes pilsētā, Palsmanes, Variņu pagastā R zonā kā
palīgizmantošana atļauts arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts. Bilskas,
Blomes un Launkalnes pagastā RR zonā kā palīgizmantošana atļauta dzīvojamā
apbūve (savrupmāja, mazstāvu daudzdzīvokļu nams), mazumtirdzniecības un
pakalpojumu objekts, darījumu vai pārvaldes iestāde.



Zemes vienības minimālā platība: noteikta Grundzāles un Palsmanes pagastā - 1200
m 2.



Atļautie apbūves rādītāji: maksimālais apbūves blīvums 50-60%, , maksimālais
apbūves augstums un stāvu skaits: 12 m un 3 stāvi, (Smiltenes pilsētā), maksimālais
apbūves blīvums ciemos 40%, ārpus ciemiem 20%, maksimālais apbūves augstums
12 m (Grundzāles un Palsmanes pagastā), maksimālais apbūves blīvums 50-60%,
maksimālā apbūves intensitāte 60-150%, minimālā brīvā teritorija 20-30%,
maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits: 16 m un 3 stāvi (Brantu, Smiltenes
pagastā), maksimālais apbūves blīvums 50-60%, minimālā brīvā teritorija 20%,
maksimālais apbūves augstums 16 m (Bilskas, Blomes, Launkalnes un Variņu
pagastā).



Derīgo izrakteņu ieguves teritorijās primārais izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu
ieguves karjers ar palīgbūvēm. Apbūves rādītāji nav noteikti.

TEHNISKĀS APBŪVES UN INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS
Tehniskās apbūves teritorijas spēkā esošajā teritorijas plānojumā ietver zonējumu veidus:
Tehniskās apbūves teritorija (RT) - Smiltenes pilsētā, Grundzāles un Palsmanes pagastā,
Līnijbūvju tehniskās apbūves teritorijas: Inženiertehniskās apgādes līnijbūvju objektu apbūves
teritorija (RI) – Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Smiltenes un Variņu pagastā.


Primārais zemes izmantošanas veids ir valsts un pašvaldības inženiertehnisko
komunikāciju objekti un uzņēmumi. Smiltenes pilsētā TR zonā kā palīgizmantošana
atļauts arī mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, vairumtirdzniecības objekts,
noliktava, tehniskās apkopes stacija u.c. Bilskas, Blomes un Launkalnes pagastā RR
zonā kā palīgizmantošana atļauta dzīvojamā apbūve (savrupmāja, mazstāvu
daudzdzīvokļu nams), mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, darījumu vai
pārvaldes iestāde.
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Atļautie apbūves rādītāji: maksimālais apbūves blīvums 20% (Smiltenes pilsētā,
Grundzāles un Palsmanes pagastā), maksimālais apbūves augstums 10 m
(Grundzāles un Palsmanes pagastā).

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS
Tehniskās apbūves teritorijas spēkā esošajā teritorijas plānojumā ietver zonējumu veidus:
Ielas (SI) - Smiltenes pilsētā, Līnijbūvju tehniskās apbūves teritorijas: Autoceļu un to būvju
teritorijas – Bilskas, Blomes, Grundzāles un Palsmanes pagastā, Satiksmes infrastruktūras
objektu apbūves teritorijas - Brantu, Launkalnes, Smiltenes un Variņu pagastā.


Primārais zemes izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju, velosipēdistu u.c.,
satiksme, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošana. Ietver valsts,
pašvaldības ceļus, autotransporta un gājēju ielas, veloceliņi u.tml..



Smiltenes pilsētā noteikts ielu iedalījums: M – esošas un perspektīvas pilsētas
maģistrāles – izejas uz ārpilsētas ceļiem (Atmodas, Daugavas, Dārza, Gaujas, Kaikas,
Limbažu, Rīgas, Rūpniecības, Valkas ielas), VN – pilsētas vietējas nozīmes ielas –
dzīvojamās un gājēju ielas, transporta izejas uz pilsētas maģistrālajām ielām un
piebrauktuves savrupmāju kvartāliem (vēsturiski izveidojušas Jaunai, Blaumaņu,
Valmieras, Avotu, Raiņa u.c. ielām).



Ceļiem un pagastu ciemu ielām noteikti minimālie nodalījumu joslu, sarkano līniju,
braucamo daļu platumi, velosipēdistu un gājēju ceļu/ielu minimālie platumi, ielu
klasifikācija maģistrālās un vietējas nozīmes ielās.

LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS
Lauksaimniecības teritorijas noteiktas visu Smiltenes novada pagastu lauku teritorijās, tajā
skaitā lauku apdzīvotajās vietās. Noteikti funkcionālā zonējuma veidi: Lauku apbūves
teritorijas ar viensētu, zemnieku sētu - Bilskas, Blomes, Brantu, Smiltenes, Launkalnes un
Variņu pagastā, Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas - Blomes, Brantu, Smiltenes,
Launkalnes un Variņu pagastā, Lauksaimniecības un lauku apbūves zemes Grundzāles un
Palsmanes pagastā, Sakņu dārzu teritorijas – Blomes un Launkalnes pagastā. Brantu pagastā
noteiktas Meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. Variņu pagastā noteiktas
nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemes (zemes kvalitātes novērtējums 50 balles,
nogabala platība nav mazāka par 50 ha), Smiltenes pagastā noteiktas nacionālas nozīmes un
rajona nozīmes lauksaimniecības zemes, Bilskas pagastā noteiktas valsts nozīmes un rajona
nozīmes lauksaimniecības zemes, Launkalnes pagastā izdalītas LIZ ar zemes kvalitātes
novērtējums 50 balles un vairāk, 40 – 50 balles un 25 – 40 balles, Blomes pagastā noteikta
lauksaimniecībā izmantojamā augstvērtīgā zeme


Primārais zemes un būvju izmantošanas veids ir lauksaimnieciska izmantošana
(graudkopība, lopkopība, dārzkopība u.c.) ar viensētu apbūvi. Kā sekundārais vai
palīgizmantošanas izmantošanas veids atļauts tūrisms un atpūtas objekts,
lauksaimniecības produktu pirmapstrāde, tirdzniecības vai pakalpojumu objekts,
mežsaimniecība. Sakņu dārzu teritorijās atļauta dārzkopība un sakņkopība, uz
zemesgabala var atrasties līdz 5 m2 liela pagaidu saimniecības ēka un līdz 20 m2 liela
siltumnīca bez kapitāliem pamatiem.
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Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība: Lauku apbūves teritorijās ar
viensētu, zemnieku sētu - 0,5 ha, Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās – 2 ha,
Palsmanes un Grundzāles pagastā – 3 ha, īpaši vērtīgajās lauksaimniecības zemēs – 5
ha, augstvērtīgajās lauksaimniecības zemēs – 20 ha, vienai lauku sētai - 1,5 ha, bet
pārējiem izmantošanas veidiem atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai. Sakņu
dārzu teritorijās – 100 m2.



Atļautie apbūves rādītāji: Lauku apbūves teritorijās ar viensētu, zemnieku sētu maksimālais apbūves blīvums 30%, maksimālais augstums un stāvu skaits: 12 m un 1
stāvs un bēniņu izbūve, Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijās – maksimālais
apbūves blīvums 30%, minimālā brīvā teritorija 20-30%, maksimālais augstums un
stāvu skaits: 12 m un 2 stāvi dzīvojamām mājām, 16 m ražošanas ēkām

MEŽU TERITORIJAS
Meža teritorijas noteiktas gan Smiltenes pilsētā meža aizsargjoslas teritorijā, gan ciemos un
novada lauku teritorijās. Noteikti funkcionālā zonējuma veidi: Dabas pamatnes teritorijas –
Parku meži (ZM) Smiltenes pilsētā un Mežsaimniecības/mežu teritorijas (ZM, pagastu
teritorijās.


Primārais zemes un būvju izmantošanas veids pagastos ir mežsaimnieciska
izmantošana - koksnes un nekoksnes vērtību izmantošana vai rekreācija,
kokaudzētava. Smiltenes pilsētā parku mežu galvenā nozīme ir buferzonas un
iedzīvotāju atpūtas funkcija, filtrs pilsētas piesārņojumam, ražo skābekli, slāpē
trokšņus.



Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība pagastu teritorijās: Palsmanes
pagastā 3 ha, IADT – 10 ha, Grundzāles pagastā 3 ha, Blomes, Smiltenes, Bilskas,
Launkalnes, Brantu, Variņu pagastā – noteikts, ka nedrīkst pieļaut meža platību
sadrumstalošanu, sadalīšanu mazākos nogabalos, kā fiziskai vai juridiskai personai
piederošu nekustamo īpašumu – mežu teritoriju. Nav atļauta mežu teritoriju
iežogošana.



Smiltenes pilsētā ZM teritorijā kopējā izbūves teritorija (ēkas, citas būves,
piebraucamie ceļi, takas, skatu laukumi, spēļu vietas u.tml. nedrīkst pārsniegt 10%
no ZM platības. Autostāvvietu izvietojumu un platību nosaka detālplānojumā.

DABAS PAMATNES,
TERITORIJAS

APSTĀDĪJUMU,

ŪDEŅU

TERITORIJAS,

KAPSĒTU

Noteiktas galvenokārt Smiltenes pilsētā un ciemos, ietverot parkus, apstādījumus,
labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdeņiem, brīvdabas estrādes, aizsargstādījumi u.tml..
Noteikti funkcionālā zonējuma veidi: Dabas pamatnes teritorijas - Apstādījumi (ZA), Kapsētas
(K), Ūdeņu teritorijas (U) Smiltenes pilsētā, Labiekārtotas koplietošanas un to objektu apbūves
teritorijas – Apstādījumi, parki, skvēri, parkmeži, ūdenstilpes un ūdensteces Bilskas, Blomes,
Launkalnes un Smiltenes pagastā, Parki (DP), Kapsētas (K), Ūdens objektu teritorijas (DŪ) –
Palsmanes pagastā, Parki (ZP), Citi dabas pamatnes elementi (ZC), Ūdens objektu teritorijas
(ZŪ) – Grundzāles pagastā, Zaļās, ūdeņu un to objektu labiekārtotas teritorijas - Parkmeži,
skvēri, apstādījumi Variņu un Brantu pagastā.
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Primārais izmantošanas veids izriet no teritorijas specifikas un galvenokārt ir saistīts
ar rekreāciju. Atļautās izmantošanas noteikumus nosaka ievērojot ekoloģiskos, vides
un ekspluatācijas apstākļus. Apstādījumi ietver parkus, skvērus, dzīvojamo māju
priekšpagalmus un pagalmu apstādījumus, dabīgo ūdensteču un ūdenstilpju krastus
un nogāžu stādījumus.



Ūdeņu teritorijas ietver upes, strautus, ezerus un mākslīgās ūdenskrātuves. To
izmantošana saistīta ar ūdens uzkrāšanu, novadīšanu, ūdens sporta nodarbībām,
rekreāciju, makšķerēšana u.tml.. Upju un ezeru krastu līniju drīkst izmainīt tikai
krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju. Upju un ezeru gultņu izmaiņas
pieļaujamas tikai aizsērējušo baseinu tīrīšanai. Smiltenes pilsētā, Smiltenes, Variņu,
Brantu, Bilskas, Launkalnes un Blomes pagastā aizliegts iegūt būvmateriālus upju un
ezeru gultnēs.



Kapsētu teritorijas iekļautas esošās kapsētas un plānotā kapsēta Launkalnes pagasta
teritorijā.

CITAS TERITORIJAS
Papildus jau raksturotajām atļautajām izmantošanām (funkcionālajam zonējumam), spēkā
esošajā teritorijas plānojumā noteiktas arī:
 Problēmu/riska teritorijas (pamestās, degradētās, piesārņotās u.tml. teritorijas), kas
ietver bijušo fermu, bijušo mehānisko darbnīcu, bijušo ķimikāliju noliktavu, pamesto
karjeru u.tml. teritorijas - Brantu, Bilskas, Launkalnes, Smiltenes Variņu pagastā;
 Latvāņu teritorijas – Bilskas pagastā;
 Kopīgo interešu teritorijas –Blomes, Smiltenes, Variņu pagastā;
 Ainaviskās teritorijas - Ainavu attīstības teritorijas (Brantupīte) - Brantu pagastā,
Upītes Ielejas āraines ainavu telpa, Piltiņu - Dreimaņu, mežaines ainavu telpa, Sūča
ezeraines ainavu telpa, Raudiņas – Bānūžu līdzenuma āraines ainavu telpa, Otkaru –
Zeltiņu pauguraines ainavu telpa, Mēru urbanizētā ainavu telpa, Muižnieku Dzindžu
pauguraines mozaīkveida ainavu telpa Bilskas pagastā;
 Smiltenes pilsētā noteikta Perspektīva kultūrvēstures objektu teritorijas – Smiltenes
vēsturiskā centra apbūve (Baznīcas laukums, Dārza iela), Smiltenes Sarkanā Krusta
slimnīcas apbūve un slimnīcas parks, izbūvējamās pilsētas nozīmes un vietējas
nozīmes ielas un rekonstruējamie krustojumi un kapsētas izveides rezerves teritorija.
Tematiskajā kartē “Zaļā struktūra” noteiktas ievērojamākās ainaviskās dominantes,
vērtīgo ainavisko skatu atsedzamās līnijas, skatu virzieni un augstvērtīgu ielu posmi.
Pilsētā un pagastos noteikti kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti.
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3. TERITORIJAS PLĀNOJUMA
PROJEKTA RISINĀJUMI
3.1. TERITORIJAS PLĀNOJUMA MĒRĶIS UN PAMATOJUMS
Smiltenes novada teritorijas plānojums izstrādāts pamatojoties uz Smiltenes novada domes
2017. gada 30. augusta sēdes lēmumu Nr.13, 14.§. “Par Smiltenes novada Teritorijas
plānojuma 2018. - 2030. gadam izstrādes uzsākšanu” un Darba uzdevumu Smiltenes novada
teritorijas plānojuma izstrādei.14
Teritorijas plānojuma izstrādes pamatojums - pēc administratīvi teritoriālās reformas nav
izstrādāts vienots Smiltenes novada teritorijas plānojums. Lai visā novada administratīvajā
teritorijā būtu vienādi nosacījumi teritorijas izmantošanai, ir nepieciešams izstrādāt jaunu un
vienotu teritorijas plānojumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN)
Smiltenes novada teritorijai - 8 pagastiem (Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes,
Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagastam) un Smiltenes pilsētai, noformējot to atbilstoši
TAPIS (Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma) prasībām.
Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir veidot vienotu pamatu efektīvai
un racionālai novada teritorijas un tās resursu izmantošanai. Izvērtēt novada teritorijas
attīstības potenciālu un noteikt nepieciešamās prasības un ierobežojumus. Radīt
priekšnoteikumus vides kvalitātes nodrošināšanai, rūpniecisko un vides risku novēršanai,
veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu, saglabāt
dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, kā arī paaugstināt
apdzīvoto vietu un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.
Atbilstoši Darba uzdevumam un normatīvo aktu regulējumam, teritorijas plānojumā noteiktas
Smiltenes novada teritorijas izmantošanas iespējas – funkcionālās zonas un apakšzonas,
teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), prasības teritorijas izmantošanai un apbūves
veidošanai, publiskajai telpai, satiksmes un inženiertehniskajai infrastruktūrai u.c., balstoties
uz vispusīgu analīzi un Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2037. gadam.
Lai īstenotu Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2037. gadam noteikto
attīstības perspektīvu un nodrošinātu kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību
tagadējām un nākamām paaudzēm, racionālu izmantotu dabas, cilvēku un materiālos
resursus, kā arī, lai attīstītu dabas un kultūras mantojumu, noteiktas teritorijas plānojuma
detalizācijas pakāpei un izstrādes mēroga 1: 10 000 precizitātei atbilstošas prasības, attiecībā
uz teritorijas izmantošanu un būvniecību visā pašvaldības teritorijā.
Izvērtējot spēkā esošā Smiltenes novada teritorijas plānojuma vēsturisko regulējumu, veicot
izpētes un sadarbojoties teritorijas plānojuma izstrādes darba grupās, izstrādāts jauns

14

Pielikums Smiltenes novada domes 30.08.2017. sēdes lēmumam Nr.13, 14.§.
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teritorijas plānojums, kas atbilsts mūsdienu sociālekonomiskajai situācijai, efektīvam un
aktuālam tiesiskajam regulējumam teritorijas attīstības plānošanas jomā.
Plānošanas dokuments sagatavots ņemot vērā sabiedrības un dažādu jomu speciālistu
pamatotu viedokli attīstības plānošanā un ievērojot plānošanas pamatprincipus - ilgtspējīgas
attīstības principu, pēctecības principu, līdzdalības principu, interešu saskaņotības principu,
sadarbības un atklātības principu.
2014. gada 14. oktobra MK noteikumi MK noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” nosaka teritorijas plānojuma sastāvu un
izstrādes kārtību, kā arī prasības teritorijas plānojuma izstrādei, izmantojot vienotu valsts
informācijas sistēmu - Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (turpmāk - TAPIS).
TAPIS ir primārā plānošanas dokumenta publicēšanas darba vide un informācijas avots, kurā
izstrādāts arī jaunais plānošanas dokuments - Smiltenes novada teritorijas plānojums,
ievērojot normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu noteiktās
prasības un izmantojot noteiktu teritorijas izmantošanas veidu klasifikatoru.
2013. gada 30. aprīļa MK noteikumi Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas
un apbūves noteikumi” (turpmāk arī VAN) nosaka vienotas normas teritorijas attīstības
plānošanai, izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā vienotu pieeju funkcionālā zonējuma
noteikšanai, funkcionālajā zonā atļautajiem galvenajiem un papildizmantošanas veidiem,
jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām lauku teritorijā u.c. normas.
Teritorijas attīstības plānošanas likuma (01.12.2011.) 3.pants kā būtisku teritorijas attīstības
plānošanas principu nosaka “pēctecības principu”, ka jaunus teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus izstrādā, izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to
īstenošanas praksi. Ņemot vērā “pēctecības principu”, jaunajā Smiltenes novada teritorijas
plānojumā pēc iespējas tika saglabātas spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās prasības
un normas (ciktāl tās nav pretrunā ar valstī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām).

