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IEVADS
Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas ciema nekustamā īpašuma „Silva 23” (kadastra Nr.
94700030291) lokālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Smiltenes novada domes 26.03.2014.
lēmumu Nr.4 (§6) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam „Silva 23”, Silvā, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā” un apstiprināto Darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei.
Saskaņā ar noslēgto līgumu starp nekustamā īpašuma īpašnieku SIA „Agrotehnika Smiltene” un SIA
„Reģionālie projekti”, lokālplānojuma izstrādi veica SIA „Reģionālie projekti”.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs - Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
Andris Lapiņš.
Lokālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem” un 30.04.2013. MK noteikumiem Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Lokālplānojuma sastāvs:
1. sējums
I daļa „PASKAIDROJUMA RAKSTS”
2. sējums
II daļa „TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI”
III daļa „GRAFISKĀ DAĻA”
3. sējums
IV daļa „KOPSAVILKUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU”
Grafiskā daļa sagatavota uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes ar mēroga
noteiktību 1: 500 (izstrādātājs SIA „ABC Mērniecība”, 10.05.2014.)
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1.LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Saskaņā ar Smiltenes novada domes 26.03.2014. apstiprināto Darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei
detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā
noteikto funkcionālo zonējumu, lai to izmantotu par pamatu būvprojektēšanai.
Lokālplānojuma Darba uzdevumā noteikti izstrādes uzdevumi:
1) veikt spēkā esošā Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma analīzi
lokālplānojuma teritorijai;
2) pamatot teritorijas plānojuma detalizācijas nepieciešamību un risinājumus;
3) precizēt teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma robežas atbilstoši būvprojektēšanā
izmantojama mēroga noteiktībai un ievērojot zonējumu nosakošu objektu uzmērījumu (M:500
vai 1:1000), paredzot funkcionālā zonējuma kartes izdruku M 1:2000;
4) funkcionālo zonu attēlojumam piemērot Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos funkcionālo
zonu apzīmējumus un noformējumus;
5) atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas
aizsargjoslas;
6) nepieciešamības gadījumā apbūves noteikumos precizēt funkcionālo zonu galvenos
izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas, apbūves parametrus;
7) lokālplānojuma sastāvā iekļaut perspektīvās transporta plūsmas analīzi un shēmu piekļūšanai
lokālplānojuma teritorijai no valsts I. šķiras autoceļa P27, kā arī norādīt teritorijas galvenās
iebrauktuves un servitūtceļu trases;
8) lokālplānojuma teritorijā paredzot ražošanas uzņēmumu izvietošanu noteikt pasākumus blakus
esošās dzīvojamās apbūves aizsardzībai pret troksni, smakām, putekļiem un cita veida
piesārņojumu;
9) noteikt lokālplānojuma teritorijai ūdensapgādes, notekūdeņu un lietusūdeņu savākšanas vai
novadīšanas nosacījumus, norādīt inženierkomunikāciju galveno pievadu vietas, izstrādāt
inženierkomunikāciju pievadu shēmu ārpus lokālplānojuma teritorijas (jaunām vai būtiski
mainītām trasēm);
10) ja lokālplānojuma risinājumi skar ārpus lokālplānojuma teritorijas esošas zemes vienības, kuras
nav publiskais ceļš vai pašvaldības īpašums, lokālplānojuma redakcijai pievienot rakstisku
saskaņojumu ar šo zemes vienību īpašniekiem.
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2.TERITORIJAS RAKSTUROJUMS
2.1.NOVIETOJUMS, PLATĪBA UN ROBEŽAS
Zemes vienība „Silva 23” atrodas
Smiltenes novada Launkalnes
pagasta
Silvas
ciema
dienvidaustrumu daļā.
Lokālplānojuma
platība ir 4649
1.attēlu).

teritorijas
m2 (skatīt.

Zemes vienība robežojas ar:
1) valsts reģionālo autoceļu P27
Smiltene – Gulbene;
2) AS „Latvijas valsts meži”
īpašumā esošu zemes vienību;
3) nekustamo īpašumu „Silva 7”
4) nekustamo īpašumu „Silva 9”.
1.attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums.

2.2.PIEKĻŪŠANA UN ESOŠA APBŪVE
Piekļūšana lokālplānojuma teritorijā iespējama no esoša pieslēguma valsts reģionālajam autoceļam P27
Smiltene – Gulbene.
Saskaņā ar zemes robežu plānu 4394 m2 (94,5%) zemes platības atrodas zem ēkām un pagalmiem, 255
m2 (5,5%) atrodas zem ceļiem.
Teritorijā atrodas SIA „Agrotehnika Smiltene” vairumtirdzniecības bāze, uzņēmuma administratīvais un
konsultāciju birojs, serviss un noliktava. Teritorija pie autoceļa P27 Smiltene – Gulbene klāta ar bruģi un
šķembām un tiek izmantota lielizmēra lauksaimniecības un komunālās meža tehnikas uzglabāšanai
(skatīt 2. un 3. attēlus).
Dienvidaustrumu stūrī un ziemeļrietumu malā nelielas platības klāj zāliens un aug atsevišķi, savrupi koki–
jauni āra, jeb kārpainie bērzi, egles un liepas. Koki nav uzskatāmi par aizsargājamiem, tie nepārsniedz
normatīvajos aktos noteiktos apkārtmēra un/vai augstuma rādītājus 1. Zālienā dominē graudzāles daudzgadīgā airene. Visā lokālplānojuma teritorijā nav konstatēti dabiskie meža biotopi un dabisku
pļavas biotopu pazīmes, kā arī īpaši aizsargājamās un retās vaskulāro augu sugas un vaskulāro augu
sugas, kurām veidojami mikroliegumi, kā arī nav konstatēti īpaši aizsargājamie biotopi 2.

1

16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
2.pielikums „Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)”
2
Eksperta atzinumu par meža, zālāju biotopiem un vaskulārajām augu sugām lokālplānojuma teritorijā skatīt Kopsavilkumā par
lokālplānojuma izstrādes procesu.

5

2.attēls. Administratīvais un konsultāciju birojs teritorijas
centrālajā daļā

3.attēls. Lielizmēra tehnikas uzglabāšanas laukums

2.3.ESOŠAS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS
Lokālplānojuma teritorijā izbūvētas 0,4 kV kabeļu elektroapgādes līnijas, ūdensapgādes un lietus ūdeņu
sistēmas un sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēma ar lokālām attīrīšanas iekārtām (izsmeļamās
bedres) (skatīt Grafiskās daļas karti).

2.4.ESOŠIE APGRŪTINĀJUMI
Saskaņā ar zemes vienības zemesgrāmatu apliecību un zemes robežu plānu, teritorijā noteikti
apgrūtinājumi:
1)
2)
3)
4)

ceļa servitūta teritorija (platums – 2,5 m, garums – 102 m, kopējā platība 255 m2);
autoceļa P27 Smiltene – Gulbene 60 m aizsargjosla;
gaisvadu sakaru līnijas aizsargjosla;
apakšzemes kabeļu sakaru līnijas aizsargjosla.
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3.LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS UN PAMATOJUMS
3.1.LAUNKALNES PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMĀ 2006. - 2018. GADAM NOTEIKTĀ
TERITORIJAS IZMANTOŠANA
Lielākajai daļai lokālplānojuma teritorijas Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam
noteikta funkcionālā zona Sabiedriskas nozīmes un darījumu objektu apbūves teritorijas (JS).
Neliela platības pie autoceļa P27 Smiltene – Gulbene Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā noteikta
kā Parku un apstādījumu teritorijas (ZA), teritorijas pie zemes vienības ziemeļu un ziemeļrietumu
robežām iekļautas funkcionālajā zonā Mežsaimniecības (mežu) teritorijas.
Zemes vienībām, ar ko robežojas lokālplānojuma teritorija noteiktas funkcionālās zonas Sabiedriskas
nozīmes un darījumu objektu apbūves teritorijas (JS), Mežsaimniecības (mežu) teritorijas, Parku un
apstādījumu teritorijas (ZA) un Jauktas ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas (R) (skatīt 4.attēlu).

4.attēls. Lokālplānojuma teritorijas un tai blakus esošo teritoriju funkcionālās zonas Launkalnes pagasta
3
teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam

3

attēla izveidē izmantota Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam Grafiskās daļas karte, izstrādātājs
Launkalnes pagasta padome, 2006.g.
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Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam lokālplānojuma teritorijas funkcionālo
zonu apbūves un izmantošanas noteikumi:
1) Sabiedriskas nozīmes un darījumu objektu apbūves teritorijas (JS), kur primārais zemes un būvju
izmantošanas veids ir darījumu - komerciāla rakstura un sabiedriska vai sociāla rakstura, bet
sekundārais – cita atļautā izmantošana.
Atļautā izmantošana:
Primārā izmantošana:
1) darījumu iestāde;
2) pārvaldes iestāde,
3) izglītības iestāde;
4) pirmskolas bērnu iestāde;
5) kultūras iestāde;
6) reliģijas iestāde;
7) sabiedriska iestāde;
8) sakaru iestāde – pasts;
9) viesnīca, viesu māja;
10) tirdzniecības un pakalpojumu
objekts;
11) ārstniecības iestāde;
12) sociālās aprūpes iestāde
sporta būve.