3.2. FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
Teritorijas plānošanā, nosakot atļauto izmantošanu, ar funkcionālā zonējuma palīdzību tiek
parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas,
strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas.
Funkcionālā zonējuma izstrāde ir viens no teritorijas plānošanas galvenajiem mērķiem.
Teritorijas izmantošanas veidu (funkcionālo zonu un apakšzonu) iedalījums tiek veidots,
balstoties uz atšķirīgu izmantošanas veidu galveno grupu noteikšanu, tai pašā laikā katras
funkcionālās zonas telpiskās struktūras elementu vienojošās pazīmes ir to funkcija, telpiskais
risinājums un novietojums.
Ar Teritorijas plānojumu noteiktais funkcionālais zonējums (skatīt 3.tabulā) balstīts uz
principiem:
 klasifikācija veidota saskaņā ar VAN noteikto vienoto funkcionālo zonu iedalījumu;
 klasifikācija izveidota ar mērķi identificēt galvenās izmantošanas grupas, nosakot pēc
iespējas mazāku to skaitu;
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 ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabāts šobrīd spēkā
esošais regulējums attiecībā uz teritorijas izmantošanu un apbūvi (kas nav pretrunā
normatīvo aktu prasībām);
 vienotu normu veidošanai princips visā novada teritorijā, bet ar jaunveidojamo
zemes vienību platību un apbūves rādītāju diferenciāciju pilsētu teritorijās, ciemu
teritorijās un lauku teritorijā.
Katra konkrētā teritorija ir atšķirīga, tādēļ, lai klasifikācija neradītu tikai ierobežojumus,
vairākās funkcionālajās zonās izdalītas apakšzonas ar atšķirīgiem izmantošanas noteikumiem,
apzīmējot tās ar funkcionālā zonējuma indeksu (burtu un ciparu kombināciju).
Funkcionālais zonējums attēlots Grafiskās daļas kartēs.
Detalizētu katras funkcionālās zonas/apakšzonas atļauto izmantošanu, jaunveidojamo zemes
vienību minimālās platības un apbūves parametrus - maksimālo apbūves blīvumu, maksimālo
apbūves intensitāti, minimālo brīvo zaļo teritoriju, atļauto stāvu skaitu un maksimālo atļauto
būvju augstumu, u.c. skatīt III daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
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3.tabula. Funkcionālais zonējums
Apzīmējums
Funkcionālā zona

SAVRUPMĀJU
APBŪVES
TERITORIJAS
(DzS, DzS1)

Īss raksturojums
SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA (DzS) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes pilsētā
un pagastu lielākajos attīstības centros ciemos - Blome, Bilska, Mēri, Vidzeme, Launkalne, Silva,
Saltupi, Kalnamuiža, Kamaldiņa, Brutuļi, Grundzāle, Aumeisteri, Vizla, Palsmane, Variņi un
Grotūzī (perspektīvajā ciemā), lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam pilsētas
un ciemu teritorijās, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids
ir savrupmāju apbūve (savrupmājas un dvīņu mājas). Kā papildizmantošanas veids atļauta arī
publiskā apbūve un labiekārtota ārtelpa, izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas (turpmāk
– DUS, GUS), automobiļu un motociklu apkopes uzņēmumus, patversmes un dzīvnieku viesnīcas
un patversmes.
Jaunas DzS teritorijas plānotas Smiltenes pilsētā pie jau esošo savrupmāju kvartāliem (plašākās
– Cērtenes daļā), jaunajā ciemā – Grotūzis, Kalnamuižā, Vidzemē, Silvā, Kamaldiņā un citos
ciemos kā paplašinājums jau esošajai savrupmāju dzīvojamajai apbūvei.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - Smiltenes pilsētā 800 m2, pagastu
ciemos 1200 m2.
 Maksimālais apbūves blīvums – 30%.
 Apbūves maksimālais augstums un stāvu skaits - 12 m, 2 stāvi un mansarda stāva izbūve.
 Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu dvīņu mājas daļu.
 Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo
iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita veida piesārņojumu.
 Jaunveidojamajām DzS apbūves teritorijām obligāti paredz pieslēgšanos pie esošajiem
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un/vai
maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA (DzS1) ir funkcionālā zona, kas noteikta vēsturiskajos
vasarnīcu un dārza māju apbūves ciemos - Saltupi, Ilgas un Kamaldiņa, lai nodrošinātu
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galvenokārt sezonas rakstura mājokļa funkciju, bet izpildot nosacījumus iespējama arī pastāvīga
savrupmāju dzīvojamā apbūve. DzS1 galvenais izmantošanas veids ir vasarnīcu, dārzu māju un
savrupmāju apbūve. Dvīņu mājas nav atļautas.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - 600 m2.
 Maksimālais apbūves blīvums - 40%.
 Apbūves maksimālais augstums un stāvu skaits -10 m, 2 stāvi.
 Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu vasarnīcu vai savrupmāju.
 Savrupmāju apbūve atļauta tikai pie nosacījuma, ja zemes vienības platība nav mazāka par
600 m2. Uz esošajām zemes vienībām, kas ir mazākas par 600 m2, atļauta tikai sezonāla
rakstura dārza māju un mazēku būvniecība.
 Jaunveidojamajām DzS1 apbūves teritorijām obligāti paredz pieslēgšanos pie esošajiem
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams un/vai
maģistrālie ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.

MAZSTĀVU
DZĪVOJAMĀS
APBŪVES
TERITORIJAS
(DzM)

Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes
pilsētā, ciemos - Blome, Vidzeme, Launkalne, Silva, Grundzāle, Palsmane, Variņi ar esošu u un
plānotu daudzdzīvokļu namu apbūvi līdz trijiem stāviem, rindu māju un savrupmāju apbūvi, lai
iedzīvotājiem nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Kā
papildizmantošanas veids atļauta arī publiskā apbūve un labiekārtota ārtelpa, kas ietver publiski
pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās
ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai.
Jaunas DzM teritorijas plānotas Smiltenes pilsētā pie Tiltejas Dzirnavu ezera un Ezera ielas,
kvartālā starp Limbažu, Valmieras un Vidzemes ielu, pie Raiņa ielas un Līvu ielas, Vidzemes ciemā
pie Rīgas ielas, Variņos pie Oktobra ielas.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - 1200 m2.
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 Maksimālā apbūves intensitāte - 110%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 40%.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 15 m un 3 stāvi.
 Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo







DAUDZSTĀVU
DZĪVOJAMĀS
APBŪVES TERITORIJAS
(DzD)

iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita veida piesārņojumu - degvielas un
gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS), autotransporta līdzekļu remonts un apkope,
kokapstrāde, akmens pieminekļu izgatavošanu, dzīvnieku patversmes utml.
Pakalpojumu objektu (veikals, frizētava, kafejnīca u.tml.) ierīkošana atļauta daudzdzīvokļu
māju pirmajos stāvos, nodrošinot atsevišķu ieeju.
Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā paredz autostāvvietu vismaz 1,5 automašīnai.
Palīgēkas - šķūnīši u.tml. pie daudzdzīvokļu mājām atļautas tikai vēsturiski veidojušajās
teritorijās un vienotā, saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi. Jaunas kūtis (mājlopu novietnes)
nav atļautas. Maksimālais augstums palīgēkām - 7 m.
Visām DzM teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde
vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes,
pilsētā, ar esošu un plānotu daudzdzīvokļu namu apbūvi līdz pieciem stāviem, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Jaunas DzD teritorijas plānotas Smiltenes pilsētā pie Rīgas ielas un Limbažu ielas, paplašinot jau
esošo piecstāvu daudzdzīvokļu namu apbūvi.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 110%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 40%.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 24 m un 5 stāvi.
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APBŪVES
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Nav atļauta publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kas var pasliktināt apkārtējo
iedzīvotāju dzīves apstākļus ar trokšņa, smaku, vai cita veida piesārņojumu - degvielas un
gāzes uzpildes stacijas (DUS, GUS), autotransporta līdzekļu remonts un apkope,
kokapstrāde, akmens pieminekļu izgatavošanu, dzīvnieku patversmes u.tml..
Pakalpojumu objektu (veikals, frizētava, kafejnīca u.tml.) ierīkošana atļauta daudzdzīvokļu
māju pirmajos stāvos, nodrošinot atsevišķu ieeju.
Uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā paredz autostāvvietu vismaz 1,5 automašīnai.
Palīgēkas - šķūnīši u.tml. pie daudzdzīvokļu mājām atļautas tikai vēsturiski veidojušajās
teritorijās un vienotā, saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi. Jaunas kūtis (mājlopu novietnes)
nav atļautas. Maksimālais augstums palīgēkām - 7 m.
Visām DzD teritorijām ir obligāta centralizēta ūdensapgāde un kanalizācija un siltumapgāde
vai vienota lokālā ēkas siltumapgādes sistēma.

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes pilsētas
centrā un ciemos - Palsmane, Grundzāle, Mēri, Rauza, Variņi, Blome un Kalnamuiža, kurās jau
vēsturiski ir izveidojies plašs jauktas izmantošanas spektrs vai arī nākotnē ir potenciāls tam
izveidoties, kas ietver gan savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo apbūvi, gan publiskās un
komerciestādes, gan mazus, vidi nepiesārņojošus vieglās ražošanas uzņēmumus.
 Savrupmāju apbūves gadījumā jāievēro DzS teritoriju noteikumi.
 Rindu māju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu apbūves gadījumā jāievēro DzM teritoriju
noteikumi.
 Publiskās apbūves gadījumā jāievēro P teritoriju noteikumi.
 Rūpnieciskās apbūves gadījumā jāievēro R teritoriju noteikumi.
Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes muižas
apbūves kompleksa teritorijā Kalnamuižas ciemā, kur kultūrvēsturiski nozīmīgā teritorijā
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vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs (dzīvojamā apbūve, Smiltenes
tehnikums, “Brūzis”, mazie, nepiesārņojošie ražošanas uzņēmumi, u.tml.).
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 100%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 30%.
 Apbūves maksimālais augstums un stāvu skaits - 24 m, 5 stāvi.
 Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar teritorijā esošo apbūvi.
Pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas ar savu apjomu,
arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās
uztveres traucējumu Smiltenes muižas kompleksa apbūvei un tās tradicionālajai ainavai.
 Smiltenes muižas apbūves un tās aizsardzības zonu teritorijā realizējamām jaunbūvēm, kā
arī esošo ēku un būvju pārbūvēm jāiekļaujas apkārtējā vēsturiskās apbūves ainavā, ņemot
vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās vietas struktūras
evolūcijas likumsakarības. Labiekārtojums un apbūve veidojama ņemot vērā
kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, plānotās apbūves
iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi (3D vizualizāciju), saskaņojot
ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) un Pašvaldības būvvaldes arhitekti.
 Smiltenes muižas apbūves kompleksa (kungu māja, pārvaldnieka māja, stallis, klēts,
pilsdrupas, Vecais parks) vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās
vides raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu
izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu
kultūrvēsturiskajā vidē.
 Smiltenes muižas kompleksa apbūvei saglabājams raksturīgais 18. gadsimta muižu
arhitektoniski telpiskais un fasāžu dekoratīvais risinājums, vēsturiskais būvapjoms, fasāžu
mākslinieciskā kompozīcija un apdares detaļas, parka vēsturiskais plānojums.
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 Lai nodrošinātu publisko pieejamību, JC1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek
veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements.
 Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, Pašvaldības
būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un
saglabāšanai.
Jauktas centra apbūves teritorija (JC2) ir funkcionālā zona, kas noteikta Aumeisteru muižas
apbūves kompleksa (stallis, kučiera māja, staļļi, manēža) ar parku teritorijā Aumeisteru ciemā,
kur kultūrvēsturiski nozīmīgā teritorijā tiek plānots plašs jauktu izmantošanu spektrs - viesnīca,
SPA pakalpojumi (Lokālplājums izstrādes stadijā).
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības,
saskaņojot ar NKMP.
 Maksimālais apbūves blīvums - 25%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 10%.
 Apbūves maksimālais augstums - vēsturiskajām ēkām saglabājams esošais augstums. No
jauna projektējamām ēkām, nepārsniedzot vēsturisko ēku augstumu un respektējot esošās
kultūrvēsturiskās apbūves mērogu.
 Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko
Aumeisteru muižas apbūvi. Pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku
pārbūve, kas ar savu apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu
un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu Aumeisteru muižas apbūvei un tās
dabiskajai un tradicionālajai ainavai.
 Aumeisteru muižas apbūves ēkām (stallis, kučiera māja, staļļi, manēža) saglabājams
raksturīgais 19. gadsimta Vidzemes muižu arhitektoniski telpiskais un fasāžu dekoratīvais
risinājums, vēsturiskais būvapjoms, fasāžu mākslinieciskā kompozīcija un apdares detaļas.
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 Aumeisteru muižas apbūves un tās aizsardzības zonas teritorijā realizējamām jaunbūvēm,
kā arī esošo ēku un būvju pārbūvēm jāiekļaujas apkārtējā vēsturiskās apbūves ainavā,
ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās vietas struktūras
evolūcijas likumsakarības. Labiekārtojums un apbūve veidojama ņemot vērā
kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, plānotās apbūves
iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi (3D vizualizāciju), saskaņojot
ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Pašvaldības būvvaldes arhitekti.
 Būvju funkcija nedrīkst būt pretrunā ar tradicionālās vides raksturu un kultūrvēsturiskās
ainavas vērtību kopumā radīto noskaņu saglabāšanu (nav pieļaujamas rūpnieciska rakstura,
sprādzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņa līmeni vai piesārņojumu
saistītas būves).
 Aumeisteru muižas apbūves vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās
vides raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu
izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu
kultūrvēsturiskajā vidē.
 Lai nodrošinātu publisko pieejamību, JC2 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek
veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements.
 Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, Pašvaldības
būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un
saglabāšanai.
Jauktas centra apbūves teritorija (JC3) ir funkcionālā zona, kas noteikta Bilskas ciema centra
teritorijai, kurā vēsturiski jau ir izveidojies un arī turpmāk tiek plānots plašs jauktas
izmantošanas spektrs, kas ietver gan savrupmāju un mazstāvu dzīvojamo apbūvi, gan publiskās
un komerciestādes, gan vieglās ražošanas uzņēmumus – pārtikas, tekstilizstrādājumu, apģērbu
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un ādas izstrādājumu ražošanas uzņēmumus, kas nerada trokšņa, smaku vai cita veida
piesārņojumu vidē.





PUBLISKĀS APBŪVES
TERITORIJAS
(P, P1, P2, P3, P4, P5)

Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
Maksimālais apbūves blīvums - 30%.
Apbūves maksimālais augstums un stāvu skaits - 12 m un 3 stāvi.
JC3 teritorijā nav atļauta kokapstrāde, serviss, āra uzglabāšana u.c. darbības, kas var izraisīt
trokšņa, smaku u.c. veida piesārņojumu, tajā skaitā - vizuālas vides piesārņojumu.

Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes pilsētā, ciemos Blome, Bilska, Mēri, Vidzeme, Launkalne, Silva, Kalnamuiža, Grundzāle, Aumeisteri, Palsmane,
Variņi, kā arī lauku teritorijā - atpūtas kompleksa “Silmači” teritorijā pie Lizdoles ezera, Jeberos
pie Asuāna, lai nodrošinātu gan komerciālu (veikalu, biroju u.tml.), gan nekomerciālu publiska
rakstura iestāžu (skolu, kultūras namu, pašvaldības iestāžu u.tml.) un objektu izvietošanu,
paredzot atbilstošu infrastruktūru. Atļauta visa veida publiskā apbūve, kā teritorijas
papildizmantošana arī rindu māju un daudzdzīvokļu māju apbūve.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 150%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 20%.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 20 m un 4 stāvi.
 Jaunveidojamajās publiskās apbūves teritorijās veido publiski pieejamu ārtelpu (apstādījumi,
bērnu rotaļu laukumi u.c.) vismaz 20% no teritorijas kopējās platības.
 Jaunveidojamajām P teritorijām, obligāti paredz pieslēgšanos pie esošajiem centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ja, tas ir tehniski iespējams un/vai maģistrālie
ūdensvada kanalizācija tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
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Publiskās apbūves teritorija (P1) ir funkcionālā zona, kas noteikta arhitektūras pieminekļa
Brantu muižas kungu māja teritorijā, lai nodrošinātu publiska rakstura iestāžu un objektu
izvietošanu un funkcionēšanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Atļauta tikai biroju ēku, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu (izņemot DUS, GUS,
autoservisus), tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kā arī labiekārtota publiskā ārtelpa, kas ietver
apstādījumus un labiekārtojumu t.sk. autostāvvietas publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 80%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 30%.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 8 m, 1 stāvs un mansarda izbūve.
 Nav atļauta P1 teritorijas sadalīšana, izņemot esošās būves atļauts dalīt telpu grupās,
atbilstoši spēkā esošajam būvju klasifikatoram.
 Brantu muižas kungu mājai saglabājams raksturīgais 19. gadsimta nelielu Vidzemes muižu
arhitektoniski telpiskais un fasāžu dekoratīvais risinājums, vēsturiskais būvapjoms, fasāžu
mākslinieciskā kompozīcija un apdares detaļas.
 Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko
Brantu muižas apbūvi. Pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, kas
ar savu apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti
nerada vizuālās uztveres traucējumu Brantu muižas kungu mājai un tās dabiskajai un
tradicionālajai ainavai.
 Brantu muižas kungu mājas un tās aizsardzības zonu teritorijā realizējamām jaunbūvēm, kā
arī esošo ēku un būvju pārbūvēm jāiekļaujas apkārtējā vēsturiskās apbūves ainavā, ņemot
vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus un konkrētās vietas struktūras
evolūcijas likumsakarības. Labiekārtojums un apbūve veidojama ņemot vērā
kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, plānotās apbūves
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iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi (3D vizualizāciju), saskaņojot
ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Pašvaldības būvvaldes arhitekti.
Būvju funkcija nedrīkst būt pretrunā ar tradicionālās vides raksturu un kultūrvēsturiskās
ainavas vērtību kopumā radīto noskaņu saglabāšanu (nav pieļaujamas rūpnieciska rakstura,
sprādzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņa līmeni vai piesārņojumu saistītas
būves).
Brantu muižas kungu mājas vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās
vides raksturam nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu
izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu
kultūrvēsturiskajā vidē.
Lai nodrošinātu publisko pieejamību, P1 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek
veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements.
Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, Pašvaldības būvvalde
būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un saglabāšanai.