Palīgizmantošana:
1) autostāvvieta;
2) daudzdzīvokļu dzīvojamais nams;
3) dzīvoklis kā palīgizmantošana;
4) savrupmāja;
5) privāts mājas bērnudārzs;
6) atpūtas vai izpriecu iestāde;
7) telpas individuālā darba
vajadzībām;
8) pansija un īres dzīvoklis;
9) noliktava;

Apbūves parametri:
Maksimālais apbūves blīvums 50-60%.
Minimālā brīvā (zaļā) teritorija 20-30%
Maksimālais ēkas vai citas būves
augstums - 16 m

2) Parku un apstādījumu teritorijas (ZA) - ietver parkus, skvērus, savrupmāju un dzīvojamo māju
priekšpagalmu un pagalmu apstādījumus, kapsētas, dabīgo ūdensteču un ūdenstilpju krastus un
nogāžu stādījumus
Atļautā izmantošana:
Atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves uz zemesgabaliem (arī to daļām) – ir šo teritoriju
izmantošana izvērtējot to īpatnības un ar to saistīto teritorijas izmantošanas nepieciešamību, galvenokārt,
protams, atpūtai. Autostāvvietu izvietojumu un platību nosaka detaļplānojumā.

3) Mežu teritorijas, parku un apstādījumu teritorijas (ZA) - teritorijas, kuras izmanto un apsaimnieko
atbilstoši mežu apsaimniekošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un dabas aizsardzības plāniem.

8

3.2.TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA PRIEKŠLIKUMS
Spēkā esošajā Launkalnes pagasta teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam zemes vienībai „Silva 23”
(kadastra Nr. 94700030291) zemes vienībai noteiktais funkcionālais zonējums un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi neatbilst esošajai un plānotajai zemes vienības „Silva 23”
izmantošanai.
Launkalnes pagasta teritorijas plānojums lokālplānojuma teritorijā pieļauj komerciāla rakstura,
sabiedriska vai sociāla rakstura būvju būvniecību, kas neatbilst esošajai un plānotajai lokālplānojuma
teritorijas izmantošanai. Arī turpmāk, uzņēmuma izaugsmes ietvaros, plānots lokālplānojuma teritoriju
izmantot lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei (skatīt Paskaidrojuma raksta 2.2. un
3.1.nodaļas).
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Launkalnes pagasta teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam,
nosakot zemes vienībai „Silva 23” (kadastra Nr. 94700030291) funkcionālo zonu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši esošajai un plānotajai teritorijas izmantošanai Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1).
Mainot funkcionālo zonējumu, teritorijā būs iespēja izvietot lauksaimniecības servisa uzņēmumam
nepieciešamās būves – noliktavu, mehānisko darbnīcu, līdzīgu funkciju ēkas un nepieciešamās
inženierkomunikācijas uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

5.attēls. Priekšlikums funkcionālā zonējuma maiņai

Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zona noteikta saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto funkcionālo zonu
klasifikāciju, paredzot atbilstošus teritorijas izmantošanas veidus.
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Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma priekšlikums:
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) - funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības
uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un
transporta infrastruktūru.
Galvenie izmantošanas veidi:

Palīgizmantošana:

Apbūves parametri:

1) rūpnieciskā apbūve un
teritorijas izmantošana:
− vieglās rūpniecības
uzņēmumu apbūve;
− lauksaimnieciskās
ražošanas uzņēmumu
apbūve;

publiskā apbūve un teritorijas
izmantošana:

Maksimālais apbūves blīvums 80%.

1)
2)

Maksimālā apbūves intensitāte 150%.

2) tehniskā apbūve un teritorijas
izmantošana.
− inženiertehniskā
infrastruktūra;
− transporta lineārā
infrastruktūra;
− transporta apkalpojošā
infrastruktūra;
− noliktavu apbūve;

biroju ēku apbūve;
tirdzniecības un pakalpojumu
objektu apbūve;

Palīgizmantošana:
1)
2)

atklāta āra (ārpustelpu)
uzglabāšana;
palīgēka.

Minimālais brīvās zaļās teritorijas
rādītājs - 10%.
Maksimālais būves augstums:
− rūpnieciskai vai tehniskai
apbūvei – atbilstoši
tehnoloģiskajai
nepieciešamībai un citu
normatīvo aktu prasībām;
− publiskai apbūvei – 9 m;
− palīgēkai – 6 m.
Maksimālais būves stāvu skaits:
− rūpnieciskai vai tehniskai
apbūvei – atbilstoši
tehnoloģiskajai
nepieciešamībai un citu
normatīvo aktu prasībām;
− publiskai apbūvei – 2;
− palīgēkai – 2.

3.3.SATIKSMES ORGANIZĀCIJA
Lokālplānojuma risinājums neparedz veidot jaunu pieslēgumu valsts reģionālajam autoceļam P27
Smiltene – Gulbene, bet izmantot esošo pieslēgumu. Nepieciešamības gadījumā esošajam pieslēgumam
nepieciešama rekonstrukcija, jāpalielina pieslēgšanās leņķis un jāizbūvē melnais segums mezgla
elementu robežās.4

3.4.INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS
Laika posmā līdz pieslēgumam centralizētajām sistēmām, tiks izmantotas esošās (lokālās) ūdensapgādes,
lietus ūdeņu un notekūdeņu savākšanas sistēmas ar lokālajām attīrīšanas iekārtām, ievērojot vides jomu
regulējošo normatīvo aktu prasības.
Saskaņā ar SIA „Smiltenes NKUP” 08.05.2014. nosacījumiem Nr.07/2014, lokālplānojuma risinājumi
saglabā iespēju nākotnē veidot pieslēgumus ūdensapgādes sistēmai, izbūvējot ūdensvadu līdz Silvas
ūdenstorņa akai un veidot perspektīvu pieslēguma iespēju pie kanalizācijas trases zemes vienībā Silva 7.

4

09.05.2014 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Smiltenes nodaļas nosacījumi lokālplānojuma izstrādei
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3.5.AIZSARGJOSLAS UN APGRŪTINĀJUMI
1.tabulā un Grafiskās daļas kartē attēlotas aizsargjoslas un apgrūtinājumi.
1.tabula. Apgrūtinājumi

Teritorijas nosaukums
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru
dziļumam
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un
kabeļu kanalizāciju
Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju
Ceļa servitūta teritorija

Kods
7312030100
7312010101
7312010300
7312040100
7312050201
7315030100

3.6.AIZSARGSTĀDĪJUMI
Zemes vienībā saglabājami atsevišķie koki un jau veiktie stādījumi, kas pieskaņojas jau esošajai teritorijas
izmantošanai.
Pasākumi blakus esošās dzīvojamās apbūves aizsardzībai pret troksni, smakām, putekļiem un cita veida
piesārņojumu paredz pieskaņota dzīvžoga stādījumus zemes vienības rietumu un ziemeļu malās.

6.attēls. Esoši stādījumi
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3.7.LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI

ATBILSTĪBA

SMILTENES

NOVADA

ILGTSPĒJĪGAS

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.pantu, pēc vietējās pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas spēkā stāšanās lokālplānojumā var grozīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
ciktāl lokālplānojums nav pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 5.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ilgtermiņa redzējums paredz, ka novadā nākotnē līdzās dzīves vides
attīstībai, tiks attīstīta arī konkurētspējīga ražošana. Ilgtermiņa prioritātes - inovācijas, ekonomikas un
dzīves vides attīstība.
Silvas ciema teritorijā perspektīvā paredzēta dzīvojamās apbūves attīstība un dienvidaustrumu daļā pie
autoceļa P27 Smiltene - Gulbene arī ražošanas teritoriju attīstība (skatīt 7.attēlu). Stratēģijā noteiktajās
Ražošanas teritorijās atbalstāma visa veida saimnieciskās darbības attīstība.
Stratēģijā tiek atbalstīta esošo industriālo zonu attīstība, kā arī vispārīgās un vieglās ražošanas
uzņēmumu veidošana visā novada teritorijā. Plānošanas procesā nepieciešams izvērtēt zonu izvietojumu
vietas un ietekmes atbilstību, pēc iespējas izvairoties no konfliktsituācijas starp ražošanu, dzīvojamo vidi
un dabas aizsardzību.
Smiltenes novada Launkalnes pagasta Silvas ciema zemes gabala „Silva 23” lokālplānojums, izstrādāts
saskaņā ar Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2037. gadam.

7.attēls. Smiltenes pilsētas telpiskās attīstības perspektīva.

5

6

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija apstiprināta ar Smiltenes novada domes 2013. gada 25. septembra sēdes
lēmumu Nr.16 (prot. Nr.5) „Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam gala redakcijas
apstiprināšanu”.
6
attēls no Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037., izstrādātājs SIA „Reģionālie projekti” un Smiltenes
novada pašvaldība, 2013.gads
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