Publiskās apbūves teritorija (P2) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu gan
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu arhitektūras
pieminekļu arhitektūras pieminekļa 14.-17.gs. Vācu ordeņa pilsdrupu un arheoloģijas
pieminekļa Smiltenes viduslaiku pils teritorijā Kalnamuižā, paredzot atbilstošu labiekārtojumu
infrastruktūru.
Atļauta tikai sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski,
segtie tirdzniecības stendi), restorāni, bāri, kafejnīcas, koncertzāles, muzeji, izstāžu zāles,
apjumtas vasaras estrādes, kā arī labiekārtota publiskā ārtelpa, kas ietver apstādījumus un
labiekārtojumu t.sk. autostāvvietas publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 60%.
 Maksimālais apbūves augstums – nepārsniedzot vēsturiskās apbūves augstumu.
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 Nav atļauta P2 teritorijas sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.
 Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko











Smiltenes muižas kompleksā ietilpstošo Vācu ordeņa pilsdrupu apbūvi un kultūrvēsturisko
ainavu.
Pieļaujama tikai esošo kultūrvēsturisko ēku un būvju pārbūve un atjaunošana to vēsturiskajā
arhitektoniskajā veidolā. Vācu ordeņu pilsdrupu atjaunošana jāveic saglabājot vēsturiskos
mūrus, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu,
apbūves un labiekārtojuma iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi
(3D vizualizāciju), saskaņojot ar NKPM un Pašvaldības būvvaldes arhitekti.
Būvju funkcija nedrīkst būt pretrunā ar tradicionālās vides raksturu un kultūrvēsturiskās
ainavas vērtību kopumā radīto noskaņu saglabāšanu (nav pieļaujamas rūpnieciska rakstura,
sprādzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņa līmeni vai piesārņojumu saistītas
būves).
Pilsdrupu vizuālās ietekmes zonā nav pieļaujama jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam
nepiemērotu virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu izvietošana, kā arī
traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.
Lai nodrošinātu publisko pieejamību, P2 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek
veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements, atbilstoši funkcionālajai
izmantošanai un maksimāli saglabājot publisko teritoriju un ēku pieejamību.
Jāsaglabā atvērtie ainaviskie skati no Vidus ezera krasta nogāzes uz ezeru.

Publiskās apbūves teritorija (P3) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu reliģiska
rakstura iestāžu un objektu izvietošanu un funkcionēšanu arhitektūras pieminekļu Smiltenes
evaņģēliski luteriskās baznīcas un Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijās, paredzot
atbilstošu labiekārtojumu infrastruktūru.
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Atļauta tikai reliģisko organizāciju ēku apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpa, kas ietver
apstādījumus un labiekārtojumu, t.sk. autostāvvietas publiskās ārtelpas funkciju
nodrošināšanai.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 9 m, 1 stāvs un mansarda izbūve
(neattiecas uz esošo baznīcas ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā).
 Maksimālā apbūves intensitāte - 80%.
 Nav atļauta P3 teritorijas sadalīšana un jaunas apbūves veidošana, izņemot, ja tā
nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai.
 Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai,
veidojama ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu,
saskaņojot ar NKMP un Pašvaldības būvvaldes galveno arhitekti.
 Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, Pašvaldības
būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un
saglabāšanai.
Publiskās apbūves teritorija (P4) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu,
gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu arhitektūras pieminekļa
“Riņģu” saiešanas nams teritorijā, paredzot atbilstošu infrastruktūru.
Atļauta tikai kultūras iestāžu un reliģisko organizāciju ēku apbūve un labiekārtota publiskā
ārtelpa, kas ietver apstādījumus un labiekārtojumu, t.sk. autostāvvietas publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 8 m, 1 stāvs un mansarda izbūve
(neattiecas uz esošo baznīcas ēku pārbūvi (atjaunošanu) vēsturiskajā veidolā).
 Maksimālā apbūves intensitāte - 80%.
 Nav atļauta P4 teritorijas sadalīšana un jaunas apbūves veidošana, izņemot, ja tā
nepieciešama “Riņģu” saiešanas nama reliģisko un kultūras funkciju nodrošināšanai.
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Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama “Riņģu” saiešanas nama reliģisko un kultūras
funkciju nodrošināšanai, veidojama ņemot vērā “Riņģu” saiešanas nama kultūrvēsturiskās
ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, saskaņojot ar Nacionālo kultūras
mantojuma pārvaldi un Pašvaldības būvvaldes arhitekti.
 Paredzot jebkura veida atļauto būvniecību, pārbūvi un labiekārtošanu, Pašvaldības
būvvalde būvatļaujā var noteikt papildus prasības publiskās telpas veidošanai un
saglabāšanai.
Publiskās apbūves teritorija (P5) ir funkcionālā zona, kas noteikta lai nodrošinātu publiska
rakstura iestāžu un objektu izvietošanu Aumeisteru muižas apbūves kompleksa (Kungu mājai,
Pārvaldnieka mājai, Pulksteņklēts, Krogs) kultūrvēsturiski nozīmīgā teritorijā, paredzot
atbilstošu infrastruktūru.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības,
saskaņojot ar NKMP.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 80%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 40%.
 Apbūves maksimālais augstums - vēsturiskajām ēkām saglabājams esošais augstums un
stāvu skaits. No jauna projektējamām ēkām, nepārsniedzot 8 m un 2 stāvi un respektējot
esošās kultūrvēsturiskās apbūves mērogu.
 Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas funkcionāli nav saistīta ar esošo kultūrvēsturisko
Aumeisteru muižas apbūvi. Pieļaujama tikai tādu jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku
pārbūve, kas ar savu apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu
un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu Aumeisteru muižas apbūvei un tās
dabiskajai un tradicionālajai ainavai.
 Aumeisteru muižas apbūves ēkām (Kungu mājai, Pārvaldnieka mājai, Pulksteņklēts, Krogs
u.c.) saglabājams raksturīgais 19. gadsimta Vidzemes muižu arhitektoniski telpiskais un
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fasāžu dekoratīvais risinājums, vēsturiskais būvapjoms, fasāžu mākslinieciskā kompozīcija
un apdares detaļas.

RŪPNIECISKĀS
APBŪVES
TERITORIJA
(R, R1, R2)

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes pilsētā jau
vēsturiskajās rūpnieciskajās zonās pie Dzirnavu ielas, teritorijā starp Rīgas ielu, Limbažu ielu un
pilsētas robežu, Atmodas un Dārza ielas krustojumā, teritorijā Valkas ielu, Rūpniecības ielu un
pilsētas robežu, Grotūzī pretī Smiltenes pilsētas ražošanas zonas Dzirnavu ielā, ciemos –
Vidzeme, Launkalne, Blome, Brutuļi, Bilska, Grundzāle, kā arī lauku teritorijā, lai nodrošinātu
rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju,
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kur nekāda veida piesārņojums neizplatās
ārpus uzņēmuma teritorijas robežām.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 150%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 10%.
 Maksimālais apbūves augstums - atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai, ražošanas vai
cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.
 Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības paredz apstādījumiem.
 Intensīvās audzēšanas kompleksi un lopkopības un putnkopības fermas atļautas tikai ārpus
pilsētas un ciemu teritoriju robežām.
 Ja ražošanas teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot
„Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R1, R2)”, „Tehniskās apbūves teritorijām (TA)” un
„Transporta infrastruktūras teritorijām (TR), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes
vienības/u robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai
būvprojektā, atkarībā no ražošanas uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo
teritoriju vides un dzīves kvalitāti. Teritoriju nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu
žogu.
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Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, kas noteikta Smiltenes pilsētas
ražošanas zonā pie Kaikas ielas (starp Kaikas ielu, pilsētas robežu un Cērtenes meža masīvu),
Variņu pagasta lauku teritorijā (bijušās putnu fermas teritorijā) starp autoceļiem V248 un
V268), Launkalnes pagasta teritorijā pie autoceļa A2 (SIA “Smiltene Impex” Silvas kokzāģētava,
AS “Stora Enso Latvija”, SIA “Graanul Invest”, lai rezervētu teritorijas Smiltenes novadā arī
smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu darbībai un attīstībai un nodrošinātu tām
nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Maksimālā apbūves intensitāte - 150%.
 Minimālā brīvā zaļā teritorija - 10%.
 Maksimālais apbūves augstums - atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai, ražošanas vai
cita tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.
 Vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības paredz apstādījumiem.
 Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā paredz pasākumus
apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.tml..
 Ja ražošanas teritorija robežojas ar citas atļautās izmantošanas teritorijām, izņemot
„Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R, R2)”, „Tehniskās apbūves teritorijām (TA)” un
„Transporta infrastruktūras teritorijām (TR), ražotājs sev piederošajā teritorijā gar zemes
vienības/u robežu ierīko buferzonu, kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai
būvprojektā, atkarībā no ražošanas uzņēmuma darbības veida un ietekmes uz apkārtējo
teritoriju vides un dzīves kvalitāti. Teritorija nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu
žogu.
 Sanitārās un citas nepieciešamās aizsargjoslas jaunveidojamajiem ražošanas, komunālajiem
un noliktavu objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja
tas ir rakstiski saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.
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Būvēm, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienību
robežām ar dzīvojamo vai publisko apbūvi nedrīkst būt mazāks par 50 m, izņemot
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanu un teritorijas labiekārtojumu.

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu derīgo
izrakteņu ieguves darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko
apgādi un transporta infrastruktūru. Tie ir novadā teritorijā esošie un plānotie karjeri - dolomītu
ieguves “Kalna Kades” (52,8 ha), “Bemberu pļavas” (7,7 ha), “Raudiņas” (17 ha), “Grotes” (7,9
ha) (Grundāles pagastā), būvmateriālu izejvielu atradnē Nr. 2838 “Pekas” Launkalnes pagastā
un Nr. 1128 “Lankaskalns” Palsmanes pagastā u.c.. kur normatīvajos aktos noteiktajā kartībā
VVD ir izsniedzis derīgo izrakteņu ieguves atļaujas un notiek vai tiek plānota karjeru izstrāde.
 Apbūves rādītājus nosaka detālplānojumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, atbilstoši
tehnoloģiskajai nepieciešamībai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.
 Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 TIAN noteiktas prasības derīgo izrakteņu ieguvei, kā arī papildus prasības dolomītu ieguves
vietām.

R2

Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu visu
veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru. Tie ir valsts autoceļi,
pašvaldības u.c. ceļi, laukumi, ielas u.c. transporta infrastruktūras objekti gan blīvas apbūves,
gan lauku teritorijā. Smiltenes pilsētā un ciemos ielas pēc to dominējošās funkcijas iedalītas
maģistrālas nozīmes B, C kategorijas ielās (savienojuma funkcija) un vietējas nozīmes D
(piekļuves funkcija) un E (uzturēšanās funkcija) kategorijas ielās.
 Apbūves rādītājus nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres
dokumentācijā.
 Atļauta biroja, tirdzniecības un pakalpojumu objektu un noliktavu apbūve, kas saistītas ar
transporta pakalpojumiem.

TR
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 Izstrādājot detālplānojumus un zemes ierīcības projektus pilsētā un ciemos, ielas un ceļus
izdala kā atsevišķas zemes vienības. Lauku teritorijā atļauta servitūta izveidošana, neizdalot
kā atsevišķu zemes vienību.
 Nodrošina zemes vienību ārpus „Transporta infrastruktūras teritorijām” aizsardzību pret
transporta infrastruktūras radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus
esošās zemes vienības nav „Rūpniecības apbūves teritorija” vai „Tehniskās apbūves
teritorija”, vai „Transporta infrastruktūras teritorija”.

TEHNISKĀS APBŪVES
TERITORIJA (TA)

Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai
nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru gan blīvas apbūves, gan
novada lauku teritorijā. Tie ir lielāka apjoma galveno inženiertīklu un objektu teritorijas –
notekūdeņu attīrīšanas ietaises, pašvaldības katlu mājas u.tml. Smiltenes pilsētā, ciemos un
lauku teritorijā.
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Maksimālais apbūves augstums - atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai, tehnoloģiskā
procesa nodrošināšanai.
 Apbūves rādītāji nosakāmi lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvniecības ieceres
dokumentācijā, atbilstoši tehnoloģiskai specifikai.
 “Tehniskās apbūves teritorijas (TA)” zemes vienības robežās veic pasākumus, lai apkārtējās
teritorijas pasargātu no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu
neestētiskus skatus.
 Nodrošina zemes vienību ārpus „Tehniskās apbūves teritorijas (TA)” aizsardzību pret
tehniskās apbūves radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās
zemes vienības nav „Rūpniecības apbūves teritorija (R, R1, R2)” vai „Tehniskās apbūves
teritorija (TA)”, vai „Transporta infrastruktūras teritorija”.
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DABAS UN
APSTĀDĪJUMU
TERITORIJA
(DA, DA1, DA2)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, kas ietver gan sabiedrībai pieejamas
ar augiem apaudzētas un koptas sabiedrisko apstādījumu teritorijas - parkus, skvērus,
pludmales, peldvietas, labiekārtotus gājēju un velosipēdistu ceļus u.c., gan privātas dabas un
apstādījumu teritorijas, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. DA
teritorijas noteiktas Smiltenes pilsētā, pagastu ciemos un apdzīvotās vietās.
DA teritorijās atļauti tikai sezonas rakstura tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi un
tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti (inventāra nomas punkti, estrāde
u.tml.).
 Minimālā jaunveidojamās zemes vienības platība - pēc funkcionālās nepieciešamības.
 Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai detālplānojumā, vai
būvniecības ieceres dokumentācijā, bet maksimālais apbūves augstums nedrīkst pārsniegt
6 m.
 Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes atklāto telpu
izbūves teritorijās (DA), var izrietēt tikai no šo teritoriju īpatnībām un ar tām saistīto
izmantošanu nepieciešamības.
 Neatkarīgi no īpašuma piederības, īpašnieks nodrošina dabas teritoriju uzturēšanu.
 Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās
autostāvvietas.
 Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami teritorijas uzturēšanai.
 Upju ieleju nogāzēs aizliegts veikt darbības, kas veicina nogāžu erozijas procesu attīstību.
Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai nodrošinātu
rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas
pieminekļa - Palsmanes parka un arhitektūras pieminekļu Aumeisteru muižas parka teritorijā,
ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.
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DA1 teritorijās atļauta labiekārtota publiskā ārtelpa, kas ietver labiekārtots parku, publiski
pieejamus pagalmus, apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās
ēkas un būves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas
funkciju nodrošināšanai.
 Nav atļauta DA1 teritorijas sadalīšana.
 Nav atļauta jaunas apbūves veidošana. Pieļaujama tikai tāda esošo ēku pārbūve, kas ar savu
apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada
vizuālās uztveres kultūrvēsturiskajai Palsmanes muižas ēkai un tās dabiskajai un
tradicionālajai ainavai Palsmanes parkā.
 Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās
transportlīdzekļu stāvvietas.

LAUKSAIMNIECĪBAS
TERITORIJA
(L, L1)

Dabas un apstādījumu teritorija (DA2) ir funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir saistīta
ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietošanu. Ietver visas novada teritorijā esošās
kapsētas kurās tiek vai tika veikti apbedījumi un plānotās kapsētas Launkalnes pagastā teritoriju
un plānotā kolumbārija teritoriju Blomes pagastā.
 Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālplānojumā, vai
detālplānojumā, vai būvniecības ieceres dokumentācijā, bet maksimālais apbūves blīvums
nedrīkst pārsniegt 10%.
 Kapsētu teritorijās un blakus kapsētu teritorijām plāno apmeklētāju transportlīdzekļu
stāvlaukumus, norādes un laukumus atkritumu konteineru izvietošanai.
 Atļauti apsaimniekošanas pasākumi, kas nepieciešami kapsētas teritorijas uzturēšanai.

DA2

Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona novada lauku teritorijā, kas noteikta, lai
nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu
veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet iespējama arī
publiskās apbūves objektu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve.

L
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 Minimālā jaunveidojamo zemes vienību platība - ārpus ciemiem 2 ha, izņemot VAN atļautos
gadījumus.
 Maksimālais apbūves blīvums - 10%.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 12 m, 2 stāvi un mansarda izbūve.
Ražošanas un tehniskās apbūves objektiem (kaltēm, angāriem utml) atbilstoši
funkcionālajai nepieciešamībai.
 No jauna būvējamo cūku vai mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksu minimālais
attālums līdz pilsētas vai ciema robežām - 3 km, līdz viensētai lauku teritorijā - 1 km.
 L teritorijās atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un
iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības
aizsardzības zonas teritoriju. Šautuves teritoriju nedrīkst ierīkot tuvāk par 2 km no pilsētas
un ciemu teritoriju robežas vai viensētas lauku teritorijā, izņemot, ja ir rakstiski saskaņots
ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku/iem. Šautuves ierīkošanas gadījumā ievēro
TIN1 teritoriju noteikumus
 Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā, veic zemes lietošanas kategorijas maiņu un
ievēro “Meža teritorija (M)” noteikumus.
 Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā ievēro “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)” (derīgo
izrakteņu ieguves karjeru) teritoriju noteikumus, veic zemes lietošanas kategorijas maiņu.
Derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta Smiltenes pilsētas un ciemu teritorijās.
Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, kas noteikta pagastu ciemu - Brutuļi, Bilska,
Mēri, Grundzāle, Rauza, Vizla, Launkalne, Blome teritorijās, kuras pašlaik ir retināta apbūve
un/vai lauksaimnieciskā izmantošana, bet perspektīvā iespējama izmantošana kā blīvākas
dzīvojamās apbūves zemes.
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Nav atļauta tāda publiskā apbūve un teritorijas izmantošana un aizliegts veikt tādu saimniecisko
darbību, kas pasliktina vides situāciju apkaimē, rada traucējumus iedzīvotājiem un būtiski
samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.
 Minimālā jaunveidojamo zemes vienību platība - 2500 m2.
 Maksimālais apbūves blīvums - 20%.
 Maksimālais apbūves augstums un stāvu skaits - 12 m, 2 stāvi ar mansarda izbūve.
 Nav atļauti cūku un mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksi, fermas.

MEŽU TERITORIJA
(M)

Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, kas noteikta gan novada lauku teritorijā, gan Smiltenes
pilsētā (ietilpst arī pilsētas meža aizsargjoslas teritorijā) un ciemos, lai nodrošinātu apstākļus
mežu ilgtspējīgai attīstībai un ar mežu saistīto galveno - saimniecisko, ekoloģisko un sociālo
funkciju īstenošanai.
 Minimālā jaunveidojamo zemes vienību platība lauku teritorijā - 2 ha, izņemot VAN
noteiktos gadījumus.
 Maksimālais apbūves blīvums - 5%.
 Maksimālais apbūves augstums - 10 m, izņemot skatu, novērošanas, sakaru torņus.
 Mežsaimniecības teritoriju izmantošanu detalizē meža ierīcības un apsaimniekošanas plāni,
kas izstrādājami likumdošanā noteiktā kārtībā.
 Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - dzīvojamajai apbūvei – viena dzīvojamā māja,
pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.
Viensētu apbūve nav atļauta Smiltenes pilsētas teritorijā.
 Derīgo izrakteņu ieguves gadījumā ievēro “Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)” (derīgo
izrakteņu ieguves karjeru) teritoriju noteikumi un veic zemes lietošanas kategorijas maiņu.
 Pilsētas un ciemu teritorijās atļauta tikai mežu kopšanas cirte, ainavu un sanitārā cirte, kā
arī cita cirte ko izmanto meža infrastruktūras un robežstigu izveidošanai un uzturēšanai,
bīstamu koku novākšanai vai dabas vērtību saglabāšanai.
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 Atļauta nepieciešamās meža infrastruktūras uzturēšana, būvniecība, pārbūve un
atjaunošana.
 M teritorijās atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un
iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības
aizsardzības zonas teritoriju. Šautuves teritoriju nedrīkst ierīkot tuvāk par 2 km no pilsētas
un ciemu teritoriju robežas vai viensētas lauku teritorijā, izņemot, ja ir rakstiski saskaņots
ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku/iem. Šautuves ierīkošanas gadījumā ievēro
TIN1 teritoriju noteikumus.

ŪDEŅU TERITORIJA
(Ū)

Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, kas noteikta, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un
ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides
aizsardzībai. Ietver novada teritorijā esošos ūdensobjektus – Abuls, Teperis, Vidusezers, Tiltleju
ezers, Lizdoles ezers, Palsa, Nigra, Šepka, Vecpalsa, Vidaga, Vizla, Palsmanes dzirnavu ezers u.c.
ūdensteces un ūdenstilpnes.
 Inženierbūvju būvniecība veicama citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Cita veida
atļautā apbūve pamatojama ar būvniecības ieceres dokumentāciju vai detālplānojumu.
 Virszemes ūdens objektu izmantošanai apbūvei (t.sk. dažādas būves teritorijas
labiekārtojuma nodrošināšanai, organizētas peldvietas, glābšanas stacijas un citas ar sportu
un rekreāciju saistītās būves), ja nodomātā izmantošana nav saistīta ar tauvas joslā
atļautajām būvēm, obligāti izstrādājams detālplānojums vai būvprojekts, veicot
būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
 Nav atļauta dzīvojamā apbūve uz ūdens.
 Publiskās peldvietas norobežo ar bojām, motorizēto ūdens transportlīdzekļu izmantošana
atļauta ūdeņos ārpus boju norobežotās teritorijas, ne tuvāk par 50 m no publiskās
peldvietas, izņemot gadījumos, kad ūdenstransporta līdzeklis tiek nolaists ūdenī,
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ievērojot normatīvo aktu prasības.
 Peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai uz publiskajiem ūdeņiem atļautas Lizdoles
ezerā . Peldbūvi piesaista pie konkrētas zemes vienības, kas ir publiski pieejama. Publiski
pieejama pakalpojuma objekta izvietošanu, pamato ar ainavas analīzi. Nav atļauts vairāk
par vienu stāvu. Peldbūvi nodrošina ar inženierkomunikācijām, lai nekāda veida
piesārņojums nenonāktu vidē.
 Aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus
šķēršļus Smiltenes novada teritorijā uz Abula, Kamaldas, Nigras, Palsas, Rauzas, Šepkas,
Vecpalsas, Vidagas, Vijas un Vizlas upēm.
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3.3. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (turpmāk arī TIN) noteiktas ar mērķi papildus
funkcionālajam zonējumam izdalīt atsevišķas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. TIN var
ietvert vienu vai vairākas funkcionālās zonas. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem noteiktas un
attēlotas Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs. Šo teritoriju izmantošanas noteikumi
tiek noteikti gan Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos TIAN 5. nodaļā “Teritorijas
ar īpašiem noteikumiem”), gan citos normatīvajos aktos.
Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteiktas vairākas TIN teritorijas: (skatīt 8. un 9.
attēlā)


Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem - Šautuves teritorijas (TIN1);



Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums (TIN2) – Teritorijas plānojumā netiek
noteikta (lokālplānojumi izstrādājami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību un Pašvaldībai pieņemot lēmumu un
izsniedzot darba uzdevumu);



Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums (TIN3) – Teritorijas plānojumā netiek
noteikta (detālplānojumi izstrādājami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību un Pašvaldībai pieņemot lēmumu un
izsniedzot darba uzdevumu);



Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4) (vietējas nozīmes
kultūrvēsturiskie un dabas objekti attēloti Grafiskajā tematiskajā attēlā);



Ainaviski vērtīgas teritorijas (TIN5), vizuāli skaisto ainavisko skatu perspektīvu
skatpunkti un virzieni attēloti Grafiskajā tematiskajā attēlā);



Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (TIN6);



Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija – perspektīvie
Smiltenes apvedceļš (TIN7);



Vietējas nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija – perspektīvie
pašvaldības ceļi un ielas (TIN71/1-11);



Degradēta teritorija - Teritorijas plānojumā netiek noteikta (ņemot vērā mainīgo un
pastāvīgi aktualizējamo informāciju degradētās teritorijas un objekti - bijušās fermas,
nepabeigtas būves, grausti u.tml., latvāņu invāzijas teritorijas attēlotas Grafiskajos
tematiskajos attēlos). Pirms jaunas teritorijas izmantošanas un apbūves (TIN8)
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicama rekultivācija.
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8.attēls. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN)
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ŠAUTUVES TERITORIJAS (TIN1)
Šautuves teritorijas (TIN1) noteiktas Brantu pagastā un Blomes pagastā lauku teritorijā, kur
jau atbilstoši attiecīgās jomas normatīvo aktu prasībām ir izveidotas un darbojas šautuvju
teritorijas, notiek treniņi un sacensības.
Šautuves darbības drošības aizsardzības zonas teritorija, kurā ir ierobežota saimnieciskā
darbība, ir jānosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām un plānotās šautuves darbības
specifikai, kā arī jāiezīmē dabā.
TIAN iekļauti nosacījumi, ka šautuves teritorijā (TIN1) un tās darbības drošības aizsardzības
zonas nodrošina drošības pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Treniņu un
sacensību grafiku saskaņo ar Pašvaldību. Gar objektu un ūdensobjektiem, ja tādi ir teritorijā
veido aizsargstādījumus.
Atbilstoši TIAN jaunas šautuves ierīkošana, atļauta arī “Lauksaimniecības teritorijās (L)” un
“Mežu teritorijās (M)”, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un iespējams
nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības
zonas teritoriju. Jaunas šautuves teritoriju nedrīkst ierīkot tuvāk par 2 km no pilsētas un
ciemu teritoriju robežas vai viensētas lauku teritorijā, izņemot, ja ir rakstiski saskaņots ar
blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku/iem. Šautuves ierīkošanas gadījumā, turpmāk
ievēro TIN1 teritoriju noteikumus.
VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀS TERITORIJAS (TIN4)
Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas vietējas (pašvaldības)
nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (TIN4) - 13 pašvaldības nozīmes aizsargājamās
kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas:
1. Smiltenes pilsētas vēsturiskā centra apbūve ar baznīcu;
2. Vecais parks (Smiltenes pilsētā);
3. Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas apbūve un slimnīcas parks (Smiltenes pilsētā);
4. Vecie kapi (Smiltenes pilsētā);
5. Ebreju kapi (smiltenes pilsētā);
6. Vecbilskas (Vilkumuizas) muižas apbūve ar parku (Bilskas pagastā);
7. Mēru muižas apbūve ar parku (Bilskas pagastā);
8. Blomes muižas apbūve (Blomes pagastā);
9. Jaunbilskas muižas apbūve (Bilskas pagastā);
10. Grundzāles muižas apbūve ar parku (Grundzāles pagastā);
11. Mācītājmuižas apbūve (Smiltenes pagastā);
12. Jaunbilskas aleja (ceļš uz Jaunbilsku Smiltenes pagastā);
13. Brantu ozolu aleja (Brantu pagastā).
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TIN4 teritorijās saglabājama raksturīgā vide - reljefs, apstādījumu, apzaļumojuma un apbūves
raksturs, koku grupas un alejas, puķu audzes u.c., kā arī raksturīgie skatupunkti uz
kultūrvēsturisko apbūvi.
Apbūves atjaunošana ir jāveic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas
prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar
Pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves
funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana. Pārbūvējot vai remontējot kultūrvēsturiskās ēkas
nav pieļaujama to fasāžu vienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaļu,
dzegu, dekoratīvo fasāžu rotājumu u.c.) likvidācija vai pārbūve, kā arī logu ailu kompozicionālā
dalījuma izmaiņas. Kultūrvēsturisko ēku oriģinālie logi, durvis un kāpnes ir restaurējamas, to
nomaiņa ir pieļaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieļaujama logu
nomaiņa ar plastmasas konstrukciju logiem. Durvju un kāpņu nomaiņas gadījumā tās
jāizgatavo autentiskas iepriekšējām durvīm vai kāpnēm. Kultūrvēsturisko ēku fasāžu
apmešana vai apšūšana jāveic ar vēsturiskajām tradīcijām atbilstošiem materiāliem un
faktūru. Ja nepieciešama ēkas ārsienu siltināšana, tā jāveic no ēkas iekšpuses.
TIN4 iekļauta prasība, ka Smiltenes vēsturiskā centra teritorijā uz ietvēm pie ēkām nedrīkst
izvirzīt pakāpienus, ja ietves platums nesaglabājas vismaz 1,2 m. Pakāpieni nedrīkst būt ar
pulētu, slidenu virsmu, ja tajos netiek iestrādāta neslidena josla. Ēkām, kuras nav arhitektūras
piemineklis, durvis un vārti nedrīkst vērties uz ietvi, aizņemot vairāk kā 30 cm no ietves
platības.
Papildus Tematiskajos Grafiskajos attēloti arī vietējās (pašvaldības) nozīmes kultūrvēsturiskie
objekti. (skatīt 5.pielikumā)
AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA (TIN5)
Lai saglabātu un aizsargātu Vidzemes kultūrvēsturiskajam reģionam un Smiltenes novadam
raksturīgās daudzveidīgās mozaīkveida ainavas ar dabas un kultūrvēsturiskajiem elementiem
kā nozīmīgu Pašvaldības dabas un sociālekonomisko resursu un teritorijas identitātes
atspoguļotāju, Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskās daļas kartēs attēlotas 14 ainaviski
vērtīgās teritorijas (TIN5):
1. Lejas pļavu putnu vietas ainava (Palsmanes pagastā);
2. Cepļa lauku ainava (Palsmanes pagastā);
3. Palsas upes ainava (ceļš no Palsmanes uz Variņiem gar Palsas upi, Palsmanes pagastā);
4. Aumeisteru paugurvaļņa ainava ar skatu uz Aumeisteru muižu un parku (Grundzāles
pagastā);
5. Brantupītes ainava (Brantu pagastā);
6. Irbīšu svētkalna ainava (Brantu pagastā);
7. Piltiņu - Dreimaņu mežaines ainava (Bilskas pagastā);
8. Šūča ezeraines ainava (Bilskas pagastā);
9. Otkaru – Zeltiņu pauguraines ainava (Bilskas pagastā);
10. Mēru muižas urbanizētā ainava (Bilskas pagastā);
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11. Muižnieku Dzindžu pauguraines mozaīkveida ainava (Bilskas pagastā);
12. Upītes ielejas āraines ainava (Bilskas pagastā);
13. Raudiņas - Bānūžu līdzenuma āraines ainava (Bilskas pagastā);
14. Aumeisteru paugurvaļņa ainava (Grundzāles pagastā).
TIN5 teritorijas (kultūrvēsturiskas un dabas ainavas ar ainavisku skatu perspektīvām)
Teritorijas plānojumā iekļautas, lai nodrošinātu Smiltenes novadam nozīmīgo ainaviski vērtīgo
teritoriju pārvaldību, kura ietver kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo mozaīkveida ainavu
vērtību aizsardzību, uzturēšanu un attīstību.
TIN5 teritorijās ir jāievēro normatīvajos aktos, dabas aizsardzības plānos, ainavu
struktūrplānos noteiktās vispārējās vides un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības
prasības, kas attiecas uz konkrētu teritoriju izmantošanu un apsaimniekošanu. Aizliegta
jebkura saimnieciskā darbība, kas samazina ainavas kultūrvēsturisko, ekoloģisko un vizuālo
vērtību. Pēc iespējas jāsaglabā un jāuztur vēsturiski izveidojusies lauksaimniecības zemju un
meža teritoriju proporcija, nodrošinot mozaīkveida ainavas raksturu ar skatu perspektīvām.
TIAN iekļauta prasība, ka maksimālais ēku un būvju augstums vērtīgo ainavu teritorijā s (TIN5)
nedrīkst pārsniegt 10 m, izņemot esošo ēku pārbūvi vai atjaunošanu vēsturiskajā veidolā. Ēku
un būvju būvniecība, t.sk. pārbūve ir jāveic izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu un ēku
apdares materiālus. Ēku un būvju novietojums un labiekārtojums nedrīkst aizsegt skatus uz
ainavu vērtībām. Būvniecība, labiekārtojums un zemes lietošanas kategorijas maiņa vai
atmežošana TIN5 teritorijās pieļaujama atbilstoši Teritorijas plānojumā, kā arī būvniecību un
vides aizsardzību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai kārtībai un ierobežojumiem.
Izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību, ainavisko apsvērumu risināšanai, t.sk.
mozaīkveida ainavas rakstura saglabāšanai, Pašvaldība TIN5 teritorijās var izvirzīt prasību
izstrādāt ainavas tematisko plānojumu vai meža ieaudzēšanas plānu lauksaimniecības zemju
lietošanas kategorijas maiņai meža zemēs. Kā arī, lai precizētu teritorijas izmantošanas
nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas ainaviskajās teritorijās, Pašvaldības
būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, lai tie
iekļautos ainavā un neaizsegtu ainavisko skatu perspektīvas.
Ainaviskajās teritorijās nav atļauta blīvas apbūves veidošana, jaunu vēja elektrostaciju, sakaru
mastu vai citu liela apjoma un izmēru (virs 30 m) un inženierapgādes objektu uzstādīšana. Liela
apjoma objektu (lopkopības/vistkopības kompleksus, ražošanas ēkas, noliktavu ēkas u.c.)
tehniskās infrastruktūras un apbūves izvietošanai TIN5 teritorijās nepieciešams Latvijas
arhitektu savienības (ainavu arhitektūras nozares) vai Latvijas ainavu arhitektūras biedrības
(ainavu arhitekta) atzinums par plānotā objekta ietekmi uz ainavu un ieteikumi to
mazināšanai.
Papildus Tematiskajos Grafiskajos attēloti arī vizuāli skaisto ainavisko skatu perspektīvu
skatpunkti un virzieni Smiltenes pilsētā un Kalnamuižā, ainavisks skats no Strantes dzirnavām
(Brantu pagastā), Līgo kalns (Smiltenes pagastā), Kangarkalns, Rožu kalns, Liepu kalns, skats
uz Palsmanes centru (Palsmanes pagastā) u.c..
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VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA (TIN6)
Lai nodrošinātu Smiltenes novadam nozīmīgos vērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju
resursu – apstrādāto un lauksaimnieciskajā darbībā izmantoto vienlaidus lauksaimniecības
zemju nogabalu ar augstāku zemju novērtējumu ballēs, izbūvētām meliorācijas sistēmām,
saglabāšanu un arī turpmāku lauksaimniecisku izmantošanu, Teritorijas plānojumā noteiktas
vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (TIN6) visu pagastu lauku teritorijās. Vislielākās
TIN6 platības Smiltenes, Blomes, Variņu, Palsmanes pagastos.
TIAN nav atļauta vietējas nozīmes lauksaimniecības zemju (TIN6) apmežošana, tās
saglabājamas lauksaimnieciskai izmantošanai.
NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA (TIN7,
TIN71)
Lai rezervētu no apbūves brīvu joslu perspektīvo autoceļu un ielu izbūvei, Teritorijas plājumā
noteiktas nacionālas nozīmes (TIN7) un vietējas nozīmes (TIN71) transporta infrastruktūras
attīstībai nepieciešamās teritorijas.
Kā nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) noteikta
perspektīvā Smiltenes apvedceļa būvniecībai nepieciešamā teritorija.
Kā vietējās (pašvaldības) nozīmes transporta infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71)
noteiktas 11 perspektīvo pašvaldības ceļu un ielu izbūvei nepieciešamās teritorijas
Smiltenes pilsētā, Grotūzī un Smiltenes pagasta lauku teritorijā:


TIN71-1 Iela no Dārza ielas līdz Zaķu ielai (Smiltenes pilsētā);



TIN71-2 Iela no Jaunās ielas līdz Mežoles ielai (Smiltenes pilsētā);



TIN71-3 Iela no Mežoles ielas, Pilskalna iela līdz Drandu ielai (Smiltenes pilsētā);



TIN71-4 Iela no Drandu ielas līdz Līvu ielai (Smiltenes pilsētā);



TIN71-5 Iela no Raiņa ielas līdz Ceriņu ielai (Smiltenes pilsētā);



TIN71-6 Ielas atzara turpinājums līdz Rīgas ielai (Smiltenes pilsētā);



TIN71-7 Vēju iela (Smiltenes pilsētā);



TIN71-8 Iela, ceļš no Rīgas ielas līdz pašvaldības autoceļam, kas savienojās ar Gaujas
ielu (Smiltenes pilsētā, Smiltenes pagastā);



TIN71-9 Iela no Dzirnavu ielas līdz ielai Grotūzī (Smiltenes pilsētā un Grotūzī);



TIN71-10 Ceļš no Ezera ielas līdz Kalnamuižai (Smiltenes pagastā);



TIN71-11 Ceļš pa šaursliežu dzelzceļu no Rūpniecības ielas līdz plānotajam
Smiltenes pilsētas apvedceļam (Smiltenes pagastā un Grotūzī). (skatīt 9.attēlā)
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9.attēls. Transporta infrastruktūras attīstības teritorijas (TIN7, TIN71), vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās, dabas teritorijas (TIN4) Smiltenē
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TIN7 un TIN71/1-11 teritorijās atļautā galvenā izmantošana ir tehniskā apbūve,
inženiertehniskā infrastruktūra un transporta lineārā infrastruktūra. Teritorijā atļauts turpināt
uzsākto izmantošanu, kā arī Vispārīgajos Apbūves noteikumos atļauto nacionālas un vietējas
nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju izmantošanu un apbūvi.
Pašvaldības ielu un ceļu būvniecībai rezervētajās teritorijās, līdz būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei, atļautas tikai īslaicīgas lietošanas būves, kas saistītas ar apkalpi,
pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju vai citiem līdzīgiem izmantošanas mērķiem.
Jebkura jauna būvniecības iecere TIN7 un TIN71 teritorijās jāsaskaņo ar pašvaldības būvvaldi,
bet TIN71 teritorijās papildus - ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kas izvērtē tās ietekmi uz plānoto
transporta infrastruktūras objektu attīstību. Izskatot būvniecības pieteikumu, Pašvaldība
informē būvniecības pieteicēju par atļauto īstermiņa izmantošanu, nosakot būvētāja riskus un
atbildību par būves nojaukšanu pēc šī termiņa beigām.
Autoceļa vai ielas būvniecībai nepieciešamās teritorijas robežas precizē atbilstoši
detālplānojumiem un/vai būvniecības ieceres dokumentācijai, kas nav uzskatāmi par
Teritorijas plānojuma grozījumiem. Ja veicot turpmāko plānošanu un izpēti, konstatēts, ka
perspektīvā autoceļa vai ielas būvniecība nav tehniski īstenojama, nav ekonomiski pamatota
vai transporta savienojumu nodrošina alternatīvs risinājums, teritoriju izmantošana nosakāma
saskaņā ar Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā noteikto funkcionālo zonējumu, kas nav
uzskatāms par Teritorijas plānojuma grozījumiem.
Pēc transporta infrastruktūras objektu (autoceļa vai ielas) izbūves, šajā teritorijā tiek noteikta
Transporta infrastruktūras teritorija (TR).
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3.4. KOPĒJIE NOTEIKUMI TERITORIJU IZMANTOŠANAI UN
APBŪVEI
Kopš 22.05.2013. ir spēkā 30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Noteikumi nosaka visā valstī vienotus
noteikumus, kas ietver:
1)

vispārīgas prasības teritorijas attīstības plānošanai;

2)

vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai;

3)

vispārīgas prasības teritorijas apbūvei;

4)

teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju.

Teritorijas plānojuma sastāvā esošo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu saturs
balstīts uz šādiem principiem:
 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi pēc iespējas nedublē normas, kas
ietvertas 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas,
izmantošanas un apbūves noteikumi” un nosaka vispārīgas prasības teritorijas
attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei;
 ievērojot pēctecības principu, iespēju robežās maksimāli saglabāts šobrīd spēkā
esošais regulējums attiecībā uz vispārīgajām prasībām teritorijas izmantošanai un
apbūvei, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām un pašvaldības attīstības
nostādnēm.

3.5. PILSĒTU UN CIEMU ROBEŽAS
NORMATĪVĀ BĀZE
Apdzīvoto vietu veidošanos un to plānošanas principus nosaka normatīvais Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums.
Definīcija - apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās
apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas
statuss.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Smiltenes novadā ir sekojošas
apdzīvotās vietas: pilsēta, ciemi un viensētas.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta pirmo daļu, ciema
statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu,
kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība.
Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta
apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. Normatīvais regulējums
nenosaka konkrētu infrastruktūras un pakalpojumu nodrošinājumu, daudzumu, iedzīvotāju
skaitu un apbūves veidus un intensitāti, kas būtu pamatojums ciemu izveidei, robežu
izmaiņām un kopējai apdzīvojuma struktūras plānošanai.
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Savukārt šī likuma 8.panta ceturtā daļa paredz, ka novada dome var grozīt attiecīgā novada
teritoriālā iedalījuma vienību (tātad arī novada pilsētas) robežas, ja līdz ar to netiek grozīta
novada robeža. Likuma 10.panta piektā daļa noteic, ka novada pilsētas statusu piešķir un atceļ
ar likumu. Kārtību, kādā veicama administratīvo teritoriju teritoriālā iedalījuma robežu
noteikšana noteic 27.03.2012. MK noteikumi Nr.216 “Administratīvo teritoriju un to
teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un
aktualizēšanas kārtība” (turpmāk arī noteikumi Nr.216). Lai pašvaldības teritorijas plānojumā
attēlotu precizētās (paplašinātās vai samazinātās) pilsētas robežas un atbilstoši mainītās
pagastu teritoriju robežas, tām jābūt noteiktām noteikumos Nr.216 noteiktajā kārtībā
(pašvaldībai jāpieņem atsevišķi saistošie noteikumi par novada teritoriālā iedalījuma vienības
– novada pilsētas robežām).
Ciema un pilsētas statuss ir saistīts arī ar adrešu noteikšanu, ko nosaka Ministru kabineta
noteikumi Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” un Aizsargjoslu likuma (1997) normām, kas ciemos
un pilsētās nosaka dažādus aizsargjoslu platumus atšķirībā no lauku teritorijām.
MK noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” (turpmāk – VAN) 67.punkts nosaka, ka “Esošās vasarnīcu un dārza māju apbūves
teritorijas var pārveidot par pastāvīgu dzīvojamo apbūves teritoriju, ievērojot šādus
nosacījumus: ja tiek izstrādāts lokālplānojums vai detālplānojums, kas aptver vismaz vienu
apbūves kvartālu vai citādi funkcionāli saistītu teritoriju, un teritorijas plānojumā noteiktā
funkcionālā zona pieļauj attiecīgu izmantošanas veidu un ja iespējams nodrošināt
energoapgādi, ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, lietusūdeņu
savākšanas sistēmas un ceļu tīkla izbūvi, kā arī atkritumu apsaimniekošanu.”
Saskaņā ar VAN 21.punktu, funkcionālās zonas - Savrupmāju apbūves teritorija (DzS),
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija
(DzD), Jauktas centra apbūves teritorija (JC), nosaka tikai ciemu un pilsētu teritorijā.
SMILTENES PILSĒTAS UN CIEMU TERITORIJU ROBEŽAS, IZSKATĪTĀS ALTERNATĪVAS
Teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti dažādi risinājumi –
četras alternatīvas Smiltenes pilsētas un ciemu teritoriju robežām.
Pirmā alternatīva - saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās Smiltenes pilsētas
un ciemu teritoriju robežas.
Otrā alternatīva - saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās Smiltenes pilsētas
robežas, precizēt atbilstoši aktuālajai situācijai spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās
ciemu teritoriju robežas un noteikt ciema statusu un ciema teritorijas robežas apdzīvotajai
vietai Grotūzis.
Trešā alternatīva - saglabāt spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās Smiltenes pilsētas
robežas un precizēt atbilstoši aktuālajai situācijai spēkā esošajā teritorijas plānojumā
noteiktās ciemu teritoriju robežas.
Ceturtā alternatīva - paplašināt Smiltenes pilsētas teritoriju robežas, iekļaujot pilsētas
teritorijā apdzīvotās vietas Vidzeme, Kalnamuiža, Saltupi, Mācītājmuiža, Silva (noteikts ciema
statuss) un Grotūzis (apdzīvota vieta Smiltenes pagasta lauku teritorijā), kas jau telpiski ir vai
gandrīz saplūdušas ar pilsētas teritoriju, tām ir izveidojusies vai veidojas vienota tehniskā
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infrastruktūra (ielu un ceļu tīkls, inžiertehniskā apgāde - pieslēgumi pie pilsētas
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, u.c. (Perspektīvo Smiltenes pilsētas
robežu priekšlikumu un izvērtējumu detalizētāk skatīt 2.pielikumā).
Izvērtējot iepriekš uzskaitīto spēkā esošo normatīvo aktu prasības, aktuālo esošo zemes
vienību struktūru, apbūves situāciju, apdzīvojuma un uzņēmējdarbības prognozes, transporta
un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu u.c. kritērijus, iespējamos ekonomiskos
un emocionālos ieguvumus un zaudējumus pašvaldībai, iedzīvotājiem, t.sk. novada teritoriālā
iedalījuma vienību izmaiņas, šim plānošanas periodam tika izvēlētā otrā alternatīva - saglabāt
spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās Smiltenes pilsētas robežas, precizēt atbilstoši
aktuālajai situācijai spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteiktās ciemu teritoriju robežas
un noteikt ciema statusu un ciema teritorijas robežas apdzīvotajai vietai Grotūzis, kurā jau
pašlaik ir praktiski visas ciema teritorijas pazīmes - koncentrēta esoša un plānota apbūve,
pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota vai veidojas attiecīga infrastruktūra - ielu un ceļu tīkls,
pieslēguma iespējas pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem u.c..
Teritorijas plānojumā attēlotās Smiltenes pilsētas robežas un noteiktās ciemu teritoriju
robežas skatīt 10.attēlā.
Šī alternatīva ir visatbilstošākā teritorija plānojuma īstenošanas periodam - turpmākajiem 10
gadiem. Tās īstenošanas rezultātā netiks mainīta novada teritoriālā iedalījuma vienību
struktūra (Smiltenes pilsētas, Brantu pagasta, Launkalnes pagasta un Smiltenes pagasta
robežas), pašvaldības administratīvā struktūra (pārkārtotas pagastu pārvaldes), adresācija,
uzņēmējdarbības reģistrs u.c., tajā pašā laikā atbilstoši aktuālajai zemes izmantošanas,
kadastrālajai un apbūves struktūrai pārskatītas ciemu teritoriju robežas, izslēdzot no tām
perifērijā esošās lauksaimniecības zemes un mežu teritorijas, kurās netiek plānota blīva
dzīvojamā apbūve, bet tās tiek izmantotas daudzveidīgai saimnieciskajai darbībai. Smiltenes
piepilsētā esošajai apdzīvotajai vietai - Grotūzim jau šobrīd ir visas ciema teritorijas pazīmes mazu zemes vienību dalījums (1200 - 2500 m2), esošs un plānots iedzīvotāju skaits,
nodrošinājums ar satiksmes infrastruktūru un sasaiste ar pilsētas ielām, pieslēguma iespējas
pie Smiltenes pilsētas centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.
Nenosakot Grotūža teritoriju kā ciemu, netiktu ievērotas arī VAN prasības, kas nosaka, ka
savrupmāju dzīvojamās teritorijas (kas jau pašlaik tur izveidojušās) plānojamas tikai pilsētas
un ciemu teritorijās.
Savukārt izvēloties ceturto alternatīvu - paplašināt Smiltenes pilsētas teritoriju robežas,
iekļaujot pilsētas teritorijā apdzīvotās vietas Vidzeme, Kalnamuiža, Saltupi, Silva un Grotūzis,
un veicot teritorijas plānojumā Smiltenes pilsētas robežu izmaiņas (iekļaujot plānotās
Smiltenes pilsētas robežas), tās būtu maldinošas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldības
darbā un nebūtu atzīstamas par likumīgām, kamēr nav veiktas 27.03.2012. MK noteikumos
Nr.216 “Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā
arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” norādītās darbības.
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10. attēls. Smiltenes pilsētas un ciemu teritoriju robežas
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SMILTENES PILSĒTAS TERITORIJAS ROBEŽAS
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas spēkā esošās Smiltenes pilsētas teritorijas
robežas. (skatīt 11. attēlu)

11. attēls. Smiltenes pilsētas teritorijas robeža
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CIEMU TERITORIJU ROBEŽAS
Teritorijas plānojumā noteiktas un Grafiskajā daļā attēlotas 18 ciemu teritoriju robežas:
 Bilska (Bilskas pagastā);
 Mēri (Bilskas pagastā);
 Blome (Blomes pagastā);
 Vidzeme (Brantu pagastā);
 Launkalne (Launkalnes pagastā);
 Silva (Launkalnes pagastā);
 Saltupi (Launkalnes pagastā);
 Kalnamuiža (Smiltenes pagastā);
 Brutuļi (Smiltenes pagastā);
 Ilgas (Smiltenes pagastā);
 Kamaldiņa (Smiltenes pagastā);
 Grotūzis (jauns ciems, Smiltenes pagastā);
 Grundzāle (Grundzāles pagastā);
 Aumeisteri (Grundzāles pagastā);
 Palsmane (Palsmanes pagastā);
 Rauza (Palsmanes pagastā);
 Vizla (Palsmanes pagastā);
 Variņi (Variņu pagastā).
Salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu, ciemu statuss ir saglabāts 17 esošajiem
ciemiem un noteikts jauns ciems Grotūzis un tā teritorijas robežas, pamatojot tā
nepieciešamību. Teritorijas plānojuma risinājumu priekšlikums aktualizē un groza (samazina
un/vai paplašina) esošo ciemu teritoriju robežas, izslēdzot no tām ar teritoriju funkcionāli
nesaistītās teritorijas, perifērijā esošās lauksaimniecības zemes un mežu teritorijas, bet
pievienojot teritorijas ar potenciālu veidoties blīvām dzīvojamās apbūves teritorijām,
satiksmes un inženiertehnisko nodrošinājumu (ielu, ceļu tīkls, iespēja perspektīvā pieslēgties
pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem). Nosakot ciemu teritoriju robežas
ņemtas vērā gan dabiskās robežas (upes, ezeri, ceļi u.c.), gan aktuālās zemes vienību kadastra
robežas, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi par lietderību saglabāt teritorijā blīvi apdzīvotas
vietas statusu vai iekļaut pagasta lauku teritorijā. Visbūtiskāk ciema teritorijas robežas
paplašinātas ciemiem Launkalne, Bilska, būtiski samazinātas ciemiem Vidzeme, Kalnamuiža,
Brutuļi, Palsmane, Rauza. Esošo vasarnīcu un dārza māju apbūves ciemu Saltupi, Ilgas,
Kamaldiņa teritoriju robežas saglabātas, precizējot atbilstoši kadastra situācijai. 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. attēlos shematiski attēlotas gan
šobrīd spēkā esošās ciemu teritoriju robežas, gan teritorijas plānojumā noteiktās un grafiskajā
daļā attēlotās novada ciemu teritoriju robežas, bet 29. attēlā redzams teritorijas plānojumā
noteiktā jaunā ciema - Grotūzis teritorijas robežas priekšlikums.
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CIEMS BILSKA
Teritorijas plānojums paredz grozīt Bilskas ciema teritorijas robežas, paplašinot tās līdz valsts
reģionālajam autoceļam P24 Smiltene - Valka (nekustamie īpašumi Pienenes, Priednieki,
Tēraudiņi u.c.), kā arī iekļaujot ciema teritorijā Bilskas ezera daļu un publiski pieejamo dabas
un apstādījumu teritoriju ar iedzīvotāju peldēšanās un atpūtas vietu. Ciema austrumu daļā
robežas samazinātas atbilstoši kadastrālajai informācijai, saglabājot ciema teritorijā esošās
savrupmāju apbūves teritorijas, bet izslēdzot blakus esošās vērtīgās lauksaimniecības zemes.
Bilskas ciema teritorijas robežas skatīt 12.attēlā.

12.attēls. Bilskas ciema teritorijas robežas
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CIEMS MĒRI
Teritorijas plānojums paredz grozīt Mēru ciema teritorijas robežas - izslēdzot no ciema
ziemeļu daļas lauksamniecības un meža teritorijas (starp īpašumu Šalkas un ražošanas
apbūvi), iekļaujot ciema teritorijā visu nekustamo īpašumu Ceriņi līdz valsts vietējam
autoceļam V243, nekustamo īpašumu Mēri, atbilstoši kadastrālajai informācijai. Mēru ciema
teritorijas robežas skatīt 13.attēlā.

13. attēls. Mēru ciema teritorijas robežas
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CIEMS BLOME
Blomes ciema teritorijas ir grozītas izslēdzot no ciema lauksaimniecības teritorijas
(nekustamais īpašums Priedītes) un mežu teritorijas pie Muiniešu dzirnavu ezera. Blomes
ciema teritorija nebūtiski paplašināta uz ziemeļaustrumiem - līdz Blomes notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm (NAI) un iekļaujot ciema teritorijā visu nekustamo īpašumu
Vecpagastmāja. Blomes ciema teritorijas robežas skatīt 14.attēlā.

14. attēls. Blomes ciema teritorijas robežas
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CIEMS VIDZEME
Plānota būtiska Vidzemes ciema teritorijas platības samazināšana, izslēdzot no blīvi
apdzīvotās vietas robežām ZA esošās vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Vidzemes ciema teritorijas robežas skatīt 15. attēlā.

15. attēls. Vidzemes ciema teritorijas robežas
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CIEMS LAUNKALNE
Teritorijas plānojumā paredzēta būtiska Launkalnes ciema teritorijas robežu paplašināšana
DR virzienā, iekļaujot ciemā teritorijas starp esošo ciema robežu, pašvaldības ceļu un valsts
vietējo autoceļu V234 (nekustamos īpašumus Ozoli, Pūķi un Lelīces) un ZA virzienā, iekļaujot
Launkalnes ciemā plānotās savrupmāju apbūves teritorijas DzS pie Ezeru ielas un pašvaldības
ceļa. No ciema teritorijas robežas ZR plānots izslēgt lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Launkalnes ciema teritorijas robežas skatīt 16. attēlā.

16. attēls. Launkalnes ciema teritorijas robežas
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CIEMS SILVA
Silvas ciema teritorijas robežas netiek būtiski mainītas. No tām plānots izslēgt meža teritoriju
un nekustamo īpašumu Jaunpriedaines, bet ciema teritorijā iekļaut visu garāžu teritoriju pie
AS “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētavas. Silvas ciema teritorijas robežas skatīt 17.
attēlā.

17. attēls. Silvas ciema teritorijas robežas
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CIEMS SALTUPI
Vasarnīcu un dārzu māju apbūves ciema - Saltupi teritorijas robežas netiek mainītas. Ciema
Saltupi teritorijas robežas skatīt 18. attēlā.

18.attēls. Saltupi ciema teritorijas robežas
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CIEMS KALNAMUIŽA
Plānota būtiska Kalnamuižas ciema teritorijas platības samazināšana, izslēdzot no blīvi
apdzīvotās vietas robežām ZR esošo vērtīgo lauksaimniecībā izmantojamo zemju vienlaidus
areālu. Kalnamuižas ciema teritorijas robežas skatīt 19. attēlā.

18. attēls. Kalnamuižas ciema teritorijas robežas
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CIEMS BRUTUĻI
Teritorijas plānojumā noteikta jauna Brutuļu ciema teritorijas robeža, no ciema teritorijas Z
daļas izslēdzot meža teritorijas un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar fermu ēkām
(nekustamie īpašumi Kažauči, Veckažauči). Brutuļu ciema teritorijas robežas skatīt 20. attēlā.

19. attēls. Brutuļu ciema teritorijas robežas
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CIEMS KAMALDIŅA
Vasarnīcu un dārzu māju apbūves ciema Kamaldiņa teritorijas robežas netiek mainītas. Ciema
Kamaldiņa teritorijas robežas skatīt 21. attēlā.

21. attēls. Ciema Kamaldiņa teritorijas robežas
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CIEMS ILGAS
No vasarnīcu un dārzu māju apbūves ciema Ilgas teritorijas robežas plānots izslēgt
neapbūvēto meža teritoriju starp 110 kV elektropārvades līniju un valsts vietējo autoceļu
V250. Ciema Ilgas teritorijas robežas skatīt 22. attēlā.

22.attēls. Ilgas ciema teritorijas robežas
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CIEMS GRUNDZĀLE
Grundzāles ciema teritorijas robežas netiek būtiski grozītas. No tām plānots izslēgt
lauksaimniecības un meža teritorijas ciema Z perifērajā daļā, bet paplašināt ciema teritorijas
robežu D virzienā, iekļaujot īpašumu Jaunkades. Grundzāles ciema teritorijas robežas skatīt
23. attēlā.

23.attēls. Grundzāles ciema teritorijas robežas
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AUMEISTERU CIEMS
Aumeisteru ciema teritorijas robežas netiek būtiski mainītas. No tām plānots izslēgt meža
teritorijas austrumos daļās, bet ciema teritorijā iekļaut nekustamo īpašumu Spruguļi.
Aumeisteru ciema teritorijas robežas skatīt 24. attēlā.

24. attēls. Aumeisteru ciema teritorijas robežas
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CIEMS VIZLA
Arī Vizlas ciemam praktiski tiek saglabātas esošās ciema teritorijas robežas, precizējot tās pa
kadastra robežām un līdz Vizlas upītei. Vizlas ciema teritorijas robežas skatīt 25. attēlā.

25. attēls. Vizlas ciema teritorijas robežas

87

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

CIEMS PALSMANE
Teritorijas plānojumā paredzēta būtiska Palsmanes ciema teritorijas platības samazināšana,
izslēdzot no blīvi apdzīvotās vietas robežām D daļā esošās lauksaimniecības teritorijas
(nekustamie īpašumi Torņkalns, Kļavkalni u.c.) un meža teritorijas, bet rietumdaļā ciema
robeža precizēta (paplašināta) līdz Kļavaisa upītei. Palsmanes ciema teritorijas robežas skatīt
26. attēlā.

26. attēls. Palsmanes ciema teritorijas robežas
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CIEMS RAUZA
Plānota Rauzas ciema teritorijas robežas samazināšana, izslēdzot no ciema teritorijas D daļas
starp pašvaldības ceļu un valsts vietējo autoceļu V243 esošās lauksaimniecības un mežu
teritorijas (nekustamie īpašumi Rauzas Upītes, Birzuļi, Rauzas Dambīši). Rauzas ciema
teritorijas robežas skatīt 27. attēlā.

27. attēls. Rauzas ciema teritorijas robežas
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CIEMS VARIŅI
Variņu ciema teritorijas robežas netiek būtiski grozītas. Z daļā ciema teritorija tiek paplašināta,
iekļaujot nekustamo īpašumu Lejassaujas un esošo tehniskās apbūves teritoriju, bet D daļā
ciema robeža paplašinātas gar Palsas upīti un valsts vietējo autoceļu V248, iekļaujot ciema
teritorijā visu nekustamo īpašumu Jaunvijas. Variņu ciema teritorijas robežas skatīt 28. attēlā.

28. attēls. Variņu ciema teritorijas robežas
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JAUNAIS CIEMS GROTŪZIS
Teritorijas plānojumā noteikts jauns blīvi apdzīvotas vietas - ciema statuss un robežas
Grotūzim Smiltenes pagastā. Plānotā Grotūža ciema teritorijas platība ir 38,81 ha, pēc
pašvaldības rīcībā esošās informācijas 2017. gadā Grotūzī dzīvoja 32 iedzīvotāji.
Grotūža ciema teritorijas A robeža noteikta pa Smiltenes pilsētas robežu, D robeža - valsts
reģionālais autoceļš P18 Valmiera - Smiltene, Z robeža - ceļš pa šaursliežu dzelzceļu no
Rūpniecības ielas līdz perspektīvajam Smiltenes pilsētas apvedceļam (TIN71-11, plānotā
pašvaldības iela), R robeža - gar plānotajām savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijām DzS
(jau sadalīti un Zemesgrāmatā reģistrēti nekustamie īpašumi) līdz vērtīgajām lauksaimniecības
zemēm (TIN6) nekustamajos īpašumos Liepiņas, Līdumi u.c.. Grotūža ciema teritorijas robežas
skatīt 29. attēlā.

29. attēls. Grotūža ciema teritorijas robežas
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3.6. APGRŪTINĀTĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI
Teritorijas plānojuma Grafiskās daļas kartēs tiek attēlotas vides un dabas resursu,
ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas, kas attiecas uz Smiltenes novada teritoriju
un kuru platums ir lielāks par 10 m, kā arī 10 m virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas pilsētas
ciemu teritorijās un valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslas.15 TIAN 7.5.
apakšnodaļā „Aizsargjoslas” tiek noteikti visi aizsargjoslu veidi (saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, t.i. 11.07.1997. likumu „Aizsargjoslu likums” un atbilstošajām attiecīgo
aizsargjoslu noteikšanas metodikām).
Grafiskajā daļā attēlotas kultūras pieminekļu aizsardzības zonas - 100 m Smiltenes pilsētā un
500 m ciemos un lauku teritorijā, kā arī kultūras pieminekļa individuālās aizsardzības zonas
arhitektūras pieminekļiem Brantu muižas kungu māja (valsts aizsardzības Nr.9155) , Smiltenes
muižas apbūve(valsts aizsardzības Nr.6873), Smiltenes luterāņu baznīca (valsts aizsardzības
Nr.6872), Bērensa kapliča (valsts aizsardzības Nr.8582), "Riņģu" saiešanas nams (valsts
aizsardzības Nr.6140), Aumeisteru muižas apbūve (valsts aizsardzības Nr.6860), Palsmanes
luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6871). Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros
noteiktas un Grafiskajā daļā attēlotas ar NKMP saskaņotās16 individuālās aizsardzības zonas
(turpmāk – IAZ) valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem (arheoloģijas) - “Kaktiņu
senkapi” (valsts aizsardzības Nr.2375) un “Mūsiņu senkapi” (valsts aizsardzības Nr.2376).
(skatīt 3. un 4. pielikumā) Atbilstoši konkrētai situācijai dabā izstrādātās ĪAZ ap arheoloģijas
pieminekļiem ļaus racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras
pieminekļa aizsardzību saistītos apgrūtinājumus.
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlota arī meža aizsargjosla ap Smiltenes pilsētu
(kopplatība 245 ha mežu teritorijas Smiltenes pilsētas un Launkalnes pagasta teritorijā ap
Tepera ezeru). TIAN nosacījumi aizliedz veikt galveno cirti arī mežos ārpus aizsargjoslas
pilsētas un ciemu teritorijās, saglabājot mežus arī rekreācijai un citu zaļo funkciju
nodrošināšanai.
Grafiskajā daļā attēlotas stingrā režīma aizsargjoslas ap SIA “Smiltenes NKUP”
apsaimniekotajiem centralizētās ūdensapgādes urbumiem - Smiltenes pilsētā artēziskie
urbumi Nr.1, Nr.2, Nnr.3, Nr.4., Nr.5, Mēru ciema artēzisko urbumu, Bilskas ciema
artēziskajiem urbumiem Nr.1, Nr.2, Blomes ciema artēziskajiem urbumiem Nr.1, Nr.2,
Launkalnes ciema artēziskajiem urbumiem Nr.1, Nr.2,
Variņu artēziskajam urbumam,
Palsmanes ciema artēziskajam urbumam, Grundzāles ciema artēziskajiem urbumiem Nr.1,
Nr.2, atbilstoši artēzisko urbumu apsaimniekotāja sniegtajai informācijai, urbumu
tehniskajām pasēm.
Jaunu dzīvojamo apbūvi ierobežo arī sanitārās aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām - 200 m sanitārā aizsargjosla ap Smiltenes pilsētas NAI Brutuļu ciemā, Bilskas ciema
NAI un Palsmanes ciema NAI, 100 m sanitārā aizsargjosla ap Blomes ciema NAI, Variņu ciema
NAI un 50 m sanitārā aizsargjosla ap Launkalnes ciema NAI un Grundzāles ciema NAI.
Savukārt novada kapsētu - Lankaskalna (Palsmanes) kapu (Palsmanes pagastā), plānotās
kapsētas (Launkalnes pagastā), Pilsētas kapu, Pareizticīgo kapu un Meža kapu (Smiltenes
pilsētā) 300 m sanitārajās aizsargjoslās, plānotā kolumbārija (Blomes pagastā) 100 m
15
16

Izņemot aizsargjoslas gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 20 kV
Apstiprinātas NKMP 05.07.2019.
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sanitārajās aizsargjoslā, ja tiek plānota dzīvojamā apbūve, nav pieļaujama lokālo
ūdensapgādes vietu ierīkošana.
Visa veida aizsargjoslas turpmākajā plānošanas procesā ir jānosaka vai jāprecizē un jāattēlo
lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos un būvniecības ieceres
dokumentācijās, atbilstoši to izstrādes mēroga noteiktībai.
Lokālplānojumos un detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī valsts un vietējas nozīmes
ģeodēziskā tīkla punkti un to aizsargjoslas.
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3.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RISINĀJUMI
3.7.1.

KOPĒJĀ TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

Transporta infrastruktūra ir viens no galvenajiem gan lauku teritorijas, gan pilsētas un ciemu,
dzīvotspējas un konkurētspējas ietekmējošiem telpiskās struktūras elementiem.
Teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā attēlotas nozīmīgākās transporta infrastruktūras asis.
Smiltenes novada teritorijā tās veido:


valsts galvenais autoceļš A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) (E77 starptautiskajā autoceļu izvietojumā);



četri valsts reģionālie autoceļi: P27 Smiltene - Gulbene, P18 Valmiera - Smiltene, P24
Smiltene - Valka, P25 Smiltene – Strenči, kas krustojās Smiltenes pilsētas teritorijā un
veido galveno saiti ar Vidzemes reģiona lielākajām pilsētām un attīstības centriem Valmieru, Gulbeni, Valku un Strenčiem;



kā arī valsts vietējie autoceļi V323, V248, V229, V243, V234, V235, V196, V242, V244,
V245, V246, V247, V249, V250, V251, V252, V253, V254, V255, V264, V265, V267,
V268, V412 un pašvaldības ceļi un ielas, kas nodrošina novada apdzīvoto vietu
sasniedzamību. (skatīt 30.attēlā)

Grafiskajā daļā attēlotas arī valsts autoceļu un pašvaldības ceļu aizsargjoslas - 100 m
(autoceļam A2), 60 m (autoceļiem P27, P18, P24, P25), 30 m (visiem valsts vietējiem
autoceļiem un pašvaldības ceļiem), kas lauku teritorijās ir arī būvlaides.
Satiksmes pamatinfrastruktūru veido valsts autoceļi un hierarhiski pakārtots ielu un ceļu tīkls
Smiltenes pilsētā (kopā 85 ielas) un pagastu ciemos, kas gadu no gada tiek uzlabots un
attīstīts. Smiltenē un piepilsētas ciemos - Vidzeme, Kalnamuiža, Silva, ciemos Palsmane,
Variņi, Grundzāle, Blome u.c. ielu tīkls ir labi attīstīts un nodrošina ērtu sasniedzamību ar
autotransportu.
Plānoto transporta infrastruktūru - perspektīvajam Smiltenes apvedceļam rezervētās
teritorijas TIN7 (3 varianti) un pašvaldības plānotos ielu un ceļu posmus paredzētajai ielu loka
trasei pa Smiltenes pilsētas R un D daļu u.c. perspektīvē nepieciešamos ielu un ceļu
savienojumus (TIN71/1-11) skatīt 31. attēlā, 9.attēlā.
Velosipēda kā videi draudzīga, ērta un ātra pārvietošanās līdzekļa izmantošana iedzīvotāju
ērtai un ātrai nokļūšanai no vienas Smiltenes pilsētas daļas uz otru, uz/no piepilsētas ciemiem
- Kalnamuiža, Silva, Vidzeme, Grotūzis, kā arī citur novada teritorijā, nosaka
veloinfrastruktūras attīstības nepieciešamību novadā. Smiltenē piesaistes objekti – izglītības
iestādes, tirdzniecības centri, pašvaldības un valsts iestādes, kafejnīcas, kultūras un aktīvās
atpūtas vietas u.c. lielākoties ir izvietojušies centrā, kas nozīmē, ka gājēju un velotransporta
kustība galvenokārt notiek no iedzīvotāju mājvietām (gan Smiltenē, gan piepilsētas ciemos)
līdz centram un atpakaļ. Tas veido galvenos kustību virzienus pilsētas un piepilsētas telpā. Ar
samērā augstu intensitāti, velobraucēji izmanto Dārza ielu, Dakteru ielu, Daugavas ielu, Rīgas
ielu u.c. ielas Smiltenes pilsētā, autoceļu P27 (caur Silvas ciemu), P25 (uz Brutuļu ciemu), V235
(caur Vidzemes ciemu) u.c.. Veloceliņi izbūvēti Smiltenes pilsētā Gaujas ielas posmā līdz
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Abulam, Rīgas ielā, Vecā parka un Jaunā parka teritorijā, kā arī Dārza iela posmā no Atmodas
ielas līdz Silvas ciemam un Silvas ciemā (P27 autoceļš).
Būtiski ir turpināt attīstīt velotransporta infrastruktūru gan Smiltenes pilsētā – Dārza ielā,
Baznīcas laukumā, Daugavas ielā, Abulas ielā, Pils ielā, Rūpniecības ielā, Brūža ielā u.c., gan uz
Smiltenes piepilsētas ciemiem - Vidzeme, Kalnamuiža, Grotūzis, Brutuļi un līdz valsts autoceļu
A2 un P27 krustojumam.
32.attēlā ir atzīmēti esošie veloceliņi un galvenie nepieciešamie veloceliņu attīstības virzieni
(plānotie veloceliņi).
Veloinfrastruktūras attīstību vēlams risināt kompleksā ar maģistrālo ielu, kā arī autoceļu
pārbūves projektiem. Vietās, kur to atļauj ielu un ceļu parametri, izveidojot vienvirziena vai
abu virzienu velosipēdistu vai apvienoto velosipēdistu un gājēju ceļu.
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30. attēls. Transporta infrastruktūra
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31. attēls. Plānotā transporta infrastruktūra
97

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

32. attēls. Velotransporta infrastruktūra
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3.7.2.

IELU KLASIFIKĀCIJAS UN SARKANO LĪNIJU PRIEKŠLIKUMS

Ielas iedala kategorijās atbilstoši to atrašanās vietai, savienojuma nozīmei ielu tīklā, funkcijām
un prasībām, ko nodrošina ielu projektēšanā, būvniecībā, pārbūvē un ekspluatācijā. Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) 1.pielikumā noteikta ielu klasifikācija maģistrālās
un vietējas nozīmes ielās, sarkano līniju platumi.
Smiltenes pilsētā un ciemos noteikts maģistrālo un vietējas nozīmes ielu iedalījums pēc tajā
dominējošās funkcijas nozīmes:
1) B kategorijas iela (maģistrālā iela ar savienojošo funkciju);
2) C kategorijas iela (maģistrālā iela ar savienojošo funkciju);
3) D kategorijas iela (vietējas nozīmes iela ar piekļuves funkciju);
4) E kategorijas iela (vietējas nozīmes iela ar uzturēšanās funkciju). (skatīt TIAN
1.pielikumā)
Ielu kategorijas noteiktas balstoties uz Ceļu projektēšanas noteikumiem LVS 190-2 (Latvijas
Valsts standarts) un VAN, pēc principa, ja satiksmes ielā ir tranzīts, jo tā ir tuvāk B kategorijai
un otrādi – jo koncentrētāki ielā ir satiksmes gala mērķi (veikali, skolas, iestādes, dzīvojamās
mājas u.c.), jo tuvāk tā ir E kategorijai. Kategoriju izvēle balstīta uz satiksmes dalībnieku
vēlamajām prioritātēm konkrētajā ielā vai ielas posmā.

B kategorijas ielas nodrošina savienojošo funkciju un savieno pilsētas un ciemu daļas ar valsts
galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Smiltenes pilsētā kā B kategorijas tranzīta ielas ar
galveno savienojošo funkciju ir noteiktas: Atmodas iela, Audēju iela (posmā Daugavas ielas –
Gaujas iela), Daugavas iela (posmā pilsētas robeža – Audēju iela), Dārza iela (posmā Atmoda
iela - pilsētas robeža), Gauja iela (posmā Rīgas iela – Audēju iela), Rīgas iela, Rūpniecības iela,
Valkas iela. Vidzemes ciemā – autoceļa V235 posms, Grundzāles ciemā – autoceļa A2 posms,
Silvas ciemā – autoceļa P27 posms, Brutuļu ciemā – autoceļa P25 posms, Grotūzī – autoceļa
P18 posms.
C kategorijas ielas nodrošina savienojošo funkciju un savieno vairākas nozīmīgas pilsētas
daļas. Smiltenes pilsētā kā C kategorijas maģistrālās ielas ar pilsētas daļu savienojošo funkciju
ir noteiktas: Baznīcas laukums, Dakteru iela (Atmodas iela - Vecais parks), Daugavas iela
(Audēju iela - Baznīcas laukums), Dārza iela (Baznīcas laukums - Atmodas iela), Dzirnavu iela,
Kaikas iela, Limbažu iela (Rīga iela - Daugavas iela), Mežoles iela, Pilskalna iela (Raiņa iela Mežoles iela), Vaļņu iela (Dzirnavu iela – Valkas iela), Blomes ciemā – Cēsu iela (autoceļa V323
posms), Aumeisteru ciemā – autoceļa V248 posms, Brutuļu ciemā – autoceļa V243 posms.
D kategorijas ielas attiecināmas kā teritoriju pieslēguma savienojumi, kuri nodrošina
piekļūšanas funkciju pie publiskās apbūves, pakalpojuma objektiem, dzīvojamiem kvartāliem,
u.c..
E kategorijas ielas nodrošina uzturēšanās funkciju un paredzētas savrupmāju, mazstāvu un
daudzstāvu dzīvojamās teritorijās ar zemu transportlīdzekļu kustības intensitāti.
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TIAN noteikts minimālo sarkano līniju platums no jauna projektējamām ielām:
 B kategorija - 30 m;
 C kategorija - 20 m;
 D kategorija - 15 m;
 E kategorija - 12 m,
kā arī būvlaides - 6 m no maģistrālas nozīmes ielām (B, C kategorija) un vietējas nozīmes (D, E
kategorija) ielām 3 m .
Izvērtējot esošo situāciju un sagatavojot pamatojumu detālplānojumā vai būvniecības ieceres
dokumentācijā, D un E kategorijas ielas sarkano līniju platumu atļauts paredzēt mazāku nekā
TIAN noteiktais.
B, C, D, E kategorijas ielu raksturojošos elementus un rekomendējamos šķērsprofilus skatīt
6.pielikumā
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PIELIKUMI
1. pielikums. Funkcionālo zonu pārejas tabula
Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”
Savrupmāju
apbūves teritorija
(DzS, DzS1)

Mazstāvu
dzīvojamās apbūves
teritorija (DzM)

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
teritorija (DZS)

Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
teritorija (DZS)

Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves teritorija
(DZS)

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorijas (MDZ)

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorijas (MDZ)

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves teritorija
(MDZ)

• Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
teritorija;
• Savrupmāju
dzīvojamās
RETINĀTAS
apbūves
teritorijas/t.sk.
plānotās
(Vidzemē,
Brantos);
• Jaukta
rekreācijas un
dzīvojamā
apbūve
• Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorija, t.sk.
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Spēkā esošajā
Launkalnes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
ar 2012.g.,
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana
• Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
teritorija
(DZS);

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorija (MDZ)

Spēkā esošajā
Smiltenes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2007.-2019.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Savrupmāju
blīvas
dzīvojamās
apbūves
teritorijas
(Kalnamuižā,
Brutuļos,
Kamaldiņā,
Ilgās)

Savrupmāju
(ģimenes māju)
apbūves zona
(DzS)

Savrupmāju
(ģimenes māju)
apbūves zona
(DzS)

Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
teritorijas
(Variņos)

• Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorija

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves zona

Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves zona
(DzM)

• Mazstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorija, t.sk.

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Launkalnes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
ar 2012.g.,
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Smiltenes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2007.-2019.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

plānotā
(Vidzeme)

Daudzstāvu
dzīvojamās apbūves
teritorija (DzD)

Daudzstāvu
dzīvojamās
apbūves
teritorijas (DDZ)

Publiskās apbūves
teritorija (P, P1, P2,
P3, P4)

• Sabiedrisko
objektu
apbūves
teritorijas (S)
• Tūrisma un
rekreācijas
teritorijas (T)

-

Jauktas
darījumu,
sabiedrisko
objektu un
dzīvojamās
apbūves
teritorijas (JS)

(MDZ)
t.sk.
plānotā
(Kalnamuiža,
Brutuļi)

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana
(DzM)
esoša)

(tikai

-

-

-

-

-

Jauktas darījumu,
sabiedrisko
objektu apbūves
teritorijas (JI)

• Plānotās
tūrisma un
rekreācijas
teritorijas;
• Plānotās
jaukta
rekreācijas un
dzīvojamā
apbūve;
• Plānotās
jauktas
darījumu un
sabiedriskās
apbūves
teritorijas

• Sabiedriskas
nozīmes un
darījuma
objektu
apbūves
teritorijas;
• Tūrisma un
rekreācijas
teritorijas
(TAT)

• Jauktas
sabiedriskas
nozīmes un
darījuma
objektu
apbūves
teritorijas;
• Tūrisma,
sporta un
rekreācijas
objektu
teritorijas

• Sabiedriskās
apbūves zona
(S)
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Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

plānotā
(Variņos)

• Jauktas
sabiedriskās
apbūves zona
(JS)

• Jauktas
sabiedriskas
nozīmes un
darījuma
objektu
apbūves
teritorijas;
• Tūrisma un
rekreācijas
objektu
teritorijas

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Jauktas centra
apbūves teritorija
(JC, JC1, JC2,JC3)

• Jauktas
darījumu,
sabiedrisko
objektu un
dzīvojamās
apbūves
teritorijas (JS)
• Ražošanas
teritorijas (R)

• Jauktas
darījumu,
sabiedriskas
nozīmes
objektu
apbūves
teritorijas (JS)
• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas (R)

Rūpnieciskās
apbūves teritorija
(R, R1, R2)

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

•

•

Jauktas
darījumu,
sabiedrisko
objektu
apbūves
teritorijas (JS)
Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas (R)

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

-

• Lauksaimnieciskās
ražošanas
objektu
apbūves
teritorijas;
• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas;
• Derīgo
izrakteņu
ieguves
teritorijas
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Spēkā esošajā
Launkalnes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
ar 2012.g.,
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana
-

•

Jauktas
ražošanas
un
tehniskās
apbūves
teritorijas
(R);
• Lauksaimnie
-ciskās
ražošanas
objektu
apbūves
teritorijas
(RL);
• Derīgo
izrakteņu
ieguves
teritorijas

Spēkā esošajā
Smiltenes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2007.-2019.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

-

• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas;
• Lauksaimnieciskās
ražošanas un
servisa
objektu
apbūves
teritorijas;
• Derīgo
izrakteņu
ieguves
teritorijas

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

•

Jauktas
darījumu
apbūves
zona (JD)

• Jauktas
darījumu un
sabiedriskās
apbūves zona
(JD)
•

•

• Ražošanas un
noliktavu
apbūves zona
(RR);
• Derīgo
izrakteņu
ieguves
teritorijas (RD)

• Ražošanas un
noliktavu
apbūves zona
(RR);
• Derīgo
izrakteņu
ieguves
teritorijas (RI)

• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas;
• Lauksaimnieciskās
ražošanas un
servisa
objektu
apbūves
teritorijas;
• Derīgo
izrakteņu
ieguves
teritorijas

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Tehniskās apbūves
teritorija (TA)

• Tehniskās
apbūves
teritorijas (RT)

• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas (R);
• Līnijbūvju
tehniskās
apbūves
teritorijas:
-Inženiertehniskās apgādes
līnijbūvju
objektu
apbūves
teritorijas

• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas (R);
• Līnijbūvju
tehniskās
apbūves
teritorijas:
-Inženiertehniskās apgādes
līnijbūvju objektu
apbūves
teritorijas

• Jauktas
darījumu,
sabiedrisko
objektu
apbūves
teritorijas;
• Inženiertehniskās
apgādes
līnijbūvju
objektu
apbūves
teritorijas

Ielas (SI)

• Līnijbūvju
tehniskās
apbūves
teritorijas:
-autoceļu un to
būvju teritorijas

• Līnijbūvju
tehniskās
apbūves
teritorijas:
-autoceļu un to
būvju teritorijas

Satiksmes
infrastruktūras
objektu apbūves
teritorijas

Transporta
infrastruktūras
teritorija (TR)
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Spēkā esošajā
Launkalnes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
ar 2012.g.,
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana
• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas (R);
• Inženiertehnis
kās apgādes
objektu
apbūves
teritorijas (RI)

Satiksmes
infrastruktūras
objektu
apbūves
teritorijas
(autoceļu un to
būvju
teritorijas)

Spēkā esošajā
Smiltenes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2007.-2019.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Jauktas
ražošanas un
tehniskās
apbūves
teritorijas;
• Inženiertehnis
kās apgādes
objektu
apbūves
teritorijas

• Tehniskās
apbūves zona
(RT)

• Tehniskās
apbūves zona
(RT)

•

Satiksmes
infrastruktūras
objektu apbūves
teritorijas
(autoceļu un to
būvju teritorijas)

• Līnijbūvju
izbūves
teritorija (L)

• Līnijbūvju
izbūves
teritorija (L)

Satiksmes
infrastruktūras
objektu apbūves
teritorijas
(autoceļu un to
būvju teritorijas)

Jauktas
ražošanas
un
tehniskās
apbūves
teritorijas;
• Inženiertehniskās
apgādes
objektu
apbūves
teritorijas

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”
Ūdeņu teritorija (Ū)

Lauksaimniecības
teritorija
(L, L1)

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Dabas
pamatnes
teritorijas
(DP):
- Ūdeņu
teritorijas (Ū)

-

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Labiekārtotas
koplietošanas
un to apbūves
objektu
teritorijas:
-Ūdenstilpes un
ūdensteces
• Lauku
teritorijas ar
viensētu,
zemnieksētu
• Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
teritorijas
(DzS) (t.sk.
ārpus ciemu
robežām);
• Tūrisma un
rekreācijas
teritorijas (T)

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Labiekārtotas
koplietošanas
un to apbūves
objektu
teritorijas (T):
-Ūdenstilpes un
ūdensteces

• Zaļās, ūdeņu
un to objektu
labiekārtotas
teritorijas:
-Ūdenstilpes un
ūdensteces,
-Plānotās
ūdenstilpes
• Lauku apbūves • Lauksaimnieteritorijas ar
cībā
viensētu,
izmantojamās
zemnieksētu;
teritorijas;
• Lauksaimniecīb • Lauksaimnieā
ciskās
izmantojamās
ražošanas
teritorijas
objektu
(ND);
apbūves
teritorijas;
• Sakņu dārzu
teritorijas
• Meliorētās
lauksaimniecībā
izmantojamās
teritorijas;
• Plānotās
tūrisma un
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Spēkā esošajā
Spēkā esošajā
Launkalnes
Smiltenes
pagasta
pagasta
teritorijas
teritorijas
plānojumā
plānojumā
2006.-2018.g.
2007.-2019.g.
ar 2012.g.,
noteiktā
2014.g.
plānotā
grozījumiem
(atļautā)
noteiktā
teritorijas
plānotā
izmantošana
(atļautā)
teritorijas
izmantošana
• Labiekārtotas • Labiekārtotas
koplietošanas
koplietošanas
un to apbūves
un to apbūves
objektu
objektu
teritorijas (T):
teritorijas (T):
-Ūdenstilpes un -Ūdenstilpes un
ūdensteces (Ū)
ūdensteces (Ū)
• Lauksaimniecī
bā
izmantojamās
teritorijas (L);
• Lauksaimnieciskās
ražošanas
objektu
apbūves
teritorijas
(RL);
• Lauku
apbūves
teritorijas ar
viensētu,
zemnieksētu;

• Lauksaimniecī
bā
izmantojamās
teritorijas/nac
ionālas
nozīmes LIZ;
• Lauksaimniecī
bā
izmantojamās
teritorijas;
• Lauksaimnieciskās
ražošanas un
servisa
objektu
apbūves
teritorijas;

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Ūdens objektu
teritorijas (ZŪ)

• Ūdens objektu
teritorijas (DŪ)

• Lauksaimniecī
bas un lauku
apbūves
zemes (LA)

• Lauksaimniecī
bas un lauku
apbūves
zemes (RL)

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Lauku apbūves
teritorijas ar
viensētu,
zemnieksētu
(L);
• Lauksaimniecī
bā
izmantojamās
teritorijas/nac
ionālas un
rajona
nozīmes LIZ;
• Lauksaimnieciskās
ražošanas un
servisa objektu

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

rekreācijas
teritorijas;
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Spēkā esošajā
Launkalnes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
ar 2012.g.,
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana
• Sakņu dārzu
teritorijas;
• Tūrisma un
rekreācijas
teritorijas
(TAT)

Spēkā esošajā
Smiltenes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2007.-2019.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Lauku
apbūves
teritorijas ar
viensētu,
zemnieksētu;
• Savrupmāju
BLĪVAS
dzīvojamās
apbūves
teritorijas
(apdzīvotās
vietās:
Grotūzis,
Varicēni,
Mācītājmuiža,
Lūki un
Jaunbilska,
viensētu
apbūves
teritorijās);
• Savrupmāju
RETINĀTAS
dzīvojamās
apbūves
teritorijas

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

apbūves
teritorijas;
• Tūrisma un
rekreācijas
objektu
teritorijas;
• Savrupmāju
dzīvojamās
apbūves
teritorijas
(lauku
teritorijā);

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”

Mežu teritorija (M)

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Dabas pamatnes •
teritorijas (DP):
-Parku meži
(ZM)
•

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Mežsaimniecī- • Mežsaimniecības/mežu
bas/mežu
teritorijas;
teritorijas;
Labiekārtotas • Labiekārtotas
koplietošanas
koplietošanas
un to apbūves
un to apbūves
objektu
objektu
teritorijas:
teritorijas:
-Meži, parki,
-Meži, parki,
skvēri
skvēri

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Mežsaimniecības/mežu
teritorijas;
• Zaļās, ūdeņu
un to objektu
labiekārtotas
teritorijas:
-Meži, parkmeži,
skvēri,
apstādījumi
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Spēkā esošajā
Launkalnes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
ar 2012.g.,
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Mežsaimniecības teritorijas/
mežu teritorijas

Spēkā esošajā
Smiltenes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2007.-2019.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

(apdzīvotās
vietās:
Grotūzis,
Varicēni,
Mācītājmuiža,
Lūki un
Jaunbilska u.c.
pagastā)
• Tūrisma,
sporta un
rekreācijas
objektu
teritorijas
Mežsaimniecisk
ās teritorijas

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Mežu teritorijas
(ZM)

Mežu teritorijas
(DM)

Mežsaimniecības teritorijas/
mežu teritorijas
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Funkcionālais
zonējums jaunajā
Teritorijas
plānojumā,
saskaņā ar MK
30.04.2013.
noteikumiem
Nr.240 „Vispārīgie
teritorijas
plānošanas,
izmantošanas un
apbūves
noteikumi”
Dabas un
apstādījumu
teritorija
(DA, DA1, DA2)

Citas teritorijas

Spēkā esošajā
Smiltenes
pilsētas
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Bilskas pagasta
teritorijas
plānojumā
2004.-2016.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Blomes pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
noteiktā plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Brantu pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g. ar
2019.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Dabas pamatnes • Labiekārtotas • Labiekārtotas
teritorijas (DP):
koplietošanas
koplietošana,
- Apstādījumi
un to
tūrisma un
(ZA);
apbūves
rekreācijas un
-Kapsētas (K);
objektu
to apbūves
-Parku meži
teritorijas:
objektu
(ZM)
- Apstādījumi;
teritorijas (T):
-Meži, parki,
- Apstādījumi;
skvēri
-Meži, parki,
skvēri

• Zaļās, ūdeņu
un to objektu
labiekārtotas
teritorijas:
-Meži, parkmeži,
skvēri,
apstādījumi

• Problēmu
teritorijas
(pamestās,
degradētās,
piesārņotās)

• Problēmu
teritorijas
(pamestās,
degradētās,
piesārņotās);
• Kopīgo
interešu
teritorijas

• Ainavu
attīstības
teritorijas;
• Problēmu,
riska,
piesārņotās,
applūstošās –
būvniecībai
nelabvēlīgās
teritorijas
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Spēkā esošajā
Launkalnes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2018.g.
ar 2012.g.,
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana
• Labiekārtota
s
koplietošana
s un to
apbūves
objektu
teritorijas:
-Meži (ZM),
parki,
apstādījumi
(ZA)
• Problēmu
teritorijas
(pamestās,
degradētās,
piesārņotās)

Spēkā esošajā
Smiltenes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2007.-2019.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Grundzāles
pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g. ar
2014.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Palsmanes
pagasta
teritorijas
plānojumā
2006.-2020.g. ar
2009.g.
grozījumiem
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

Spēkā esošajā
Variņu pagasta
teritorijas
plānojumā
2008.-2020.g.
noteiktā
plānotā
(atļautā)
teritorijas
izmantošana

• Labiekārtotas • Parki (ZP);
koplietošanas • Citi dabas
un to
pamatnes
apbūves
elementi (ZC)
objektu
teritorijas:
-Meži, parki,
apstādījumi
(ZA)

• Parki (DP);
• Kapsētas (K)

• Zaļās, ūdeņu
un to objektu
labiekārtotas
teritorijas:
-Meži,
apstādījumi

• Meliorēto
zemju
teritorijas;
• Problēmu
teritorijas
(pamestās,
degradētās,
piesārņotās);
• Kopīgo
interešu
teritorijas

•

• Meliorēto
zemju
teritorijas;
• Problēmu/ris
ka teritorijas
(pamestās,
degradētās,
piesārņotās);
• Kopīgo
interešu
teritorijas

•
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2. pielikums. Priekšlikums Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanai nākamajam plānošanas periodam
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Smiltenes pierobežā esošo blīvi apdzīvoto vietu izvērtējums

Kritērijs

Grotūzis
(Smiltenes
pagastā)

Kalnamuiža
(ciems, Smiltenes
pagastā)

Vidzeme (ciems,
Brantu pagastā)

Silva
(ciems,
Launkanes
pagastā)

Saltupi
(vasarnīcu
ciems,
Launkanes
pagastā)

KOPĀ

54,91

25,32

247,76

jā

jā

Teritorija, iedzīvotāji
Ciema/apdzīvotas
vietas teritorijas
platība/ha
Iedzīvotāju skaits17
Vai iedzīvoji
izmanto publiskos
pakalpojumus
pilsētā
(bērnudārzus,
skola, veselības
aprūpe u.c.)

Ielas, ceļi
(nosaukums,
garums/m)
Ielas, ceļi
(platums, m)
Vai ir ielu ceļu
sasaiste ar
Smiltenes pilsētas
ielām?
Vai ir pieslēgums
pie pilsētas
centralizētās
ūdenssaimniecības
tīkliem

17

38,81
32

jā

67,69
214

61,03
152

6; 3

jā
jā
jā
Transporta infrastruktūra un pārvaldība
Dārza iela
(P27) 1319; V255
- 250;
Pavāri-Lejas
Rīgas iela(V235) - Mindaugi V244 - 885; Līgo
714; Balodīšu
488; Pavāriiela - 473;
ceļš - 700; Rīgas
Rolis - 557;
Kalnamuižas ceļš - iela - 282; Ezera
Silvas iela 130; Iela - 1014
iela - 248
2888
12-17; 5;
6; 6; 5; 6
7; 6; 5; 4
3,5; 3,5; 4-6

jā

jā

Grotūzis
iela - 815
(no
saraksta)
ceļš - 161

Izbūvēti
pievadi
līdz
Grotūža
teritorijai

jā
jā
Tehniskā infrastruktūra un pārvaldība
Pilsētas
ūdenssaimniecība,
Smiltenes
Pilsētas
Pilsētas
tehnikumam ūdenssaimniecība kanalizācijas
sava
un kanalizācija
tīkli

Pašvaldības dati, 2017.g.
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V255 - 900;
Saltupi iela 2144
5; 3

jā

Teritorijā
nav izbūvēti
centralizētie
tīkli

jā

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Priekšlikuma Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanai SVID
+ STIPRĀS PUSES, IESPĒJAS

- VĀJĀS PUSES, DRAUDI

Smiltenes ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz
2037. gadam atbalsta Smiltenes pilsētas robežu
paplašināšanu, veidojot telpiski un funkcionāli
vienotu teritoriju

Iedzīvotāju emocionālā piesaiste, Smiltenes
tehnikums Kalnamuižā «valsts valstī» (sava
ūdenssaimniecība u.c.)

Ciemi/apdzīvotās vietas Vidzeme, Kalnamuiža,
Grotūzis, Silva, Saltupi jau šobrīd praktiski
saplūduši ar pilsētu, vienota tehniskā
infrastruktūra

Mainās
adresācija,
nepieciešama
administratīvās struktūras izmaiņas

Iespēja sadalīt mazākās zemes vienībās

Pilsētā lielāks nekustamā īpašuma nodoklis

Lielāks iedzīvotāju skaits un teritorija, lielāka
iespēja piesaistīt fondu līdzekļus

Novada teritoriālā iedalījuma vienību (pilsētas
un pagastu) robežas nevar mainīt ar teritorijas
plānojumu. Nepieciešama atsevišķa procedūra,
atbilstoši 27.03.2012. MK noteikumiem Nr.216
«Administratīvo teritoriju un to teritoriālā
iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī
aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas
kārtība», kas nosaka, ka pašvaldībai jāpieņem
atsevišķi Saistošie noteikumi par pilsētas robežu
noteikšanu un pilsētas robežas jāsaskaņo ar VZD
normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā

Atrašanās pilsētā, vieglāk piesaistīt investīcijas,
uzņēmējiem iegūt banku kredītus

Zaudēti LAD platību maksājumi
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Jāveic uzņēmu pārreģistrācija uzņēmējdarbības
reģistrā
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3. pielikums. Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa (arheoloģijas) – KAKTIŅU SENKAPI (Nr.2375) individuālā aizsardzības zona
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4. pielikums. Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa (arheoloģijas) - MŪSIŅU SENKAPI (Nr.2376) individuālā aizsardzības zona
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5. pielikums. Vietējās (pašvaldības) nozīmes kultūrvēsturiskie objekti
Nr.p.k. Kultūrvēsturiskais objekts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atrašanās vieta

11.
12.
13.
14.

Mēru muižas apbūve ar parku
Loberģu muiža "Beveriņas"
Loberģu krogs
Loberģu pamatskola
Jēkaba Zeibolta klētiņa
Vecbilskas muižas apbūve ar parku
Banūžu muižas kungu māja
Blomes muižas apbūve
Siļķītes skola
1978.g. Ojāra Feldberga izveidotais Ķikuļa Jēkaba
piemiņas ansamblis
Represēto piemiņas akmens
O.Feldberga granīta kaltais dekors "Vārpa"
Brantu ozolu aleja
Piemineklis Kristinei fon Vulfai

15.

Klēts Aumeisteros

16.

Magazina

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kungu māja, Grundzāles muiža
Dārznieka māja, Grundzāles muiža
Stallis ar ratnīcu, Grundzāles muiža
Kalpu māja, Grundzāles muiža
Dzeņu krogs
Grundzāles muižas apbūve ar parku
Arkveida akmens tilts pār Rauzas upi
Pagasta padomes administratīvā ēka
Pils
Pareizticīgo baznīca
Kapu baznīca

28.

29.
30.

Piemineklis I un II pasaules karos kritušajiem un
bezvēsts pazudušo palsmaniešu piemiņai. Piemiņas
akmens 1949. g. 25. martā represētajiem un uz Sibīriju
izsūtītajiem palsmaniešiem. Svētvieta
Jaunbilskas aleja
Smiltenes mācītājmuižas apbūve

31.
32.
33.

Jaunbilskas muižas apbūve
Smiltenes pilsētas vēsturiskā centra apbūve ar baznīcu
Vecais parks
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Bilskas pagasts, Mēri
Bilskas pagasts, Loberģi
Bilskas pagasts, Loberģi
Bilskas pagasts, Loberģi
Bilskas pagasts, pie Iekariem
Bilskas pagasts, Bilska
Bilskas pagasts
Blomes pagasts, Blome
Blomes pagasts
Blomes pagasts, Riņģi
Blomes pagasts, Blome
Blomes pagasts, Blome
Brantu pagasts
Grundzāles pagasts,
Aumeisteri
Grundzāles pagasts,
Aumeisteri
Grundzāles pagasts,
Aumeisteri
Grundzāles pagasts
Grundzāles pagasts
Grundzāles pagasts
Grundzāles pagasts
Grundzāles pagasts, Grundzālē
Grundzāles pagasts
Launkalnes pagasts, Launkalne
Palsmanes pagasts, Palsmane
Palsmanes pagasts, Palsmane
Palsmanes pagasts, Palsmane
Palsmanes pagasts,
Lankaskalna kapi
Palsmanes pagasts, Palsmanē

Smiltenes pagasts
Smiltenes pagasts,
Mācītājmuiža
Smiltenes pagasts, Jaunbilska
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsēta
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Nr.p.k. Kultūrvēsturiskais objekts
34.
35.
36.

Atrašanās vieta

Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas apbūve un
slimnīcas parks
Vecie kapi
Ebreju kapi
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Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsēta
Smiltenes pilsēta

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

6. pielikums. B, C, D, E kategorijas ielu raksturojoši elementi un rekomendējamie šķērsprofili
B kategorijas iela
Raksturojošie elementi:
•

Divas braukšanas joslas ar platumu 3,5 m katra;

•

Papildjoslas gar brauktuvi labā pagrieziena veikšanai un “kabata” sabiedriskā transporta pieturvietām
ar platumu 3.0m. Nepieciešamības gadījumā norādītajā platumā jāveido papildjosla kreisā pagrieziena
veikšanai. Papildjoslas pagriezienu veikšanai ierīkojamas, lai samazinātu aizmugurē braucošo
transportlīdzekļu aizkavēšanu un izslēgtu sadursmes riskus;

•

Josla starp papildjoslu un ietvi paredzēta pieturvietas nojumes, apgaismojuma izvietošanai kā arī
apstādījumiem. Atkarībā no joslā paredzētajiem elementiem jāizvērtē tās platums. Joslas platums
izvietojot pieturvietas nojumi ne mazāks kā 3,0 m;

•

Ietve un veloceliņš – atkarībā no plūsmu intensitātēm jāpielāgo atbilstošākais risinājums. Uz B un C
kategorijas ielām iespējams veidot gājējiem un velosipēdistiem kopīgu ceļu vismaz 2,5 m platumā;

•

Zaļā josla – paredzēta apstādījumiem un citiem labiekārtojuma elementiem. Zaļās joslas platums
atkarībā no sarkano līniju platuma.

116

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTS

C kategorijas iela
Raksturojošie elementi:
•

Divas braukšanas joslas ar platumu vismaz 3,25 m katra. Ja C kategorijas ielā ir vai ir plānota intensīva
kravas transporta kustība, joslas platums ne mazāks kā 3,5 m;

•

Papildjoslas gar brauktuvi labā pagrieziena veikšanai, “kabata” sabiedriskā transporta pieturvietām
un stāvnovietnes josla ar platumu 3,0 m. Nepieciešamības gadījumā norādītajā platumā jāveido
papildjosla kreisā pagrieziena veikšanai. Papildjoslas pagriezienu veikšanai ierīkojamas, lai samazinātu
aizmugurē braucošo transportlīdzekļu aizkavēšanu un izslēgtu sadursmes riskus;

•

Josla starp papildjoslu un ietvi paredzēta pieturvietas nojumes, apgaismojuma izvietošanai kā arī
apstādījumiem. Atkarībā no joslā paredzētajiem elementiem jāizvērtē tās platums. Joslas platums
izvietojot pieturvietas nojumi ne mazāks kā 3,0 m;

•

Ietve un veloceliņš – atkarībā no plūsmu intensitātēm jāpielāgo atbilstošākais risinājums. Uz B un C
kategorijas ielām iespējams veidot gājējiem un velosipēdistiem kopīgu ceļu vismaz 2,5 m platumā, bet
ierīkojot ietvi un veloceliņu atsevišķi, izmēri ir sekojoši: gājēju ceļš – min 1,5 m; velosipēdu ceļš:
vienvirziena ceļš – min. 1,6 m; divvirzienu ceļš – min. 2,0 m.
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D kategorijas iela
Raksturojošie elementi:

•

•

Divas braukšanas joslas ar platumu 3.0 m katra. Ja D kategorijas ielā ir vai ir plānota intensīva kravas
transporta kustība, kā arī ielas izmanto sabiedriskais transports, joslas platums jāparedz ne mazāks
kā 3.5m;

•

Papildjoslas gar brauktuvi paredzētas priekš “kabatas” sabiedriskā transporta pieturvietas nojumēm,
apzaļumojumam, apgaismojumam un stāvnovietnes joslai. Paredzot stāvnovietni tās platums ne
mazāks kā 2.0m, bet sabiedriskā transporta pieturvietas nojumes papildjoslas platums ne mazāks kā
3.0m. Stāvnovietnes kabatu izbūve nodrošina piekļuvi un apstāšanos mazo veikaliņu apmeklētājiem
un dzīvojamo ēku iedzīvotājiem. Atkarībā no sarkano līniju platuma, iespējams apstādījumu zonas un
stāvnovietnes kabatas apvienot vienā joslā.
Ietve un veloceliņš – atkarībā no plūsmu intensitātēm jāpielāgo atbilstošākais risinājums. Ierīkojot ietvi
un veloceliņu atsevišķi, izmēri ir sekojoši: gājēju ceļš – min 1,5 m; velosipēdu ceļš: vienvirziena ceļš –
min. 1,6 m; divvirzienu ceļš – min. 2,0 m.
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E kategorijas iela
Raksturojošie elementi:
•

Vismaz viena braukšanas josla ar iespēju izmainīties ar pretī braucošu transportlīdzekli;

•

Papildjoslas gar brauktuvi paredzētas priekš stāvnovietnes joslas, apzaļumojuma kā arī lai izmainītos
ar pretī braucošo transportlīdzekli;

•

Ietves platums ne mazāks kā 1,5 m;

•

Ja dzīvojamās teritorijās ievieš dalītās telpas principu, tad koplietošanas brauktuves platums ir ne
mazāks par 5.5m. Brauktuves daļu var izmantot gan transportlīdzekļi, gan velosipēdisti, gan gājēji.
Iela tiek veidota vienā līmenī savienojot gan gājēju, gan transportlīdzekļu daļas;

•

Paredzot stāvnovietni, tās platums ne mazāks kā 2.0m. Stāvnovietnes kabatu izbūve nodrošina
piekļuvi un apstāšanos mazo veikaliņu apmeklētājiem un dzīvojamo ēku iedzīvotājiem. Atkarībā no
sarkano līniju platuma, iespējams apstādījumu zonas un stāvnovietnes kabatas apvienot vienā joslā;

•

Brauktuves daļu ir iespējams veidot šaha veidā, izkārtojot stāvnovietnes abās ielas malās ar atsevišķu
iesegumu (skatīt dzīvojamā rajona ielas parauga attēlu), tādejādi autovadītājiem liekot braukt
uzmanīgi un ar samazinātu ātrumu. Uz ielas brauktuves iespējams izvietot augu konteinerus, radot
patīkamāku atmosfēru iedzīvotājiem, bet autovadītājiem papildus elementi no kuriem jāuzmanās.
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